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انشغغغغغغ ل عغغغغغغدد كبيغغغغغغر مغغغغغغن البغغغغغغاحثين بغغغغغغالتراث الال غغغغغغوي العر غغغغغغي، فمغغغغغغنهم مغغغغغغن اهغغغغغغتم 
لغغغغغغغ   بتحقيقغغغغغغغه فجمغغغغغغغا المخنونغغغغغغغات وقغغغغغغغارن بينهغغغغغغغا وحقغغغغغغغ  التصغغغغغغغحي ، وشغغغغغغغر  المغغغغغغغادة وعا

ّل الكشغغغغغ  عغغغغغن عليهغغغغغا، ومغغغغغنهم مغغغغغن عنغغغغغي ببحغغغغغث النصغغغغغو  ودراسغغغغغتها وتحليلهغغغغغا، محغغغغغاو 
الجوانغغغغغغب المشغغغغغغرقة فيهغغغغغغا، روغغغغغغم الصغغغغغغعوبات التغغغغغغي تواجغغغغغغه مغغغغغغن يتصغغغغغغد  للحغغغغغغديث عغغغغغغغن 
مظغغغغغاهر التغغغغغراث الل غغغغغويه حيغغغغغث اكتفغغغغغى بعنغغغغغهم بغغغغغالعر  والشغغغغغر  وهنغغغغغاك مغغغغغن تجغغغغغاوز 

 ذلك إلى النقد وال و  في أعماقه للكش  عن أوجه التفرد.
ذلك ونبًعغغغغغغا مغغغغغغن المسغغغغغغتحيل تنغغغغغغاوا ذلغغغغغغك الكغغغغغغم النغغغغغغخم مغغغغغغن التغغغغغغراث الال غغغغغغوي، لغغغغغغ

اقتصغغغغغغرت علغغغغغغى مغغغغغغا  يخغغغغغغدم هغغغغغغذا المونغغغغغغو ، بنغغغغغغاء علغغغغغغى مغغغغغغا توصغغغغغغلت إليغغغغغغه الدراسغغغغغغات 
غغغغغغا دفغغغغغغا الفكغغغغغغر ا نسغغغغغغاني إلغغغغغغى البحغغغغغغث عغغغغغغن أفنغغغغغغل  الال ويغغغغغغة الحديثغغغغغغة بصغغغغغغفة عامغغغغغغة، مما

 األساليب والنرائ  التي تمكنني الوصوا إلى األهداف بمونوعية ونزاهة.
إن تحديغغغغد علغغغغم ومغغغغن هنغغغغا نشغغغغىت الحاجغغغغة إلغغغغى منغغغغاه  البحغغغغث العلمغغغغي، و غغغغذلك فغغغغ

مغغغغغن العلغغغغغوم يشغغغغغتر، وجغغغغغود مغغغغغنه  بحغغغغغث، وألن البحغغغغغث فغغغغغي مجغغغغغاا هغغغغغذ  الل غغغغغة ّل يسغغغغغلم 
مغغغغغغغن العثغغغغغغغرة بصغغغغغغغاحبه مغغغغغغغا لغغغغغغغم يتحصغغغغغغغن بغغغغغغغوعي منهجغغغغغغغي وننغغغغغغغ  معرفغغغغغغغي يمكنغغغغغغغه مغغغغغغغن 
التعامغغغغغل مغغغغغا مونغغغغغوعه بصغغغغغفة علميغغغغغة ومونغغغغغوعية تسغغغغغتجيب للشغغغغغرو، المعرفيغغغغغة والتغغغغغي 

ومنغغغغغغاه  البحغغغغغغغث فيهغغغغغغغا  تفرنغغغغغغها نبيعغغغغغغغة المونغغغغغغو ، حيغغغغغغغث إنا مجغغغغغغغاّلت الل غغغغغغة واسغغغغغغغعة
متفرقغغغغغغة، ولهغغغغغغذا يفغغغغغغر  علغغغغغغى الباحغغغغغغث تحديغغغغغغد منهجغغغغغغه لنغغغغغغب  مجغغغغغغاا عملغغغغغغه والوصغغغغغغوا 

 إليه من خالا دراسة مونو  ل وي معين.
اننالقغغغغغغا ممغغغغغغا سغغغغغغب  يتعغغغغغغين عليغغغغغغا نغغغغغغرورة تحديغغغغغغد المغغغغغغنه  المتبغغغغغغا فغغغغغغي الدراسغغغغغغة، 

ل: البنيـــة اللغويـــة فـــي أبجديـــة الياســـمين والمغغغراد مغغغن المونغغغو  مغغغن خغغغالا عنوانغغغه  " 
 " .نزار قباني

وقغغغغغغغغد تغغغغغغغغم اختيغغغغغغغغار هغغغغغغغغذا المونغغغغغغغغو  ألسغغغغغغغغباب مونغغغغغغغغوعية وأخغغغغغغغغر  ذاتيغغغغغغغغة، أمغغغغغغغغا 
المونغغغغغغغوعية فمنهغغغغغغغا مغغغغغغغا يتعلغغغغغغغ  بالمونغغغغغغغو  نفسغغغغغغغه ومتمثغغغغغغغل فغغغغغغغي كشغغغغغغغ  خبايغغغغغغغا البنيغغغغغغغة 
اللا ويغغغغغغغة للقصغغغغغغغيدة ودّللتهغغغغغغغا والتغغغغغغغي ترمغغغغغغغز إلغغغغغغغى شغغغغغغغعر الحداثغغغغغغغة. أمغغغغغغغا األسغغغغغغغباب الذاتيغغغغغغغة 
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مونغغغغوعات الشغغغغعرية الموجغغغغودة فغغغغي فتتمثغغغغل أساًسغغغغا فغغغغي ا عجغغغغاب الحاصغغغغل لغغغغدي مغغغغن ال
 قصائد الشاعر نزار قباني.

 وفي دراستي هذ  حاولت ا جابة عن ا شكاليات التالية     
مغغغغغا هغغغغغي البنيغغغغغة الل ويغغغغغة ؟ مغغغغغا هغغغغغي أهغغغغغم خصائصغغغغغها ؟ مغغغغغا هغغغغغو الهغغغغغدف مغغغغغن دراسغغغغغتها ؟، 
ومغغغغغا مغغغغغد  توفيغغغغغ  الشغغغغغاعر فغغغغغي توظيغغغغغ  بنغغغغغى الل غغغغغة، ومغغغغغا هغغغغغي الغغغغغدّلّلت التغغغغغي حملتهغغغغغا 

 ؟  تلك البنى
 ما هي المستويات الل وية التي تنمنتها القصيدة، وما مد  ترابنها ؟          

 في هذ  الدراسة. التحليلي الوصفياعتمدت على المنه   منهج الدراسة:
قسغغغغغغغم البحغغغغغغغث إلغغغغغغغى مقدمغغغغغغغة، وعغغغغغغغر  فيهغغغغغغغا سغغغغغغغبب اختيغغغغغغغار المونغغغغغغغو   بنيـــــــة البحـــــــث:

 اآلتي والمنه  ونر  ا شكالية وأردفت بثالث فصوا ومدخل وهي ك
   التعري  بالشاعر نزار قباني وبآثار . المدخل

 ويحتوي على  التعري  بالشاعر، التعري  بالمدونة.
 البنية الصوتية للقصيدة. الفصل األول:

األصغغغغغغوات الل ويغغغغغغغة، المقغغغغغغانا الصغغغغغغوتية، الموسغغغغغغغيقى الداخليغغغغغغة ثغغغغغغغم ويحتغغغغغغوي علغغغغغغى  
 خالصة الفصل.

 البنية الصرفية للقصيدة. الفصل الثاني:
حتغغغغغغوي علغغغغغغى  التعريغغغغغغ  بعلغغغغغغم الصغغغغغغرف، بنيغغغغغغة اّلسغغغغغغماء، بنيغغغغغغة اّلفعغغغغغغاا ثغغغغغغم خالصغغغغغغة وي

 الفصل.
 البنية النحوية للقصيدة. الفصل الثالث:

ويحتغغغغوي علغغغغى  مفهغغغغوم علغغغغم النحغغغغو، مفهغغغغوم الجملغغغغة، انغغغغوا  الجمغغغغل، إحصغغغغاء الجمغغغغل ثغغغغغم 
 خالصة الفصل.

 جامعة ألهم النتائ  المتحصل عليها من خالا البحث. خاتمة:
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ّللي، فغغغغغغإن صغغغغغغو  مغغغغغغا يالحغغغغغ  مغغغغغغن ويغغغغغغاب فصغغغغغغل خغغغغغا  بمسغغغغغغتو  الغغغغغغدا أمغغغغغا بخ
بحيغغغغغغغغث كغغغغغغغغان لغغغغغغغغه ) أي مسغغغغغغغغتو   الثالثغغغغغغغغة أهغغغغغغغغم مسغغغغغغغغائله قغغغغغغغغد توزعتهغغغغغغغغا فصغغغغغغغغوا البحغغغغغغغغث

 ( حنور في مختل  المستويات الصوتية والصرفية والنحوية. الدّللي
 وقد اعتمدت في البحث على جملة من المصادر والمراجا أهمها  

لعر غغغغغغي لمحمغغغغغغغود السغغغغغغعران، علغغغغغغم األصغغغغغغغوات كمغغغغغغاا بشغغغغغغغر، علغغغغغغم الل غغغغغغة مقدمغغغغغغغة للقغغغغغغار  ا
مقدمغغغغغة لدراسغغغغغة علغغغغغم الل غغغغغة لحلمغغغغغي خليغغغغغل، مغغغغغدخل فغغغغغي الصغغغغغوتيات لعبغغغغغد الفتغغغغغا  إبغغغغغراهيم، 
النحغغغغو الغغغغوافي لعبغغغغا  حسغغغغغن، النحغغغغو األساسغغغغي ألحمغغغغد مختغغغغغار عمغغغغر و خغغغغرون، المغغغغغدخل 
إلغغغغغغغغى علغغغغغغغغم الصغغغغغغغغرف لمحمغغغغغغغغد منغغغغغغغغاا عبغغغغغغغغد اللنيغغغغغغغغ ، دّلئغغغغغغغغل ا عجغغغغغغغغاز لعبغغغغغغغغد القغغغغغغغغاهر 

 ي.الجرجان
وبفنغغغغغغغغل الغغغغغغغغرو  العلميغغغغغغغغة ورحابغغغغغغغغة الصغغغغغغغغدر التغغغغغغغغي حظيغغغغغغغغت بهغغغغغغغغا مغغغغغغغغن أسغغغغغغغغتاذي 

ــــد القــــادر رحــــيمالمشغغغغرف  ، لغغغغم تغغغغواجهني مشغغغغكلة تسغغغغتح  الغغغغذكر خغغغغالا مغغغغدة البحغغغغث، عب
علغغغغى الغغغغروم مغغغغن حداثغغغغة المونغغغغو  مغغغغن ناحيغغغغة القصغغغغائد المدروسغغغغة وقلاغغغغة وكيفيغغغغة التعامغغغغل 

ري الجزيغغغغغل. سغغغغغائلًة هللا معهغغغغغا، ولعغغغغغل مغغغغغن الوفغغغغغاء والعرفغغغغغان بالجميغغغغغل أن أتقغغغغغدم لغغغغغه بشغغغغغك
عغغغغغغزا وجغغغغغغل أن أكغغغغغغون قغغغغغغد منحغغغغغغت الدراسغغغغغغة حقاهغغغغغغا، ووفيغغغغغغت بمنالبهغغغغغغا، نالبغغغغغغًة عفغغغغغغو مغغغغغغن 

 كان دعمه مصدر هذ  الدراسة عماا ورد مني من نق  وتقصير. 
وأخيغغغغغغغغرًا، نحمغغغغغغغغد هللا علغغغغغغغغى مغغغغغغغغا كغغغغغغغغان، ونسغغغغغغغغتعينه مغغغغغغغغن أمرنغغغغغغغغا علغغغغغغغغى مغغغغغغغغا يكغغغغغغغغون.
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  أوال: التعريف بالشاعر:
 نبذة عن حياة نزار قباني:-1

 مولده ونشأته  -1.1
 ذار  21ولغغغغغد نغغغغغزار قبغغغغغاني بحغغغغغي مئذنغغغغغة الشغغغغغحم أحغغغغغد أحيغغغغغاء دمشغغغغغ  القديمغغغغغة فغغغغغي 

، ووّلدة شغغغغغاعرنا كانغغغغغت فغغغغغي فصغغغغغل 1مغغغغغن أسغغغغغرة دمشغغغغغقية عريقغغغغغة  1923)مغغغغغار ( سغغغغغنة  
 يغغغغا فكغغغغان فغغغغي التشغغغغكيل العائلغغغغغي الولغغغغد الثغغغغاني بغغغغين أر عغغغغة صغغغغبيان و نغغغغت وهغغغغم المعتغغغغز الرا 

وصغغغغغبا  وهيفغغغغغاء، أسغغغغغرته متوسغغغغغنة الحغغغغغاا ووالغغغغغد  " توفيغغغغغ  قبغغغغغاني" تغغغغغاجر وجيغغغغغه  ورشغغغغغيد
ز شغغغغغغاعرنا ة الوننيغغغغغغة، ووهغغغغغغب حياتغغغغغغه ومالغغغغغغه لهمغغغغغغا، تمياغغغغغغغه، عمغغغغغغل فغغغغغغي الحركغغغغغغفغغغغغغي حياغغغغغغ

، ورث الحغغغغغ  الفنغغغغغي المغغغغغرهم بغغغغغدور   بحساسغغغغغية نغغغغغادرة وبحباغغغغغه للشغغغغغعر ولكغغغغغل مغغغغغاهو جميغغغغغلا
 على عماه " خليل قباني ". 

يجمغغغغغا ثغغغغغروة، كغغغغغل مغغغغغدخوا معمغغغغغل الحلويغغغغغات الغغغغغذي  لغغغغغم يكغغغغغن أبغغغغغي ونًيغغغغغا، ولغغغغغم  
يملكغغغغغغغه كغغغغغغغان ينفقغغغغغغغه علغغغغغغغى إعاشغغغغغغغتنا وعلمنغغغغغغغا وتمويغغغغغغغل حركغغغغغغغات المقاومغغغغغغغة الشغغغغغغغعبية نغغغغغغغد 

 2الفرنسيين " .
غغغغغغ ذ كانغغغغغغت تعغغغغغغد نغغغغغغزارًا ولغغغغغغدها المفنغغغغغغل، ولمغغغغغغا ا والدتغغغغغغه، فهغغغغغغي ينبغغغغغغو  الحنغغغغغغان، إأما

 ت ترنغغغغغغغعه حتغغغغغغغى سغغغغغغغنكبغغغغغغغر ظغغغغغغغل فغغغغغغغي عينيهغغغغغغغا دائمغغغغغغغا نفغغغغغغغاًل نغغغغغغغعيفًا قاصغغغغغغغرًا، إذ ظلاغغغغغغغ
 3السابعة وتنعمه بيدها حتى الثالثة عشرة.

هغغغغغغغغا إلغغغغغغغغى أجزائهغغغغغغغغا،  امتغغغغغغغغازت نفولتغغغغغغغغه بالحغغغغغغغغب لالكتشغغغغغغغغاف وتفكيغغغغغغغغك األشغغغغغغغغياء وردا
لغغغغى أدبغغغغي وكغغغغل  "ويقغغغغوا نغغغغزار علغغغغى نفولتغغغغه    النفولغغغغة هغغغغي المفتغغغغا  إلغغغغى شخصغغغغيتي، وا 

محاولغغغغغغغة لفهمغغغغغغغي خغغغغغغغارح دائغغغغغغغرة النفولغغغغغغغة، هغغغغغغغي محاولغغغغغغغة فاشغغغغغغغلة ... إننغغغغغغغي أحغغغغغغغب بكغغغغغغغل 
 4."وتوقهم وعنفهم، و راءتهم ومنالبي هي نف  منالبهم حماسة األنفاا 

                                                           
 .15،    (.تمحمد رنوان، نزار قباني قصائد خل  األسوار، دار الكتاب العر ي، دمش ، )د - 1
 .29،   1973، بيروت، 1نزار قباني، قصتي ما الشعر، منشورات نزار قباني، ،  - 2
 .73المرجا نفسه،    -3
 . 79نزار قباني، قصتي ما الشعر،    -4
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دخغغغغل نغغغغزار المدرسغغغغة فغغغغغي السغغغغابعة مغغغغن عمغغغغر  ونغغغغغاا شغغغغهادة البكالوريغغغغا فغغغغي القسغغغغغم 
، ثغغغغغغم  2فغغغغغغي كليغغغغغغة العلميغغغغغغة الوننيغغغغغغة فغغغغغغي دمشغغغغغغ   1األدبغغغغغي وعمغغغغغغر  ثمانيغغغغغغة عشغغغغغغرة عامغغغغغغًا 

لفلسغغغغغفة، واصغغغغغل دراسغغغغغته فغغغغغي مدرسغغغغغة التجهيغغغغغز لينغغغغغاا شغغغغغهادة بكالوريغغغغغا ثانيغغغغغة فغغغغغي ميغغغغغدان ا
 3واألدبية.ولقد كان للتخصي  فيما بعد أثر كبير على تكوين شخصيته الثقافية 

وقغغغغغغد أدت مشغغغغغغاعر والغغغغغغد  المملغغغغغغوءة بحغغغغغغب الثقافغغغغغغة ا سغغغغغغالمية والقوميغغغغغغة دوارًا فغغغغغغي 
األب ألبنائغغغغغه مدرسغغغغغة عبغغغغغارة عغغغغغن مغغغغغزي  بغغغغغين ثقغغغغغافتين ذا اختغغغغغار هغغغغغ ثقافتغغغغغه، فقغغغغغداكتمغغغغغاا 

اؤ  متفتحغغغغغغغين علغغغغغغغى العغغغغغغغالم، اتسغغغغغغغعت ثقافغغغغغغغة نغغغغغغغزار ليكغغغغغغغون أبنغغغغغغغذلغغغغغغغك العر يغغغغغغغة وال ر يغغغغغغغة، و 
لتشغغغغغغمل اآلداب ال ر يغغغغغغة، فتعغغغغغغرف علغغغغغغى األدب الفرنسغغغغغغي، قغغغغغغرأ أشغغغغغغعار موسغغغغغغيه و غغغغغغودلير 

 و ور فاليري واسكندر ريما  ومسرحيات وموليين.
إلغغغغغغى الفكغغغغغغر األورو غغغغغغي  خوادا ذا التكغغغغغغوين الفرنسغغغغغغي أعنغغغغغغى للشغغغغغغاعر بناقغغغغغغة الغغغغغغهغغغغغغ

 4أن يراها. وأتا  له أن يبني قصرًا في باري  قبل
 ة:بداياته الشعري   -2.1

نغغغغغغزار إلغغغغغغى الغغغغغغدنيا، جغغغغغغاء ليتغغغغغغرجم الحغغغغغغب والجمغغغغغغاا ل نسغغغغغغان العاشغغغغغغ ،  ذ جغغغغغغاءمنغغغغغغ
ذلغغغغك البيغغغغت الغغغغذي بقغغغغي هغغغغاج  العشغغغغ  البيتغغغغوتي ،  ذلغغغغكفكانغغغغت أولغغغغى فغغغغي نبووغغغغه هغغغغي   

 غغغغغغة الشغغغغغغامية التغغغغغغي نغغغغغغزار الوحيغغغغغغد ورفيقغغغغغغة فغغغغغغي رحالتغغغغغغه، يقغغغغغغوا نغغغغغغزار قبغغغغغغاني   " هغغغغغغذ  اللا 
، أمغغغغغا السغغغغغبب الثغغغغغاني فيعغغغغغود إلغغغغغى  5متهغغغغغا فغغغغغي البيغغغغغت " اصغغغغغل كلمغغغغغاتي تعلا تت ل غغغغغل فغغغغغي مف

غغغغغغغغه التغغغغغغغغي قامغغغغغغغغت هغغغغغغغغي األخغغغغغغغغر  بغغغغغغغغدورها فغغغغغغغغي ملغغغغغغغغ  قلبغغغغغغغغه بمشغغغغغغغغاعر الحنغغغغغغغغان حغغغغغغغغبا   ألما
لغغغغغك العشغغغغغ  فغغغغغي كلمغغغغغات ذوالرومانسغغغغغية، فكغغغغغان يعشغغغغغقها بجنغغغغغون وقغغغغغد اسغغغغغتنا  أن يتغغغغغرجم 

 جميلة.

                                                           
 .6،   2014قصائد نزار قباني، دار العوادي، عين البيناء، ذبسارة حسين جابري ، أع -1
 .144المرجا الساب ،    -2
 .6قصائد نزار قباني،   ذب ، أعرة حسين جابري سا -3
 .10،   )د.ت(دليلة بركان، نزار قباني شاعر العصر، منشورات المكتبة العصرية، الرويبة، الجزائر،  -4
 .216دليلة بركان، نزار قباني شاعر العصر،    -5



 التعريف بالشاعر نزار قباني وبآثاره                                                      المدخل                 

7 

 

ا الراجغغغغل ذيغغغغك " هغغغغ" خليغغغغل مغغغغردم ب ذعلغغغغى يديغغغغه هغغغغو األسغغغغتا ذفكغغغغان أوا معلاغغغغم تتلمغغغغ
ي ر غغغغغ  نغغغغغزار قبغغغغغاني بالشغغغغغعر عنغغغغغد اللاحظغغغغغة األولغغغغغى حغغغغغين أملغغغغغى عليغغغغغه أوا در  مغغغغغن ذالغغغغغ

  الجميل درو  الحب من الكالم 
 نَّ الِتي َزَعمْت ُفَؤاَدك َملََّهاإ

 َخَلَقْت َهَواَك َكَما َخَلَقْت هوًى َلَها
 َمَنَعْت َتِحيَّتَها ، َفُقِلُت ِلَصاِحبي

 1ا َلَنا .. وَأَقلََّها.َما َكاَن َأْكثَرهَ 
، ألناغغغغه جغغغغاء علغغغغى ا البيغغغغت أثغغغغرًا كبيغغغغرًا فغغغغي نفغغغغ  الشغغغغاعر ) نغغغغزار(ذحينهغغغغا تغغغغرك هغغغغ

حساًسا وعانفًة .  لسان ينب  حبًّا وا 
وكغغغغغغغغغان للخليغغغغغغغغغل دور و فنغغغغغغغغغل فغغغغغغغغغي زر  الشغغغغغغغغغعر داخغغغغغغغغغل نغغغغغغغغغزار، إنغغغغغغغغغافة إلغغغغغغغغغى 
عيد منالعاتغغغغغه وقراءاتغغغغغه لمجموعغغغغغة مغغغغغن كبغغغغغار الشغغغغغعراء العغغغغغرب أمثغغغغغاا بشغغغغغارة الجغغغغغوري، سغغغغغ

فغغغغغغغغغه علغغغغغغغغغى األدب الفرنسغغغغغغغغغي وتغغغغغغغغغىثار بشغغغغغغغغغعراء الحغغغغغغغغغب  عقغغغغغغغغغل، إليغغغغغغغغغا  أبغغغغغغغغغو شغغغغغغغغغبكة، وتعرا
 2الرامزيين، ولعلا " بودلير " كان رائد  في نس  عالمه الخا  حوا المرأة .

غغغغغ ر  " وصغغغغغاا " أثغغغغغر كبيغغغغغر فغغغغغي قولغغغغغه للشغغغغغعر وقغغغغغد  كمغغغغغا إنا ّلنتحغغغغغار شغغغغغقيقته الصا
رف  الحغغغغغغغب ويحغغغغغغغرام ي يغغغغغغغذكتغغغغغغغب عنهغغغغغغغا وعغغغغغغغن الحغغغغغغغب انتقاًمغغغغغغغا لهغغغغغغغا مغغغغغغغن المجتمغغغغغغغا الغغغغغغغ

مغغغغغغغغازاد نجمغغغغغغغغه إنغغغغغغغغاءًة ولمعاًنغغغغغغغغا فغغغغغغغغي سغغغغغغغغماء الشغغغغغغغغعر العر غغغغغغغغي القغغغغغغغغديم  ذاالعالقغغغغغغغغات، وهغغغغغغغغ
سغغغغغغم والموسغغغغغغيقى دور هغغغغغغام فغغغغغغي تهيئغغغغغغة نغغغغغغزار قبغغغغغغاني للمرحلغغغغغغة الثالثغغغغغغة وهغغغغغغي  والجديغغغغغغد. وللرا

 اته باعتبار شاعرنا عاش  الجماا.ذالشعر، فالراسم والشعر هم الجماا في 

                                                           
 .45، قصتي ما الشعر،   نزار قباني  -1
، بيروت، لبنان، 2) الشاعر السوري (، دار نو لي ، ،باني ثورة وحرية ينظر  جوزي  الخوري نوق ، نزار ق -2

2005   ،86. 
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 " يقغغغغغغغغوا  1الحقغغغغغغغغوق بالجامعغغغغغغغغة السغغغغغغغغورية تخغغغغغغغغراح مغغغغغغغغن كليغغغغغغغغة  1945وفغغغغغغغغي سغغغغغغغغنة 
مغغغغغن  1945خغغغغغالا سغغغغغنوات الحغغغغغرب أنهيغغغغغت دراسغغغغغتي الثانويغغغغغة والعالميغغغغغة، وحصغغغغغلت عغغغغغام 

 2."الجامعة السورية في دمش  على الليسان  في الحقوق 
لغغغغغغغم " يقغغغغغغوا در  نغغغغغغزار القغغغغغغانون لغغغغغغي  حًبغغغغغغا فيغغغغغغه بغغغغغغل دارسغغغغغغه لعملغغغغغغه المسغغغغغغتقبلي 

نونيغغغغغغغة واحغغغغغغغدة، القنغغغغغغغية الوحيغغغغغغغدة التغغغغغغغي أمغغغغغغغار  المحامغغغغغغغاة، ولغغغغغغغم أترافغغغغغغغا فيغغغغغغغه قنغغغغغغغية قا
 ي دافعغغغغغت عنغغغغغه هغغغغغوذترافعغغغغغت عنهغغغغغا وأزاا هغغغغغي قنغغغغغية الجمغغغغغاا ... والبغغغغغريء الوحيغغغغغد الغغغغغ

 3."الشعر
بعغغغغغد تخراجغغغغغه مغغغغغن الجامعغغغغغة انظغغغغغم نغغغغغزار إلغغغغغى سغغغغغلك الدبلوماسغغغغغي بغغغغغوزارة الخارجيغغغغغة 

ة  ليغغغغغد   وهغغغغغو فغغغغغي  1966 -1945سغغغغغنة مغغغغغن )  20السغغغغغورية لمغغغغغدا ( وكغغغغغان أوا منصغغغغغب تهقه
ة والعشغغغغرين مغغغغن عمغغغغغر  ملحًقغغغغا بالسغغغغفارة السغغغغورية فغغغغغي القغغغغاهرة، وقنغغغغى فيهغغغغا ثغغغغغالث الثانيغغغغ

 4سنوات، وكانت فترة عمله بالقاهرة فترة هامة في حياته وشعر  .
وعنغغغغغغغدما تفجغغغغغغغرات قريحتغغغغغغغه الشغغغغغغغعرية ، نظغغغغغغغم حينهغغغغغغغا مجموعغغغغغغغة شغغغغغغغعرية منهغغغغغغغا   " 
وز  نفولغغغغغغة نهغغغغغغد " وهغغغغغغو عبغغغغغغارة عغغغغغغن ديغغغغغغوان، فكانغغغغغغت خنغغغغغغوة تاريخيغغغغغغة فغغغغغغي ظهغغغغغغور  و غغغغغغر 

 5للمجتما، فكانت القاهرة بالنسبة إليه كالزاهرة المتفتحة في بستان الفكر والفن .
غغغغغلك الدبلوماسغغغغغي  بعغغغغغد مرحلغغغغغة القغغغغغاهرة شغغغغغرد نغغغغغزار فغغغغغي بغغغغغالد  ا كلاهغغغغغا، فعمغغغغغل بالسا
السغغغغغغوري فغغغغغغي كغغغغغغل مغغغغغغن لنغغغغغغدن، والصغغغغغغين، واسغغغغغغبانيا وظاغغغغغغل متمسغغغغغغكا بعملغغغغغغه الدبلوماسغغغغغغي 

شغغغغغورات نغغغغغزار قبغغغغغاني " فغغغغغي بيغغغغغروت حيغغغغغث ليؤسغغغغغ  " من 1966حتغغغغغى اسغغغغغتقاا منغغغغغه سغغغغغنة 
ة به .  استقرا بها لينشر دواوينه الشعرية عن دار الناشر الخاصا

                                                           
قيب ، دار فليتسن، ،هاني جيا  -1 ، المدية، الجزائر، 1ر، نزار قباني قصائد صنعت مجدي وقصائد تعرنت لمق  الرا

2008   ،29. 
 .64-63نزار قباني، قصتي ما الشعر،    -2
 .63المرجع نفسه، ص -3

 .16ر  محمد رنوان، نزار قباني قصائد خل  األسوار،   ينظ-4
 . 12دليلة بركان، نزار قباني شاعر العصر،    -5
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تغغغغغغزوح نغغغغغغزار مغغغغغغراتين  األولغغغغغغى مغغغغغغن سغغغغغغورية تغغغغغغدعى " زهغغغغغغرة " وأنجغغغغغغب منهغغغغغغا هغغغغغغدباء 
سغغغغنة حيغغغغث كغغغغان  17وتوفيغغغغ  وزهغغغغراء وقغغغغد تغغغغوفي توفيغغغغ  بمغغغغر  القلغغغغب فغغغغي عمغغغغر ينغغغغاهز 

 يغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدر  النغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغب بالجامعغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة
غغغغا الثانيغغغغة " بلقغغغغي  الغغغغراوي " مغغغغن أصغغغغل عراقغغغغي وأنجغغغغب منهغغغغا عمغغغغر وزينغغغغب القغغغغاهرة ، و  أما

م فغغغغغي انفجغغغغار السغغغغغفارة العراقيغغغغة ببيغغغغغروت ، حغغغغزن عليهغغغغغا كثيغغغغًرا ألناغغغغغه 1981وتوفيغغغغت سغغغغنة 
واح بعغغغغدها ، فقغغغغاا وهغغغغي قصغغغغيدة تحمغغغغل  1يعشغغغغقها بجنغغغغون رثاهغغغغا بغغغغدمو  قلبغغغغه ورفغغغغ  الغغغغزا

 اسمها " بلقي  "   
 َبْلِقيس

 يَدُة  َوالَقِصيَدةَ أيَُّتَها الَشهِ 
 والُمَطَهرَُّة النَِّقَيةُ 

 َسَبأ ُتَفتِ ُش َعْن َمِليَكِتَها
 2َفُرِدي للَجَماِهير الَتِحيَّة 

 .وعاش سنواته األخيرة وحيًدا في شقته بمنفا  بلندن
 وفاته وآثاره :-2

 وفاته: -1.2
إنا مغغغغغوت عشغغغغغيقته تغغغغغرك لغغغغغه فراًوغغغغغا كبيغغغغغًرا فغغغغغي حياتغغغغغه لغغغغغم يعغغغغغد بوسغغغغغعه الحيغغغغغاة بعغغغغغد 

ن حياته وينفي عليها نعًما م ايًرا .أ  نا واب نيفها وقد كان يلوا
ظغغغغغغل قلغغغغغغب نغغغغغغزار قبغغغغغغاني يحمغغغغغغل أوجغغغغغغا  الحيغغغغغغاة مغغغغغغا ينيغغغغغغ  مغغغغغغا ّل ينيغغغغغغ  وظلغغغغغغت 
األوجغغغغغا  تكبغغغغغر حتغغغغغى كثغغغغغرت األزمغغغغغات القلبيغغغغغة التغغغغغي عغغغغغانى منهغغغغغا وكانغغغغغت أصغغغغغعبها تلغغغغغك 
زة التغغغغغغي أرقدتغغغغغغه فغغغغغغي مستشغغغغغغفى لنغغغغغغدن فغغغغغغي قسغغغغغغم ا نعغغغغغغاش، ويغغغغغغر أناغغغغغغه نجغغغغغغا منهغغغغغغا بمعجغغغغغغ

                                                           
 .16ينظر  محمد رنوان، نزار قباني قصائد خل  األسوار،    -1
، 4، ح1997، بيروت، لبنان، اب، أوسن ، 2نزار قباني، األعماا الشعرية الكاملة، منشورات نزار قباني، ، -2
 19 . 
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ي أحبغغغغغغه شغغغغغغاعًرا و احترامغغغغغغه ذإّلهيغغغغغغة، كمغغغغغغا سغغغغغغاعد  علغغغغغغى تخنايهغغغغغغا جمهغغغغغغور  الغغغغغغوفي ، الغغغغغغ
 1سفيًرا .

، وعلغغغغغغغى سغغغغغغغرير مستشغغغغغغغفى لنغغغغغغغدني بغغغغغغغارد كبغغغغغغغرودة لنغغغغغغغدن، 1998أفريغغغغغغغل  30وفغغغغغغغي 
ا يقغغغغغغوا لمحبو تغغغغغغه ؟ ذتغغغغغغرك الحغغغغغغب نغغغغغغائًعا فغغغغغغي وديغغغغغغان األسغغغغغغى، تغغغغغغرك رجغغغغغغاًل حغغغغغغائًرا مغغغغغغا

ه الثانيغغغغغغة و غغغغغغدمو  األم الحغغغغغغغارة، مانغغغغغغغه بدمشغغغغغغ  أمغغغغغغثوادرنغغغغغغا وهغغغغغغو يوصغغغغغغي بغغغغغغىن يشغغغغغغياا ج
ي جرعهغغغغغغغا ب ر تغغغغغغغه ذوبحنانهغغغغغغغا الثغغغغغغغري، ومتكغغغغغغغابرة علغغغغغغغى الحغغغغغغغزن لتغغغغغغغودا  ابنهغغغغغغغا نغغغغغغغزار الغغغغغغغ

اب اّلفتقغغغغغغغغغاد، وقغغغغغغغغغد جاءهغغغغغغغغغا أخيغغغغغغغغغًرا ذالنويلغغغغغغغغغة وسغغغغغغغغغفر  المتواصغغغغغغغغغل مغغغغغغغغغرا اّلشغغغغغغغغغتياق وعغغغغغغغغغ
 2ليحتنن تر تها إلى األبد دون أن يفكر في هجرانها .
يغغغغغغرد مفارقغغغغغغة أوراقغغغغغغه، ودفغغغغغغاتر  بغغغغغغل وممغغغغغغا يحكغغغغغغي اناغغغغغغه وهغغغغغغو ب رفغغغغغغة ا نعغغغغغغاش لغغغغغغم 

  ... لكغغغغغغن دون جغغغغغغدو  أراد ذكانغغغغغت مرافقغغغغغغة لغغغغغغه، واألنبغغغغغاء ملتفغغغغغغون حولغغغغغغه يحغغغغغاولون إنقغغغغغغا
عاًمغغغغا، بعغغغغد رحلغغغغة ثريغغغغة مغغغغا الشغغغغعر اسغغغغتمرات  75،عغغغغن عمغغغغر ينغغغغاهز 3أنا يرتغغغغا  و ل بغغغغد

 4على مد  نص  قرن بين الحب والفن وال نب .
 آثاره :  -2.2

 1939ر وهغغغغو فغغغغي السادسغغغغة عشغغغغرة مغغغغن عمغغغغر  سغغغغنة بغغغغدأ نغغغغزار قبغغغغاني يكتغغغغب الشغغغغع
لغغغغغك التغغغغغاريل وهغغغغغو يقاتغغغغغل حتغغغغغى يصغغغغغب  البحغغغغغر أكثغغغغغر زرقغغغغغة وقامغغغغغة ا نسغغغغغان أكثغغغغغر ذ ذومنغغغغغ

 5ارتفاًعا .
وكانغغغغغغت أعمالغغغغغغه الشغغغغغغعرية التغغغغغغي تفغغغغغغوق السغغغغغغتين عمغغغغغغاًل بغغغغغغين المرفغغغغغغو  والمقبغغغغغغوا، 
 نشغغغغرت معظمهغغغغا عغغغغن منشغغغغورات نغغغغزار قبغغغغاني فغغغغي بيغغغغروت، وأصغغغغدر أوا دواوينغغغغه ) قالغغغغت

                                                           
 .10ذب قصائد نزار قباني،   ينظر  سارة حسين جابري، أع -1
 .135،   2005، بيروت، لبنان، 2ينظر  جوزي  الخوري نوق، نزار قباني رحيل المفجا، دار نو لي ، ، -2
 .108دليلة بركان، نزار قباني شاعر العصر،    -3
 .16ينظر  محمد رنوان، نزار قباني قصائد خل  األسوار،    -4
 .29قيب،   ، قصائد صنعت مجدي وقصائد تعرنت لمق  الرا رهاني الجيا  -5
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غغغغمراء ( سغغغغنة  ة كبيغغغغرة  1944لغغغغي السا فغغغغي دمشغغغغ  وكغغغغان نالًبغغغغا بكليغغغغة الحقغغغغوق وأثغغغغار نغغغغجا
 هاجمه المحافظون هجوًما ّلذًعا.

) نفولغغغغغغغة نهغغغغغغغد ( ثغغغغغغغم توالغغغغغغغت  1948أصغغغغغغغدر ديوانغغغغغغغغه الثغغغغغغغاني فغغغغغغغي القاهغغغغغغغغرة سغغغغغغغنة 
، قصغغغغغغغغغائد 1950، أنغغغغغغغغت لغغغغغغغغغي 1949دواوينغغغغغغغغه الشغغغغغغغغعرية بعغغغغغغغغد ذلغغغغغغغغك وهغغغغغغغغغي   ) سغغغغغغغغامبا 

، هغغغغغغغغغغوامش علغغغغغغغغغغى دفتغغغغغغغغغغر النكسغغغغغغغغغغة 1966بالكلمغغغغغغغغغغات  ، الرسغغغغغغغغغغم1961، حبيبتغغغغغغغغغغي1956
، أشغغغغغغغغغعار خارجغغغغغغغغغة عغغغغغغغغغن القغغغغغغغغغانون 1970، قصغغغغغغغغغائد متوحشغغغغغغغغغة، كتغغغغغغغغغاب الحغغغغغغغغغب  1968
 وويرها من دواوينه الشعرية . 1(. 1978، أحبك أحبك... والبقية تىتي 1972

كمغغغغغغغغا لغغغغغغغغه مؤلفغغغغغغغغات نثريغغغغغغغغة منهغغغغغغغغا   ) الشغغغغغغغغعر قنغغغغغغغغديل أخنغغغغغغغغر(، ) قصغغغغغغغغتي مغغغغغغغغا 
 لمرأة في شعري وفي حياتي (.رسالة حب ( ، ) ا 100الشعر( ، ) 

كمغغغغغغا صغغغغغغدر لغغغغغغه ديغغغغغغوان شغغغغغغعر باللا غغغغغغة اّلسغغغغغغبانية تحغغغغغغت عنغغغغغغوان ) أشغغغغغغعار الحغغغغغغب 
( وهغغو عبغغغارة عغغن مختغغغارات شغغغعرية ( poèmes amauroses arabesالعر يغغة ( 

انتقيغغغغغغغت مغغغغغغغن جميغغغغغغغا دواوينغغغغغغغه با نغغغغغغغافة إلغغغغغغغى ألقاهغغغغغغغا فغغغغغغغي مناسغغغغغغغبات أدبيغغغغغغغة ومغغغغغغغؤتمرات 
 2ا.ثقافية مختلفة خالا وجود  في اسباني

غغغغغا شغغغغغعر  السياسغغغغغي الغغغغغذي أثغغغغغار حولغغغغغه عديغغغغغًدا مغغغغغن المعغغغغغارك والمصغغغغغادمات فقغغغغغد  أما
وكانغغغغغغغت  ( 1997-1967صغغغغغغغدر فغغغغغغغي مجلاغغغغغغغد واحغغغغغغغد ينغغغغغغغما حصغغغغغغغيلة شغغغغغغغعر  السياسغغغغغغغي ) 

لكغغغغغغغلا قصغغغغغغغيدة معركغغغغغغغة سياسغغغغغغغية عارمغغغغغغغة واكغغغغغغغب خاللهغغغغغغغا األحغغغغغغغداث القوميغغغغغغغة والسياسغغغغغغغية 
 1973 ثغغغغغغغغم حغغغغغغغغرب أكتغغغغغغغغو ر 1967الكبغغغغغغغغر  فغغغغغغغغي األمغغغغغغغغة العر يغغغغغغغغة خاصغغغغغغغغة بعغغغغغغغغد نكسغغغغغغغغة 

 3واّلجتيغغغغغغا  ا سغغغغغغرائيلي للبنغغغغغغان ومعاهغغغغغغدة السغغغغغغالم مغغغغغغا إسغغغغغغرائيل حتغغغغغغى التشغغغغغغرذم العر غغغغغغي.
 فكانت قصائد  تهز الكيان السياسي.

                                                           
 17.-16محمد رنوان، نزار قباني قصائد خل  األسوار،   ينظر   -1
 115ينظر  دليلة بركان، نزار قباني شاعر العصر،   . -2
 .17محمد رنوان، نزار قباني قصائد خل  األسوار،     -3
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غغغغغغًة فغغغغغي المجتمغغغغغا العر غغغغغي، أثغغغغغارت ونغغغغغغب  غغغغغا أهغغغغغمل قصغغغغغائد  التغغغغغي أحغغغغغدثت خني أما
المحغغغغغغغافظين والمانغغغغغغغيين هغغغغغغغي " خبغغغغغغغزي وحشغغغغغغغيش  وقمغغغغغغغر " التغغغغغغغي كتبهغغغغغغغا فغغغغغغغي لنغغغغغغغدن عغغغغغغغام 

، ونغغغغغغرد نغغغغغغزار مغغغغغغن السغغغغغغلك الدبلوماسغغغغغغي ... ، وناق1954 شغغغغغغها البرلمغغغغغغان السغغغغغغوري حينئغغغغغغذد
والقصغغغغغغغيدة الثانيغغغغغغغة الم نغغغغغغغوب عليهغغغغغغغا، كانغغغغغغغت ) هغغغغغغغوامش علغغغغغغغى دفتغغغغغغغر النكسغغغغغغغة ( التغغغغغغغي 

، ومغغغغغار  فيهغغغغغا نقغغغغغًدا ذاتًيغغغغغا جارًحغغغغغا للتقصغغغغغير العر غغغغغي، 1967كتبهغغغغغا فغغغغغي أعقغغغغغاب حغغغغغرب 
ش علغغغغغغغى دفتغغغغغغغغر ) هغغغغغغغغوامقصغغغغغغغيدتي  يقغغغغغغغغوا   " 1ونغغغغغغغب عليهغغغغغغغغا اليمغغغغغغغين واليسغغغغغغغغار مًعغغغغغغغا.

النكسغغغغغغغغغغة ( كانغغغغغغغغغغت المانيفسغغغغغغغغغغتو الغغغغغغغغغغذي نغغغغغغغغغغمانته احتجغغغغغغغغغغاجي ومعارنغغغغغغغغغغتي ... كتبغغغغغغغغغغت ) 
الهغغغغغغغوامش ( فغغغغغغغي منغغغغغغغاو المغغغغغغغر  والهغغغغغغغذيان ... وفقغغغغغغغدان الرقابغغغغغغغة علغغغغغغغى أصغغغغغغغابعي لغغغغغغغذلك 

 2".جاءت بشكل شحنات متقناعة، وصدمات
 مقنا من قصيدة  

 َأْنِعي َلُكْم ، َيا َأْصِدَقاِئي ، اللَُّغُة الَقِديَمةُ 
 ُكتُب الَقِديَمةُ وال

 َأْنِعي َلُكمْ 
 َكاَلُمَنا الَمْثُقوُب ، َكاأَلْحِذيَة الَقِديَمَة ...

 َوُمْفَرَداُت الُعْمر والِهَجاء ، الَشِتيَمة
 َأْنِعي َلُكْم .. َأْنِعي َلُكمْ 

 3ِنَهاَية الِفْكر الِذي َقاَد إَلى الَهِزيَمة . 
هغغغغغغات جسغغغغغغًدا وروًحغغغغغغا تفكيغغغغغغًرا تنغغغغغغاوا نغغغغغغزار قبغغغغغغاني المغغغغغغرأة فغغغغغغي شغغغغغغعر  مغغغغغغن كغغغغغغل الج

رهغغغغغا مغغغغغن كغغغغغل القيغغغغغود ليجعلهغغغغغا جغغغغغوهرة واليغغغغغة  حساًسغغغغغا لقغغغغغد جرادهغغغغغا مغغغغغن كغغغغغل حيائهغغغغغا وحرا وا 
حملتهغغغغا فغغغغي كتفغغغغي أر عغغغغين  يجغغغغب الحفغغغغاف عليهغغغغا فيقغغغغوا نغغغغزار قبغغغغاني فغغغغي هغغغغذا الشغغغغىن   "

                                                           
 . 177،   2008، بيروت، نيسان، أبريل، 1الياسمين، منشورات نزار قباني، ،ينظر  نزار قباني، أبجدية  -1
 .211نزار قباني، قصتي ما الشعر،    -2
 .81سارة حسين جابري، أعذب قصائد نزار قباني،    -3
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عاًمغغغغغغا ... وسغغغغغغافرت بهغغغغغغا مشغغغغغغًيا علغغغغغغى األهغغغغغغداب مغغغغغغن المحغغغغغغي  إلغغغغغغى الخلغغغغغغي  وعلغغغغغغى كغغغغغغل 
ليغغغغغغه ترعرعغغغغغغت نخلغغغغغغة، وانبثغغغغغغ  ينبغغغغغغو  مغغغغغغاء، وكغغغغغغل مغغغغغغن ر هغغغغغغا معغغغغغغي كثيغغغغغغب رمغغغغغغلد نامغغغغغغت ع
، وقنغغغغغغغية المغغغغغغغرأة عنغغغغغغغد  قنغغغغغغغية اجتماعيغغغغغغغة وظغغغغغغغاهرة يعرفهغغغغغغغا  1" ظناهغغغغغغغا شغغغغغغغجرة وردد ... 

الكغغغغل، وجغغغغل هغغغغؤّلء النسغغغغاء مسغغغغتوحاة مغغغغن تجار غغغغه، فحغغغغين سغغغغئل   هغغغغل كغغغغل تجار غغغغه فغغغغي 
م أذبغغغغ  أنغغغغا أنغغغغا ّل أسغغغغتنيا أنا أكتغغغغب إّل عغغغغن تجر غغغغة عشغغغغتها، ومغغغغا لغغغغ شغغغغعر  ؟ أجغغغغاب   "

وأرمغغغغغغغي دمغغغغغغغي علغغغغغغغى الغغغغغغغورق، فغغغغغغغإنني ّل يمكغغغغغغغن أن أقتنغغغغغغغا بكلمغغغغغغغة وّل يمكغغغغغغغن أن أسغغغغغغغتعير 
بقغغغغغغغغغى علغغغغغغغغغى الزيغغغغغغغغغ  أو اختغغغغغغغغغرا  تجغغغغغغغغغار ي مغغغغغغغغغن اآلخغغغغغغغغغرين، ّل يوجغغغغغغغغغد شغغغغغغغغغعر يعغغغغغغغغغيش وي

 2."المواق 
تنغغغغغغاوا نغغغغغغزار المغغغغغغرأة وفغغغغغغ  نظغغغغغغرتين ، أوّلهمغغغغغغا تغغغغغغدعو إلغغغغغغى تحريغغغغغغر كمغغغغغغا قغغغغغغاا فغغغغغغي 

 قصيدة ) أكتبي لي (  
 ِشِئْت  ُأْكُتِبي ِلي َما

 َأنِ ي ُأحب هُ 
 َوَأْتُلوُه ِشْعًرا

 َذِلِك اأَلَدب الُحْلوُ 
 وَتْمَتُص َأْهَداِبي

 اْنِحَناَءاُت ِريَشة ِنَساِئيَّة
 َناِعَمِة النَّْجَوى 

 َعَلى َأْقُصِص َأْنَباء َنْفِسك
 َواْبَعِثي َشْكَواكِ 

 3ِمْن َمْثِلي ُيَشاِرُك الَشْكَوى.

                                                           
 77،   2005، دار نو لي  ، بيروت، لبنان ،2ينظر  جوزي  الخوري نوق، نزار قباني شاعر الحب والمرأة، ، -1
 .126ينظر  المرجا نفسه،    -2
 .26،  1، ح2000، بيروت، لبنان، 15الكاملة، منشورات نزار قباني، ،نزار قباني، األعماا الشعرية  -3
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رأة أنا تكتغغغغغغب لغغغغغغه، وهغغغغغغو مسغغغغغغتعدا أنا يسغغغغغغمعها فغغغغغغي هغغغغغغذ  القصغغغغغغيدة ينلغغغغغغب مغغغغغغن المغغغغغغ
 ويعنيها حقاها من ا نصات الذي تفقد  في المملكة التي تعيش فيها.

ا نغغغغغزار قبغغغغغاني المغغغغغرأة  والنظغغغغغرة الثانيغغغغغة هغغغغغي النظغغغغغرة اّلحتقاريغغغغغة التدنيسغغغغغية لقغغغغغد حغغغغغوا
غغغغه إّل الجغغغغن  كغغغغالحيوان ، كمغغغغا يقغغغغوا فغغغغي قصغغغغيدة )  إلغغغغى شغغغغخ  همجغغغغي الشغغغغعور ّليهما

 ( التي جعل فيها الخمر والشعر شاهدين على ما حدث، يقوا  عند المرأة 
 َكاِنْت َعَلى إيَواِنَها ، وَكاَن َيْبِكي الَمْوُقد

 وُكُل َما ِفي َبْيِتَها ُمَعطٌَّر ُمَمَهدٌ 
 َيُمَد ِلي ِذَراَعُه َيُقول : ِعْنِدي َمْوِعد

 َحَتى الُرُسوُم َتْشَتِهي ، ُهَنا ... وَيْنَدى الَمْقَعدُ 
 ْن َوَراء َباِبَها َيْعوى ِشَتاء ُمْلَحُد ...ومِ 

 َوُكْنُت ِفي ِجَواِرَها َتُصُب وِلي َوَأْنَشدُ 
ُة الِشَتاء ، ِشْعٌر ... وَنِبيٌذ َجيدُ   وِعدَّ

 1وَشْمَعٌة َمْسُلوَلٌة َأْتَعُبَها الَنْهُد.
وصغغغغغغ  نغغغغغغزار المغغغغغغرأة بىشغغغغغغياء ماديغغغغغغة تسغغغغغغاوي الكنغغغغغغوز، وكىنهغغغغغغا وغغغغغغر  يبغغغغغغا  لغغغغغغه 

ذ  الحالغغغغة ، فهغغغغو يجمغغغغد مشغغغغاعرها، ويغغغغدخلها عغغغغالم األصغغغغوات، حيغغغغث تبغغغغدو ثمغغغغن وفغغغغي هغغغغ
 وكىنها مقتنى من مقتنيات الراجل .

لقغغغغغغب نغغغغغغزار قبغغغغغغاني بشغغغغغغاعر الرومانسغغغغغغية والمغغغغغغرأة ) النسغغغغغغاء (، اتاهمغغغغغغه الناقغغغغغغاد بغغغغغغىنا 
المغغغغغرأة فغغغغغي شغغغغغعر  ليسغغغغغت قنغغغغغية وأنهغغغغغا مجغغغغغراد هويغغغغغة للعبغغغغغور إلغغغغغى الجمغغغغغاهير واّلسغغغغغتيالء 

، فكغغغغغان يغغغغغرد علغغغغغى اّلتهغغغغغام بغغغغغىنا المغغغغغرأة عنغغغغغد  أر  خصغغغغغبه ووسغغغغغيلة علغغغغغى انبهغغغغغار الناغغغغغا 
"  قصغغغغغتي مغغغغغا الشغغغغغعر مغغغغغن وسغغغغغائل التنغغغغغوير والتحريغغغغغر . فقغغغغغاا نغغغغغزار قبغغغغغاني فغغغغغي كتابغغغغغه "

                                                           
 .35ينظر  دليلة بركان، نزار قباني شاعر العصر،    -1
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منغغغغغغغاردة لغغغغغغغي هغغغغغغغو لقغغغغغغغب ) شغغغغغغغاعر أكثغغغغغغغر هغغغغغغغذ  األلقغغغغغغغاب  فغغغغغغغي جغغغغغغغزء شغغغغغغغاعر النسغغغغغغغاء   "
اء  1."( النسا

 فرد عليهم وقاا  
ة ... وأي ) قغغغغغ ا يهغغغغغرب  مغغغغغن عغغغغغر  ( أنغغغغغا بغغغغغالنبا ّل أرفغغغغغ  مثغغغغغل هغغغغغذ  الناعمغغغغغ "

كمغغغغغا يقغغغغغوا المثغغغغغل الشغغغغغامي، ولكننغغغغغي أعتغغغغغر  علغغغغغى هغغغغغذ  التسغغغغغمية إذا كغغغغغان يقصغغغغغد بهغغغغغا 
تحديغغغغدي وونغغغغعي فغغغغي دائغغغغرة م لقغغغغة ... إنغغغغي ّل أنكغغغغر وفغغغغرة مغغغغا كتبغغغغت مغغغغن شغغغغعر الحغغغغب، 
وّل أنكغغغغغغر همغغغغغغغومي النسغغغغغغغائية، ولكننغغغغغغغي ّل أريغغغغغغغد أن يعتقغغغغغغد الناغغغغغغغا  أنا همغغغغغغغومي هغغغغغغغي كغغغغغغغل 

ق بينغغغغغغغي و غغغغغغغين بقيغغغغغغغة العشغغغغغغغاق، أنهغغغغغغغم يحبغغغغغغغون فغغغغغغغي العتمغغغغغغغة، ونغغغغغغغمن همغغغغغغغومي ... الفغغغغغغغر 
أننغغغغغي رسغغغغغمت عشغغغغغقي علغغغغغى  –فلسغغغغغوء حظغغغغغي  –جغغغغغدران وغغغغغرف النغغغغغوم الم لقغغغغغة، أمغغغغغا أنغغغغغا 

عاشغغغغغ  مغغغغغدمن  -وأقولهغغغغغا بصغغغغغوت عغغغغغاا -الغغغغغورق وألصغغغغغقته علغغغغغى كغغغغغل الجغغغغغدران ... أنغغغغغا 
 2" . ومزمن وحين ّل يكون ثماة معشوق في حياتي ... أتحوا إلى ورقة نشاف

 1998-1997القصغغغغغغغائد األخيغغغغغغغرة التغغغغغغغي كتبهغغغغغغغا نغغغغغغغزار قبغغغغغغغاني بغغغغغغغين عغغغغغغغامي  ومغغغغغغغن
والتغغغغي لغغغغم تصغغغغدر فغغغغي كتغغغغاب مغغغغن قبغغغغل وننشغغغغرها كمغغغغا كتبهغغغغا بخغغغغ  يغغغغد  الجميغغغغل لنشغغغغغارك 

لاغغغغغه اآلن فغغغغغي أجمغغغغغل مكغغغغغان محبيغغغغه كيفيغغغغغة كتابتغغغغغه للشغغغغغعر ومزاجغغغغغه وا لهغغغغغام كيغغغغ  يىتيغغغغغه لع
 3يبتسم لنا. 

ياسغغغغغغغمين لنغغغغغغغزار قبغغغغغغغاني فغغغغغغغي ذ  القصغغغغغغغائد األخيغغغغغغغرة بعنغغغغغغغوان أبجديغغغغغغغة الصغغغغغغغدرت هغغغغغغغ
  فيقوا ( !!...حوا سريري  )الونن األخيرة ، ونذكر من قصائد  2008أبريل 
ـــِدْن،    ـــي ُلْن ـــاْس ِف ـــي ُمْسَتْشـــَفى َســـاْن ُتوَم ـــاش ِف ـــة اْْنَع ـــي ُعْرَف ـــي ِف ـــَدَما َفَتْحـــُت َعْيِن ِعْن

 ....ِدق َما َتَراُه َعْيِني َبْعَد اأَلْزَمة الَقْلِبَية الَخِطيَرة الَتي َأَصاَبْتِني، َلْم ُأَص 

                                                           
 . 128نزار قباني، قصتي ما الشعر،    -1
 .132، 131، 130المرجا نفسه،    -2
 .7، أبجدية الياسمين ،   نزار قباني -3
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ـــى  ُموُ ، َوَيْضـــِر  إَل ـــْذِرُف الـــدُّ ـــُه َجاِلًســـا ُقـــْرَب َســـِريِري، َي ـــاَن الـــَوَطُن الَعَرِبـــيُّ ُكلَّ َفَقـــْد َك
 1هللا ِلي ُيِعيَد إَلى َقْلِبي الَساَلَمة والَعاِفَية .

 األوسمة والشهادات العربية والعالمية التي حصل عليها نزار في حياته :-3
م مدريغغغغغد، تقغغغغغديًرا لمغغغغغا فعلغغغغغه الشغغغغغاعر 1964_ وسغغغغغام اّلسغغغغغتحقاق الثقغغغغغافي اّلسغغغغغباني عغغغغغام 

 لمدا الجسور الثقافية بين العرب واسبانيا .
متها للشغغغغغغغغاعر رابنغغغغغغغغة إحيغغغغغغغغاء التغغغغغغغغراث العر غغغغغغغغي سغغغغغغغغيدتي،  _ جغغغغغغغغائزة جبغغغغغغغغران العالميغغغغغغغغة قغغغغغغغغدا

 أستراليا .
أبغغغغغار )  O.C 27_ وسغغغغغام ال غغغغغار مغغغغغن النغغغغغادي السغغغغغوري األمريكغغغغغي مغغغغغن بلديغغغغغة واشغغغغغننن 

 .1994مايو ( 
_ ميداليغغغغغة التقغغغغغدير الثقافي،الجمعيغغغغغة النبيغغغغغة العر يغغغغغة األمريكيغغغغغة، لجنغغغغغة الثقافغغغغغة والتغغغغغراث، 

 .1994حزيران ) يونيو ( 
عنغغغغغغغغوية شغغغغغغغغرف فغغغغغغغغي جمعيغغغغغغغغة متخرجغغغغغغغغي الجامعغغغغغغغغة األميركيغغغغغغغغة فغغغغغغغغي بيغغغغغغغغروت، ودر   -

 .1995تشرين الثاني ) نوفمبر(  30الجمعية، 
 1998.2سعاد الصبا  بيروت  شاعر لكل األجياا، لدار -

 ثانيا : التعريف بمدونة أبجدية الياسمين : 
يعغغغغغد ديغغغغغوان " أبجديغغغغغة الياسغغغغغمين " مغغغغغن أواخغغغغغر إبغغغغغداعات الشغغغغغاعر السغغغغغوري " نغغغغغزار 

، قبغغغغغغل وفاتغغغغغغه بفتغغغغغغرة قصغغغغغغيرة ، ولغغغغغغم تصغغغغغغدر 1998-1997قبغغغغغغاني " التغغغغغغي كتبغغغغغغت عغغغغغغامي 
بغغغغت بخغغغغ  الشغغغغاعر ونشغغغغرت كمغغغغا كت 2008فغغغغي كتغغغغاب مغغغغن قبغغغغل، جمعهغغغغا أوّلد  فغغغغي عغغغغام 

ننشغغغغغرها كمغغغغغا كتبهغغغغغا بخغغغغغ  " األنيغغغغغ ، قغغغغغاا أوّلد  فغغغغغي مقدمغغغغغة ديغغغغغوان أبجديغغغغغة الياسغغغغغمين    

                                                           
 . 11المرجا نفسه،    -1
 .181نزار قباني، أبجدية الياسمين،   -2

   من مقدمة ديوان أبجدية الياسمين لنزار قباني من إهداء أوّلد  زينب وهدباء وعمر.
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يغغغغغد  الجميغغغغغل لنشغغغغغارك محبيغغغغغه كيفيغغغغغة كتابتغغغغغه للشغغغغغعر ومزاجغغغغغه وا لهغغغغغام كيغغغغغ  يىتيغغغغغه لعلغغغغغه 
 ." اآلن في أجمل مكان يبتسم لنا 

وة بىسغغغغغغغغغلوب ال غغغغغغغغغزا وا بغغغغغغغغغدا  فغغغغغغغغغي صغغغغغغغغغياتاسغغغغغغغغغم ديغغغغغغغغغوان " أبجديغغغغغغغغغة الياسغغغغغغغغغمين " ي
بالمعغغغغغغغاني الرومانسغغغغغغغية يسغغغغغغغتذكر فيغغغغغغغه وننغغغغغغغه وأر  الحنغغغغغغغارة دمشغغغغغغغ  رة األفكغغغغغغغار المعباغغغغغغغ

 اآلبية " الياسمين الدامشقي" بقوا أو بنن  نزار قباني .
ة قصغغغغغغغائد ناريغغغغغغغة مشغغغغغغغحونة بغغغغغغغالت زا، وواقغغغغغغغا  اشغغغغغغغتملت هغغغغغغغذ  المدونغغغغغغغة علغغغغغغغى عغغغغغغغدا
رة الفغغغغغغراق علغغغغغغى أرنغغغغغغه الحبيبغغغغغغة حسغغغغغغرة ولوعغغغغغغة فغغغغغغي دهشغغغغغغة ترسغغغغغغم ّل متناهيغغغغغغا مغغغغغغن الحيغغغغغغ

 والذاهوا .. شوق يندفا من القلب وجرحه ينتظر الفرح الموعود ..
" أبجديغغغغغغة الياسغغغغغغمين " هغغغغغغي كلمغغغغغغات تعباغغغغغغر عغغغغغغن ذات الشغغغغغغاعر الشغغغغغغفافة الحساسغغغغغغة 
قيغغغغغ  للبعغغغغغد علغغغغغى بيتغغغغغه الغغغغغذي يشغغغغغمل فيغغغغغه  علغغغغغى حغغغغغب الغغغغغونن تخغغغغغرح مغغغغغن أعمغغغغغاق قلبغغغغغه الرا
ريحغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة الياسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغمين المعنغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغرة فغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغي أنحغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاء دمشغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  .
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 يد: تمه
إنا أي دراسة على أي مستو  من مستويات اللا ة تعتمد في كل خنواتها على 

صي ) أي علم نتائ  الدراسة الصوتية، يقوا هنري سويت   " إنا   مونو  تخصا
( مونو  قد يبدو وير ذي جدو  بذاته ولكنه في الوقت نفسه أسا  كل دراسة األصوات

فاألصوات هي اللابنات األولى  1أو عملية ". ل وية سواء أكانت هذ  الدراسة دراسة نظرية
 ل حداث الل وية .

 أوال : األصوات اللغوية :
 تعريف علم األصوات :  .1

  هو دراسة أصوات اللا ة، حيث ) ينظر هذا العلم في األصوات في حدا علم األصوات
ذاتها، ويدر  صفاتها من حيث إخراجها، بل وحتى من حيث سماعها (. ولكن بع  

يين ينلقونه، ويريدون به دارسة الت يرات، والتحوّلت التي تحدث في أصوات اللا ة الل و 
رها.  نتيجة تنوا

وتعني الدراسات الصوتية بالوصوا إلى مجموعة من القواعد لها صفة القوانين الثابتة 
تتحكم بتصرفات الوحدات الصوتية ) الفونيمات (، تحليل النظام الصوتي بدراسة 

 2فة بين الوحدات الصوتية .العالقات المختل
 تعريف الصوت :  .2

ة صات لغة: أنا الصوت جن  لكل ما وقا في أذن  " ورد في معجم مقايي  اللا ة مادا
 3." الساما 

                                                           
 .605،  2000ينظر  كماا بشر،علم األصوات، دار وريب، القاهرة، -1
دي -2  . 120،  2007ني، فصوا في علم الل ة العام، دار الهد ، عين مليلة، الجزائر،محمد علي عبد الكريم الرل
 .33،  1،ح1991، بيروت، 1ابن فار  ، مقايي  الل ة، ت   عبد السالم محمد هارون، دار الجبل، ، -3
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عر  يخرح ما النف  مستنياًل حتى يعر   "أما ابن جني فيعراف الصوت بىنه 
فيسمى المقنا العار  له في الحل  والفم والشفتين مقانا تثنيه عن امتداد  واستنالته 

 1." وله حرف 
  الصوت في اصنال  العلماء هو " أثر سمعي تنتجه أعناء النن  ا نساني  اصطالًحا

 2إراديًّا في صورة ذبذبات نتيجة ألونا  وحركات معينة لهذ  األعناء " .
  أما الصوت اللا وي فهو " أص ر وحدة ل وية نفرق بين تعريف الصوت الل غوي  .3

 3" .المعاني 
 تصنيف األصوات الل غوية :  .4

 تنقسم األصوات اللا وية إلى زمرتين  
 (.VOYELLEزمرة األصوات الصائتة )  -
 4(.CONSONNESزمرة األصوات الصامتة ) -
هي األصوات المجهورة التي ّل يحدث أثناء النن  بها أي عائ   األصوات الصائتة : -أ

 5لفم .أو حائل بل تمر ما الهواء حراة نليقة حتى خارح ا
واألصوات الصائتة في العر ية هي   الفتحة والكسرة والنمة فهذ  حركات قصار أما 

 6الحركات النواا فهي األل  والواو والياء.

                                                           
 . 6،  1978،  مصر، 1ابن جني، سر صناعة ا عراب، ت   السقا و خرون، دار مصنفى السبابلي الحلبي، ، -1
 31،  .1885عبد العزيز منر، علم اللا ة وفقه اللا ة، دار قنري بن الفجاءة، الدوحة، قنر،  -2
، الدار 1أترو تزكوي، مباد  علم وظائ  األصوات ) الفونولوجيا (، تر  عبد القادر قتيني، دار قرنبة ، ، -3

 . 31،  1994البيناء، 
 . 76،  1994نبوعات الجامعية، الجزائر، أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، ديوان الم -4
ينظر  عبد الحميد محمد أبو سكين، دراسات في التجويد واألصوات الل وية، منبعة األمانة، القاهرة، مصر،  -5

1983  ،61 . 
 .24،  1996محمود فهمي حجازي، علم الل ة بين التراث والمناه  الحديثة، دار وريب، القاهرة، -6
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هي األصوات المجهورة أو المهموسة التي يحدث أثناء النن   األصوات الصامتة : -ب
 أو جزئًيا من شىنه بها اعترا  أو عائ  في مجر  الهواء، سواء أكان اّلعترا  كامالً 

 1أن يسم  بمرور الهواء.
  ) الباء، الميم، الواو، الفاء، الثاء، الذاا، الظاء، واألصوات الصامتة في العر ية هي 

الداا، الناء، التاء، الزاي، الصاد، السين، الالام، النون، الراء، الشين، الجيم، الياء، 
 2الهاء، الهمزة (.الكاف ، ال ين، الخاء، القاف، العين، الحاء، 

 مخارج األصوات : .5
يمكننا حصر المخارح الصوتية التي استخدمتها اللا ة العر ية الفصحى على الوجه 

 اآلتي   
  ويكون بتقريب المسافة بين الشفتين، أو إقفالها، وهو ألصوات    المخرج الشفوي  -

 الباء، الميم، الواو.
الشفة السفلى باألسنان العليا، وهو   ويكون نتيجة اتصاا  المخرج الشفوي األسناني -

 صوت   الفاء .
  ويكون باتصاا نرف اللاسان باألسنان العليا، وهو ألصوات    المخرج األسناني -

 الثاء، الذاا، الظاء.
  ويكغون باتصاا نغرف اللاسان باألسنان العليغا ومقدمغة  المخرج األسناني الل ثوي  -

 الداا، النغاء، التاء، الغزاي، الصاد، السين.اللسان باللاثة وهغو ألصوات   الناد، 
ويكون باتصاا نرف اللاسان باللاثة، وهو ألصوات  الالام، النون،  المخرج الل ثوي : -

 الراء.
  ويكون باتصغاا مقغغدم اللاسغان بال غار، وهغو ألصغوات   الشغين، الجغيم،  المخرج الغاري  -

 الياء.
                                                           

 .69،  1997ا الخويسكي، لسانيات من اللسانيات، دار المعرفة الجامعية، ا سكندرية ،ينظر   زين كما -1
 .58،  2003حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم الل ة، دار المعرفة الجامعية، ا سكندرية،  -2
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النب ، وهغغغو ألصغغغوات   الكغغغاف،   ويكغغغون باتصغغغاا مغغغؤخر اللسغغغان بغغغ المخـــرج الطبقـــي -
 ال ين، الخاء.

 ويكون باتصاا مؤخر اللاسان باللاهاة وهو لصوت   القاف. المخرج الل هوي : -
 ويكون بتصني  الحل ، وهو لصوتين   العين ، والحاء. المخرج الحلقي : -
ويكغغغغغون نتيجغغغغغة إقفغغغغغاا الغغغغغوترين الصغغغغغوتيين أو تنغغغغغييقهما، وهغغغغغو  المخـــــرج الحنجـــــري : -

 1هاء، األل .للصوتين  ال
 صفات األصوات : .6
 صفات الصوائت : -أ

" فإن كان الفم مفتوًحا نحصل على صائت مفتو  وهو الفتحة ... ويسميه سيبويه 
د 2الهاوي "  ، فهي حركة منفتحة ألنها تتمياز بىن اّلنفتا  يبل ه أقصا  ،ألنا اللاسان يتمدا

 3في ونا الراحة في قعر التجوي  الفموي.
، فهي صائت 4 الق الفم بىل  بالً ا أقصا  فإننا نحصل على الكسرة "" أما إذا كان ان

 5م ل  لتكوم حجم اللاسان في مواجهة اللا ة، فالكسرة صائت م ل ، أمامي منفرح .
 ،6" أما إذا تجما اللاسان إلى الخل  ونمت الشفتان نحصل على النمة " 

 7في مواجهة وشاء الحنك. فهي صائت م ل ، خلقي، منموم، نظًرا لتكوم حجم اللاسان 
 صفات الصوامت :  -ب

 وهي بدورها تنقسم إلى قسمين صفات أحادية وصفات ثنائية   
 وهي صفات التي لي  لها تقابالت    صفات أحادية : -1ب.

                                                           
 .68-66،   1996، دمش ،1أحمد محمد قدور، مباد  اللسانيات، دار الفكر، ، -1
 . 57،  1988، صيدا، بيروت، 2ت والفونولوجيا، المكتبة العصرية، ،مصنفى حركات، الصوتيا -2
 . 119،   (د.ت)ينظر  عبد الفتا  إبراهيم، مدخل في الصوتيات، دار الجنوب، تون ،   -3
 المرجا الساب ، الصفحة نفسها. -4
 .119  عبد الفتا  إبراهيم ، مدخل في الصوتيات، -5
 .المرجا الساب ، الصفحة نفسها -6
 .119ينظر  عبد الفتا  إبراهيم، مدخل في الصوتيات،   -7
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  هو صفة ألصوات السين والزاي والصاد، ألنا صوتها كالصفيغر، الصفير  -1.1ب.
 1ونرف اللاسان فينحصر الصوت هناك ويصفر به .ألناها تخرح من بين الثنايا العليا 

  وهي اننراب الصوت بسبب نع  اللاسان به عند خروجه ساكًنا القلقلة  -2.1ب.
 2ويحتاح إلى جهد أكبر في حاا الوق ، وأصواته   )الباء، الداء، الناء، الجيم، القاف( .

لاسان منحرًفا في حين عند النن  بالالام يخرح الهواء من حافتي ال االنحراف : -3.1ب.
 3أنا نرفه ملت  بالننا .

  " وهو صفة للواو والياء الساكنتين، المفتو  ما قبلها، واألل  التي ّل الل ين  -4.1ب.
، وسميت باللاينة لما فيها من قبوا التنويل لصوتها، 4تكون إّلا ساكنة وقبلها مفتو  " 

حركة فهي حرف مد  ولين، فاألل  حرف وهي معنى اللاين، فإذا ما وافقها ما قبلها في ال
ها امتداد ألناه أوسا مخرًجا .   5مد ولين أبًدا، وهو أشدا

يصدر هذا الصوت بتكرار نر ات اللاسان على مؤخر اللاثة تكرار  التكرار : -5.1ب.
 6سريًعا، وهو صفة لصوت الراء .

ان من ا سناد إلى وهي صفة للناد المصرية الحديثة ّلمتداد اللاس االستطالة : -6.1ب.
 7ما يداني الجدار الخلفي للحل  . 

 8هي خروح الصوت من الخيشوم ، ويوص  بها صوتا الميم والنون .  الغنة : -7.1ب.

                                                           
 .67،  1993، ليبيا، 1ينظر  مناف مهدي الموسوي، علم األصوات الل وية، منشورات السابا من أبريل، ، -1
، 2002،القاهرة، 1ينظر  محمد خان، اللهجات العر ية والقراءات القر نية دراسة في بحر المحي  ، دار الفجر، ، -2
 79  . 

 .59،  2000خولة نالب ا براهيمي، مباد  في اللسانيات، دار القصبة، الجزائر،  -3
 . 87أحمد محمد قدور، مباد  اللسانيات،   -4
والصرف، ت   ريا  بن حسن الخوام، المكتبة العصرية، ينظر  عماد الدين أبو علي األيو ي، الكناش في النحو  -5
 .317،  2000، بيروت، 1،
 .345كماا بشر، علم األصوات،   ينظر  -6
 . 120،  1986، دار البيناء، 1ينظر  تمام حسان، مناه  البحث في الل ة، دار الثقافة، ، -7
ينظر  شرف الدين الراجحي وسامي عياد حنا، مباد  علم اللسانيات الحديث، دار المعرفة الجامعية، ا سكندرية،  -8

2002  ،227    . 



 الفصل األول                                                                               البنية الصوتية للقصيدة

24 

 

 1  هو انتشار النف  في الفم عند النن  بصوت الشين .  التفشي -8.1ب.

الهواء   هناك أصوات ي ل  مونا مخرجها إوالًقا تاًما في نري   التوسط -9.1ب.
دة 2لكن الهواء يجد نريقة أخر  يمر بها  ، فاألصوات المتوسنة هي األصوات بين الشا

 3والراخاوة وهي   ) الميم، الالام، النون، الرااء، العين ( .
 وهي الصفات التي وردت بشكل تقابالت    صفات ثنائية : -2ب.
 الجهر والهمس :  -1.2ب.
  الصوتين عند النن  بالصوت وهو من صفات الجهر   وهو تذبذب واهتزاز الوترين

القوة وأصواته   ) الباء، الميم، الواو، الذاا، الظاء، الناد، الداا، الالام، النون، الرااء، 
 4الجيم، الياء، ال ين، العين ( . 

  الهم    وهو عدم تذبذب واهتزاز الوترين الصوتيين عند النن  بالصوت وهو من
لفاء، الثاء، السين، الصاد، التاء، الناد، الناء، صفات النع ، وأصواته   ) ا

 5الكاف، الخاء، القاف، الحاء، الهاء (.
خاوة : -2.2ب. دة والر   الش 
  دة   األصوات الشديدة هي األصوات التي يتوق  فيها الهواء وقوًفا تامًّا، عند الشا

القوة مونا النن ، ثم يزوا العائ  فجىة، فيخرح الصوت منفجًرا، وهي من صفات 
واألصوات الشديدة هي ) الباء، التاء، الداا، الناد، الناء، الكاف، القاف،      

 6الهمزة ( . 

                                                           
 .72،  2001، علم التجويد، مؤسسة الشباب الجامعية، ا سكندرية، ينظر  محمد عبد هللا -1
 .24،  1979، القاهرة، 5إبراهيم أني ، األصوات الل وية، مكتبة األنجلو المصرية، ، -2
، 1987، القاهرة، 3ينظر  عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في األصوات والنحو العر ي، مكتبة الخانجي، ، -3
 207 . 

 . 46اف مهدي الموسوي، علم األصوات الل وية،  من -4
 .36،  1997، القاهرة، 3ينظر  رمنان عبد التواب، المدخل إلى علم الل ة ومناه  البحث الل وي، مكتبة الخانجي، ، -5
 .52،  2004، القاهرة، 1ينظر  حسام البهنساوي، علم األصوات، مكتبة الثقافة الدينية، ، -6



 الفصل األول                                                                               البنية الصوتية للقصيدة

25 

 

  ناما الراخاوة   األصوات الرخوة ّل ينحب  عند النن  بها الهواء انحكاًما محكًما، وا 
يكون مجرا  عند المخرح نيًقا جًدا فيحتك بالعنوين فيترتب عن ذلك نو  من 

صفير، وهي من صفات النع  وأصواتها هي   ) الفاء، الثاء، الذاا، الحفي  أو ال
 1الظاء، الزاي، السين، الصاد، الشين، الخاء، ال ين، الحاء، العين، الهاء(.

 اْطباق واالنفتاح :  -3.2ب.
  ا نباق   يوص  الصوت با نباق إذا ارتفا اللاسان إلى الحنك األعلى واننب  عليه

لاسان والحنك، وهو من صفات القوة، واألصوات المنبقة هي    فينحر الصوت بين ال
 2) الظاء، الناد، الناء، الصاد ( . 

  اّلنفتا    هو تجافي اللاسان عن الحنك األعلى عند النن  بالصوت، وهو من صفات
 3النع ، األصوات المنفتحة كل األصوات ماعدا األصوات المنبقة . 

 اْذالق واْصمات :  -4.2ب.
  ذّلق   وهو خفة وسرعة في النن  وحسن انشرا  فيه وكثرة امتزاح ب يرها وأصواته ا

 4هي   ) الباء، الميم، الفاء، الالام، النون، الراء ( .
  ا صمات   وهو ثقل الصوت وعدم سرعة النن  به لخروجه بعيًدا عن نرف اللاسان

 5واألصوات المصمته هي ما سو  أصوات الذّلقة . 
 خيم والترقيق : التف -5.2ب.
  التفخيم   هو أثر صوتي يصاحب نن  بع  األصوات حيث يرتفا مؤخر اللاسان

إلى األعلى في اتجا  الجزء الخلفي للحل  مما يحدث رنين يدعى التفخيم، ومن 
 1أصواته   ) الظاء، الناد، الناء، الصاد، ال ين، الخاء، القاف ( . 

                                                           
 .25 -24ي ، األصوات الل وية،   ينظر  إبراهيم أن -1
 .   31،  1982، لبنان، 1ينظر  ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتاب العلمية، بيروت، ، -2
 .77ينظر  محمد خان، اللهجات العر ية والقراءات القر نية دراسة في بحر المحي  ،   -3
 .86أحمد محمد قدور، مباد  اللسانيات،   -4
 .17،  1981، رواية، الجزائر، 1د فروخي، التجويد الوان ، الشركة الوننية، ،ينظر  أحم -5
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 ان حين النن  بها إّل في حاّلت خاصة مما الترقي    هو الذي ّل يرتفا مؤخر اللاس
يحدث رنيًنا يدعى بالترقي ، حيث نجد بعنا منها يكتسب صفة التفخيم عند مجاورته 
أصواًتا معينة كصوتي الالام والرااء المرققان، وأصواته   ) الباء، الميم، الواو، الفاء، 

الراء، الشين، الجيم، الياء، الثاء، الذاا، الداا، التاء، الزاي، السين، الالام، النون، 
 2الكاف، العين، الحاء، الهاء، الهمزة ( . 

 االستعالء واْستفال :  -6.2ب.
  ،اّلستعالء   هو ارتفا  أقصى اللاسان إلى الحنك األعلى عند النن  بالصوت

 3وأصواته   ) الظاء، الناد، الناء، الصاد، ال ين،الخاء، القاف ( . 
 ا  اللاسان إلى الحنك األعلى أي انخفانه عند النن  اّلستفاا   هو عدم ارتف

 4ماعدا حروف اّلستعالء .  22بالصوت وأصواته 
 إحصاء األصوات الل غوية : -6
 الصوامت : -أ

 تنقسم الصوامت إلى قسمين هما  
    المجهورة -1أ.
 

تعب الكالم  القصيدة
 من الكالم

في الحب 
 المقارن 

طعنوا  
 العروبة  

 مربعات لو
 

 النسبة المجمو  العدد العدد العدد العدد العدد لصوتا
 %8.52 209 39 17 60 52 41 ب

                                                                                                                                                                                
، 2003، القاهرة، مصر، 3كريم زكي حسام الدين، أصوا تراثية في اللسانيات الحديثة، مكتبة النهنة المصرية، ، -1
 130. 

 .78ينظر  محمد خان، اللهجات العر ية والقراءات القر نية،   -2
 .282،  2000، بيروت، لبنان، 14دراسات في فقه الل ة ، دار العلم للماليين، ،صبحي صال ،  -3
 .316،  2002، عمان، األردن، 1عبد القادر عبد الجليل، علم اللسانيات الحديثة، دار الصفاء، ، -4
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 %10.73 263 50 11 72 68 62 م
 %9.46 232 28 14 78 49 63 و
 %1.14 28 06 01 08 08 05 ذ
 %0.48 12 06 01 02 01 02 ف
  02 04 09 02 07 24 0.97% 
 %5.71 140 11 10 70 18 31 د
 %1.42 35 04 03 12 11 05 ز
 %20.88 512 73 38 196 85 120 ا
 %11.99 294 55 22 108 48 61 ن
 %11.05 271 48 18 96 56 53 ر
 %2.40 49 09 08 24 06 12 ح
 %8.85 217 52 14 57 46 48 ي
 %0.85 21 02 02 08 04 05 غ
  21 26 50 03 34 134 5.46% 

2451 
 مجهورة في القصائد المختارة من المدونةيوضح نسبة الصوامت ال -1-جدول      

بالنظر إلى هذا الجدوا نالح  أنا صوت " الالام " احتل أعلى نسبة في القصائد 
من مجمو  % 20.88مرة أي بنسبة  512المختارة من الديوان بحيث تواتر خالا 

الصوامت المجهورة، ويتميز صوت الالام بصفة التماسك واّللتصاق وذلك " بالتصاق 
، عند النن  به يتجسد مد  تعل  الشاعر بىرنه وبحقه، ألنا 1ف اللسان باللثة " نر 

التعل  باألر  والتشبث بهغا ينبا منه العزيمة وا صرار، وقد اقتران فونيم الالام بكم هائال 

                                                           
 .68مناف مهدي الموسوي، علم األصوات الل وية،   -1
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من الكلمات وخاصة في أواخرها   ) أقوا، النبوا، نويل، مستحيل، القتيل، الرحيل، 
ز هذا الصوت كذلك بصفة اّلنفالت وهذا " ّلنفكاك اللسان عن سق  األسيل... (، ويتمي

ليبرز من خالله الشاعر ما انفلت منه من أيامه  1الحنك وانفالت النف  خارح الفم " 
 الم تر ة .

إنا سينرة صوت الالام على القصائد يوحي بالصرا  الذي يحي  بالذات الشاعر،   
وصرا  األمل الذي يعيشه الشاعر هو تىمل في  في الواقا المعيش بين األمل واأللم،

رجو  إلى الونن، نجد مثال ) السهوا، الهديل، الجميل، الحقوا... ( وهي كلمات دالة 
على التفاؤا بال د لي ير فيه الشاعر من واقعه المهجور إلى واقعه األصلي وهي دمش  

ارة على أشياء  لم يفعلها األبية، أما صرا  األلم الذي يتخب  به الشاعر هو الحزن والمر 
 ألنه مكتوف يدين، وعلى عالم العر ي الذي نيا نفسه . فمثال نجد الشاعر يقوا   

 َلْم َيْبَق ِعْندي َما َأُقْولُ 
 َتِعَب الَكالِم ِمَن الَكالمِ 

 وماَت في َأْحَداِق أْعُيِنَنا الَنخيلُ 
 َشَفتاَي من َخَشب  

 وَوْجُهِك ُمْرَهقُ 
 2. !!والَنْهُد .. َما َعاَدْت ُتَدقُّ لُه الُطبوُل                            

ودّللة الحزن هنا على الحسرة والحيرة على ما لم يقوله الشاعر في أيامه 
 المحصورة بين الجدران العالية ّل نهاية لها .

ومن الصوامت المجهورة كذلك نجد أنا صوت " النون " قد احتل المرتبة الثانية،   
فتتن   3، فالنون حرف مقترن بشكو  زمان % 11.99مرة بنسبة  294اتر بحيث تو 

                                                           
 .80،  1998منشورات اتحاد العرب، دمش ، حسن عبا ، خصائ  الحروف العر ية ومعانيها،  -1
 .19نزار قباني، أبجدية الياسمين،   -2
 .96،   1998، القاهرة،1حسني عبد الجليل يوس ، التمثيل الصوتي للمعاني، دار الثقافة، ، -3



 الفصل األول                                                                               البنية الصوتية للقصيدة

29 

 

معها معانات الشاعر جراء هجرانه إلى لندن. وفونيم النون يحمل سمة انفالت الهواء عبر 
ونته التي تسراب الهواء عبر التجوي  األنفي بدّل من المخرح األصلي المتشكال من 

ت داا على انقنا  حياة الشاعر " والصوت وهذا انفال 1التصاق نرف اللسان باللثة 
وشاعرنا يشعر بىنه يفقد أًما بكل ما تحملغه  2األون شبه بصوت ال زاا إذا نا  ولدها " 

األمومة مغن المعانغغي وهي الياسمين الدمشقي، وقد اقتران صغوت النون ب   ) المنتظر، 
ل ها حنور فونيم النون ، وهذ  المنفى، النشيد، النهغد، خنجر...  ( هي كلها دّلّلت فعا

الكلمات عبرت بقوة وبصدق ألناها نابعة من أعماق القلب أعيا  حغب الونغن، ألناه صوت 
مجهغغور، والذي يشاركه معه في هذ  الصفة صوت " الراء " الذي حل بعد  مدعًما له وقد 

مما  3 ويتميز هذا الصوت بميوعة التكرار% 11.05مرة بنسبة  271تواتر في القصائد 
مست ال إيحاء  الصوتي في تهيئة ما يحصل من استمرار القوا المعبر يجعل الشاعر 

عنه ) األخير، النمير، السرير، كبير... (، ألنا صفة التكرار في صوت " الراء " 
تكسب أيًنا اّلستمرار والتواصل الدّللي بين عنوانها وبقية أجزائها، واستمرار حالة 

 الشاعر تفاؤا باليوم الذي يرجا فيه إلى أرنه، كما ت زا عنها وقاا  ،ألنا 4التفاؤا بال د 
 َمابْيَن َخْصِرِك .. والَكَماِن ..

 َعالَقُة َوَتِريةُ 
 ِشْعريَُّة .. ُلَغويَُّة .. َمائيَُّة ..

 5َتْبِكي .. َكَما َيْبِكي ِمَن الشوِق الحرُير... 
مرة أي بنسبة  263تر وبعد صوت " الراء " يج  صوت " الميم " حيث توا  

يوص  صوت الميم بىنه صوت أنفي من أصوات ال نة، ألنه يحدث  %، 10.73

                                                           
 . 72حسام البهنساوي، علم األصوات،   -1
 .10،  1950نية، قصر الكتب، بن الجزري، شر  متن الجزرية في معرفة تجويد اآليات القر  -2
 .46،  1981، بيروت، 2اللبناني، ،ريمون نحان وأني  فريحة، األلسنة العر ية، دار الكتاب  -3
 . 89،  2000، 1قاسم البرسيم، منه  النقد الصوتي في تحليل الخناب الشعري، دار الكنوز األدبية، ، -4
 .30نزار قباني، أبجدية الياسمين،   -5
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بالميم يماثل األحداث النبيعية التي يتم فيها اّلنسداد  1اننباق في الشفتين عند النن  
واّلن الق الذي ينم عن صفات القهر والحزن الذي يعيشه الشاعر، كما ّل ننسى ذلك 

 اغ األنفي مجسدا المعانات التي يعانيها في المنفى .التردد في الفر 
وهذا الفونيم يعد من أقو  الفونيمات ونوحا وقوة في ا سما  وهذا مراد الشاعر  

في ميوله  براز صوته وقد اقتران ب   ) مر ا، اسم، امرأته، يموت ، يوًما، مكغان، 
 مفقود، قدميها، مسموًعا، مشاعرنا، منتحًرا... (.

من الصوامت المجهور، % 9.46مرة بنسبة  232وت " الواو" فتواتر أما ص 
والجهر يعبر عن اّلنفعاا وال نب اللذان يعتريان حالة الشاعر  وهذا الصوت رسم 
الحصار الخان  الذي يكن في قلب الشاعر من ثقل وألم ،ففي استدارة الشفتين عند النن  

لونو  تلك األلم المرتكبة عليه  3- شفوي  –فإن الحصار واّلن الق يزود مخرجه  2به 
، زوابا، الونن، وجهك...( .  فنجد مثال ) أوراقي، ورقياة، وفري

كما أن صوت "الواو" ورد بصورة كبيرة كحرف عن  تتبين وظيفته " في سبك  
 .  4 " الن  وتراب  وحبك ووصل وتوازي ليدا على الر   واّلنتقاا بين الجمل وأحداثه

    المهموسة -2أ.
تعب الكالم  القصيدة

 من الكالم
في الحب 

 المقارن 
طعنوا 

 العروبة 
 المربعات لو

 النسبة المجمو  العدد العدد العدد العدد العدد الصوت
 %11.28 127 26 05 31 24 41 ف
 %3.11 35 07 08 08 06 06 ث

                                                           
 .72سن عبا ، خصائ  الحروف العر ية ومعانيها،  ينظر  ح -1
 .114عبد الفتا  إبراهيم، مدخل في الصوتيات،    -2

 .135تمام حسان، مناه  البحث في الل ة،   -3

 .62،  2003محمد صال  النالا، األسلو ية الصوتية، دار ال ريب، القاهرة،  -4
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  30 18 36 04 19 107 9.51% 
  13 16 15 00 10 54 4.8% 
 %20 225 07 18 84 63 53 ت
، 11 11 15 01 07 45 4% 
 %5.24 59 08 03 21 15 12 ش
 %9.86 111 12 16 26 33 24 ك
 %3.46 39 07 03 12 11 06 و
 %11.02 124 13 15 32 24 40 ق
  22 23 26 04 17 72 6.4% 
 %11.28 127 31 08 38 25 25 ه

1125 
 ة من المدونةيوضح نسبة الصوامت المهموسة في القصائد المختار  -2 -جدول
نالح  في هذا الجدوا أن صوت " التاء " سينر على أجواء القصائد المختارة من  

وهو انفجار  1، فتاء صوت انفجاري %20مرة أي بنسبة  225الديوان حيث تكرر 
مكبوتات الشاعر التي عاشها في ال ر ة من اشتياق وحرمان لسوريا الحبيبة، وفونيم      

الهواء وقًفا تاًما، وذلك بىنا يلتقي نرف اللسان بىصوا الثنايا  " التاء "  يوق  مجر  
العليا، ويرفا الحنك فال يمر الهواء " ) تاريل، أستنيا، يموت، مفتو ، التحرر، بيت، 
كنت، رفقية ...(  هي كلمات توحي على أنا الشاعر يحن بالرجو  إلى الماني الذي 

 أخذ منه .
الفاء" و " الهاء " بنسبها المتباعدة حيت تواتغرا  وبعد صوت " التاء " يليه صوت " 

مغن مجمو  األصوات المهموسغة، أما صوت " % 11.28مرة بنسبة  127في القصائد 

                                                           
 .108ألصوات الل وية،  عبد الحميد محمد أبو سكين، دراسات في التجويد وا -1
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الفاء " يحدث عند " ن   الشفة السفلى على األسنان العليا، بحيث يسم  للهواء بىنا 
ء المشاركة في نن  الفاء كما تقوم نبيعة األعنا 1يش  نريقه بينهما من خالا الثنايا " 

بالدّللة على الجانبين اللذين يصوراهما الشاعر من حالته النفسية، فالشفة السفلى بمرونتها 
تمثل صورة الونن التي تحتنن على أهله ونفولته، أما األسنان العليا فتدا بصالبتها 

رة المنفى في بلد وريب. وهذين الجانبين يرسم حقيق ة الشاعر على الجانب األخر مصوا
من خالا اّلنتقاا من الوجه الهاد  المرن إلى الوجه القاسي المؤثر تماًما كما يصفه 

           الشاعر في قوله  
 َلْو انَك ِجْئَت .. ُقبيَل َثاَلِثيَن َعاًما                           

 إلى َمْوِعدي الُمْنَتَظْر ..
 َلَكاَن تَغيََّر َوْجُه الَقَضاِء ..

 2ْجُه الَقَدْر .. ووَ 
 ويقوا أيًنا  

 والنَّْهُد َيْقُتُلِني ..
 !!.  وَيْزُعُم أنَُّه الَطَرُف الَقتيلُ 

 3والَموُج َيْرَفُعني .. وَيْرِميِني .. َكَثور  هائج  .. 
أما صوت " الهاء " صوت " حنجري رخو مهمو ، يتم ننقه عند احتكاك الهواء  

صل في األوتار الصوتية، فيحدث حفيًفا يسما في الخارح من الرئتين بالتنيي  الحا
أقصى الحل  " فمخرح صوت الهاء إذن يخرح من أعماق الجهاز الصوتي، وهذ  دّللة 
على الصمت والخنغ  الذي يحي  بالشاعر من كثرة اليى  والحزن الذي حنغم قلبغه فنجد 

من ناحية احتكاك " الهاء "  مثال   ) النهد، هر ت، انتهت، الهاويْه، إهانة، أهلنا... (، أما

                                                           
 .144،  (د.ت)، دار النهنة العر ية، بيروت، (مقدمة للقار  العر ي ) محمود السعران، علم الل ة  -1
 .119نزار قباني، أبجدية الياسمين،   -2
 .  22المرجا نفسه،   -3
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 1فهو يتىثر بما يجاور  من فونيمات إلى درجة وصفه بىنه صوت ّل يحمل شخصية ذاتية 
بينما يقوم المشهد الشعري على إبراز قوة شخصية الشاعر، ما بذا من جهد وتحمل 

 المعانات للحفاف على سالمة نفسه .
مرة بنسبة  124د بعد ذلك يىتي صوت " القاف " حيث تكرر في القصائ 
التي تعني باّلننراب وعدم  2وهو صوت مهمو  من سمته المميزة   القلقلة % 11.02

اّلستقرار، وشاعرنا مننرب على حياته وير مستقرة في مكانه األصلي، فنجد  ينظم 
مقنوعته بكلمات مرصوصة بكل أصناف القل  مبرًزا فيها المدلوا الصوتي المحير في 

  ) أشواق، قبالت، أفرق، القناء، القدر، قلبي، القانيْه، القديم، قيود،    أمر  وقد اقتران ب
 مفقود ... ( .

فهذا المخرح يوحي بقوة  3إنا صوت القاف عمي  المخرح ألناه يصدر من اللهاة  
 شخصية الشاعر مهما كان حزنه و  لمه .

مرة  111وبعد صوت " القاف " يليه صوت " الكاف " حيت تواتر في القصائد    
كما  4ويجما الكاف صفة نع  " الهم  " إلى صفة قوة " اّلنفجار" %، 9.86بنسبة 

 5ملي ثا  40 قدرها أنا انفجار الكاف النويل والقوي الذي يمتد على مساحة زمنية 
يعني زفيًرا قوًيا يصدر من الشاعر الذي يمثل النرق القوي العاجز وخاصة أنا الكاف " 

 فنجد . وهذا الصوت قد اقتران بالكلمات 6اورة تىثًرا ملحوًظا " يتىثر بالحركات المج
 ، مكان، الكاتب، الكبار، الكبر ، الكالم، ذاكرتي، كحل، كنوزك، سريرك ... ( .)أحبك
 

                                                           

 . 106عبد الفتا  إبراهيم، مدخل في الصوتيات،   -1
 .161،   1، ح2002، بيروت، 2العشر، دار الكتب العلمية، ،بن الجزري، النشر في القراءات  -2
 .82مناف مهدي الموسوي، علم األصوات الل وية،   -3
 . 108،  1980، القاهرة، 1، دار المعارف، ،(األصوات ) كماا محمد بشر، علم الل ة العام  -4
 . 145عبد الفتا  إبراهيم، مدخل في الصوتيات،   -5
 .99المرجا نفسه ،   -6
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 الصوائت :  -ب
سجلت الصوائت القصيرة منها والنويلة في القصائد المختارة من المدونة نسًبا   

يميزها المد والمد يعني لشاعر كل مظاهر البروز،  متباعدة،   فالصوائت النويلة
، والقصر 1ملي ثا للنويلة  350ملي ثا مقابل  150والقصيرة يميزها قصر النن  حوالي 

هنا يبين الني  في حين يجسد النواا تلك اّلستمرارية والتفاؤا، ويشتركان جميًعا في 
 لجدوا اآلتي   صفة الجهر إّلا أناها تتفاوت في النسب كما سيتبين في ا

 
تعب الكالم  القصيدة

 من الكالم
في الحب 

 المقارن 
طعنوا 

 العروبة 
 مربعات لو

 الصوائت
 الطويلة

 النسبة المجمو  العدد العدد العدد العدد العدد

 %63.66 580 110 38 225 76 131 أل  المد
 %26.34 240 34 12 70 56 68 ياء المد
 %9.98 91 06 01 52 12 20 واو المد

911 
 يوضح نسبة الصوائت الطويلة في القصائد المختارة من المدونة  -3-جدول    

تعب الكالم  القصيدة
 من الكالم

في الحب 
 المقارن 

طعنوا 
 العروبة 

 مربعات لو

الصوائت 
 القصيرة 

 النسبة المجمو  العدد العدد العدد العدد العدد

 %57.57 1907 338 142 568 443 416 الفتحة

                                                           
 . 12)د.ت(،  موف  الحمداني، الل ة وعلم النف ، مديرية الكتاب، الموصل،  -1
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 %20.07 665 98 22 216 130 154 النمة
 %22.34 740 143 43 194 187 173 الكسرة

3312 
 يوضح نسبة الصوائت القصيرة في القصائد المختارة من المدونة  -4-جدول     

بعد إحصائنا لصوائت النويلة في ديوان أبجدية الياسمين وجدنا أنا الصوائت  
مقارنة % 36.66مجمل القصائد بنسبة  و خاصة األل  كان أكثر األصوات حنوًرا في

 % .9.98نئيلة  ، أما الواو حنر بنسبة% 26.34ما الياء الذي يليه بنسبة 
، يفص  عن الوعي الواسا 1" فانفتا  الكبير لمجر  الهواء عند النن  باألل  "   

ر للشاعر بإدراكه كل ما يتعل  بوننه من تاريل مزهر إلى تفاصيل الواقا اليومي التي تم
 به دمش  .
فيحاوا عبر الونو  السمعي لهذا الصائت إرساا مدركاتغه لآلخرين عسى أن  

يكسر بها جدار الصمت الخان ، ويجعل لنفسه سبيال متنفًسا من زنزانة القهر والبعد 
 . 2باعتبغار    " الصوائت المنفتحة أقو  إسماًعا وأكثر جهًرا من الصوائت النيقة " 

ليه إسما  صوته إلى أكبر قدرة من المتلقين، يصرو بك  قوة      والشاعر هنا يحتم ع 
، ّل !" لم يب  عندي ما أقوا، تعب الكالم من الكالم " ، " ّل تسىليني، يا صديقة من أنا

الياسمين تجيئني أخبار  " أما هذا الصراو يتناسب ما الحركة النويلة " األل  " 
لمجروحة الم رو  فيها خنجر القهر،  المصاحبة لنوا النف  الصادر من أعماقه ا

 والحرمان من رؤية أر  مبسونة .
وتىتي بعد ذلك الياء في المرتبة الثانية محاوًّل الشاعر رسم مشهد أحزانه و هاته  

 ّلتسا  مجاا المشهد فيقوا   3ليتجسد بانفراح الشفتين في " الياء " 

                                                           
 .184،  (مقدمة للقار  العر ي  )محمود السعران، علم الل ة  -1
 .103مناف مهدي الموسوي، علم األصوات الل وية،   -2
 .71عبد الحميد محمد أبو سكين، دراسات في التجويد واألصوات الل وية،   -3
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 َأَنا الَمِسيُح ِعيَسى بُن َمْرَيمُ 
 ُذ َتاِريخ َصْلِبيَأْبَحُث ُمنْ 

 1َعْن َدِمي وِجَراِحي .. َوَمَساِميري. 
أما الواو جاءت بنسبة نئيلة ، مقارنة بالصائتين النويلين " األل  " و " الياء "،  

حين يحاصر األلم والظالم  2ليني  لمسات تنسيقية للصورة فمن جهة يبرز الجو الم ل 
د في إخراح مكبوتاته أمام الذي يعيشه الشاعر الشاعر باعتبار  م لًقا  فيجعله ّل يتردا

متلقيه، ومن ناحية أخر  فهو يسرد األحداث الواردة، حيث ينتقل بنا الشاعر من الحانر 
إلى الماني  رجا  ذكرياته ما وننه الحبيب الذي هجر  منذ سنين فهو لم يشم رائحة 

 3ا المعنى إّلا بالجهر " الياسمين منذ زمن بعيد، ولم ير  دمش  البيناء، " وّل يتىتى هذ
جاء ليلعب  خر  4الذي يميز هذا الصائت ليدا على المعنى، وبما أناه صائت مستدير 

دور، من خالله يؤكد فيه الشاعر أنا نقنة البداية نفسها نقنة الناهاية، أي بمعنى مهما 
  .ناا الزمن ّلبد لليل أنا ينجلي وّلبد للقيد أن ينكسر وترجا أيام الزهور تنفت

لقد وردت األصوات الصائتة النويلة في الديوان بتواتر كبير حيث كان اتسا   
 مجراها ومخرجها تجعل من الصوائت أكثر ونوًحا في السما .

أما الصوائت القصيرة جاءت بحنور قوي وسينرة كبيرة في القصائد، فنجد  
صيرة حرف لي  % والفتحة الق57.57الصائت القصير " الفتحة " احتل الصدارة بنسبة 

حلقي مستدير عند النن  به يرفا اللاسان نحو ما يقابله من الحنك األعلى ولكن من 
مالمسته فتبقى فجو  ص يرة عر  خالا هواء الزفير وهي لها تقريًبا قوة ا سما  نفسها 
الموجودة في الحركتين التاليتين، وقد لجى إليها الشاعر من أجل توصيل رسالته التي يريد 

                                                           
 .146زار قباني، أبجدية الياسمين،  ن -1
 .119عبد الفتا  إبراهيم، مدخل في الصوتيات ،  -2
 .73، دراسات في التجويد واألصوات الل وية،   عبد الحميد محمد أبو سكين -3
 .114عبد الفتا  إبراهيم، مدخل في الصوتيات،   -4
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وها بونو  دون أنا يعتريها أي ومو  أو نع  في حالته النفسية المهزومة من إبال
 الَعاَلُم الَعَربيُّ ..قبل العالم العر ي فيقوا                        

 َضيََّع ِشْعَرُه .. وُشُعوَرُه..
..  والَكاتُب الَعَربيُّ
 1! ..َبْيَن ُحُروِفِه .. َمْفُقودُ 

% وهو صائت قصير أمامي 22.34المرتبة الثانية بنسبة والكسرة القصيرة احتلات  
فدلت  2من ل  لي  فيه استدار للشفتين فموي، فيكون تكوم حجم اللاسان في مواجهة اللاثة 

الكسرة في القصائد على الصرامة والقوة، ألنا الشاعر روم كل ما يعانيه ويقاسيه من 
ي نمت فيه محتننة أواصر  في التحداي حرمان وأسى على الفراق لم يفقد الرو  الثىرية الت

كرجل واحد بمختل  المعانات التي جرت عليه نواا فراقه على الياسمين الدامشقي التي 
 رأينا  فيها يناجي نفسه، ويق  بينها تائًها محاوًرا .

مة فجاءت بنسبة   % ففي الصائت القصير " النمة " يكون تجما 20.07أما النا
 3واجهة وشاء الحنك . اللاسان إلى الحل  في م

من ناحية الونو  السمعي فهي أقل درجة من الفتحة، والنمة توحي بالحسرة  
واألسى التي تعتري الشاعر وتسود فناء عيشته، لذا فهو في موق  محيار أثار الشجون       

 في  قلبه .
إنا شعر نزار قباني حافل بتوظي  الحركات الناواا والقصار التي تناسب النف   

 الممتدة و األحاسي  العميقة كالحزن واليى  واأللم . 
 
 

                                                           
 .54نزار قباني، أبجدية الياسمين،   -1
 .119م، مدخل في الصوتيات،  عبد الفتا  إبراهي -2
 .119المرجا نفسه،   -3



 الفصل األول                                                                               البنية الصوتية للقصيدة

38 

 

 ثانيا : المقاطع الصوتية : 
 تعريف المقطع : -1

 في الل غة :  -1.1
جغغغغغاء تعريغغغغغ  المقنغغغغغا فغغغغغغي لسغغغغغان العغغغغغرب   هغغغغغغو اآلخغغغغغر أو الخاتمغغغغغة، كغغغغغل شغغغغغيء  

 1 خر ، حيث ينقنا كمقانا الرماا واألدوية الحراة . 
    في االصطالح -2.1

فغغغغغه بعغغغغغ    علمغغغغغاء األصغغغغغوات " بىنغغغغغه تتغغغغغابا مغغغغغن األصغغغغغوات الكالميغغغغغة لغغغغغه وقغغغغغد عرا
 2حد أعلى أو قمة إسما  نبيعية تقا بين حدين أدنيين من ا سما  " 

فغغغغه أحمغغغغغد محمغغغغد قغغغغغدور قغغغغدور   " هغغغغو وحغغغغغدة أو مجموعغغغغة تحتغغغغغوي علغغغغغى  بقولغغغغغه وعرا
 3صوت صائت واحد وحد  أو ما صوامت أقلاها واحد ينماها نظام معيان " 

 مقطع :أقسام ال -2
 قسم علماء األصوات المقنا وفًقا ّلعتبارين أساسيين هما   النهاية والنوا .

 نهاية المقطع :  -.أ2
ــــــــوح : -1.أ.2 فغغغغغغغغالمقنا الغغغغغغغغذي ينتهغغغغغغغغي بصغغغغغغغغوت صغغغغغغغغائت ) قصغغغغغغغغير أو مفتغغغغغغغغو  (  مفت

 يسمى مفتوًحا. 
 4  فالمقنا الذي ينتهي بصوت صائت فهو م ل  . مغلق  -2.أ.2
تنقسغغغغغم المقغغغغغانا الصغغغغغوتية وفغغغغغ   : مغغغغغدة الننغغغغغ  بغغغغغه () طـــــول وقصـــــر المقطـــــع  -.ب2

 هذا اّلعتبار إلى قسمين هما   
  هغغغغغو المقنغغغغغا الغغغغغذي يبغغغغغدأ بصغغغغغوت صغغغغغامت تتلغغغغغو  حركغغغغغة  المقطـــــع القصـــــير -1.ب.2

 قصيرة. 
                                                           

 .278،  8ينظر  ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مادة ) قنا (، )د.ت(، م  -1
 . 284،  1997أحمد مختار عمر، دراسة الصوت الل وي، عالم الكتب، القاهرة،  -2
 .109أحمد محمد قدور، مباد  اللسانيات،   -3
 .94مد حساني، مباحث في اللسانيات،  ينظر  أح -4
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  هغغغغغغو الغغغغغغذي يتكغغغغغغون مغغغغغغن صغغغغغغوت صغغغغغغامت تتلغغغغغغو  حركغغغغغغة  المقطــــــع الطويــــــل -2.ب.2
 1نويلة، أو صامت تتلو  حركة قصيرة يتبعها صامت م ل  . 

 أنوا  المقاطع :  -3
 تشتمل اللا ة العر ية على خمسة أنوا  من المقانا وهي     

يتكغغغغغغغغغون مغغغغغغغغغن صغغغغغغغغغامت م حركغغغغغغغغغة قصغغغغغغغغغيرة ) صغغغغغغغغغائت قصغغغغغغغغغير(، مثغغغغغغغغغل  النـــــــــو  األول :
 ( . CV )و،ب( ويسمى المقنا القصير المفتو ، ويرمز له بالرمز )     ، 

(، مثغغغغغل   ) ّل،  يتكغغغغغون مغغغغغن صغغغغغائت م حركغغغغغة نويلغغغغغة ) صغغغغغائت نويغغغغغلالنـــــو  الثـــــاني :
 C Vمغغغا، فغغغي(  ويسغغغمى المقنغغغا النويغغغل المفتغغغو ، ونرمغغغز لغغغه بغغغالرمز)       ، 

V  ) 
ـــــو   ـــــثالن  أو( كغغغغغم،مغغغغغن صغغغغغامت م صغغغغغائت قصغغغغغير م صغغغغغامت، مثغغغغغل  )    يتكغغغغغون الثال

 2 (.CVC   ،  ) وينل  عليه المقنا النويل الم ل ، ويرمز له بالرمز 
وا سغغغغكان ويرمغغغغز لغغغغه بغغغغغالرمز)          يسغغغغمى المقنغغغغا النويغغغغل بالمغغغغدا  النــــو  الرابــــع

  ( مثل   ) باْ ، ناْم، صاْم، عاْد ( .
ـــــو  الخـــــامس : يسغغغغغمى المقنغغغغغا النويغغغغغل بالتقغغغغغاء السغغغغغاكنين ويرمغغغغغز لغغغغغه بغغغغغالرمز)    الن

 3      ( مثل   ) نْهْد، بعد، دهر، فهد ( . 
 إحصاء المقاطع :  -4

ز عليهغغغغغغغغا يعغغغغغغغغد المقنغغغغغغغغا الصغغغغغغغغوتي مغغغغغغغغن ألنغغغغغغغغ  الوسغغغغغغغغائل الصغغغغغغغغوتية التغغغغغغغغي يرتكغغغغغغغغ 
 الشاهد في اّلنسجام الصوتي بين األبيات .

والسغغغغبيل فغغغغي تحديغغغغد أنمغغغغا، المقغغغغانا الغغغغواردة فغغغغي القصغغغغيدة يسغغغغتند أساًسغغغغا إلغغغغى المقغغغغانا   
 األكثر بروًزا وتميًزا من الناحية ا حصائية .

                                                           
 .149حسام البهنساوي ، علم األصوات،   -1
 .94أحمد حساني، مباحث في اللسانيات،   -2
 .56،  1923خالد إسماعيل حسان، في اللسانيات العر ية المعاصرة، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر،  -3
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وحتغغغغغغى يتسغغغغغغنى لغغغغغغي اسغغغغغغتخراح الناقغغغغغغة الصغغغغغغوتية مغغغغغغن القصغغغغغغيدة ّلبغغغغغغد مغغغغغغن دراسغغغغغغة  
مغغغغغد  اسغغغغغتعماا الشغغغغغاعر للمقغغغغغانا النويلغغغغغة والقصغغغغغيرة وأياهمغغغغغا المقغغغغغانا الصغغغغغوتية ومعرفغغغغغة 

، 1ولغغغغب اسغغغغتعماله علغغغغى اآلخغغغغر ألنا لكغغغغل مقنغغغغا خصوصغغغغية تمياغغغغز  عغغغغن بقيغغغغة المقغغغغانا 
 . والجدوا الموالي يون  ذلك   2فاختيار المقنا المناسب للمقام المالئم 

تعبــــــــــــــــــــا  القصيدة 
الكـــــــــــــــالم 
مـــــــــــــــــــــن 

 الكالم           

ــــــــــــــــــي  ف
الحــــــــــــب 

 المقارن 

ـــــــوا  طعن
لعـــــروبا

 ة 

 مربعات لو

 النسبة المجمو  العدد العدد العدد العدد العدد المقاطع
    409 415 614 104 276 1818 52.57

% 
      202 189 283 32 126 832 24.06

% 
      177 132 210 59 165 743 21.48

% 
        02 00 09 02 03 16 0.46% 

      
  

00 13 26 02 08 49 1.41% 

3458 
 يمثل نسبة المقاطع في القصائد المختارة من المدونة  -5-جدول         

                                                           
ث في األساليب ) بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير(، جامعة ينظر  زينب مزاري، المناظرة في القر ن الكريم، بح -1

 . 157،158،  2000األمير عبد القادر، قسننينة، الل ة العر ية والدراسات القر نية، 
 .40،  1993راب  بخوش، البنية الل وية لبردة البصيري، ديوان المنبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، -2
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غغغغا يحملغغغغه هغغغغذا الجغغغغدوا مغغغغن جملغغغغة المت يغغغغرات الصغغغغوتية فغغغغي هاتغغغغه القصغغغغائد    اننالًقغغغغا مما
المختغغغغارة مغغغغن الغغغغغديوان يتبغغغغين أناغغغغه يوجغغغغغد اخغغغغتالف فغغغغي ترتيغغغغغب المقغغغغانا المتفاوتغغغغة النسغغغغغب 

غغغغغغدارة للمقنغغغغغغا  % 52.57األوا )     ( بنسغغغغغغبة فغغغغغغي كغغغغغغل مقنغغغغغغا، حيغغغغغغث تنجلغغغغغغي الصا
%، والمقنغغغغغغغغغغغا )       ( 24.06والمقنغغغغغغغغغغغا )       ( الغغغغغغغغغغغذي كانغغغغغغغغغغغت نسغغغغغغغغغغغبته 

%، أمغغغغغغغغغغغغغغغغا المقنعغغغغغغغغغغغغغغغغين األخيغغغغغغغغغغغغغغغغرين )         ( و)       21.48بنسغغغغغغغغغغغغغغغغبة 
 % .1.41% والثاني بنسبة 0.46  ( فاألوا بنسبة 

فانتقغغغغغغغغغاء المقغغغغغغغغغانا النويلغغغغغغغغغة مالئغغغغغغغغغم للقصغغغغغغغغغائد ، فغغغغغغغغغالنوا يفسغغغغغغغغغ  مجغغغغغغغغغاًّل كبيغغغغغغغغغًرا  
للشغغغغغغغاعر فغغغغغغغي إعنغغغغغغغاء التفاصغغغغغغغيل الشغغغغغغغاملة التغغغغغغغي فغغغغغغغي وننغغغغغغغه مغغغغغغغن اسغغغغغغغتمرارية األحغغغغغغغداث 
المشغغغغغغوقة ) المنتظغغغغغغغر، العشغغغغغغ ، النهغغغغغغغد، ... ( وبالمقابغغغغغغل تتغغغغغغغابا الحيغغغغغغرة والحسغغغغغغغرة تظهغغغغغغغر 

 فيها األنا التائهة الباحثة عن مرفى.
كمغغغغغغا نلمغغغغغغ  مغغغغغغن نغغغغغغوا زمغغغغغغن ذلغغغغغغك الشغغغغغغو، الغغغغغغذي يقنعغغغغغغه الشغغغغغغاعر ّلستحنغغغغغغار  

لهغغغغذا الغغغغونن، كغغغغل هغغغغذا جغغغغاء كامًنغغغغا فغغغغي الكلمغغغغات التغغغغي جغغغغاءت  ذكريغغغغات المانغغغغي المجيغغغغد
غغغغغغغجر  ويغغغغغغر متسلسغغغغغغلة والتغغغغغغي تتنلغغغغغغب جهغغغغغغًدا ننقيًّغغغغغغا صغغغغغغعًبا فتغغغغغغدا علغغغغغغى الصغغغغغغعوبة والنا

 .1والقوة والحزن 
ويننغغغغغوي تحغغغغغت لوائغغغغغه المقنغغغغغا القصغغغغغير المفتغغغغغو  موافغغغغغ  لت يغغغغغرات الصغغغغغوت لغغغغغد   

ذلغغغغغغغك فغغغغغغغي ذكغغغغغغغر  ، و 2الشغغغغغغغاعر التغغغغغغغي تعغغغغغغغين علغغغغغغغى السغغغغغغغرعة والشغغغغغغغدة واّلرتفغغغغغغغا  خاصغغغغغغغة 
 لحقائ  الواقا العر ي كي  نياا شعر  وسلم نفسه .

و هغغغغغغذا يكغغغغغغون قغغغغغغد سغغغغغغاعد المقنغغغغغغا النويغغغغغغل الغغغغغغذي يصغغغغغغور نغغغغغغوا حنكغغغغغغة العغغغغغغرب  
الغغغغغذين ّل يفرقغغغغغون بغغغغغين هغغغغغذا وذاك ويصغغغغغور لنغغغغغا الت غغغغغزا علغغغغغى حبيبتغغغغغه وعشغغغغغيقته التغغغغغي لغغغغغم 

                                                           
 . 25ا، األسلو ية الصوتية،  ينظر  محمد صال  النال -1
، دار البيناء، الم رب، 1جون كوهن، بنية الل ة الشعرية، تر  محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقاا، ، -2

1986  ،90. 
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انغغغغت يرهغغغغا منغغغغذ أعغغغغوام مغغغغن شغغغغوق وحسغغغغرة عليهغغغغا وهغغغغي دمشغغغغ  البينغغغغاء، وهغغغغذ  الصغغغغورة ك
 مح  تركيز الشاعر .

ر  إوغغغغغغالق المنافغغغغغغذ علغغغغغغى الغغغغغغونن، بالحصغغغغغغغار   أمغغغغغغا المقنغغغغغغا النويغغغغغغل الم لغغغغغغغ  يبغغغغغغرا
 والني ، والسبب في ذلك ّل يتىمال في الرجو  إليها .

ة واأللغغغغغغم، والحرمغغغغغغان، والشغغغغغغوق   فغغغغغغان الق المقغغغغغغانا يغغغغغغىتي مصغغغغغغاحًبا لمعغغغغغغاني الحغغغغغغدا
ومغغغغغه المنغغغغغنية، ويغغغغغىتي المقنغغغغغا ونوًعغغغغغا مغغغغغن الجغغغغغد والحسغغغغغم التفغغغغغاؤلي لي لغغغغغ  بغغغغغه همغغغغغوم ي

غغغغغغرخة،  النويغغغغغغل المفتغغغغغغو   نغغغغغغالق ذلغغغغغغك األنغغغغغغين المكتغغغغغغوم، والحغغغغغغزن بتعغغغغغغالي أصغغغغغغوات الصا
وا عغغغغالء التكغغغغابير مغغغغن هجرتغغغغه إلغغغغى ونغغغغن  خغغغغر، إنا اسغغغغتعماا الشغغغغاعر للمقغغغغانا النويلغغغغغة 
المفتوحغغغغة ) مغغغغا،ّل ( فغغغغي القصغغغغائد انسغغغغجاًما مغغغغا الحسغغغغرة الموجغغغغودة فغغغغي قلبغغغغه مغغغغن العغغغغغالم 

 وقه لوننه .العر ي، وش
دة وهغغغغغغي   وأمغغغغغغا المقغغغغغغانا الثالثغغغغغغة األولغغغغغغى تغغغغغغدور كلاهغغغغغغا حغغغغغغوا نقنغغغغغغة مركزيغغغغغغة محغغغغغغدا

حالغغغغغغة الشغغغغغغاعر المحصغغغغغغورة بغغغغغغين الجغغغغغغدران المظلمغغغغغغة فيتىسغغغغغغ  بنغغغغغغاء المقنغغغغغغا األوا علغغغغغغى 
هغغغغه بنريقغغغغة الغغغغتاهكم واّلسغغغغتفزاز، أمغغغغا فغغغغي الثغغغغاني فقغغغغد أخغغغغذ بالشغغغغر  مغغغغن خغغغغالا  كغغغغالم يوجا

وفغغغغغغي المقنغغغغغغا الثالغغغغغغث يؤكغغغغغغد  بكيفيغغغغغغة الفغغغغغغرار مغغغغغغن السغغغغغغؤاا بنريقغغغغغغة تحتغغغغغغاح إلغغغغغغى تىكيغغغغغغد، 
الفنغغغغغغاء ولكغغغغغغن الشغغغغغغاعر سغغغغغغرعان مغغغغغغا يتخغغغغغغذ مغغغغغغن اّلسغغغغغغتفهام سغغغغغغبياًل للتحغغغغغغوا مغغغغغغن الهغغغغغغم 

 اّلجتماعي إلى الهم الذاتي .
 نماذج من المقاطع الصوتية : -5
 دي عن ق يب لم

                             
 ا قو أ ما
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 دي عن ق يب لم
           

  
                

 ا قو أ ما
                    

 
 م ّل ك اا ب   ت

                                
 م ّل ك اا ن م

            
  

        
  

    

 

 
 ش خ من ي تا ف ش

 ص ح ص ح ص ح ص ص ح ص ح ح صح صح

 

 ي أ  ق دا أ   في ت ما و
  
  

    
  

      
  

    
  

              
  

    

 ا خي ن اا نا ن
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 ق ه مر ك ه وح و
        

  
                       

 
 

 

 
 
 ، اا ه ا ق دقْ  ت

                                

 
 ا بو

          1 
 
 

                                                           
 .19نزار قباني، أبجدية الياسمين،   -1

 ا بو ، اا ه ا
                            

 دت عا ما د نه اا و
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 قر اا ذ من ث   يب
                                    

 
 عه ّل أ  ة قي ب عن

                        
   

          
  

 
 دا ب ذ من ث   يب

                                  
 1ين تكو اا ت يا

              
  

      
  

    
  

 
 ني لي أ ت  ّل

                            
 

                                                           
 .145المرجا نفسه،   -1

   ب رْب  م نا أ
                            

 ن واْ  أ األ ن
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 نا أ من ة ق دي    يا
                                      

  
 
 ف ر أ  ت عد ما

                              
 
 ب ت أك ن حي

                        

 
 غ ت ءا با   لت   ر

      
  

              
  

              

 1ها ، يو و ت زا
    

  
  
  

        
  

          

 
 
 
 
 

                                                           
 .53نزار قباني، أبجدية الياسمسن،   -1
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 ثالثا : الموسيقى الداخلية : 
 الروي :-1

غغغغحي  فغغغغي  خغغغغر البيغغغغت الغغغغذي تبنغغغغى عليغغغغه القصغغغغيدة وتنسغغغغب إليغغغغه، فيقغغغغاا   ّلميغغغغة صا
الشغغغغنفر ، وسغغغغينية البحتغغغغري وتائيغغغغة ابغغغغن الفغغغغار ، وبائيغغغغة أبغغغغي تمغغغغام، ونونيغغغغة ابغغغغن زيغغغغدون 

 ... يقوا ا مام الشافعي   
كو            تُ إذا نن  السفيه فال تجبه   فخير من إجابته السا

فالتياء  رويٌّ . 
1 

وسغغغغغغغغميا " رويًّغغغغغغغغا " ألناغغغغغغغغه يننغغغغغغغغم إليغغغغغغغغه ويجتمغغغغغغغغا إليغغغغغغغغه كغغغغغغغغلا حغغغغغغغغروف البيغغغغغغغغت، إذ  
سغغغغغغتخدم العغغغغغغرب مغغغغغغادة  " رو  " فغغغغغغي المعغغغغغغاني الجمغغغغغغا واّلتصغغغغغغاا و النغغغغغغم، ومغغغغغغن هغغغغغغذا ت

واء " أي الحبل الذي يشتد على األحماا والمتا  لينماها .   كلمة  " الرا
ويغغغغغغغىتي الغغغغغغغروي متحرًكغغغغغغغا أو سغغغغغغغاكًنا . ويسغغغغغغغمى المتحغغغغغغغرك " منلًقغغغغغغغا " ألناغغغغغغغه ويغغغغغغغر  

منغغغغغو  مغغغغغن الحركغغغغغة امتنغغغغغا  ممنغغغغغو  مغغغغغن الحركغغغغغة، وأمغغغغغا السغغغغغاكن يسغغغغغمى " مقيغغغغغًدا " ألناغغغغغه م
 2المقياد من التحرك ويجب التزام ا نالق أو التقياد في القصيدة كلها . 

 دراسة الروي في القصائد المختارة من المدونة :  
م لنغغغغغغا جماليغغغغغغة   إنا الغغغغغغروي فغغغغغغي بنيتغغغغغغه الصغغغغغغوتية يتشغغغغغغاكل مغغغغغغا دّللغغغغغغة الغغغغغغن  ليقغغغغغغدا

وي يتكغغغغون مغغغغغن فغغغغغونيم شغغغغعرية تعغغغغغد أساًسغغغغا مغغغغغن أسغغغغ  تقبغغغغغل الغغغغن  وا عجغغغغغاب بغغغغه، والغغغغغر 
صغغغغغامت ور نغغغغغه بدّللغغغغغة أمغغغغغر نغغغغغروري لدراسغغغغغة الغغغغغن  الشغغغغغعري، وهغغغغغو مغغغغغا سغغغغغيتم تنبيقغغغغغه 

 على القصائد المختارة من المدونة كما يلي   
فغغغغغي قصغغغغغغيدة تعغغغغغغب الكغغغغغغالم مغغغغغغن الكغغغغغغالم كغغغغغغان الغغغغغغروي هغغغغغغو " الغغغغغغالام " ألناغغغغغغه أنسغغغغغغب  

انفغغغغغالت الهغغغغغواء الفونيمغغغغغات لحمغغغغغل تلغغغغغك الغغغغغدّلّلت لتميغغغغغز  بصغغغغغفة   الجانبياغغغغغة التغغغغغي تعنغغغغغي 

                                                           
 .264،  2011  الوافية في العرو  والقافية، دار هومة، بوزريعة ، الجزائر، محمد بوزواوي، الدرو  -1
 .  182-181،  1997، دمش ، سورية، 1ينظر  عيسى علي العاكوب، موسيقى الشعر  العر ي، دار الفكر، ،  -2
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، تماًمغغغغا كغغغغانفالت ا حسغغغغا  باألمغغغغان فغغغغي ال ر غغغغة، أمغغغغا جهغغغغر الغغغغالام  1مغغغغن جغغغغانبي اللسغغغغان
فدّللغغغغة علغغغغى صغغغغرخة الشغغغغاعر تحغغغغت ونغغغغىة الصغغغغدمة والشغغغغعور بالوحغغغغدة التامغغغغة  2العغغغغالي 

 . وهاته القصيدة من بحر الكامل . 
" أمغغغغغغغا الغغغغغغغروي فغغغغغغغي قصغغغغغغغيدتي " فغغغغغغغي الحغغغغغغغب المقغغغغغغغارن " و " لغغغغغغغو " فكغغغغغغغان حرفهمغغغغغغغا  

ن مغغغغغن سغغغغغدا تغغغغغام ففغغغغغت  سغغغغغريا لمجغغغغغر  الهغغغغغواء  دّللغغغغغة علغغغغغى  3الغغغغغراء "، فهغغغغغو بننقغغغغغه المكغغغغغوا
الصغغغغغغغرا  الغغغغغغغذي يغغغغغغغدور داخغغغغغغغل نفغغغغغغغ  الشغغغغغغغاعر بغغغغغغغين المنفغغغغغغغى واألمغغغغغغغل فغغغغغغغي الرجغغغغغغغو  إلغغغغغغغى 

 الياسمين الدامشقي .
فهغغغغغغو صغغغغغغيحة الشغغغغغغاعر المدويغغغغغغة علغغغغغغى ت يغغغغغغر وجغغغغغغه  4أمغغغغغغا الجهغغغغغغر العغغغغغغالي للغغغغغغراء  

القائمغغغغغة وهغغغغغي بعغغغغغد  علغغغغغى حبيبتغغغغغه مغغغغغن أسغغغغغ  القنغغغغغاء ووجغغغغغه القغغغغغدر وصغغغغغدمه بالحقيقغغغغغة 
ويغغغغر معقولغغغغة وويغغغغر إنسغغغغانية. وكغغغغان البحغغغغر فغغغغي قصغغغغيدة األولغغغغى بحغغغغر الكامغغغغل، أمغغغغا فغغغغي 

 القصيدة الثانية كان بحرها مزي  بين الوافر والرمل .   
ويبغغغغغدو سغغغغغكون الغغغغغراء فغغغغغي قصغغغغغيدة " لغغغغغو " أي عغغغغغدم وجغغغغغود حركغغغغغة عليغغغغغه، وهغغغغغو مغغغغغا  

يبغغغغغغغغدو عغغغغغغغغدم وجغغغغغغغغود حركغغغغغغغغة تجسغغغغغغغغيًدا لحالغغغغغغغغة  5دة " يسغغغغغغغغمياه العرونغغغغغغغغياون   " قافيغغغغغغغغة مقياغغغغغغغغ
 الشاعر المحبنة والمقيدة في زوايا ال رفة المظلمة، وذلك إمعان في المفارقة .

أمغغغغغغا فغغغغغغي قصغغغغغغيدة " مر عغغغغغغات " كغغغغغغان الغغغغغغروي فيهغغغغغغا حغغغغغغرف " اليغغغغغغاء " ألناغغغغغغه حغغغغغغرف  
صغغغغغغامت ّل صغغغغغغائت بعغغغغغغد  الهغغغغغغاء الموصغغغغغغولة المسغغغغغغكونة وهغغغغغغي قافيغغغغغغة مقيغغغغغغدة، أمغغغغغغا دّللغغغغغغة 

هغغغغغغو علغغغغغغى مغغغغغغد  حغغغغغغب الشغغغغغغاعر الكبيغغغغغغر وشغغغغغغوقه للغغغغغغونن . وكانغغغغغغت هغغغغغغذ   هغغغغغغذا الحغغغغغغرف
 القصيدة من بحر الكامل أيًنا .

                                                           
 .418،  2000، دمش ، 1، دار الفكر، ،عبد العزيز الصيغ، المصنل  الصوتي في الدراسات العر ية  -1
 .82موف  الحمداني، الل ة وعلم النف ،   -2
 .128،  1985، 2، مكتبة األنجلو المصرية، ،(بسام بركة، علم األصوات العام ) أصوات الل ة العر ية  -3
 المرجا الساب ، الصفحة نفسها. -4
 .135،  2011نارق حمداني، علم العرو  والقافية، دار الهد ، عين مليلة، الجزائر،  -5
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وفغغغغغي قصغغغغغيدة " نعنغغغغغوا العروبغغغغغة فغغغغغي الظغغغغغالم بخنجغغغغغر " كغغغغغان الغغغغغروي هغغغغغو حغغغغغرف "  
بالدّللغغغغغة علغغغغغى قغغغغغوة الشغغغغغاعر  1الغغغغغداا " يتصغغغغغ  هغغغغغذا الحغغغغغرف بقغغغغغوة   " جهغغغغغر  وانفجغغغغغار  " 

 ديمة . وهاته القصيدة من البحر الكامل . في ذاته وقناعته برجو  إلى حياته الق
وهكغغغغغغغغذا كغغغغغغغغان الغغغغغغغغروي فغغغغغغغغي القصغغغغغغغغائد المختغغغغغغغغارة مغغغغغغغغن الغغغغغغغغديوان كلهغغغغغغغغا ذات عالقغغغغغغغغة  

ونيغغغغغغدة بغغغغغغدّللتها، يسغغغغغغهم فغغغغغغي رسغغغغغغم المشغغغغغغهد الشغغغغغغعري الغغغغغغذي تنقلغغغغغغه تلغغغغغغك القصغغغغغغائد إلغغغغغغى 
المتلقغغغغغغي مغغغغغغن خغغغغغغالا مخرجغغغغغغه وصغغغغغغفاته، ونريقغغغغغغة ننقغغغغغغه، ونبيعغغغغغغة األعنغغغغغغاء المشغغغغغغاركة 

مام الوصغغغغغغل، وهغغغغغغو الصغغغغغغائت المرافغغغغغغ  للغغغغغغروي الصغغغغغغامت، تفاصغغغغغغيل فغغغغغغي تشغغغغغغكيله، كمغغغغغغا يغغغغغغت
الصغغغغورة العامغغغغة التغغغغي تفغغغغي  بهغغغغا تلغغغغك األشغغغغعار مغغغغن خغغغغالا سغغغغماته كصغغغغائت . وأمغغغغا مغغغغن 

 ناحية البحور فكان معظم القصائد تتمشى على بحر الكامل .
 القافية : -2

" هغغغغغغي علغغغغغغم بىصغغغغغغوا يعغغغغغغرف بغغغغغغه أحغغغغغغواا أواخغغغغغغر األبيغغغغغغات الشغغغغغغعرية مغغغغغغن حركغغغغغغة  
وم وجغغغغواز، وفصغغغغي  وقبغغغغي ، وهغغغغي هغغغغذا اّلسغغغغم لعغغغغدد مغغغغن الحغغغغروف ينتهغغغغي وسغغغغكون، ولغغغغز 

 2بها كل بيت " . 
 كما ير  األخفش األوس  أن القافية " هي الكلمة األخيرة في البيت " .

وياِّ وير  قنرب أنا القافية "  3".هي الخرف األخير الذي تبنى عليه القصيدة " الرا
 ويحدد الخليل أحرف القافية بىانها  

ا ساكن يلي"    4. ه، ما المتحرك الذي قبل الساكن "من  خر البيت إلى أوا
 
 
 

                                                           
 .155،  (مقدمة للقار  العر ي)حمود السعران، علم الل ة م -1
 .123نارق حمداني، علم العرو  والقافية،   -2
 .262محمد بوزواوي، الدرو  الوافية في العرو  والقافية،   -3
 .179عيسى علي العاكوب، موسيقا الشعر العر ي،   -4
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 دراسة القوافي في القصائد المختارة من المدونة : 
   من حيث ا نالق والتقيد    نوعا القافية -أ
 1  هغغغغغغغي التغغغغغغغي رويلهغغغغغغغا متحغغغغغغغرك بالفتحغغغغغغغة أو الكسغغغغغغغرة أو النغغغغغغغمة. القافيـــــــة المطلقـــــــة -1

أكانغغغغغغت سغغغغغغاكنة أو متحركغغغغغغة، وتنقسغغغغغغم إلغغغغغغى  وكغغغغغغذلك إذا وصغغغغغغلت بهغغغغغغا الوْصغغغغغغل سغغغغغغواء
 ثالثة أقسام   

 منلقة مجردة من الراِّدف والتىسي ، موصولة باللين أو بالهاء . -  
 منلقة مردوفة مجردة من التىسي ، موصولة باللين أو بالهاء . -  
 2منلقة مؤسسة مجردة من الراِّدف، موصولة باللين أو بالهاء .  -  
 هي التي روياِّها ساكن . ولها ثالث صور   القافية المقيدة : -2
 مجردة من الراِّدف والتىسي  . -   
 مردوفة . -   
 3مؤسسة .  -   

واننالًقغغغغغا مغغغغغن هغغغغغذ  المعنيغغغغغات فقغغغغغد جغغغغغاءت القغغغغغوافي فغغغغغي القصغغغغغائد المختغغغغغارة مغغغغغن الغغغغغديوان 
 كاآلتي   
فغغغغغغغي قصغغغغغغغيدتي ) تعغغغغغغغب الكغغغغغغغالم مغغغغغغغن الكغغغغغغغالم ( و) نعنغغغغغغغوا العروبغغغغغغغة فغغغغغغغي الظغغغغغغغالم  

كانغغغغغغت القافيغغغغغغة منلقغغغغغغة مردوفغغغغغغة الموصغغغغغغولة بغغغغغغاللين مثغغغغغغل ) النبغغغغغغوا، الظليغغغغغغل، بخنجغغغغغغر( 
 الحقوا، وراِّيد، يريد،   قيود ... ( والياء والواو ردف .

أمغغغغغغغا فغغغغغغغي قصغغغغغغغيدة ) فغغغغغغغي الحغغغغغغغب المقغغغغغغغارن ( مغغغغغغغزح الشغغغغغغغاعر بغغغغغغغين نغغغغغغغوعْي القافيغغغغغغغة  
، ، الحريغغغغغغر   المنلقغغغغغغة والمقيغغغغغغدة، األولغغغغغغى جغغغغغغاءت مردوفغغغغغغة الموصغغغغغغولة بغغغغغغاللين مثغغغغغغل ) كبيغغغغغغر 

... ( والثانية كانت مردوفة مثل ) النميْر، األخيْر، الكبيْر( .  ينير 

                                                           
 .216،   عيسى علي العاكوب، موسيقا الشعر العر ي -1
 .135رق حمداني، علم العرو  والقافية، نا -2
 ينظر  المرجا الساب ، الصفحة نفسها. -3
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وفغغغغغي قصغغغغغيدة ) لغغغغغو ( جغغغغغاءت القافيغغغغغة مقيغغغغغدة مجغغغغغردة مغغغغغن الغغغغغردف والتىسغغغغغي  مثغغغغغل  
) القغغغغغدْر، القمغغغغغغْر، الشغغغغغجْر،  خغغغغغغْر(، ولغغغغغغي  فغغغغغي هغغغغغغذ  القغغغغغوافي ردفي وّل تىسغغغغغغي ، وكانغغغغغغت 

بالهغغغغغاء ) الهاويغغغغغْه، القافيغغغغغْه،  القافيغغغغغة فغغغغغي قصغغغغغيدة  ) مر عغغغغغات( مقيغغغغغدة مؤسسغغغغغة الموصغغغغغولة
القانغغغغغيْه، ال اليغغغغغْه ...(، فالهغغغغغاء هنغغغغغا وصغغغغغل واأللغغغغغ  تىسغغغغغي  ومغغغغغابين التىسغغغغغي  والغغغغغروي 

 دخيلي .
    حدود القافية -ب
 باعتبار حركات التي بين الساكنين األخيرين خمسة أنوا  وهي    
لقوافي أنا يجتمغغغغغغا سغغغغغغاكنها القافيغغغغغغة بغغغغغغال فاصغغغغغغل بينهمغغغغغغا. وهغغغغغغذا خغغغغغغا  بغغغغغغا المتــــــرادف :-1

 المقيدة، ويلزمها الردف حينئذ .
 أنا يقا بين ساكني القافية حرف واحد متحرك  . المتواتر :-2
   كل قافية وقا متحركان متواليان بين ساكنيها . المتدراك-3
   اجتما  ثالث حركات بين ساكني القافية .المتراكب -4
 1ا . توالي أر ا حركات بين ساكني القافية، وهذا نادر جدً  المتكاوس :-5

واننالًقغغغغا مغغغغن ذلغغغغك نجغغغغد أنا الشغغغغاعر نظغغغغم قصغغغغائد  علغغغغى ثالثغغغغة أنغغغغوا  مغغغغن هاتغغغغه القغغغغوافي، 
 وقد توزعت كما يلي  

المتغغغغغواتر   جغغغغغاءت القغغغغغوافي مغغغغغن المتغغغغغواتر فغغغغغي القصغغغغغائد الغغغغغثالث ) تعغغغغغب الكغغغغغالم مغغغغغن  -
الكغغغغغغغغالم ( و ) فغغغغغغغغي الحغغغغغغغغب المقغغغغغغغغارن ( و) نعنغغغغغغغغوا العروبغغغغغغغغة فغغغغغغغغي الظغغغغغغغغالم بخنجغغغغغغغغر(، 

 وجاءت على هذا 
كون فيه، أي تتابعها. كقوا الشاعر  ال  نحو لتواتر الحركة والسا

 َماَبْيَن َصوِتِك .. َوالَباَلبِل ..
 ُصْحَبُة َأَزليًُّة ..
 َفإَلى السَماِء ..

                                                           
 .149 – 148،  1996، حلب، محمود فاخوري، موسيقا الشعر العر ي، مديرية الكتب والمنبوعات الجامعية -1
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 1َمَع الُطُيوِر ..َيِطيُر..
 فالقافية ) نيرو( . الياء والواو الساكنان، و ينهما متحرك واحد وهو الراء .

قغغغغغغوافي مغغغغغغن المتغغغغغغدارك فغغغغغغي قصغغغغغغدتي ) لغغغغغغو ( و) مر عغغغغغغات ( ألنا المتغغغغغغدراك   كانغغغغغغت ال -
 دون أنا يفصل بينهما ساكن . كقوا الشاعر   بعًنا بع  الحركات أدرك

 أَنا ِفي الُمربَُّع، اسُمُه َأنِت 
 َفاَل َأْسَتِطيُع الهُروَب إلى اْمَرأة  َثاِنَيْه ..

 أَنا َبْيَن َنْهَدْيِك ِفي َمْأزق  ..
 2.!!الَخاَلَص ِمَن الَهاوَيْه  واَل َأْسَتِطيعُ 

فالقافيغغغغغغغغة ) هاويغغغغغغغغْه( وسغغغغغغغغاكناها   األلغغغغغغغغ  و الهغغغغغغغغاء ، و ينهمغغغغغغغغا متحركغغغغغغغغان همغغغغغغغغا   الغغغغغغغغواو 
 والياء.
المتراكغغغغغغغب   جغغغغغغغاءت القغغغغغغغوافي مغغغغغغغن المتراكغغغغغغغب فغغغغغغغي قصغغغغغغغيدة ) لغغغغغغغو(، وهغغغغغغغذ  القصغغغغغغغيدة  -

كانغغغغغغت مغغغغغغزي  بغغغغغغين نغغغغغغوعين المتغغغغغغدراك والمتراكغغغغغغب. فلفغغغغغغ  هغغغغغغذا األخيغغغغغغر هغغغغغغو ّلتصغغغغغغاا 
 ه رهكب بعنها بعًنا، كقوا الشاعر  حركاته فكىن

 َلْو انَِّك ُكْنِت َرِفيَقَة َدْرِبي ..  
ْرُت ِمْن َشَفَتْيِك الُشُموَس ..  َلَفجَّ

 وَأْخرجُت ِمْن َبْين َنْهَدْيِك ..
 3َأْلَف َقَمْر .. 

غغغغغْر( وسغغغغغاكناها األلغغغغغ  والغغغغغراء، ومغغغغغا بينهمغغغغغا ثالثغغغغغة أحغغغغغرف متحركغغغغغغة    فالقافيغغغغغة ) أهْلغغغغغ ه قهمه
والقغغغغغغغغغاف والمغغغغغغغغغيم . ولغغغغغغغغغم يسغغغغغغغغغتعمل الشغغغغغغغغغاعر المتكاغغغغغغغغغاو  والمتغغغغغغغغغرادف فغغغغغغغغغي هاتغغغغغغغغغه  الفغغغغغغغغغاء
 القصائد.

                                                           
 .31نزار قباني، أبجدية الياسمين،   -1
 .147المرجا نفسه،   -2
 .122مين،  نزار قباني، أبجدية الياس -3
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 خالصة : 
فغغغغغي هغغغغغذا الفصغغغغغل تغغغغغم التنغغغغغرق إلغغغغغى الجانغغغغغب الصغغغغغوتي مغغغغغن البنيغغغغغة الل ويغغغغغة علغغغغغى   

غغغغل إلغغغغى النتغغغغائ  اآلتيغغغغة  قواعغغغغد تشغغغغكل البنيغغغغة الصغغغغوتية لنصغغغغو  الشغغغغعرية، وقغغغغد تغغغغم التوصا
   
لغغغغغغديوان والغغغغغغذي لغغغغغغه عالقغغغغغغة بنغغغغغغو  التفاعغغغغغغل سغغغغغغينرة الصغغغغغغوت المجهغغغغغغور )الغغغغغغالم( فغغغغغغي ا -

الغغغغدائم الغغغغذي يسغغغغينر علغغغغى ذات الشغغغغاعر فغغغغي عالقتغغغغه المر ونغغغغة بغغغغين زمغغغغن المانغغغغي 
وزمغغغغغن الحانغغغغغر ، كمغغغغغا هغغغغغو األمغغغغغر بالنسغغغغغبة لحرفغغغغغي )المغغغغغيم( و)النغغغغغون( ومغغغغغا بينهمغغغغغا 

 من مناسبة صوتية توحي بالحزن واّلوتراب.
علغغغغى حسغغغغاب األصغغغغوات ومغغغغن وجغغغغه عغغغغام كغغغغان الحنغغغغور األقغغغغو  للحغغغغروف المجهغغغغورة  -

 المهموسة .
سغغغغغغينرة حغغغغغغرف )التغغغغغغاء( علغغغغغغى مسغغغغغغتو  األصغغغغغغوات المهموسغغغغغغة والغغغغغغذي يحمغغغغغغل دّلّلت  -

 فنية لها عالقة بنو  من الشوق والحرمان .
تنوعغغغغغت المقغغغغغانا الصغغغغغوتية فغغغغغي القصغغغغغائد المختغغغغغارة مغغغغغن المدونغغغغغة والغغغغغذي كغغغغغان أكثرهغغغغغا  -

 شيوًعا المقانا )   (، )     (، )     (
 ن ناحية الناوا والقصر تبعه اختالف عدد المقانا .اختالف القصائد م -
أمغغغغغغا علغغغغغغى مسغغغغغغتو  الموسغغغغغغيقى الداخليغغغغغغة فقغغغغغغد تنغغغغغغو  حغغغغغغرف الغغغغغغروي مغغغغغغن قصغغغغغغيدة إلغغغغغغى  -

 أخر ، وقد تنوعت القوافي كذلك من حيث التقيد والتحرك .   
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 تمهيد :
يمكغغغغن لنغغغغا نبيعغغغغة اللا غغغغة توجغغغغب أن يكغغغغون هنغغغغاك أكثغغغغر مغغغغن مسغغغغتو  للدراسغغغغة، وّل  

أن يسغغغغغق  مغغغغغن حسغغغغغابنا المسغغغغغتويات األخغغغغغر  " فاللا غغغغغة مغغغغغن حيغغغغغث كونهغغغغغا أصغغغغغواًتا تغغغغغدر  
مغغغغن قبغغغغل علغغغغم األصغغغغوات ولغغغغه وسغغغغائل ونغغغغرق، ودراسغغغغة اللا غغغغة مغغغغن حيغغغغث كونهغغغغا كلمغغغغات 

 1تدا على معاند يبحثها علم الدّللة " 
وعلغغغغم الصغغغغرف يبحغغغغغث بنيغغغغة الكلمغغغغة، فهغغغغغذ  البنيغغغغة تغغغغؤدي دورهغغغغغا باتصغغغغالها ب يرهغغغغغا  
البنغغغغغغى نغغغغغغمن المسغغغغغغتويات األخغغغغغغر  الدّلليغغغغغغة والنحويغغغغغغة، وفغغغغغغي التحليغغغغغغل ّل نسغغغغغغتعين  مغغغغغغن

 بالمستويات األخر  .
 أوال : أهمية الدراسة الصرفية :

 مفهوم علم الصرف : -1
 الصرف لغة :  -أ

جغغغغغغاء فغغغغغغي " قغغغغغغامو  المحغغغغغغي  للفيغغغغغغروز  بغغغغغغادي " قولغغغغغغه    " صغغغغغغرف الحغغغغغغديث أنا  
لسغغغغغغان العغغغغغغرب ّلبغغغغغغن منظغغغغغغور " أنا وجغغغغغغاء فغغغغغغي "  2يغغغغغغزاد فيغغغغغغه وكغغغغغغذلك صغغغغغغرف الكغغغغغغالم " 

دل الشغغغغغغغيء عغغغغغغغن وجهغغغغغغغه، صغغغغغغغرفه يْصغغغغغغغرِّف ه صغغغغغغغرًفا فإنصغغغغغغغرف،  غغغغغغغْرف    ره الصغغغغغغغرف  " الصي
نانير.  مه بالغغغغغغغدي راهِّ وصغغغغغغغارف نفسغغغغغغغه عغغغغغغغن الشغغغغغغغيء   صغغغغغغغرفها عنغغغغغغغه. ويقغغغغغغغاا   صغغغغغغغرفت  الغغغغغغغدا

 3و ين الدرهمين صرف  أي فْنل لجْودة فنة أحدهما . 
ي الت يغغغغغرات التغغغغغي تنغغغغغرأ علغغغغغى أبنيغغغغغة " العلغغغغغم الغغغغغذي يبحغغغغغث فغغغغغالصـــــرف اصـــــطالحا :  -ب

 4الكلمات وصورها المختلفة من الداخل " .

                                                           
 .19،  2000، عمان، 1محمد مناا عبد اللني ، المدخل إلى علم الصرف، دار الميسرة، ، -1
، 3،ح1983، القامو  المحي ، دار الفكر، بيروت، (1414ت  مجد الدين محمد بن يعقوب )الفيروز  بادي -2
 161. 

-189،  9لعرب، مادة )صرف(، م (، لسان ا 1311) أبو الفنل جماا الدين محمد بن مكرم تابن منظور  -3
190. 

 .8،  1974، بيروت، 2عبد العزيز عتي ، المدخل إلى علم النحو والصرف، دار النهنة العر ية، ، -4
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 موضو  علم النحو :-2
يقتصغغغغغغغغغغر مجغغغغغغغغغغاا دراسغغغغغغغغغغات الصغغغغغغغغغغرف علغغغغغغغغغغى األسغغغغغغغغغغماء المتمكنغغغغغغغغغغة ) المعر غغغغغغغغغغة (  

 .1واألفعاا المتصرفة) وير الجامدة ( 
مثغغغغغغل   ) جامغغغغغغد ( اسغغغغغغم معغغغغغغرب يمكغغغغغغن تصغغغغغغ ير  وتثنيتغغغغغغه وجمعغغغغغغه وتصغغغغغغ ير  ونسغغغغغغبة إليغغغغغغه 

مثغغغغغل   ) قغغغغغرأ ( فعغغغغغل متصغغغغغرف يمكغغغغغن جعلغغغغغه منغغغغغارًعا، وأمغغغغغًرا، واسغغغغغم فاعغغغغغل، واسغغغغغم ... و 
 مفعوا .

 2أما الحروف وما شبه بها من األسماء فال تعل  لعلم الصرف بها 
 الميزان الصرفي : -3
" لمغغغغغغا كغغغغغغان أكثغغغغغغر كلمغغغغغغات اللا غغغغغغة العر يغغغغغغة ثالثيغغغغغغا، اعتبغغغغغغر علمغغغغغغاء الصغغغغغغرف أنا أصغغغغغغوا   

الغغغغغغغغغوزن ب" الفغغغغغغغغغاء " و " العغغغغغغغغغين " و " الغغغغغغغغغالام "  الكلمغغغغغغغغغة ثالثغغغغغغغغغة أحغغغغغغغغغرف وقابلوهغغغغغغغغغا عنغغغغغغغغغد
مصغغغغغغورة بصغغغغغغورة المغغغغغغوزون ... ويسغغغغغغمون الحغغغغغغرف األوا " فغغغغغغاء الكلمغغغغغغة " والثغغغغغغاني " عغغغغغغين 

 3الكلمة " والثالث " ّلم الكلمة " .
 بين االسم والفعل : -4
" ّلشغغغغغغك أنا الكلمغغغغغغة هغغغغغغي الوحغغغغغغدة األولغغغغغغى للا غغغغغغة، وهغغغغغغي إمغغغغغغا اسغغغغغغم أو فعغغغغغغل أو أحغغغغغغرف،   

ء وتتكغغغغغغغون الكلمغغغغغغغة مغغغغغغغن وحغغغغغغغدات صغغغغغغغوتية بسغغغغغغغينة أو مركبغغغغغغغة تسغغغغغغغمى كمغغغغغغغا ذكغغغغغغغر القغغغغغغغدما
، ممغغغغغغا يفسغغغغغغ  مجغغغغغغاا اسغغغغغغتثمار كبيغغغغغغر للمشغغغغغغاعر ليسغغغغغغما همسغغغغغغة األعمغغغغغغاق 4الفونيمغغغغغغات " 

ترسغغغغلها زفغغغغرة حيغغغغة صغغغغادقة تونغغغغ  فيهغغغغا واقعهغغغغا فغغغغي بغغغغو  هغغغغذا ألنا " الشغغغغعر العر غغغغي لغغغغم 
العاصغغغغغفة  تشغغغغغوهه األبغغغغغراح العاجيغغغغغة فتنويغغغغغه وتبعغغغغغد  عغغغغغن النغغغغغا  ولتحجبغغغغغه عغغغغغن الحقغغغغغائ 

                                                           
 .8،  2008عبد الهادي الفنلي، مختصر الصرف، دار ومكتبة الهالا، بيروت،  -1
، ا سكندرية، مصر، 2ة الجامعي الحديث، ،عبد الستار عبد اللني  وأحمد سعيد، أساسيات علم الصرف، المكتب -2

 .16،  1، ح1999
ينظر  أحمد بن محمد الحمالوي، شذا العرف في فن الصرف، تعلي   محمد بن عبد المعني وفهرسة  أبو األشباا  -3

 .53،   (د.ت) أحمد بن سالم المصري، دار الكيان، الريا ،
 .13،  حسني عبد الجليل يوس ، التمثيل الصوتي للمعاني -4
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مغغغغغن هنغغغغغا وهنغغغغغاك، فتلغغغغغك الحقغغغغغائ  التغغغغغي مغغغغغن قيمتهغغغغغا أناهغغغغغا تهغغغغغز النغغغغغمائر والقلغغغغغوب فغغغغغي 
، و        " األسغغغغغغغغغغغماء واألفعغغغغغغغغغغغاا هغغغغغغغغغغغي 1إدراكهغغغغغغغغغغا، وتحسسغغغغغغغغغغغها بالمعانغغغغغغغغغغغاة األصغغغغغغغغغغلية " 

 . 2صاحبة الصيغ الصرفية، وبالتالي هي مجاا التوليد في اللا ة " 
دد نجد أنا حنور األسماء واألفعا  ا في القصيدة تتوز  كاآلتي   وفي هذا الصا

 نسبتها عددها
 71.94 513 األسماء
 28.05 200 األفعاا

ـــــارة مـــــن   -6-جـــــدول      ـــــي القصـــــائد المخت يوضـــــح نســـــبة األســـــماء واألفعـــــال ف
 المدونة 
مغغغغن خغغغغالا هغغغغذا الجغغغغدوا اتنغغغغ  لغغغغي ولبغغغغة نسغغغغبة األسغغغغماء علغغغغى نسغغغغبة األفعغغغغاا،  

شغغغغغغغارات كبيغغغغغغغرة، وكثغغغغغغغرة األسغغغغغغغماء علغغغغغغغى األفعغغغغغغغاا فغغغغغغغي القصغغغغغغغائد لغغغغغغغ ه إيحغغغغغغغاءات مثيغغغغغغغرة، وا 
فاّلسغغغغم يحمغغغغل بعغغغغًدا وفنغغغغاء يحلغغغغ  فيغغغغه نمغغغغو  الشغغغغاعر وخيالغغغغه معبغغغغًرا مغغغغن خاللغغغغه علغغغغى 
الحريغغغغغغة المنشغغغغغغودة، وهغغغغغغذا مغغغغغغا ّل يصغغغغغغنعه الفعغغغغغغل ألنا هغغغغغغذا األخيغغغغغغر يقغغغغغغا أسغغغغغغير الغغغغغغزمن، 
فمجالغغغغغه محغغغغغدود وعمغغغغغر  منغغغغغبو، أمغغغغغا اّلسغغغغغم فيبتعغغغغغد عغغغغغن الحغغغغغدود وواسغغغغغا الوجغغغغغود لغغغغغذلك 

 عة األبعاد . دّللته واس
 ثانيا : بنية األسماء : 

 تعريف االسم : -1
" كغغغغل لفغغغغ  داا علغغغغى معنغغغغى مفغغغغرد يمكغغغغن أنا يفهغغغغم بنفسغغغغه وحغغغغد  مغغغغن ويغغغغر أن يغغغغدا ببنيتغغغغه 

ل الذي فيه ذلك المعنى " .  3ّل بالعر  على الزامان المحصا
 تعريف االسم المشتق : -2

                                                           
 .17،  1962كامل العبد هللا، شعراء من الماني ، دار مكتبة الحياة، بيروت،  -1
 .18محمد مناا عبد اللني ، المدخل إلى علم الصرف،   -2
 .34-33،  1995، بيروت، 1األنباري، أسرار العر ية، ت    فخر صال  قدارة، دار الجيل، ، -3
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الحغغغغغغغدث ارتبغغغغغغغا، " مغغغغغغغا أخغغغغغغغذ مغغغغغغغن ويغغغغغغغر  ليغغغغغغغدا علغغغغغغغى ذات وصغغغغغغغفة ... فبغغغغغغغين الغغغغغغغذات و   
 1واتصاا " . 

" هنغغغغغغغاك اخغغغغغغغتالف كبيغغغغغغغر فغغغغغغغي أصغغغغغغغل المشغغغغغغغتقات، فغغغغغغغذهب الكوفيغغغغغغغون إلغغغغغغغى أنا المصغغغغغغغدر 
مشغغغغغت  مغغغغغن الفعغغغغغل ومغغغغغن حججهغغغغغم الكثيغغغغغرة أنا المصغغغغغدر يغغغغغذكر تىكيغغغغغًدا للفعغغغغغل، وّلشغغغغغك أنا 
رتبغغغغغغة المؤكغغغغغغد قبغغغغغغل رتبغغغغغغة المؤكغغغغغغد، فيمغغغغغغا ذهغغغغغغب البصغغغغغغريون إلغغغغغغى أنا الفعغغغغغغل مشغغغغغغت  مغغغغغغن 

ججهغغغغغغغم هغغغغغغغو أنا المصغغغغغغغدر اسغغغغغغغم، واّلسغغغغغغغم يقغغغغغغغوم بنفسغغغغغغغه المصغغغغغغغدر، وفغغغغغغغر  عليغغغغغغغه ومغغغغغغغن ح
 2ويست ني عن الفعل، وأما الفعل فإنه ّل يقوم بنفسه ويقتصر إلى اّلسم " . 

و"عبغغغغغغد الصغغغغغغبور شغغغغغغاهين " حيغغغغغغث يعتبغغغغغغر " أنا الفعغغغغغغل والمصغغغغغغدر مثغغغغغغل بغغغغغغاقي المشغغغغغغتقات 
التغغغغغغغغي تنسغغغغغغغغل مغغغغغغغغن المغغغغغغغغادة الخصغغغغغغغغبة، ألنا كغغغغغغغغل منهمغغغغغغغغا نتيجغغغغغغغغة إقحغغغغغغغغام الحركغغغغغغغغات بغغغغغغغغين 

غغغغغغبة صغغغغغغوامت ال مغغغغغغادة، وكغغغغغغل منهمغغغغغغا ذو صغغغغغغور مختلفغغغغغغة ... ويشغغغغغغت  مغغغغغغن المغغغغغغادة المخصا
فغغغغغغغي العر يغغغغغغغة مجموعغغغغغغغة مغغغغغغغن األسغغغغغغغماء المشغغغغغغغتقة وهغغغغغغغي   المصغغغغغغغدر، اسغغغغغغغم المغغغغغغغراة، اسغغغغغغغم 
الهيئغغغغغغة، المصغغغغغغدر الصغغغغغغناعي، اسغغغغغغم الفاعغغغغغغل، صغغغغغغيغ المبال غغغغغغة، اسغغغغغغم المفعغغغغغغوا، الصغغغغغغفة 

ر الميمغغغغغغي، المشغغغغغبهة، اسغغغغغغم التفنغغغغغغيل، أفعغغغغغغل التعجغغغغغغب، اسغغغغغغما الزمغغغغغغان والمكغغغغغغان، المصغغغغغغد
 3اسم اآللة " . 

أمغغغغا " راجغغغغي األسغغغغمر " فيقسغغغغمها إلغغغغى عشغغغغرة أنغغغغوا  وهغغغغي   " اسغغغغم الفاعغغغغل، واسغغغغم  
المفعغغغغغغوا، والصغغغغغغفة المشغغغغغغبهة، وصغغغغغغيغ المبال غغغغغغة، واسغغغغغغم التفنغغغغغغيل، واسغغغغغغم الزمغغغغغغان، واسغغغغغغم 

 4المكان، والمصدر الميمي، واسم اآللة، ومصدر الفعل فوق الثالثي المجرد " . 
 
 
 

                                                           
 .24،   2ساسيات علم الصرف، حعبد الستار عبد اللني  وأحمد سعيد، أ -1
 .104 – 92،   1975عبد  الراجحي، دور  في كتب النحو، دار النهنة العر ية، بيروت، لبنان،  -2
 .108،  1980عبد الصبور شاهين، المنه  الصوتي للبنية العر ية، مؤسسة الرسالة، بيروت،  -3
 .130،  1993، بيروت، لبنان، 1لعلمية، ،راجي األسمر، المعجم المفصل في علم الصرف، دار الكتب ا -4
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 تق :أنوا  المش -3
 المصدر :  -1.3

 1هو ما داا على حدث مجراد من الزامان . 
 اسم الم رة : ) مصدر المر ة ( : -2.3

، " ليغغغغدا 3، " و نغغغغاء المغغغغراة مغغغغن المجغغغغراد علغغغغى فعلغغغغة "  2" مغغغغا يغغغغذكر لبيغغغغان عغغغغدد الفعغغغغل " 
 4على المعنى المجراد مزيًدا عليه الدّللة على الوحدة " . 

 اسم الهيئة :  -3.3
در يغغغغغدا علغغغغغى هيئغغغغغة وقغغغغغو  الحغغغغغدث ونوعغغغغغه " ، يكغغغغغون اشغغغغغتقاقه مغغغغغن الثالثغغغغغي " هغغغغغو مصغغغغغ

 5على وزن " فِّْعلة " وّل اشتقاق له من وير الثالثي . 
 المصدر الصناعي :  -4.3

غغغغي ة الصغغغغناعية علغغغغى  " هغغغغو اسغغغغم تلحقغغغغه يغغغغاء النسغغغغب تليهغغغغا تغغغغاء التىنيغغغغث للدّللغغغغة بهغغغغذ  الصا
غغغغغغغا يميغغغغغغغز المصغغغغغغغدر الصغغغغغغغناعي أنا  ّللغغغغغغغة علغغغغغغغى معنغغغغغغغى معنغغغغغغغى المصغغغغغغغدر، ومما يتجغغغغغغغراد للدا

دة والتغغغغغاء،  المصغغغغغدر، وهغغغغغو فغغغغغي هغغغغغذا ويغغغغغر األسغغغغغماء المنسغغغغغوبة التغغغغغي تلحقهغغغغغا اليغغغغغاء المشغغغغغدا
 6ويصاغ المصدر الصناعي من الجامد ومن المشت  ". 

 اسم الفاعل :  -5.3
، " للدّللغغغغغة علغغغغغى مغغغغغن قغغغغغام بغغغغغه بمعنغغغغغى الحغغغغغدوث " 7" صغغغغغفة تؤخغغغغغذ مغغغغغن الفعغغغغغل المعلغغغغغوم " 

  علغغغغى أناغغغغه " اسغغغغم مشغغغغت  علغغغغى صغغغغفة فيهغغغغا حغغغغدث ويغغغغر ثابغغغغت ومعغغغغه ، ويعرفغغغغه المبغغغغراد 1
                                                           

يوس  الحمادي ومحمد محمد الشناوي ومحمد شفي  عنا، القواعد األساسية في النحو والصرف، الهيئة العامة لشؤون المنابا  -1
 .188،  1994األميرية، القاهرة، 

 .130،  1، ح0200، بيروت، 1مصنفى ال الييني، جاما الدرو  العر ية، دار الكتب العلمية، ، -2
 .280،  1993، بيروت، 1الزمخشري، المفصل في صناعة ا عراب، دار الهالا، ، -3
 .226،  3، ح1960، مصر، 3، النحو الوافي، دار المعارف، ،عبا  حسن -4
، الكويت، 4احمد مختار عمر ومصنفى النحا  زهران ومحمد حماسة عبد اللني ، النحو األساسي، دار السالسل، ، -5

1994  ،127. 
 .199 -198يوس  الحمادي ومحمد محمد الشناوي ومحمد شفي  عنا، القواعد األساسية في النحو والصرف،   -6
 .178مصنفى ال الييني، جاما الدرو  العر ية،   -7
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،ويصغغغغغغغاغ اسغغغغغغغم الفاعغغغغغغغل مغغغغغغغن الفعغغغغغغغل الثالثغغغغغغغي المتعغغغغغغغدي والغغغغغغغالازم ومغغغغغغغن ويغغغغغغغر 2فاعلغغغغغغغه" 
 الثالثي .

 صيغ المبالغة :  - 6.3
وهغغغغي أسغغغغماء تشغغغغت  مغغغغن األفعغغغغاا للدّللغغغغة علغغغغى معنغغغغى اسغغغغم الفاعغغغغل مغغغغا التىكيغغغغد المعنغغغغى 

 سميت صيغ المبال ة .وتقويته والمبال ة فيه ، ومن ثم 
ْفعغغغغغغاا،  غغغغغغاا، مِّ وهغغغغغغي ّل تشغغغغغغت  إّل مغغغغغغن الفعغغغغغغل الثالثغغغغغغي، ولهغغغغغغا أوزان أشغغغغغغهرها خمسغغغغغغة   فهعا

ل .  يل، فهعِّ  3فهع وا، فهعِّ
 اسم المفعول :  - 7.3

يصغغغغاغ اسغغغغم المفعغغغغوا مغغغغن ، و 4" صغغغغفة مشغغغغتقة تغغغغدا علغغغغى معنغغغغى حغغغغادث علغغغغى مفعولغغغغه " 
يغغغغغل، فغغغغغإذا أردت صغغغغغياوة اسغغغغغم ، " وقغغغغغد ينغغغغغوب عنغغغغغه وزن فع5علغغغغغى وزن مفعغغغغغوا الثالثغغغغغي 

المفعغغغغوا مغغغغن ويغغغغر الثالثغغغغي أتيغغغغت باسغغغغم الفاعغغغغل، ولكغغغغن تفغغغغت  مغغغغا كغغغغان مكسغغغغوًرا وهغغغغو مغغغغا 
 6قبل األخر " . 

 الصفة المشبهة :  - 8.3
اسغغغغغم مشغغغغغت  يصغغغغغاغ مغغغغغن الفعغغغغغل الثالثغغغغغي الغغغغغالازم للدّللغغغغغة علغغغغغى مغغغغغن قغغغغغام بغغغغغه الفعغغغغغل علغغغغغى 

 وجه الثبوت. 
لمشغغغغغغبهة، ألناهغغغغغغا تشغغغغغغبه اسغغغغغغم الفاعغغغغغغل فغغغغغغي وسغغغغغغميا هغغغغغغذا النغغغغغغو  مغغغغغغن المشغغغغغغتقات بالصغغغغغغفة ا

دّللتهغغغغغا علغغغغغى ذات قغغغغغام بهغغغغغا الفعغغغغغل، ويغغغغغر أنا هنغغغغغاك فغغغغغرق بينهمغغغغغا   فاسغغغغغم الفاعغغغغغل يغغغغغدا 
                                                                                                                                                                                

 .394،  (د.ت)ابن هشام األنصاري، شر  شذور الذهب، المكتبة العصرية، بيروت، -1
ه، ومن  ثار  الكامل والمقتنب ت  208ه وقيل  210د األكبر بن عمير نحوي ولد سنة   المبرد هو محمد بن يزيد بن عب

 ه. 285
 .329 – 328،  1986، بيروت، 6المبرد، الكامل في النحو والصرف وا عراب، ت    أحمد قبش، دار الرشيد، ، -2
 .78 – 77،  )د.ت(عبد  الراجحي ، التنبي  الصرفي، دار النهنة العر ية، بيروت،  -3
 .11،  2002محمد أسعد النادري، نحو الل ة العر ية، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  -4
 .339،  2، ح1991، عين مليلة، الجزائر، 1دار الهد ، ، أحمد الخو ، قصة ا عراب، -5
، 20عة، ،محمد محي الدين عبد الحميد، شر  ابن عقيل على األلفية ابن مالك، دار التراث ودار مصر للنبا -6

 .137،  3، ح1980القاهرة، 
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د، أمغغغغا الصغغغغفة المشغغغغبهة فتغغغغدا علغغغغى  علغغغغى مغغغغن قغغغغام بغغغغه الفعغغغغل علغغغغى وجغغغغه الحغغغغدوث والتاجغغغغدا
 من قام به الفعل على وجه الثبوت .

الغغغغغالازم، ولهغغغغغا أوزان متعغغغغغددة تتنغغغغغ   ّل تصغغغغغاغ الصغغغغغفة المشغغغغغبهة إّلا مغغغغغن الفعغغغغغل الثالثغغغغغي
 1فيمايلي 

ل ( فإنا صفة المشبهة تشت  على ثالثة أوزان   .1  إذا كان الفعل على وزن ) فعِّ
لغغغغة، وذلغغغغك إذا كغغغغان الفعغغغغل يغغغغدا علغغغغى فغغغغر  أو حغغغغزن أمغغغغر مغغغغن  -أ غغغغل الغغغغذي مؤنثغغغغه فهعِّ فهعِّ

د .  األمور التي تعر  وتزوا وتتجدا
غغغغغل الغغغغغذي مؤنثغغغغغغه فعغغغغغالء، وذلغغغغغغك إذا كغغغغغان ا -ب لفعغغغغغغل يغغغغغدا علغغغغغغى لغغغغغون أو عيغغغغغغب أو أْفعه

 حيلة .
لى، وذلك إذا كان الفعل يدا على خلو أو امتالء .  -ت  فعالن الذي مؤنثه فهعا
غغغغغغل ( فغغغغغغإنا الصغغغغغغفة المشغغغغغغبهة تشغغغغغغت  مغغغغغغن األوزان التاليغغغغغغة    .2 إذا كغغغغغان الفعغغغغغغل علغغغغغغى ) فهع 

اا . اا، فهع وا، ف عه  فهعهل، ف ع ل، فهعه
غغغغغل ( فغغغغغإنا الصغغغغغفة المشغغغغغبه .3 ة منغغغغغه، التغغغغغي تختلغغغغغ  عغغغغغن وزن اسغغغغغم إذا كغغغغغان للفعغغغغغل ) فهعه

 2الفاعل وعن وزن من أوزان صيغ المبال ة ، وتىتي والًبا على وزن   فهْيعهل 
 اسم التفضيل :  - 9.3

" اسغغغغغغغم مصغغغغغغغوغ علغغغغغغغى وزن أفعغغغغغغغل للدّللغغغغغغغة علغغغغغغغى أنا شغغغغغغغيئين اشغغغغغغغتركا فغغغغغغغي صغغغغغغغفة فغغغغغغغزاد 
 3أحدهما على األخر فيها " .

تعجغغغغب فيهغغغغا والدالغغغغة علغغغغى التفنغغغغيل " يصغغغغاغ اسغغغغم التفنغغغغيل مغغغغن األفعغغغغاا التغغغغي يجغغغغوز ال
 4ويىتي وص  على وزن أفعل " . 

                                                           
 212-211يوس  الحمادي ومحمد محمد الشناوي ومحمد شفي  عنا، القواعد األساسية في النحو والصرف،   -1
 80 - 79عبد  الراجحي، التنبي  الصرفي،   -2
 .222،  1997، األردن، 1عبد الحميد مصنفى السيد، الم ني في علم الصرف، دار الصفاء، ، -3
 .174محمد محي الدين عبد الحميد، شر  ابن عقيل على األلفية،   -4
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غغغغغغغغغا يغغغغغغغغغدا علغغغغغغغغغى العيغغغغغغغغغوب، واأللغغغغغغغغغوان،  وّل يصغغغغغغغغغاغ مغغغغغغغغغن األفعغغغغغغغغغاا ويغغغغغغغغغر الثالثيغغغغغغغغغة، وّل مما
ويتوصغغغغل إلغغغغغى المفانغغغغغلة فغغغغي ذلغغغغغك بغغغغغذكر مصغغغغدر الفعغغغغغل مسغغغغغبوًقا بكلمغغغغة أشغغغغغد أو أكثغغغغغر، 

خفغغغغغغغش صغغغغغغغوغ اسغغغغغغغم وأنا يكغغغغغغغون مثبتًغغغغغغغا وتاًمغغغغغغغا وأنا ّل يكغغغغغغغون مبنغغغغغغغي للمجهغغغغغغغوا وأجغغغغغغغاز األ
 1التفنيل من كل فعل مزيد ألناه راعى أصله . 

 أفعل التعجب :  - 10.3
ل به .  للتعجب صي تان هما   ما أفعله ، وأفعِّ

 وشرو، صووها أر عة   
أن يكونغغغغغغغغغا مغغغغغغغغغن فعغغغغغغغغغل ثالثغغغغغغغغغي األصغغغغغغغغغوا، مجغغغغغغغغغرًدا أو مزيغغغغغغغغغًدا، سغغغغغغغغغواء أكغغغغغغغغغان الفعغغغغغغغغغل  .1

لل ويغغغغغغغغة، وفغغغغغغغغي مسغغغغغغغغموًعا، أم صغغغغغغغغيغ بمقتنغغغغغغغغى قغغغغغغغغرار المجمغغغغغغغغا فغغغغغغغغي تكملغغغغغغغغة مغغغغغغغغادة ا
 اّلشتقاق من أسماء األعيان. 

 أنا يكون يقبل التفاصيل . .2
 أنا يكون مثبًتا . .3
ًفا . .4  أنا يكون متصرا

 2فال تصاغ صي ة التعجب من ثالثي وير متصراف . 
 اسما الزمان والمكان :  - 11.3

همغغغغغغا اسغغغغغغمان مصغغغغغغووان مغغغغغغن الفعغغغغغغل للدّللغغغغغغة علغغغغغغى زمانغغغغغغه ومكانه.يصغغغغغغاوان مغغغغغغن الفعغغغغغغل 
غغغغل ( بفغغغغت  العغغغغين، و الثالثغغغغي وويغغغغ ْفعه ر الثالثغغغغي، صغغغغي تهما مغغغغن الفعغغغغل الثالثغغغغي، همغغغغا ) مه

ل ( بكسر العين، ويكون من الفعل وير الثالثي بوزن اسم المفعوا .  ْفعِّ  3) مه
 المصدر الميمي :  - 12.3

                                                           
عبد الوهاب بكيرو عبد القادر مهيري والتهامي نقرة، النحو العر ي من خالا النصو ، الشركة التونسية، تون ،  -1

1971  ،203. 
 119 - 118عبد الصبور شاهين، المنه  الصوتي للبنية العر ية،   -2
 147مصنفى النحا  زهران، محمد حماسة عبد اللني ، النحو األساسي،   أحمد مختار عمر، -3
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المصغغغغغغدر الميمغغغغغغي وهغغغغغغو برتبغغغغغغة مفعغغغغغغل، بغغغغغغالفت  دائًمغغغغغغا، إّل مغغغغغغن المثغغغغغغاا الغغغغغغواوي وحينئغغغغغغغذ 
 1يىتي بالكسر.

 اسم اآللة :  -13.3
اسغغغغم مشغغغغت  للدّللغغغغة علغغغغى األداة التغغغغي يغغغغؤد  بهغغغغا الفعغغغغل يصغغغغاغ اسغغغغم اآللغغغغة   مغغغغن الفعغغغغل 

 الثالثي 
لهةي ( . ْفعه اا ( ، ) مِّفعهل ( ، ) مِّ فعه  2المتعدي على ثالثة أوزان وهي   ) مِّ

بنغغغغغغغغاًءا علغغغغغغغغى مغغغغغغغغا ذكرنغغغغغغغغا  سغغغغغغغغابًقا سغغغغغغغغنحاوا اسغغغغغغغغتخراح المشغغغغغغغغت  وأنواعغغغغغغغغه مغغغغغغغغن القصغغغغغغغغائد 
 يوان وذلك حسب السياق الوارد في القصائد   المختارة من الدا 

 تعب الكالم من الكالم   
المصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدر  اسم الهيئة اسم المراة

 الصناعي
صغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيغ  اسم الفاعل

 المبال ة
 اسم المفعوا

 هائ    
 هارً ا

 محبًنا 
 مشتًتا
 مبعثًرا
 مره 

الصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغفة 
 المشبهة

اسغغغغما الزمغغغغان  أفعل التعجب اسم التفنيل
 و المكان

المصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدر 
 الميمي

 اسم اآللة

 قليل
 الجميل
 بسي 
 نويل

     

                                                           
 121المرجا الساب ،   -1

 220 - 219يوس  الحمادي ومحمد محمد الشناوي ومحمد شفي  عنا، القواعد األساسية في النحو والصرف،   -2
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 خفي 
 ظليل
 القتيل
 أميل
 الهديل
 األسيل
 

 في الحب المقارن   
المصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدر  اسم الهيئة اسم المراة

 الصناعي
صغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيغ  اسم الفاعل

 المبال ة
اسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم 

 المفعوا
 لحظة
 دقيقة

 وترياة 
 ل وياة
 مائياة
 أزلياة
 ذهبياة

 متىنًقا
 مبتسًما
 مجامالً 
 مميًزا
 مراه 

 بجالم 
 مكرام
 مكدا 
 مستو  

الصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغفة 
 المشبهة

اسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم 
 التفنيل

أفعغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغل 
 التعجب

اسغغغغما الزمغغغغان 
 و المكان

المصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدر 
 الميمي

 اسم اآللة

 كبير
 مثير

 القصير 
 النويل
 الكبير

  موقد   
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 األخير
 

 لو   
المصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدر  اسم الهيئة اسم المراة

 الصناعي
صغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيغ  اسم الفاعل

 المبال ة
اسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم 

 المفعوا
      

الصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغفة 
 هةالمشب

اسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم 
 التفنيل

أفعغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغل 
 التعجب

اسغغغغما الزمغغغغان 
 و المكان

المصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدر 
 الميمي

 اسم اآللة

  موعد    
 

 نعنوا العروبة في الظالم بخنجر فإذا هم بين اليهود يهود   
المصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدر  اسم الهيئة اسم المراة

 الصناعي
صغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيغ  اسم الفاعل

 المبال ة
اسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم 

 المفعوا
 ورقياة  مراة

 عر ياة
 صحفياة
 عبثياة

 نائر
 اتبك

 منحًرا

 
 

 المفقود
 المىمون 
 المنصور
 المفقود
 مرفو 
 مسمو  

الصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغفة 
 المشبهة

اسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم 
 التفنيل

أفعغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغل 
 التعجب

اسغغغغما الزمغغغغان 
 و المكان

المصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدر 
 الميمي

 اسم اآللة

 خنجر منفى    الرحيل
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 القديم
 الجديد
 بعيد
 شهيد
 جميل
 أصيل
 سعيد
 جليد
 بديل
 سكران

 منفى
 مركب

 سي 

 
 مر اعات   
المصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدر  اسم الهيئة اسم المراة

 الصناعي
صغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغيغ  اسم الفاعل

 المبال ة
اسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم 

 المفعوا
 مفتو   شاعر حراية  

الصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغفة 
 المشبهة

اسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم 
 التفنيل

أفعغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغل 
 التعجب

اسغغغغما الزمغغغغان 
 و المكان

المصغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغدر 
 الميمي

 اسم اآللة

 خنجر مىزق     
 خنجر

 
 
 
 



 البنية الصرفية للقصيدة                                                                           الفصل الثاني    

67 

 

 إحصاء المشتق وأنواعه : -3
 النسبة المشت 
 %3.94 اسم المراة
 %0.00 يئةاسم اله

 %13.15 المصدر الصناعي
 %14.47 اسم الفاعل

 %0.00 صيغ المبال ة
 %19.73 اسم المفعوا

 %35.52 الصفة المشبهة
 %0.00 اسم التفنيل
 %0.00 أفعل التعجب

 %0.00 اسما الزمان والمكان
 %7.89 المصدر الميمي

 %5.26 اسم اآللة
 د المختارة من المدونةيوضح نسبة المشتقات في القصائ  -7-جدول 
مغغغغغغن خغغغغغغالا هغغغغغغذا الجغغغغغغدوا يتنغغغغغغ  لنغغغغغغا تفغغغغغغاوت فغغغغغغي النسغغغغغغب مغغغغغغن أنغغغغغغوا  المشغغغغغغت ،  

حيغغغغغث وظغغغغغ  الشغغغغغاعر المشغغغغغتقات ب غغغغغزارة فغغغغغي قصغغغغغائد  لمغغغغغا يحملغغغغغه المشغغغغغت  مغغغغغن حركغغغغغة 
ووليغغغغغغغغان فغغغغغغغغي تغغغغغغغغدف  المشغغغغغغغغاعر واألحاسغغغغغغغغي ، لغغغغغغغغذلك ظهغغغغغغغغر منهغغغغغغغغا   ) مفقغغغغغغغغود، منفغغغغغغغغى، 

 سي  ... ( . خنجر، حراية، الهديل، شاعر، منتحًرا، عر ية،
فالمشغغغغغت  اسغغغغغم علغغغغغى مسغغغغغمى بغغغغغه ن غغغغغزي المتلقغغغغغي ونتركغغغغغه يرحغغغغغل فغغغغغي دنيغغغغغا ا بغغغغغدا   

ويتلغغغغغذذ الغغغغغنا ، فالمشغغغغغت  نرسغغغغغم بغغغغغه فنغغغغغاًءا واسغغغغغًعا ففغغغغغي قغغغغغوا الشغغغغغاعر ) تبكغغغغغي .. كمغغغغغا 
يبكغغغغغغي مغغغغغغن الشغغغغغغوق الحريغغغغغغر(، فلفغغغغغغ  الشغغغغغغوق اسغغغغغغم يرسغغغغغغم لنغغغغغغا كغغغغغغل اّلشغغغغغغتياق والحرمغغغغغغان 
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نغغغغغر  بونغغغغغو  أحاديغغغغغث كثيغغغغغرة مغغغغغن خغغغغغالا واألسغغغغغى والبعغغغغغد علغغغغغى الغغغغغونن الحبيغغغغغب لغغغغغذلك 
 المشتقات ومالها من أبعاد تنفيها على الن  .

ويعغغغغغغد اّلسغغغغغغم المشغغغغغغت  كغغغغغغذلك مغغغغغغن حيغغغغغغث دوام الصغغغغغغفة وعغغغغغغدم دوامهغغغغغغا واقًعغغغغغغا بغغغغغغين  
ا ممغغغغغا ينفغغغغغي ثبغغغغغوت الصغغغغغفة أو الحغغغغغدث ويبغغغغغين الصغغغغغفة  الفعغغغغغل الغغغغغذي يفيغغغغغد الت يغغغغغر والتحغغغغغوا

 1ارية والدوام لصاحبها . المشبهة التي تفيد ثبوت الصفة على وجه اّلستمر 
ومغغغغغغن هغغغغغغذ  الصغغغغغغفات التغغغغغغي يريغغغغغغد الشغغغغغغاعر ت يرهغغغغغغا هغغغغغغي صغغغغغغفات ال ر غغغغغغة والمنفغغغغغغى  

والرحيغغغغغغل عغغغغغغن األهغغغغغغل والغغغغغغونن واألر  إلغغغغغغى صغغغغغغفات حبغغغغغغذها الشغغغغغغاعر وهغغغغغغي الياسغغغغغغمين 
 عشقه الكبير )سوريا(.

ومغغغغغن النسغغغغغغب المتفاوتغغغغغغة فغغغغغغي المشغغغغغغتقات نجغغغغغغد أنا الصغغغغغغفة المشغغغغغغبهة لهغغغغغغا الصغغغغغغدارة  
، حيغغغغغغغغث وردت فغغغغغغغغي العديغغغغغغغغد مغغغغغغغغن األمغغغغغغغغاكن، وهغغغغغغغغي صغغغغغغغغفة مثبتغغغغغغغغة، (%35.52بنسغغغغغغغغبة )

اسغغغغتعملها لمشغغغغاركتها الفعغغغغل فغغغغي الحغغغغدث فوصغغغغ  دمشغغغغ  بكغغغغل أنغغغغوا  الكلمغغغغات نحغغغغو   ) 
النويغغغغغغل، القصغغغغغغير، سغغغغغغعيد، خفيغغغغغغ ، قغغغغغغديم، قليغغغغغغل، ... (، وبعغغغغغغد صغغغغغغفة المشغغغغغغبهة يليهغغغغغغا 

( وهغغغغغغو اسغغغغغغم يغغغغغغدا علغغغغغغى مغغغغغغن وقغغغغغغا عليغغغغغغه الفعغغغغغغل، ألن %19.73اسغغغغغغم المفعغغغغغغوا بنسغغغغغغبة )
، ومغغغغغن خغغغغغالا هغغغغغذا المفهغغغغغوم 2م المفعغغغغغوا يشغغغغغبه فغغغغغي الدّللغغغغغة الفعغغغغغل المبنغغغغغي للمجهغغغغغوااسغغغغغ

نجغغغغغغد أن الشغغغغغغاعر وظغغغغغغ  هغغغغغغذ  الصغغغغغغي ة فغغغغغغي ) المفقغغغغغغود، المغغغغغغىمون، المنصغغغغغغور، مفتغغغغغغو ، 
مشغغغغغغتًتا، محبًنغغغغغغا، ... ( وهغغغغغغذ  الكلمغغغغغغات تغغغغغغدا علغغغغغغى أن الشغغغغغغاعر هغغغغغغو الغغغغغغذي وقغغغغغغا عليغغغغغغه 

 الفعل.
موصغغغغغغغغوف بالحغغغغغغغغدث علغغغغغغغغى وهغغغغغغغغذين العنصغغغغغغغغرين يشغغغغغغغغتركان فغغغغغغغغي الدّللغغغغغغغغة علغغغغغغغغى ال 

(، ومغغغغغن هغغغغغذا يونغغغغغ  الشغغغغغاعر %14.74سغغغغغبيل الفاعليغغغغغة، واسغغغغغم الفاعغغغغغل حظغغغغغي بنسغغغغغبة )
أنا لكغغغغل فعغغغغل ردة فعغغغغل أقغغغغو  منغغغغه، ألنا اسغغغغم الفاعغغغغل يغغغغدا علغغغغى مغغغغا وقغغغغا منغغغغه الفعغغغغل أو 

                                                           
لماجستير (، جامعة عمر المختار ليبيا، ) بحث مقدم لنيل شهادة احليمة حمدي، الدّللة اّلفرادية والتركيبية لالسم، -1

2002  ،15. 
 .140،  2002عبد السالم السيد حامد، الشكل والدّللة )دراسة نحوية للف  والمعنى(، دار ال ريب، القاهرة،  -2
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قغغغغغغغام بغغغغغغغه علغغغغغغغى معنغغغغغغغى الحغغغغغغغدث، وهغغغغغغغو كالفعغغغغغغغل ّلزم ومتعغغغغغغغدي، فغغغغغغغإن كغغغغغغغان ّلزًمغغغغغغغا رفغغغغغغغا 
نا كان متعدًيا نصب مفع  1وا به. الفاعل، وا 

ومغغغغغن خغغغغغالا مفهومنغغغغغا ّلسغغغغغم الفاعغغغغغل نجغغغغغد أنا الشغغغغغاعر وظغغغغغ  هغغغغغذ  الصغغغغغي ة فغغغغغي  
) الكاتغغغغغغغب النغغغغغغغائر، الشغغغغغغغاعر، منتحغغغغغغغًرا، متىنًقغغغغغغغا، هغغغغغغغائ ، ... ( وهغغغغغغغي صغغغغغغغفات علغغغغغغغى مغغغغغغغا 
يحيغغغغغغغا  ويعيشغغغغغغغه ومغغغغغغغا يصغغغغغغغ  بغغغغغغغه الشغغغغغغغاعر، وبعغغغغغغغدها تغغغغغغغىتي نسغغغغغغغبة المصغغغغغغغدر الصغغغغغغغناعي 

ن جعغغغغغغل مغغغغغغن الشغغغغغغاعر %(، لدّللتغغغغغغه علغغغغغغى معنغغغغغغى الحغغغغغغدوث المجغغغغغغراد مغغغغغغن الغغغغغغزم13.15)
متنفًسغغغغغغغا لمعانقغغغغغغغة الفكغغغغغغغرة ّل الياسغغغغغغغمين تجيئنغغغغغغغي أخبغغغغغغغار ، والياسغغغغغغغمين تعنغغغغغغغي دمشغغغغغغغ  مغغغغغغغن 
يغغغغغغة، ... (، ومغغغغغغا تننغغغغغغوي عليغغغغغغه  خغغغغغغالا األلفغغغغغغاف التاليغغغغغغة   ) وترياغغغغغغة، ذهبياغغغغغغة، عر ياغغغغغغة، حرا
األلفغغغغغغاف مغغغغغغن معغغغغغغاني تغغغغغغوحي بمغغغغغغد  تعلغغغغغغ  الشغغغغغغاعر بفكرتغغغغغغه واسغغغغغغتنكار واقعغغغغغغه، وهغغغغغغذا ّل 

نامغغغغغا مسغغغغغببه السغغغغغياق العغغغغغانفي فكلمغغغغغة عر ياغغغغغة يعكغغغغغ  فحالغغغغغة المعجغغغغغم ا للا غغغغغوي للشغغغغغاعر، وا 
 أجزا معنى وأقو  صدق .

(، لغغغغغغغم يغغغغغغغدا علغغغغغغغى مكغغغغغغغان وزمغغغغغغغان %7.89أمغغغغغغغا مصغغغغغغغدر الميمغغغغغغغي كغغغغغغغان بنسغغغغغغغبة ) 
 كمىزق ومركب، والتي دلت على زمان ومكان كالمنفى وموعد.

(، ودّللتغغغغغه علغغغغغى األداة التغغغغغي يكغغغغغون بهغغغغغا الفعغغغغغل، %5.26واسغغغغغم اآللغغغغغة حظغغغغغي بنسغغغغغبة )  
فنجغغغغغغد الشغغغغغغاعر قغغغغغغد وظفهغغغغغغا فغغغغغغي )خنجغغغغغغر، سغغغغغغي ( وهغغغغغغي كلمغغغغغغات تغغغغغغدا علغغغغغغى أنا العغغغغغغرب 

 نعنوا من ورائهم.
( ألنا مغغغغغغغا يصغغغغغغغور  الشغغغغغغغاعر %3.94وتكغغغغغغغاد تكغغغغغغغون نسغغغغغغغبة اسغغغغغغغم المغغغغغغغراة منعدمغغغغغغغة ) 

قيقغغغغغغة " تغغغغغغدا علغغغغغغى وقغغغغغغت، ألنا ذات شغغغغغغيء متكغغغغغغرر مغغغغغغن الحغغغغغغوادث فغغغغغغاللاف  " لحظغغغغغغة و د
 الشاعر رافنة للواقا الذي يعيش فيه، وفي نف  الوقت يتىمل ويحنا إلى وننه .

وانعغغغغغغدم مغغغغغغن المشغغغغغغتقات صغغغغغغغيغ المبال غغغغغغة، اسغغغغغغم الهيئغغغغغغغة، وأفعغغغغغغل التعجغغغغغغب، واسغغغغغغغم  
 التفنيل، واسما المكان والزامان، ألناها ّل تخدم أفكار وشخصية الشاعر .

                                                           
 .15حليمة حمدي، الدّللة ا فرادية والتركيبية لالسم،   -1
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ر اتصغغغغغفت المشغغغغغتقات فغغغغغي ا   لقصغغغغغائد باّلنسغغغغغجام مغغغغغا الحالغغغغغة الوجدانيغغغغغة المتسغغغغغمة بغغغغغالتحرا
والحغغغغزن واألمغغغغل والراجغغغغاء، باعتبغغغغار شغغغغكله علغغغغى نغغغغو  مغغغغن الزفغغغغرات واألنغغغغات التغغغغي يرسغغغغلها 

 الشاعر التي تبرم بالواقا اّلجتماعي .   
 ثالثا : بنية األفعال : 

 تعريف الفعل : -1
نقسغغغغغغم الفعغغغغغغغل مغغغغغغن حيغغغغغغغث ، وي1" هغغغغغغو الكلمغغغغغغة التغغغغغغغي تغغغغغغدا علغغغغغغغى حغغغغغغدث مقتغغغغغغرن بغغغغغغغزمن " 
 الدّللة الزمنية إلى ثالثة أقسام   ماني، منار ، أمر .

 دراسة بنية األفعال من حيث الداللة الزمنية : -2
الفعغغغغغغل هغغغغغغو القسغغغغغغغم الثغغغغغغاني مغغغغغغغن مبغغغغغغاني أقسغغغغغغغام الكلغغغغغغم المعروفغغغغغغغة، ودّللتغغغغغغه علغغغغغغغى  

الحغغغغدث تغغغغىتي مغغغغا اشغغغغتراكه مغغغغا مصغغغغدر  فغغغغي مغغغغادة واحغغغغدة، وأمغغغغا معنغغغغى الغغغغزمن فإنغغغغه يغغغغىتي 
ى المسغغغغغغغتو  الصغغغغغغغرفي فغغغغغغغي شغغغغغغغكل الصغغغغغغغي ة وعلغغغغغغغى المسغغغغغغغتو  النحغغغغغغغوي مغغغغغغغن مجغغغغغغغرد علغغغغغغغ

) الحغغغغغدث ( دّللغغغغغة لفظيغغغغغة وعلغغغغغى الغغغغغزمن مغغغغغن دّللغغغغغة  السغغغغغياق، فالفعغغغغغل يغغغغغدا علغغغغغى الفعليغغغغغة
 صي ية كما على الفاعل دّللة معنوية . 

وفغغغغغغغي تحليغغغغغغغل بنيغغغغغغغة الفعغغغغغغغل فغغغغغغغي هغغغغغغغذا الجغغغغغغغزء أهغغغغغغغتم فقغغغغغغغ  بدّللتغغغغغغغه علغغغغغغغى الغغغغغغغزمن،  
اسغغغغغغتخراح األفعغغغغغغاا فغغغغغغي القصغغغغغغائد المختغغغغغغارة مغغغغغغن المدونغغغغغغة  واعتمغغغغغغاًدا علغغغغغغى هغغغغغغذا سغغغغغغىحاوا

حصائها كالتالي     وا 
 تعب الكالم من الكالم   

 المنار  الماني 
تعغغغغغغغب، انتهغغغغغغغى، مغغغغغغغات، وغغغغغغغادرني، عغغغغغغغادت، 
مغغغغغغغات، يبسغغغغغغغت، هر غغغغغغغغت، انتهغغغغغغغى، هر غغغغغغغغت، 
انتهغغغغغغغى، نغغغغغغغار، بقيغغغغغغغت، سغغغغغغغافر، نغغغغغغغاعت، 

يبغغغغغغ ، يبغغغغغغغ ، أقغغغغغغغوا، أقغغغغغغوا، يبغغغغغغغ ، يسغغغغغغغق ، 
أقغغغغوا، يسغغغغق ، يسغغغغق ، أقغغغغوا، أقغغغغوا، يبغغغغ ، 
يبغغغغغغغ ، يقتلنغغغغغغغي، يغغغغغغغزعم، يرفعنغغغغغغغي، يرمينغغغغغغغي، 

                                                           
 124نحا  زهران، النحو األساسي ،  أحمد مختار عمر ومحمد حماسة عبد اللني  ومصنفى ال -1
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تنغغغغغاثرت، تنغغغغغاثرت، تنغغغغغاثرت، بكغغغغغى، انتهغغغغغت، 
 نسيت .انتهت، انتهت، جلست، 

سغغغغغغغغغغغيبقى، يبغغغغغغغغغغغ ، أقفغغغغغغغغغغغرت، يبغغغغغغغغغغغ ، أقغغغغغغغغغغغوا، 
، ابتعغغغغغغغغغادي، سغغغغغغغغغىفعل، أفغغغغغغغغغك،  يكغغغغغغغغغون، أفغغغغغغغغغرا
يجغغغغغغديني، تجغغغغغغدي، يبغغغغغغ ، يعرفنغغغغغغي، أحغغغغغغداق، 

 ي مرني، أرجو، أرجو، يب  . 
 في الحب المقارن   

 المنار  مانيال
رمغغغغغغغغت، جلسغغغغغغغغت، تركغغغغغغغغت، نلعغغغغغغغغت، نبغغغغغغغغت، 

 سمعتك، زارتني .
أكتغغغغغغغب، ينيغغغغغغغر، تسغغغغغغغميعه، تبكغغغغغغغي، تكتبهغغغغغغغا، 
يبكغغغغغغغي، أفغغغغغغغراق، يصغغغغغغغهل، أبحغغغغغغغث، أبحغغغغغغغغث، 
يبكغغغغغغغغغغغغغغغي، أنشغغغغغغغغغغغغغغغدت، أكتغغغغغغغغغغغغغغغب، تخرجغغغغغغغغغغغغغغغي، 

ري .  تتحرا
 نعنوا العروبة بخنجر فإذا هم بين اليهود يهود   

 المنار  الماني
عغغغغغغغغغغغدت، رحلغغغغغغغغغغغت، وزلغغغغغغغغغغغت، نغغغغغغغغغغغياا، زاا، 

ر، أراد، عغغغغغدت، تكسغغغغغرت، رحغغغغغل،  ، تحغغغغغرا فغغغغغرا
كغغغغغغغغغغغغغان، كغغغغغغغغغغغغغان، كغغغغغغغغغغغغغان، كغغغغغغغغغغغغغان، كانغغغغغغغغغغغغغت، 
انقرنغغغغغغغغغغت، انقغغغغغغغغغغر ، تنغغغغغغغغغغاثرت، نكسغغغغغغغغغغت، 
سغغغغغغغغغرقوا، سغغغغغغغغغرقوا، سغغغغغغغغغرقوا، بقيغغغغغغغغغت، بقيغغغغغغغغغت، 

 جاؤوا، نعنوا .

تسغغغغغىليني، أعغغغغغرف، أكتغغغغغب، أريغغغغغد، يغغغغغذبحون، 
د، تفغغغغغغغغغغغغغغي ، تسغغغغغغغغغغغغغغىليني،  يغغغغغغغغغغغغغغزورون، يبغغغغغغغغغغغغغغدا
تبتغغغغغغغغغد ، يبتغغغغغغغغغد ، يقلغغغغغغغغغا، يبحغغغغغغغغغر، يغغغغغغغغغدخل، 

أونغغغغغب،  يجهغغغغغل، يريغغغغغد، تسغغغغغىليني، أعغغغغغرف،
أريغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغد، تفيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغد، تسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغىليني، تمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ، 
تختجل،تختجغغغغغغغغغغغغغغغغغغل، يلعننغغغغغغغغغغغغغغغغغغا، تسغغغغغغغغغغغغغغغغغغىليني، 
تسغغغغغغغغىلي، ت غغغغغغغغزو، تفتغغغغغغغغر ، يجغغغغغغغغرؤ، يقغغغغغغغغوا، 
تسغغغغغغغىليني، ت غغغغغغغو ، نتقبغغغغغغغغل، نلغغغغغغغثم، يثغغغغغغغغور، 
ثغغغغغغغغغغغغغغغوا، يصغغغغغغغغغغغغغغغداروا،  دوا، يلوا يشغغغغغغغغغغغغغغغر وا، يبغغغغغغغغغغغغغغغدا

 تسىليني . 
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 لو   
 المنار  الماني

زت، بلالغغغغغغغغغت، كنغغغغغغغغغت،  جئغغغغغغغغغت، جئغغغغغغغغغت، نغغغغغغغغغرا
 زادت، زاد، كنت .

 جت، ت يار .ت يار، أخر 

 مر اعات   
 المنار  الماني

يبحغغغغغث، يبحغغغغغث، يبحغغغغغث، أبحغغغغغث، أسغغغغغتنيا،  مازالت، مازالت .
أسغغغغغغغغغغغغتنيا، أسغغغغغغغغغغغغتنيا، أعغغغغغغغغغغغغرف، يمغغغغغغغغغغغغوت، 
تفغغغغغغغغغغرح، أبحغغغغغغغغغغر، أوغغغغغغغغغغرق، أنفغغغغغغغغغغو، أرسغغغغغغغغغغو، 
تتغغغغغغزين، أجهغغغغغغغل، تحبنغغغغغغغي، يمغغغغغغغ ، أسغغغغغغغتنيا، 
أسغغغغغتنيا، تنغغغغغيئان، ألملغغغغغم، أحبغغغغغك، يكغغغغغون، 

 أحبك، تلبيني، تحاصرني .
 

 خراح األفعاا أقوم اآلن بحساب نسبتها كالتالي  بعدما قمت باست
 نسبته عدد  الفعل

 %35.5 71 الماني
 %64.5 129 المنار 
يوضـــح نســـبة الفعـــل الماضـــي والمضـــار  فـــي القصـــائد المختـــارة مـــن   -8-جـــدول 
 المدونة
مغغغغغن خغغغغغالا الجغغغغغدوا السغغغغغاب  ) األفعغغغغغاا ( ومغغغغغا تمخغغغغغ  عنغغغغغه مغغغغغن نسغغغغغب مئويغغغغغة  

هغغغغو الغغغغذي ن غغغغى علغغغغى كغغغغل القصغغغغائد وفغغغغي ذلغغغغك دّللغغغغة علغغغغى نالحغغغغ  أنا زمغغغغن المنغغغغار  
غغغغغد حالتغغغغغه النفسغغغغغية التغغغغغي يعيشغغغغغها فهغغغغغو يتغغغغغىلم مغغغغغن بعغغغغغد  علغغغغغى  أنا الشغغغغغاعر يحغغغغغاوا أنا يجسا

 الياسمين الدامشقي المحروم منها منذ سنين .
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ًدا وت يلغغغغغغر، فيبغغغغغغدي لنغغغغغغا   فالفعغغغغغغل النغغغغغغار  هنغغغغغغا ينغغغغغغفي حركيغغغغغغة واسغغغغغغتمرارية وتجغغغغغغدل
جغغغغات داخليغغغغة، وبالمقابغغغغل نجغغغغد الفعغغغغل المانغغغغي لغغغغم ين غغغغى الشغغغغاعر بغغغغه مغغغغا يكناغغغغه مغغغغن خل

كثيغغغغغًرا فغغغغغي القصغغغغغائد إذا أنا الشغغغغغاعر لغغغغغم ينسغغغغغى مانغغغغغيه وأراد أنا يتغغغغغذكر  مغغغغغا معشغغغغغوقته ) 
دمشغغغغغ  (، والغغغغغذي يتسغغغغغم بغغغغغذكريات ّل يجغغغغغب أنا تمحغغغغغى مغغغغغن ذاكغغغغغرة الشغغغغغاعر، فحغغغغغاوا مغغغغغن 
ر لغغغغغغه صغغغغغغو  غغغغغغلة بغغغغغغين المانغغغغغغي والحانغغغغغغر لكغغغغغغي تتصغغغغغغوا رة خغغغغغغالا هغغغغغغذ  األفعغغغغغغاا ر غغغغغغ  الصا

دمشغغغغ  فغغغغي عينيغغغغه، أمغغغغا بالنسغغغغبة لفعغغغغل األمغغغغر فلغغغغم يسغغغغتعن بغغغغه الشغغغغاعر فغغغغي قصغغغغائد  ألناغغغغه 
 ّل ينفي عليها أي نو  مما يكناه الشاعر من أحاسي  .

 صيغة األفعال : -3
إنا النظغغغغغغغرة الفاحصغغغغغغغة المعمغغغغغغغدة علغغغغغغغى البنغغغغغغغاء ا حصغغغغغغغائي  الصـــــــي غ البســـــــيطة : -1.3

عغغغغغن  تنبغغغغغ  المختغغغغغارة مغغغغغن المدونغغغغغةل فعغغغغغاا فغغغغغي صغغغغغي ها البسغغغغغينة الغغغغغواردة فغغغغغي القصغغغغغائد 
 فعاًل يتم توزيعها صرفًيا على الشاكلة التالية    86عدد إجمالي   
صغغغغغغغغغغغغغغي ة  صي ة فعل

 يفعل
المزيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغد  المزيد بحرف واحد المجرد

 بحرفين
المزيغغغغغغغغد 
بثالثغغغغغغغغة 
 أحرف

يبغغغغغغغغغغ   
  
 يقلا
 يجعل
 يجرؤ
 يثور

يسغغغغغغغغغغق  
  

يبحغغغغغغغغث 
  

عْ فهغغغغغغغغغ فهعهل
 ا

ل فهغغغغغغغغغع   فهعِّ
 ا

فغغغغغغغغغاع فعيل أفعل
 ا 

اسغغغغغغغغغتفع انفعل
 ا

 نبت
 بكى 
 رحل 
سغغغغغغغغرق 

  

 تعِّب 
 يبِّ 
بقِّغغغغغغغغغي
  

 أكتب   
 أونب
 أعرف 
 أقتل
 أبحر

نغغغغغغغغيا 
  

سغغغغغغغغغاف
 ر

وغغغغغغغغاد
 ر

انتهغغغغغغغغى  
  

 انقر  
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 أر  
 رمى
 هرب 
 جل  
 نلا
 نعن
 زاد 
 زاا

 مات 
 قاا
 نار
 عاد
 كان
 

 أورق 
 أنفو
 أرسو
 أجهل

أبحغغغغغغغغث  
  

 أنشد
 أرجو 
 أفعل
 أصب 

 يم 
 ينير
 يصهل
 يبكي 
 يزعم
 يعرف
 يجدي
 

 

  اا تستوقفه هذ  المعنيات التاليةالمتىمل في البنية الصرفية لهذا الكم من األفعو 
 صيغة َفَعَل :  -1.1.3
يقصغغغغغغد بالصغغغغغغيغ هنغغغغغغا تلغغغغغغك األشغغغغغغكاا التعريفيغغغغغغة ل فعغغغغغغاا، فغغغغغغإذا اعتمغغغغغغد المانغغغغغغي  

علغغغغى أناغغغغه األصغغغغل، فغغغغإن ذلغغغغك يعغغغغرف إلغغغغى تنغغغغاوا معغغغغاني الصغغغغيغ فيغغغغه مغغغغن حيغغغغث التجريغغغغد 
، ومغغغغغغغغن هغغغغغغغغذا 1الدّللغغغغغغغغة بزمغغغغغغغغان الحغغغغغغغغدث أو أبعغغغغغغغغاد  األخغغغغغغغغر  والزيغغغغغغغغادة، وعالقغغغغغغغغة هغغغغغغغغذ  

                                                           
 .20،  (د.ت)محمد عبد الرحمن الريحاني، اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات الل وية، دار قباء، القاهرة،  -1
 الفعل ذكر مرتين في القصائد  

    الفعل ذكر ثالث مرات في القصائد
     الفعل ذكر أكثر من ثالث مرات في القصائد
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المننلغغغغغغغ  نتنغغغغغغغراق إلغغغغغغغى أنا كغغغغغغغل األفعغغغغغغغاا الموجغغغغغغغودة فغغغغغغغي القصغغغغغغغائد هغغغغغغغي أفعغغغغغغغاا ثالثيغغغغغغغة 
% اسغغغغغغغغغتىثر بنغغغغغغغغاء "أفعغغغغغغغغغل" المزيغغغغغغغغغد 39.53فعغغغغغغغغغل بنسغغغغغغغغبة  34بغغغغغغغغدورها منغغغغغغغغغا المزيغغغغغغغغد ب  

% وهغغغغغغي أعلغغغغغغى نسغغغغغغبة بغغغغغغين 64.70فعغغغغغغاًل بنسغغغغغغبة  22بحغغغغغغرف واحغغغغغغد بغغغغغغالح  األكبغغغغغغر ب  
ة المزيغغغغغغغغ د ككغغغغغغغغل، وتحليغغغغغغغغل دّلّلت الفعغغغغغغغغل الثالثغغغغغغغغي المزيغغغغغغغغد بحغغغغغغغغرف ) أفعغغغغغغغغل ( لغغغغغغغغه عغغغغغغغغدا

 دّلّلت منها   
إفغغغغغادة الغغغغغدخوا فغغغغغي الزمغغغغغان والمكغغغغغان مثغغغغغل   " أصغغغغغب  " أي دخغغغغغل فغغغغغي وقغغغغغت الصغغغغغب   .1

 ، و" أبحث " يبحث في أي اتجا  .
 وقد يفيد كثرة وقو  الحدث بالمكان ، ومثاا على ذلك   " أورق " . .2
 ق الفاعل لمعنى الفعل مثل   " أبحر " أي أسب  .الدّللة على استحقا .3

 أي إن تحديد دّلّلت هذا النو  من البناء يصعب ويتعذار حصرها من كثرتها .
غغغغغغغييا ( وهغغغغغغغي تغغغغغغغدا علغغغغغغغى الوقغغغغغغغوف  - غغغغغغغل " وردت فغغغغغغغي مونغغغغغغغا  ) نه أمغغغغغغغا صغغغغغغغي ة " فهعي

 والحسرة. 
صغغغغغي ة " فاعغغغغغل " وردت فغغغغغي مونغغغغغعين   ) سغغغغغافر، وغغغغغادر ( للدّللغغغغغة علغغغغغى الهغغغغغروب  -

. 
صغغغغغغي ة " انفعغغغغغغل " وهغغغغغغي المزيغغغغغغد بحغغغغغغرفين وردت فغغغغغغي مونغغغغغغعين كغغغغغغذلك   ) انتهغغغغغغى ،  -

 انقر  ( وهي تدا على معنى واحد وهو المناوعة .
صغغغغغي ة " اسغغغغغتفعل " وهغغغغغي المزيغغغغغد بثالثغغغغغة أحغغغغغرف لغغغغغم تغغغغغرد فغغغغغي القصغغغغغائد، لهغغغغغا معغغغغغاني  -

 كثيرة منها  نالب حدوث أصل الفعل ، الصيرورة والتحوا ... إلل .
% أقغغغغغل 33.72فعغغغغغاًل ، بنسغغغغغبة  29الثيغغغغغة المجغغغغغرادة كغغغغغان عغغغغغددها أمغغغغغا األفعغغغغغاا الث 

غغغغغغغل " بنسغغغغغغغبة أعلغغغغغغغى بغغغغغغغين األفعغغغغغغغاا الثالثيغغغغغغغة  نسغغغغغغغبة مغغغغغغغن المزيغغغغغغغد، فقغغغغغغغد وردت صغغغغغغغي ة " فهعه
فعغغغغغغغاًل، وتحليغغغغغغغل دّلّلت هغغغغغغغذ  الصغغغغغغغي ة، إذ اتفغغغغغغغ  أولغغغغغغغب اللا غغغغغغغويين  25المجغغغغغغغردة وهغغغغغغغي 

يًعغغغغغغا، ألنا علغغغغغغى أناغغغغغغه " لفقتغغغغغغه لغغغغغغم يخغغغغغغت  بمعنغغغغغغى مغغغغغغن المعغغغغغغاني، بغغغغغغل اسغغغغغغتعمل فيهغغغغغغا جم
اللافغغغغغغغ  إذا خغغغغغغغ ا كث غغغغغغغر اسغغغغغغغتعماله واتسغغغغغغغا التصغغغغغغغراف فيغغغغغغغه "، وهغغغغغغغذ  الصغغغغغغغي ة لهغغغغغغغا معغغغغغغغاند 
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صغغغغابة أصغغغغل الشغغغغيء أو إنالتغغغغغه أو العمغغغغل بغغغغه أو األخغغغغغذ  عديغغغغدة منهغغغغا   ولبغغغغة المقابغغغغغل، وا 
 1منه .
 أما صي ة " فهْعل " بتسكين العين لم ترد في القصائد . -
غغغغغل " بكسغغغغغر العغغغغغين وردت فغغغغغي ثغغغغغالث  - غغغغغب ، يهغغغغغبِّ  ، بهقِّغغغغغي صغغغغغي ة " فهعِّ موانغغغغغا   ) تعِّ

( ، وهغغغغغذ  الصغغغغغي ة تكثغغغغغر فيهغغغغغا العلغغغغغل، ودّللغغغغغة هغغغغغذا النغغغغغو  تكغغغغغون للحركغغغغغة والمجهغغغغغود 
 الجسدي والعقلي للحالة اّلجتماعية .

غغغغغغغل " بنغغغغغغغم العغغغغغغغين لغغغغغغغم تسغغغغغغغتعمل فغغغغغغغي القصغغغغغغغائد وتغغغغغغغدا علغغغغغغغى المسغغغغغغغافة  - صغغغغغغغي ة " فهع 
 المكانية .

نغغغغغغو  بغغغغغغين الثالثيغغغغغغة المجغغغغغغرادة إنا نسغغغغغغبة األفعغغغغغغاا المعتمغغغغغغدة قائمغغغغغغة علغغغغغغى أسغغغغغغا  الت 
والمزيغغغغغغدة بحغغغغغغرف وحغغغغغغرفين وثالثغغغغغغة أحغغغغغغرف وهغغغغغغي مغغغغغغا تؤكغغغغغغد سغغغغغغعة معجغغغغغغم الشغغغغغغاعر مغغغغغغن 
ناحيغغغغة التوظيغغغغ  إذ ّل يكتفغغغغي بىنمغغغغا، محغغغغددة بغغغغل إناغغغغه جمغغغغا بغغغغين كغغغغل أبنيغغغغة األفعغغغغاا بمغغغغا 
ّللغغغغة ومغغغغا أناهغغغغا فغغغغي هغغغغذ  القصغغغغائد لغغغغم يسغغغغتعمل فيهغغغغا األفعغغغغاا الثالثيغغغغة  يالئغغغغم السغغغغياق والدا

 وفهمها من األنا التائهة للشاعر إلى الونن العر ي النائا . لفقه قولها
 صيغة يفعل :  -2.1.3
% ، علغغغغغغغى 33.72فعغغغغغغغاًل بنسغغغغغغغبة  29إن األفعغغغغغغغاا التغغغغغغغي جغغغغغغغاءت بصغغغغغغغي ة يفعغغغغغغغل  

نحغغغغغغو          ) يبغغغغغغ ، يقلغغغغغغا، يسغغغغغغق ، يبحغغغغغغث ... إلغغغغغغل ( ، لكغغغغغغن هغغغغغغذ  الصغغغغغغي ة بشغغغغغغكلها 
د وّل تغغغغغغدا ّل تغغغغغغدا  –كمغغغغغغا نغغغغغغ  الناحغغغغغغاة  –الصغغغغغغرفي خغغغغغغارح السغغغغغغياق   علغغغغغغى زمغغغغغغن محغغغغغغدا

 2على جهة زمنية في القرب أو البعد، فذلك دور القرائن الحالية والمقالية . 
 الصيغة المركبة :  -2.3

، وهغغغغغغغي منلقغغغغغغغة مسغغغغغغغت رقة فغغغغغغغي مفهغغغغغغغوم   إن هغغغغغغغذ  الصغغغغغغغيغ ّل قيغغغغغغغد لهغغغغغغغا كمغغغغغغغا مغغغغغغغري
الزمغغغغغغغان المقبغغغغغغغل بتمامغغغغغغغه، وتتكغغغغغغغون الصغغغغغغغيغ المركبغغغغغغغة مغغغغغغغن " حغغغغغغغرف م فعغغغغغغغل " أو " فعغغغغغغغل 

                                                           
 .62مد الحمالوي، شذا العرف في فن الصرف،  أحمد بن مح -1

 .90محمد الرحمن الريحاني، اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات الل وية ،   -2
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عغغغغغغغل "، إذ يشغغغغغغغكل الفعغغغغغغغل ومغغغغغغغا سغغغغغغغبقه مغغغغغغغن حغغغغغغغروف أو أفعغغغغغغغاا ناقصغغغغغغغة ومغغغغغغغا نغغغغغغغاق  م ف
  1ماثلها كىفعاا المقار ة والشرو  .

فالصغغغغغي ة الواحغغغغغدة لهغغغغغا دّللتهغغغغغا األسغغغغغلو ية التغغغغغي تنغغغغغفيها علغغغغغى المعنغغغغغى والدّللغغغغغة  
التغغغغي نحغغغغددها فغغغغي الصغغغغيغ المركبغغغغة تغغغغرتب  بصغغغغورة أساسغغغغية بغغغغزمن فالقرينغغغغة التغغغغي توظغغغغ  

 ذلك الزامن .ما الفعل هي التي تحدد 
تصغغغغغغني  الفعغغغغغغل المقيغغغغغغد المقتغغغغغغرن بالزمغغغغغغان المركغغغغغغب فغغغغغغي القصغغغغغغائد المختغغغغغغارة مغغغغغغن  

 المدونة يىتي كمايلي   
 الصورة األولى :  -1.2.3

  ،حغغغغغرف م فعغغغغغل "   نحغغغغغو   مغغغغغا أقغغغغغوا، لغغغغغو مغغغغغات ، لغغغغغم يبغغغغغ ، مغغغغغا عغغغغغدت، ّل بقيغغغغغت "
إن نسغغغغغغغغغيت، مغغغغغغغغغا أر ، ّل أسغغغغغغغغغتنيا، ّل تسغغغغغغغغغىليني، مغغغغغغغغغا انقغغغغغغغغغر ، قغغغغغغغغغد سغغغغغغغغغرقوا، لغغغغغغغغغم 

 معيه، لم أكتب، ّل تجدي، ّل تسىلي .تس
مغغغغغغرة مغغغغغغا تكغغغغغغرار األفعغغغغغغاا، وهغغغغغغذا التكغغغغغغرار  59وردت هغغغغغغذ  الصغغغغغغورة فغغغغغغي القصغغغغغغائد  

يعبغغغغغغر عغغغغغغن نفسغغغغغغية الشغغغغغغاعر المقيغغغغغغدة المحصغغغغغغورة ّل مفغغغغغغر لهغغغغغغا إلغغغغغغى اتجغغغغغغا   خغغغغغغر، وهغغغغغغو 
العغغغغيش فغغغغي المنفغغغغى بعيغغغغد عغغغغن الغغغغونن فمغغغغثال يقغغغغوا   ) لغغغغم يبغغغغ  عنغغغغدي مغغغغا أقغغغغوا ... ّل 

 ة من أنا ؟ (، وهذ  دّللة على الحزن واأللم الذي يحنم قلبه .تسىليني يا صديق
وهغغغغغغذ  الصغغغغغغيغ تغغغغغغدا علغغغغغغى المانغغغغغغي المقيغغغغغغد والمسغغغغغغتقبل المقيغغغغغغد والحانغغغغغغر المقيغغغغغغد  

 بكل جوانبهم المختلفة .
 الصورة الثانية :  -2.2.3

  ،فعغغغغغغل نغغغغغغاق  م فعغغغغغغل "   نحغغغغغغو   مازلغغغغغغت أبحغغغغغغث، مازلغغغغغغت أبحغغغغغغر، مازلغغغغغغت أوغغغغغغرق "
 مازلت أنفو ... .

( سغغغغغغغغتة مغغغغغغغغرات، جغغغغغغغغاءت نغغغغغغغغعيفة جغغغغغغغغًدا 6دت هغغغغغغغغذ  الصغغغغغغغغورة فغغغغغغغغي القصغغغغغغغغائد )ور  
مقارنغغغغغغغة بالصغغغغغغغغورة األولغغغغغغغى، لغغغغغغغغم تسغغغغغغغغتعمل بكثغغغغغغغرة، ألنا الشغغغغغغغغاعر ر غغغغغغغ  الغغغغغغغغزمن المانغغغغغغغغي 

                                                           
 .89راب  بخوش، البنية الل وية لبردة البصيري،   -1
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بالحانغغغغر، ودّللغغغغة هغغغغذ  الصغغغغورة أنا الشغغغغاعر مغغغغازاا يبحغغغغث فغغغغي المانغغغغي ولغغغغم يجغغغغد  فغغغغي 
 الحانر كما في قوله  

 َماِزْلُت َأْبَحُث َعْنِك ..
 ِفي َنْفِسي

ِس ِفي َطاِوَلِتي ..  وِفي الَورِق الُمَكدَّ
 1وِفي الَحَطِب الِذي َيْبِكي ِبَمْوِقَدِتي . 

قغغغغغغد جمغغغغغغا نغغغغغغزار قبغغغغغغاني فغغغغغغي قصغغغغغغائد  بغغغغغغين الغغغغغغزمن بدّلّلتغغغغغغه المتعغغغغغغددة والحانغغغغغغر  
بىنمانغغغغغغه المتعغغغغغغددة وّل ريغغغغغغب أنا هغغغغغغذا النغغغغغغو  فغغغغغغي الغغغغغغزمن النحغغغغغغوي يغغغغغغؤدي وظيفغغغغغغة جماليغغغغغغة 

أحياًنغغغغغا أخغغغغغر ، حسغغغغغب السغغغغغياق الشغغغغغعري ومغغغغغا يقتنغغغغغيه  فغغغغغي السغغغغغياق تغغغغغزداد أحياًنغغغغغا وتقغغغغغل
 من تنو  وتجان  .
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 خالصة : 
فغغغغغغغي هغغغغغغغذا الفصغغغغغغغل تغغغغغغغم الوقغغغغغغغوف علغغغغغغغى مظغغغغغغغاهر تشغغغغغغغكل البنيغغغغغغغة الصغغغغغغغرفية داخغغغغغغغل  

القصغغغغغائد المختغغغغغارة مغغغغغن الغغغغغديوان، مغغغغغن خغغغغغالا تحليغغغغغل األبنيغغغغغة الصغغغغغرفية تغغغغغم الوصغغغغغوا إلغغغغغى 
 مجموعة من النتائ  التالية   

 بنية الصرفية وف  محورين أساسين هما   تمت معالجة ال -
 بنية األسماء .  -1
 بنية األفعاا .  -2
تغغغغغم المقارنغغغغغة بغغغغغين األسغغغغغماء واألفعغغغغغاا، فكانغغغغغت األسغغغغغماء أكثغغغغغر حنغغغغغوًرا مغغغغغن األفعغغغغغاا  -

فغغغغغي القصغغغغغائد، فهغغغغغي تغغغغغدا علغغغغغى خفتهغغغغغا فغغغغغي الننغغغغغ  إذا مغغغغغا قورنغغغغغت باألفعغغغغغاا، أي أنا 
 الشاعر في حالة تسودها نو  من السكون والحيرة .

تمغغغغت دراسغغغغة بنيغغغغة اّلسغغغغم مغغغغن حيغغغغث المشغغغغت  وأنواعغغغغه، فكغغغغان أكثغغغغر وروًدا مغغغغن أنغغغغوا   -
المشغغغغغغغت  فغغغغغغغي القصغغغغغغغائد هغغغغغغغو الصغغغغغغغفة المشغغغغغغغبهة يليغغغغغغغه اسغغغغغغغم المفعغغغغغغغوا ثغغغغغغغم المصغغغغغغغدر 
الصغغغغغغناعي ثغغغغغغم اسغغغغغغم الفاعغغغغغغل وويرهغغغغغغا، وهغغغغغغذا دّللغغغغغغة علغغغغغغى أن الشغغغغغغاعر يصغغغغغغ  فغغغغغغي 

 الحالة التي يعيشها في ال ر ة. 
صغغغغد النسغغغغبة المتقدمغغغغة للمنغغغغار  علغغغغى حسغغغغاب أمغغغغا علغغغغى مسغغغغتو  بنيغغغغة األفعغغغغاا تغغغغم ر  -

المانغغغغغغغغي، ألنا الحانغغغغغغغغر يعيشغغغغغغغغه الشغغغغغغغغاعر خاللهغغغغغغغغا جملغغغغغغغغة مغغغغغغغغن التحغغغغغغغغديات راهنغغغغغغغغة 
نغغغغغمن الواقغغغغغا المعغغغغغيش، بينمغغغغغا كغغغغغان اسغغغغغتعماا المانغغغغغي فنغغغغغاء للرجغغغغغو  إلغغغغغى أيامغغغغغه 

 السابقة .
قسغغغغغغغغمت بنيغغغغغغغغة األفعغغغغغغغغاا إلغغغغغغغغى قسغغغغغغغغمين   أولهغغغغغغغغا الصغغغغغغغغيغ البسغغغغغغغغينة وثانيهغغغغغغغغا الصغغغغغغغغيغ  -

 المركبة .
ة األفعغغغغغغغغاا المعتمغغغغغغغغدة قائمغغغغغغغغة علغغغغغغغغى أسغغغغغغغغا  التنغغغغغغغغو  بغغغغغغغغين الثالثيغغغغغغغغة المجغغغغغغغغرادة إنا بنيغغغغغغغغ -

والمزيغغغغغدة بحغغغغغرف وحغغغغغرفين وثالثغغغغغة أحغغغغغرف وهغغغغغي مغغغغغا تؤكغغغغغد سغغغغغعة معجغغغغغم الشغغغغغعر مغغغغغن 



 البنية الصرفية للقصيدة                                                                           الفصل الثاني    

80 

 

ناحيغغغغغغة التوظيغغغغغغ ، إذ ّل يكتفغغغغغغي الشغغغغغغاعر بىنمغغغغغغا، محغغغغغغددة بغغغغغغل إناغغغغغغه جمغغغغغغا بغغغغغغين كغغغغغغل 
 األبنية الصرفية بما يالئم السياق والدّللة .

غغغغغغل " لتعنغغغغغغي دّللغغغغغغة علغغغغغغى تقغغغغغغدمت نسغغغغغغبة األفعغغغغغغاا ا - لثالثيغغغغغغة المجغغغغغغردة علغغغغغغى وزن " فهعه
صابة أصل الشيء.  ولبة المقابل ، وا 

أولغغغغغغغب األفعغغغغغغغاا الثالثيغغغغغغغة المزيغغغغغغغدة بحغغغغغغغغرف وحغغغغغغغرفين وثالثغغغغغغغة أحغغغغغغغرف جغغغغغغغاءت علغغغغغغغغى  -
 صي ة       " أفعل " ، وهذ  األفعاا أدت دّلّلت مختلفة سب  ذكرها .

لشغغغغغغاعر صغغغغغغورتين مقتغغغغغغرتين أمغغغغغغا مغغغغغغن ناحيغغغغغغة الصغغغغغغيغ الصغغغغغغرفية المركبغغغغغغة فقغغغغغغد عغغغغغغال  ا -
 بزمن معين، وهذا الزمن يشكل عنصًرا أساسًيا في الن  الشعري .
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 تمهيد : 
يرمغغغغغي هغغغغغذا الفصغغغغغل إلغغغغغى دراسغغغغغة المسغغغغغتو  التركيبغغغغغي ) النحغغغغغوي (، وذلغغغغغك بتحليغغغغغل  

واهر البنغغغغغى التركيبيغغغغغة فغغغغغي القصغغغغغائد المختغغغغغارة مغغغغغن مدونغغغغغة نغغغغغزار قبغغغغغاني، ويننلغغغغغ  مغغغغغن الظغغغغغ
اللا ويغغغغغغغة النحويغغغغغغغة للكشغغغغغغغ  عغغغغغغغن القغغغغغغغوانين الداخليغغغغغغغة التغغغغغغغي تسغغغغغغغهم فغغغغغغغي نغغغغغغغب  الممارسغغغغغغغة 
الكالميغغغغغغغة، مغغغغغغغن حيغغغغغغغث التسلسغغغغغغغل والتناسغغغغغغغ  بغغغغغغغين أجغغغغغغغزاء الكغغغغغغغالم، كغغغغغغغالتحكم فغغغغغغغي انغغغغغغغدراح 
الكلمغغغغة مغغغغا الكلمغغغغة لتكغغغغوين الجملغغغغة، والجملغغغغة مغغغغا الجملغغغغة لتكغغغغوين الخنغغغغاب، بحيغغغغث تعغغغغدا 

وا فيمغغغغا يلغغغغي عنغغغغد بدايغغغغة كغغغغل عنصغغغغر جديغغغغد الجملغغغغة المحغغغغراك القغغغغوي للغغغغن ، ولغغغغذا سغغغغىحا
التعغغغغغراف المختصغغغغغر لعناصغغغغغر المسغغغغغتو  التركيبغغغغغي، ومغغغغغن ثغغغغغم التنبيغغغغغ  عليهغغغغغا مغغغغغن خغغغغغالا 

 القصائد المختارة من مدونة نزار قباني.
 مفهوم علم الن حو : أو تركيب جملة أو النظام : -1
 لغة : –.أ1

، يكغغغغغون ظرًفغغغغغغا ويكغغغغغغون والنيْحغغغغغو   إعغغغغغراب الكغغغغغالم العر غغغغغي والنحغغغغغو  القصغغغغغد والنريغغغغغ  
 اسًما، نحا  ينحو  وينحا  نحًوا وانتحا . 

 الجوهري   يقاا نحوت، نحوك أي قصدت قصدك.
 ابن السكيت   نحا نحو  إذ قصد ، ونحا الشيء ينحا  وينحو  إذا حْرفه.

 1ابن بزرح   نحوت الشيء أمهْمته أنحو  وأنحا .
  اصطالحا : –.ب1

هغغغغغذا اّلسغغغغغم بالنظغغغغغغر إلغغغغغى أناغغغغغغه مركغغغغغب مغغغغغغن كلمغغغغغات علغغغغغغم التراكيغغغغغب ينلغغغغغغ  عليغغغغغغه  
ويقابلغغغغغغغغه فغغغغغغغغي العر غغغغغغغي " علغغغغغغغم النظغغغغغغغغام " الغغغغغغغذي يغغغغغغغدر  أقسغغغغغغغغام الكلغغغغغغغم  اّلسغغغغغغغغم، الفعغغغغغغغغل، 
الحغغغغغغرف ...، ونغغغغغغو  كغغغغغغل قسغغغغغغم و وظيفتغغغغغغه فغغغغغغي الدّللغغغغغغة، وأجغغغغغغزاء الكلمغغغغغغة وتركيبهغغغغغغا، وأثغغغغغغر 

فرادهغغغغغا وتثنيتهغغغغغا وجمعهغغغغغ ا تبعغغغغغا لحالغغغغغة كغغغغغل منهغغغغغا فغغغغغي اآلخغغغغغر، كتغغغغغذكير الكلمغغغغغة وتىنيثهغغغغغا وا 

                                                           
 .031- 309،   15، لسان العرب، مادة) نحا (، م ابن منظور -1
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كلمغغغغغغة أخغغغغغغر  فغغغغغغي الجملغغغغغغة، وعالقغغغغغغة أجغغغغغغزاء الجملغغغغغغة بعنغغغغغغها بغغغغغغبع ، ونريقغغغغغغة ر نهغغغغغغا، 
 1وتقسيم العبارات إلى جمل وترتيب هذ  الجمل ونريقة وصلها وفصلها.

بىناغغغغغغه جغغغغغغزء مغغغغغغن  (sentaxوتعتبغغغغغغر الدراسغغغغغغات الل ويغغغغغغة الحديثغغغغغغة علغغغغغغم التراكيغغغغغغب ) 
مغغغغغغن حيغغغغغغث المكانغغغغغغة والترتيغغغغغغب بغغغغغغين  علغغغغغغم النحغغغغغغو العغغغغغغام، باعتبغغغغغغار  يعغغغغغغال  أجغغغغغغزاء الكلمغغغغغغة،

عناصغغغغغرها وعالقتهغغغغغا بنبيعغغغغغة وظيفتهغغغغغا، إلغغغغغى ويغغغغغر ذلغغغغغك ممغغغغغا يهغغغغغتم بالعالقغغغغغات الترابنيغغغغغة 
بغغغغغغغغغغين أجغغغغغغغغغغزاء الكغغغغغغغغغغالم وتبيغغغغغغغغغغان القواعغغغغغغغغغغد الل ويغغغغغغغغغغة الخاصغغغغغغغغغغة التغغغغغغغغغغي تحكمهغغغغغغغغغغا، وتميزهغغغغغغغغغغا 

 2خصائصها عن خصائ  أي لسان من األلسن البشرية.
 مفهوم الجملة : -2

لغغغغغغغة وتنوعغغغغغغغت فغغغغغغغي القغغغغغغغديم فهنغغغغغغغاك مغغغغغغغن اسغغغغغغغتخدم قغغغغغغغد تعغغغغغغغددت مصغغغغغغغنلحات الجم 
مصغغغغغغغل  " الكغغغغغغغالم " وعنغغغغغغغي بغغغغغغغه " الجملغغغغغغغة " ومنغغغغغغغه مغغغغغغغن اسغغغغغغغتخدمهما معغغغغغغغا دون التفريغغغغغغغ  
بينهمغغغغغا، ومغغغغغنهم مغغغغغن فغغغغغرق بينهمغغغغغا، ولعغغغغغل هغغغغغذا راجغغغغغا إلغغغغغى انغغغغغنرابهم وعغغغغغدم اسغغغغغتقرارهم 

 على مصنل  واحد.
هغغغغغغغغغ ( يعغغغغغغغغرف الكغغغغغغغغالم ويعنغغغغغغغغي بغغغغغغغغه الجملغغغغغغغغة فغغغغغغغغي كتابغغغغغغغغه  538فالزمخشغغغغغغغغري ) ت  
فصغغغغل بقولغغغغه   " هغغغغو المركغغغغب مغغغغن اسغغغغمين كقولغغغغك  زيغغغغد أخغغغغوك، وبشغغغغر صغغغغاحبك، أو الم

 3فعل واسم نحو  نرب زيد واننل  بكر ويسمى الجملة ".
هغغغغغ ( فغغغغال يفغغغغرق بغغغغين الكغغغغالم والجملغغغغة حيغغغغث يقغغغغوا  "  643أمغغغغا ابغغغغن يعغغغغيش ) ت  

 الجملغغغغة الفعليغغغغةإنا الكغغغغالم عبغغغغارة عغغغغن الجمغغغغل المفيغغغغدة، وهغغغغو جغغغغن  لهغغغغا فكغغغغل واحغغغغدة مغغغغن 
 4يصدق إنالقه عليها ".واّلسمية نو  له 

                                                           
 .9،   1972القاهرة، مصر، ، 7علي عبد الواحد وافي، علم الل ة، دار النهنة، ، - 1
ينظر  ابن حويلي األخنر ميدني، المعجمية العر ية في نوء مناه  البحث اللساني والنظريات التر وية الحديثة،  -2

 .80،  2009دار هومة، الجزائر، 
 .18،   1ت، )د.ت(، حابن يعيش، شر  المفصل، عالم الكتب، بيرو  -3
 .21ابن يعيش، شر  المفصل ،    -4
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أمغغغغا عنغغغغد المحغغغغغدثين نجغغغغد إبغغغغراهيم أنغغغغغي  يعغغغغرف الجملغغغغة فيقغغغغغوا  " إنا الجملغغغغة فغغغغغي  
أقصغغغغغر صغغغغغورها هغغغغغي  أقغغغغغل قغغغغغدر مغغغغغن الكغغغغغالم يفيغغغغغد السغغغغغاما معنغغغغغى مسغغغغغتقال بنفسغغغغغه سغغغغغواء 

 1هذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر ".
ريكغغغغغغغغغغغغغي بلومفيغغغغغغغغغغغغغد ولعلغغغغغغغغغغغغغه مغغغغغغغغغغغغغن المفيغغغغغغغغغغغغغد أن نعغغغغغغغغغغغغغر  تعريغغغغغغغغغغغغغ  اللسغغغغغغغغغغغغغاني األم 

(blomfield)   للجملغغغغة الغغغغذي يمكغغغغن أن تترجمغغغغه كمغغغغايلي " بغغغغىنا الجملغغغغة شغغغغكل ل غغغغوي
 2مستقل ّل ينم بفصل أي تركيب نحوي في شكل ل وي اكبر ".

مغغغغغغغغن خغغغغغغغغالا تعريفغغغغغغغغات الل غغغغغغغغويين للجملغغغغغغغغة نخلغغغغغغغغ  إلغغغغغغغغى أنهغغغغغغغغا  مجموعغغغغغغغغة مغغغغغغغغن  
 .الكلمات مرتبة ترتيبا نحويا تكون وحدة ل وية كاملة عن معنى مستقل

 مفهوم الجملة عند المحدثين العرب : -1.2
اسغغغغغغغتنا  المحغغغغغغغدثون تفغغغغغغغادي كثيغغغغغغغرا ممغغغغغغغا وقغغغغغغغا فيغغغغغغغه القغغغغغغغدامى حغغغغغغغوا الفغغغغغغغرق بغغغغغغغين  

مصغغغغغغغنلحي الكغغغغغغغالم والجملغغغغغغغة فقغغغغغغغد اسغغغغغغغغتناعوا أن يتخلصغغغغغغغوا مغغغغغغغن بعغغغغغغغ  القيغغغغغغغود التغغغغغغغغي 
ر نغغغغغغت التفكيغغغغغغر الل غغغغغغوي القغغغغغغديم بغغغغغغالتفكير الفلسغغغغغغفي والمننقغغغغغغي، وقغغغغغغد در  هغغغغغغؤّلء الل غغغغغغة 

د عغغغغغغغغن الخلفيغغغغغغغغات الفلسغغغغغغغغفية معتمغغغغغغغغدين علغغغغغغغغى المالحظغغغغغغغغة واّلسغغغغغغغغتقراء بعيغغغغغغغغدا كغغغغغغغغل البعغغغغغغغغ
والفرنغغغغغيات مغغغغغن بيغغغغغنهم " عبغغغغغا  حسغغغغغن " الغغغغغذي اتبغغغغغا ابغغغغغن جنغغغغغي فغغغغغي ا فغغغغغادة والتسغغغغغوية 
بغغغغغين الكغغغغغالم والجملغغغغغة حيغغغغغث قغغغغغاا  " الكغغغغغالم أو الجملغغغغغة هغغغغغي مغغغغغا تركبغغغغغت مغغغغغن كلمتغغغغغين أو 

بقولغغغغغغغه            أمغغغغغغغا أحمغغغغغغغد مختغغغغغغغار عمغغغغغغغر فقغغغغغغغد عرفهغغغغغغغا  3أكثغغغغغغغر ولغغغغغغغه معنغغغغغغغى مفيغغغغغغغد مسغغغغغغغتقل ". 
اا على معنى يحسن السكوت عليه ".  4" الجملة هي قوا مركب مفيد، أي دا

وكغغغغغذلك أحمغغغغغد محمغغغغغد قغغغغغدور عرفهغغغغغا قغغغغغائال  " الجملغغغغغة عنغغغغغد النحغغغغغاة مصغغغغغنل  يغغغغغدا  
علغغغغغغى وجغغغغغغود عالقغغغغغغة اسغغغغغغنادية بغغغغغغين اسغغغغغغمين، وا سغغغغغغناد هغغغغغغو نسغغغغغغبة إحغغغغغغد  الكلمتغغغغغغين إلغغغغغغى 

شغغغغغغيئين نالحغغغغغغ  أن النحغغغغغغاة  لغغغغغغم يشغغغغغغترنوا األخغغغغغغر  وفسغغغغغغرت البنيغغغغغغة بىنهغغغغغغا ا يقغغغغغغا  بغغغغغغين ال
                                                           

 .276،   1978، القاهرة، 6إبراهيم أني ، من أسرار الل ة، مكتبة اّلنجلو المصرية، ، -1
 .207كريم زكي حسام الدين، أصوا تراثية في اللسانيات الحديثة،   -2
 .15،   1، ح)د.ت(عبا  حسن، النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة،  -3
 .11أحمد مختار ومحمد حماسة عبد اللني  ومصنفى النحا  زهران، النحو األساسي،    -4
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للجملغغغغغة أنا تغغغغغدا علغغغغغى معنغغغغغى يحسغغغغغن السغغغغغكوت عليغغغغغه ولغغغغغذلك كانغغغغغت عنغغغغغدهم عبغغغغغارة عغغغغغن 
تركيغغغغغب إسغغغغغنادي سغغغغغواء أتمغغغغغت بغغغغغه الفائغغغغغدة أم لغغغغغم تغغغغغتم فغغغغغي حغغغغغين أنهغغغغغم جعلغغغغغوا " الكغغغغغالم " 
لقغغغغغغوا مفيغغغغغغد بالقصغغغغغغد أي مغغغغغغا يغغغغغغدا علغغغغغغى معنغغغغغغى يحسغغغغغغن السغغغغغغكوت عليغغغغغغه، ولغغغغغغذلك كانغغغغغغت 

 1الم، إذا اشترنه ا فادة بخالفها ".الجملة أعم من الك
مهغغغغغغغدي المخزومغغغغغغغي يعغغغغغغغرف الجملغغغغغغغة كغغغغغغغاآلتي  " الجملغغغغغغغة هغغغغغغغي الصغغغغغغغورة اللفظيغغغغغغغة  

الصغغغغغ ر  للكغغغغغالم المفيغغغغغد فغغغغغي أيغغغغغة ل غغغغغة مغغغغغن الل غغغغغات، وهغغغغغي المركغغغغغب الغغغغغذي يبغغغغغين المغغغغغتكلم 
أن الصغغغغغورة الذهنيغغغغغة كانغغغغغت قغغغغغد تىلفغغغغغت أجزاؤهغغغغغا فغغغغغي ذهنغغغغغه، ثغغغغغم هغغغغغي الوسغغغغغيلة التغغغغغي تنقغغغغغل 

 2تكلم إلى ذهن  الساما ".ما جاء في الم
يقغغغغغغوا إبغغغغغغراهيم أنغغغغغغي    " إنا الجملغغغغغغة فغغغغغغي أقصغغغغغغر صغغغغغغورها هغغغغغغي  أقغغغغغغل قغغغغغغدر مغغغغغغن  

الكغغغغالم يفيغغغغد السغغغغاما معنغغغغى مسغغغغتقال بنفسغغغغه، سغغغغواء تركيغغغغب هغغغغذا القغغغغدر مغغغغن كلمغغغغة واحغغغغدة 
أو أكثغغغغغغر، فغغغغغغإذا سغغغغغغاا القانغغغغغغي أحغغغغغغد المتهمغغغغغغين قغغغغغغائال   مغغغغغغن كغغغغغغان معغغغغغغك وقغغغغغغت ارتكغغغغغغاب 

 3المتهم بكالم مفيد في أقصر صور  ". الجريمة ؟ فىجاب زيد فقد نن 
 مفهوم الجملة عند الغربيين :  -2.2

( الجملغغغغغغغة بىناهغغغغغغغا تركيغغغغغغغب مؤلغغغغغغغ  مغغغغغغغن ARISTOOLLEلقغغغغغغغد عغغغغغغغراف أرسغغغغغغغنو )  
عناصغغغغر صغغغغوتية تحمغغغغل معنغغغغى محغغغغدد قائمغغغغا بذاتغغغغه، ولكغغغغن كغغغغال مغغغغن مكوناتغغغغه يحمغغغغل فغغغغي 

جملغغغغغة كانغغغغغت ويغغغغغر أن نظريغغغغغة أرسغغغغغنو فغغغغغي ال –معًنغغغغغا خاًصغغغغغا بغغغغغه أيًنغغغغغا  – الوقغغغغغت نفسغغغغغه
مرتبنغغغغغغة عمومغغغغغغا بنظريتغغغغغغه فغغغغغغي الحكغغغغغغم المننقغغغغغغي، التغغغغغغي أدت بغغغغغغه إلغغغغغغى أن ينغغغغغغفي علغغغغغغى 

 4قنية ا سناد أهمية خاصة.

                                                           
 .7أحمد محمد قدور، مباد  اللسانيات،    -1
 .7،   1999مهدي المخزومي، في النحو العر ي، دار الفكر، دمش ،  -2
 .207كريم زكي حسام الدين، أصوا تراثية في اللسانيات الحديثة،    -3
ميلكا افيتش، اتجاهات البحث اللساني، تر  سعد عبد العزيز مصلو  ووفاء كامل فايد، المجل  األعلى للثقافة،    -4
 .12،   2000، مصر،  2، 
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أمغغغغغا عنغغغغغد المحغغغغغدثين مغغغغغن ال غغغغغرب، فإننغغغغغا إذا انتقلنغغغغغا إلغغغغغى الفكغغغغغر اللسغغغغغاني الحغغغغغديث  
لغغغغغغى أصغغغغغغوله فغغغغغغي الكليغغغغغغات وجغغغغغغدنا تعريغغغغغغ  الجملغغغغغغة عنغغغغغغدهم مشغغغغغغابها للتعريفغغغغغغات التغغغغغغي  وا 

 فكر الل وي العر ي القديم فهم يعرفونها كمايلي   مرت بها في ال
( الجملغغغغغة ويقغغغغغوا  " الجملغغغغغة dionysios thraxعغغغغغرف ديونسغغغغغيو  ثغغغغغراك  )  

 1تىلي  من الكلمات يعبر عن فكرة تامة ".
( فهغغغغي  " عبغغغغارة عغغغغن otto jespersonأمغغغغا الجملغغغغة عنغغغغد أوتغغغغو جيسبيرسغغغغن )  

كمالغغغغغه واسغغغغغتقالله، قدرتغغغغغه علغغغغغى يغغغغغدا علغغغغغى  –نسغغغغغبيا  –مننغغغغغوق إنسغغغغغاني مسغغغغغتقل وكامغغغغغل 
 2قيام منفرًدا، أي القدرة على أنا ينن  به وحد  ".

( بقولغغغغغغه  " يمكغغغغغغن تعريغغغغغغ  antoine meilletوقغغغغغغد عرفهغغغغغغا أننغغغغغغوان ماييغغغغغغه ) 
الجملغغغغغغة علغغغغغغى أناهغغغغغغا مجموعغغغغغغة أصغغغغغغوات تجمغغغغغغا بينهمغغغغغغا عالقغغغغغغات قواعديغغغغغغة وهغغغغغغي مكتفيغغغغغغة 

 3ذاتًيا وّل تتعل  بىياة مجموعة أخر  قواعدًيا . 
( فيحغغغغغغغغغغغدد الجملغغغغغغغغغغغة بىنهغغغغغغغغغغغا  " الصغغغغغغغغغغغي ة اللسغغغغغغغغغغغانية  blomfieldمغغغغغغغغغغغا بلومفيغغغغغغغغغغغد ) أ 

المسغغغغغغغتقلة بحيغغغغغغغث تغغغغغغغؤدي وظيفتهغغغغغغغا دون توقغغغغغغغ  علغغغغغغغى صغغغغغغغي ة تركيبيغغغغغغغة تشغغغغغغغملها " وقغغغغغغغد 
أعنغغغغغغغى الشغغغغغغغكل أهميغغغغغغغة أقغغغغغغغام عليغغغغغغغه حغغغغغغغد الجملغغغغغغغة، إّل أناغغغغغغغه رجغغغغغغغا عغغغغغغغن تحديغغغغغغغد عناصغغغغغغغر 

واة اّلسغغغغغغنادية، الجملغغغغغغة إلغغغغغغى مفهغغغغغغوم اّلسغغغغغغناد، وقغغغغغغارن وجغغغغغغود الملفغغغغغغوف األدنغغغغغغى بتغغغغغغوفر النغغغغغغ
 فعند تحليله جملة من نحو  

 النالب المجد فاز بالجائزة . 
 
 

                                                           
1- harro stammerjohann, Handbuch der linguistik (munchen) 1975, universitiy of chicago 
press,1992, p307.  
2- otto jesperson, The philosophy of garmmar, Wissenschaftliche buchgesselschaft,  
damstadt, 1975, p365. 

 .44،  1982جورح مونان، علم الل ة في القرن العشرين، تر  نجيب وزاوي، منابا مؤسسة الوحدة،  -3
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 إلى مكوناتها المباشرة، فانه يقسمها إلى مكونين  
 فاز بالجائزة . – 2النالب المجد .                – 1

 1وهذا يدا أينا على تمسكه بالدّللة وأنا إسقانها ظاهًرا. 
 أنوا  الجملة :  -3

 اة عدة تقسيمات للجملة  أعنى النح
 فابن هشام يقسمها في كتابه " م ني اللبيب " إلى ثالثة أقسام 

 هي التي صدرها اسم، كزيد قائم، وهيهات العقي . االسمية :
   هي التي صدرها فعل، كقام زيد، ونرب الل  ..الفعلية 

   هغغغغغغي المصغغغغغغدرة بظغغغغغغرف أو جغغغغغغار ومجغغغغغغرور نحغغغغغغو  " أعنغغغغغغدك زيغغغغغغد " و " أفغغغغغغيالظرفيــــــة 
 الدار 
 2زيد "، وزاد الزمخشري الجملة الشرنية. 

 و هذا يكون الزمخشري قد قسم الجملة إلى أر عة أقسام  
 اسمية _ فعلية _ ظرفية _ شرنية.  

 وتنقسم الجملة أينا إلى فعلية واسمية  
الجملغغغغغة الفعليغغغغغة   وهغغغغغي المصغغغغغدرة بفعغغغغغل أيغغغغغا كغغغغغان نوعغغغغغه ) تامغغغغغا أو ناقصغغغغغا أو ّلزمغغغغغا  -

  3أو  متعديا (.
الجملغغغغة اّلسغغغغمية   هغغغغي الجملغغغغة المؤلفغغغغة مغغغغن مبتغغغغدأ وخبغغغغر ، وكمغغغغا نعلغغغغم خبغغغغر المبتغغغغدأ  -

 4يكون مفردا، وشبه جملة، وجملة فعلية أو اسمية.
 يقسم بع  الجمل أينا إلى قسمين  جملة كبر  وجملة ص ر .

                                                           
 .17،   0032عبد الحميد مصنفى السيد، دراسات في اللسانيات العر ية، دار ومكتبة الحامد، عمان،  -1
ابن هشام األنصاري، م ني اللبيب عن كتب األعاريب، ت   مازن المبارك ومحمد علي حمد هللا، دار الفكر،  -2

 .421 – 420،   1)د.ت(، ح

 .11،   1997، دمش ، سوريا، 1شوقي العر ي، إعراب الجمل وأشبا  المعاني، دار الحارث، ،  -3
 .09المرجا نفسه،    -4
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    الجملة الكبرى  – 1
و خبغغغغغر، وهغغغغغي الجملغغغغغة المكونغغغغغة مغغغغغن جملتغغغغغين أو أكثغغغغغر إحغغغغغداهما مبتغغغغغدأ أو فاعغغغغغل أ 

أو مفعغغغغغغوا ثغغغغغغان لفعغغغغغغل ناسغغغغغغل، نحغغغغغغو  سغغغغغغواء علغغغغغغى أي شغغغغغغيء فعلغغغغغغت، سغغغغغغواء علينغغغغغغا أي 
كتغغغغاب قغغغغرأت، تبغغغغين لغغغغي كغغغغم صغغغغبرتم، بغغغغدا لنغغغغا أيكغغغغم صغغغغادق، الفنغغغغل خيغغغغر  واسغغغغا،  " إن 

 هللا يحب التوابين ".
    الجملة الصغرى  – 2

وهغغغغغغغي الجملغغغغغغغة التغغغغغغغي تكغغغغغغغون جغغغغغغغزءا متممغغغغغغغا للجملغغغغغغغة الكبغغغغغغغر ، أي  مبتغغغغغغغدأ فيهغغغغغغغا أو  
 أو خبغغغغغغًرا أو مفعغغغغغغوًّل ثانًيغغغغغغا، ومنهغغغغغغا الجمغغغغغغل الثغغغغغغواني فغغغغغغي الجمغغغغغغل الكبغغغغغغر  المتقدمغغغغغغة فغغغغغغاعالً 

الغغغغغغذكر، وهغغغغغغي  أي شغغغغغغيء فعلغغغغغغت، أي شغغغغغغيء قغغغغغغرأت، كغغغغغغم صغغغغغغبرتم، أيكغغغغغغم صغغغغغغادق، خيغغغغغغر  
  1واسا، يحب يست يث، إن تحفظه يحفظك.

ولقغغغغغغد اعتمغغغغغغدت فغغغغغغي الجانغغغغغغب التنبيقغغغغغغي علغغغغغغى تقسغغغغغغيم النحغغغغغغاة للجملغغغغغغة ) اّلسغغغغغغمية  
 والفعلية ( .

 إحصاء الجمل : -4
 الجملة الفعلية الجملة اّلسمية أنوا  الجمل

 56 40 عددها
 %58.33 %41.66 نسبتها

ـــارة مـــن  -9-جـــدول  ـــة فـــي القصـــائد المخت يوضـــح نســـبة الجمـــل االســـمية والفعلي
 المدونة 

بعغغغغغغغد هغغغغغغغذ  العمليغغغغغغغة ا حصغغغغغغغائية للجمغغغغغغغل الغغغغغغغواردة فغغغغغغغي القصغغغغغغغائد يقتنغغغغغغغي علغغغغغغغيي  
تبيغغغغان دّللغغغغة هغغغغذ  الجمغغغغل فغغغغي الغغغغن  الشغغغغعري، حيغغغغث أقغغغغوم  اعتمغغغغاد النريقغغغغة التاليغغغغة فغغغغي

                                                           
 .26 – 25،  1989، حلب، سوريا، 5قباوة، إعراب الجمل وأشبا  المعاني، دار القلم العر ي، ، فخر الدين   -1
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بغغغغغذكر دّللغغغغغة الجملغغغغغة اّلسغغغغغمية، ودّللغغغغغة الجملغغغغغة الفعليغغغغغة اعتمغغغغغادا علغغغغغى التحليغغغغغل المقغغغغغارن 
 بينهما نجد تقديًما وتىخيًرا في كليهما.

مغغغغغرة (، ويرجغغغغغا ذلغغغغغك إلغغغغغى  96لقغغغغغد وردت الجمغغغغغل بصغغغغغفة عامغغغغغة فغغغغغي القصغغغغغائد )  
لغغغغغغة علغغغغغغى الغغغغغغدوام والثبغغغغغغوت والحركغغغغغغة وال ليغغغغغغان وتفيغغغغغغد اسغغغغغغتعماا الشغغغغغغاعر للجمغغغغغغل كونهغغغغغغا دا

ثباتغغغغغه ودورانغغغغغه، خاصغغغغغة إذ تعلغغغغغ  األمغغغغغر باألمغغغغغل، والشغغغغغاعر متعلغغغغغ   فغغغغغي تقريغغغغغر المعنغغغغغى وا 
بغغغغغغالرجو  إلغغغغغغى أر  الغغغغغغونن الحبيغغغغغغب فمغغغغغغثال نجغغغغغغد  يقغغغغغغوا  ) تبكغغغغغغي .. كمغغغغغغا يبكغغغغغغي مغغغغغغن 

شغغغغغغوق الشغغغغغغوق الحريغغغغغغر (، ) النهغغغغغغد يقتلنغغغغغغي(،    ) إنغغغغغغي احبغغغغغغك (، ودّللغغغغغغة هغغغغغغذ  الجمغغغغغغل ال
 لرؤية دمش  وانتظارها بفارغ الصبر، منتظًرا وقت خروجه من ال رفة المظلمة.

( وهغغغغغغغي تغغغغغغغدا علغغغغغغغى زمغغغغغغغن نحغغغغغغغوي، إذا % 41.66والجملغغغغغغغة اّلسغغغغغغغمية جغغغغغغغاءت بنسغغغغغغغبة )  
كغغغغغغغان خبرهغغغغغغغا مشغغغغغغغتًقا أو جملغغغغغغغة فعليغغغغغغغة، وهغغغغغغغذا ألنا " الفعغغغغغغغل مونغغغغغغغوعه يقتنغغغغغغغي تجسغغغغغغغد 

علغغغغى الغغغغدوام والثبغغغغوت والتجغغغغدد فغغغغي ، ممغغغغا يفيغغغغد الجملغغغغة 1المعنغغغغى المثبغغغغت بغغغغه شغغغغيئا فشغغغغيئا "
نفغغغغغ  الوقغغغغغت، ويظهغغغغغر ذلغغغغغك جليغغغغغا فغغغغغي قولغغغغغه  " الغغغغغثل  يسغغغغغق  "، جغغغغغاء " الغغغغغثل  " مبتغغغغغدأ، 
والجملغغغغغة الفعليغغغغغة " يسغغغغغق  " فغغغغغي محغغغغغل رفغغغغغا خبغغغغغر للمبتغغغغغدأ، فوقعغغغغغت هغغغغغذ  الجملغغغغغة خبرهغغغغغا 
واألصغغغغغل فيهغغغغغا " يسغغغغغق  الغغغغغثل  " فعغغغغغل م فاعغغغغغل، ومغغغغغن قولغغغغغه أيًنغغغغغا  " المغغغغغوح  يرفعنغغغغغي "، 

مغغغغغوح " مبتغغغغغدأ والجملغغغغغة الفعليغغغغغة " يرفعنغغغغغي " فغغغغغي محغغغغغل رفغغغغغا خبغغغغغر للمبتغغغغغدأ، فوقغغغغغا جغغغغغاء " ال
خبرهغغغغغا جملغغغغغة فعليغغغغغة، ونجغغغغغد كغغغغغذلك " النهغغغغغد يقتلنغغغغغي " جغغغغغاء " النهغغغغغد " مبتغغغغغدأ و " يقتلنغغغغغي " 

 جملة فعلية في محل رفا خبر للمبتدأ.
والجملغغغغغغغة اّلسغغغغغغغمية كغغغغغغغذلك هغغغغغغغي  " جملغغغغغغغة يتصغغغغغغغ  فيهغغغغغغغا المسغغغغغغغند إليغغغغغغغه بالمسغغغغغغغند  

د " . اتصافا ثابتا  2وير متجدا

                                                           
،   1999، بيروت، 2عبد القاهر الجرجاني، دّلئل ا عجاز، ت    محمد التيجيني، دار الكتاب العر ي، ، -1

140. 

 .41،   1987، الكويت، 2عبد الفتا  الدجني، الجملة النحوية، مكتبة الفال ، ، -2
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وجغغغغغاءت هغغغغغذ  الجمغغغغغل مدعمغغغغغة ومكملغغغغغة بغغغغغدّللتها علغغغغغى الثبغغغغغوت والغغغغغدوام، فالشغغغغغاعر  
مغغغغن خاللهغغغغا يونغغغغ  فيهغغغغا الصغغغغفات الثابتغغغغة بقولغغغغه  "شغغغغاعر  عر غغغغي  "فغغغغدّللتها هغغغغذ  الجملغغغغة 
ثابتغغغغة يقصغغغغد بهغغغغا اناغغغغه شغغغغاعر عر غغغغي يمغغغغوت كغغغغل يغغغغوم لعشغغغغ  دمشغغغغ  حتغغغغى نهايغغغغة حياتغغغغه، 

يغغغغغزة  " و " نغغغغغائر  وريغغغغغد  " و " عالقغغغغغة  وتريغغغغغة   " و " صغغغغغحبة  أزليغغغغغة  " و وجملغغغغغة " أشغغغغغواق  مماِّ
" الشغغغغغعر  النويغغغغغل  " و " شغغغغغبه  مثيغغغغغر  " فغغغغغي هغغغغغذ  الجمغغغغغل دّلّلت ثابتغغغغغة ّل ت يغغغغغر فيهغغغغغا فقغغغغغد 

 ت زا عن الونن من كثرة الشوق إليها والحرمان منها.
والجملغغغغغغة اّلسغغغغغغمية أيًنغغغغغغا هغغغغغغي الجملغغغغغغة يغغغغغغدخل عليهغغغغغغا أداة توكيغغغغغغد، وذلغغغغغغك لتىكيغغغغغغد  
مون عالقغغغغغغة المسغغغغغغند والمسغغغغغغند إليغغغغغغه، حسغغغغغغب أوغغغغغغرا  الكغغغغغغالم ومغغغغغغا يقتنغغغغغغه المقغغغغغغام. منغغغغغغ

، مغغغغغغن خغغغغغغالا هغغغغغغذا 1وتوكيغغغغغغد  " فهغغغغغغو تغغغغغغابا يقغغغغغغرر أمغغغغغغر المتبغغغغغغو  فغغغغغغي النسغغغغغغبة والشغغغغغغموا "
القغغغغغوا نجغغغغغد أنا الشغغغغغاعر قغغغغغد وظفهغغغغغا فغغغغغي قولغغغغغه  " إنا السغغغغغؤاه مذليغغغغغة  " فجغغغغغاءت ) إنا ( أداة 

) مذالغغغغغغة ( خبرهغغغغغغا، ودّللغغغغغغة هغغغغغغذ  الجملغغغغغغة توكيغغغغغغد و) السغغغغغغؤا ( اسغغغغغغم إنا منصغغغغغغوب        و
التغغغغغغغي أراد مغغغغغغغن خاللهغغغغغغغا الشغغغغغغغاعر توكيغغغغغغغد صغغغغغغغحة كالمغغغغغغغه أنا الحيغغغغغغغاة إهانغغغغغغغة. ومغغغغغغغن قولغغغغغغغه 
أيًنغغغغغغغا " إناغغغغغغغه النغغغغغغغرف  القتيغغغغغغغل  " ف ) إنا ( أداة توكيغغغغغغغد و )الهغغغغغغغاء( نغغغغغغغمير متصغغغغغغغل فغغغغغغغي 
محغغغغغغل نصغغغغغغب اسغغغغغغم إنا و ) النغغغغغغرف ( خبرهغغغغغغا و) القتيغغغغغغل ( صغغغغغغفة، فدّللغغغغغغة هغغغغغغذ  الجملغغغغغغة 

 صد بها أن ت ير في دنيا قتله .مؤكدة يق
ومغغغغغغا يلفغغغغغغت اّلنتبغغغغغغا  توظيغغغغغغ  الشغغغغغغاعر للناسغغغغغغل فغغغغغغي جملغغغغغغة اسغغغغغغمية تغغغغغغواترت مغغغغغغرة  

واحغغغغغغدة، نجغغغغغغغد  " مغغغغغغغازاا " وهغغغغغغغذا ّل ّلفتقغغغغغغغار الل غغغغغغغة ولكنغغغغغغغه أورد  ليغغغغغغغوحي بدّللغغغغغغغة معينغغغغغغغة، 
فبغغغغدخوا الناسغغغغل علغغغغى الجملغغغغة يصغغغغب  وصغغغغ  المبتغغغغدأ بغغغغالخبر متصغغغغل  بغغغغزمن معغغغغين ف 

ل التغغغغي تفيغغغغد اسغغغغتمرار خبغغغغر مغغغغا باسغغغغمها وتتجسغغغغد مغغغغن خغغغغالا قولغغغغه  " مغغغغازاا " مغغغغن النواسغغغغ
 " مازاا للشعر القديم ننارة ".

نغغغغغه مغغغغغغن   فغغغغغىقوا هنغغغغغا أنا اسغغغغغتعماا الجملغغغغغة اّلسغغغغغمية قغغغغغد حقغغغغغ  مغغغغغراد الشغغغغغاعر ومكا
 أنا يعني الفكرة بعًدا دّلًليا  خر. 

                                                           
 .319ابن هشام، شر  شذور الذهب،   -1
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وبمغغغغغا أنا ا خبغغغغغار يحتغغغغغاح  إلغغغغغى تفسغغغغغير وتفصغغغغغيل جغغغغغاءت الجملغغغغغة الفعليغغغغغة بنسغغغغغبة  
،  ّلن الفعغغغغغل فغغغغغي إسغغغغغناد  أشغغغغغد وأقغغغغغو  ونغغغغغوًحا مغغغغغن اّلسغغغغغم وكغغغغغذلك " الجملغغغغغة 58.33%

الفعليغغغغغة هغغغغغي التغغغغغي يغغغغغدا فيهغغغغغا المسغغغغغند علغغغغغى التجغغغغغدد ...ّلن الدّللغغغغغة علغغغغغى التجغغغغغدد إنمغغغغغا 
 .1تستمد من أفعاا وحدها "

وهغغغغغي بهغغغغغذا تعنغغغغغي للجملغغغغغة الفعليغغغغغة معنغغغغغى التجغغغغغدد فنجغغغغغد مغغغغغثال جملغغغغغة " يقتلنغغغغغي "  
وجغغغغر  فغغغغي قلغغغغب الشغغغغاعر، جغغغغاء الفعغغغغل فغغغغي هغغغغذ  الجملغغغغة " ) يقتغغغغل فيهغغغغا دّللغغغغة علغغغغى ذبغغغغ  

( وهغغغغغغو فعغغغغغغل منغغغغغغار  مرفغغغغغغو  ) ن ( النغغغغغغون للوقايغغغغغغة و ) اليغغغغغغاء ( مفعغغغغغغوا بغغغغغغه منصغغغغغغوب 
وجغغغغغغاء الفاعغغغغغغل نغغغغغغمير مسغغغغغغتتر تقغغغغغغدير  ) هغغغغغغو (، أمغغغغغغا جملغغغغغغة " وانتهغغغغغغى العمغغغغغغر الجميغغغغغغل " 

هغغغغغى ( فعغغغغغل دّللتهغغغغغا تىكيغغغغغد علغغغغغى أنا العمغغغغغر الجميغغغغغل قغغغغغد مغغغغغات فغغغغغي دمشغغغغغ ، فالفعغغغغغل ) انت
( صفة.  ماني و) العمر( فاعل مرفو  موصوف        و) الجميل 

وفغغغغغغي جملغغغغغغة " يبسغغغغغغت شغغغغغغرايين  القصغغغغغغيدة " ودّللتهغغغغغغا علغغغغغغى شغغغغغغرايين قلبغغغغغغه يبسغغغغغغت  
مغغغغغغغغن ألغغغغغغغغم والحغغغغغغغغزن الغغغغغغغغذي حنمغغغغغغغغه، ف ) يغغغغغغغغب  ( فعغغغغغغغغل مانغغغغغغغغي و) شغغغغغغغغرايين (  فاعغغغغغغغغل  

مغغغغغغغن مرفغغغغغغغو   وهغغغغغغغو  منغغغغغغغاف       ) القصغغغغغغغيدة( منغغغغغغغاف إليغغغغغغغه. أمغغغغغغغا الجملغغغغغغغة " يسغغغغغغغق  
مشغغغغاعرنا " دّللتهغغغغا نبكغغغغي علغغغغى المانغغغغي ونحتنغغغغن الحانغغغغر ألناغغغغه ّل يوجغغغغد بغغغغديل لكغغغغي 
ن يغغغغر بغغغغه الغغغغزمن الغغغغذي كغغغغان ينتظغغغغر  الشغغغغاعر، جغغغغاء الفعغغغغل " يسغغغغق  " وهغغغغو فعغغغغل منغغغغار  

 و) من مشاعرنا( جار ومجرور.
وجملغغغغغغة " يغغغغغغدخل فغغغغغغي بحغغغغغغار هللا منتحغغغغغغًرا "، جغغغغغغاء الفعغغغغغغل ) يغغغغغغدخل ( منغغغغغغار  و )  

ور وهغغغغغغغغو منغغغغغغغغاف و) هللا ( لفغغغغغغغغ  جاللغغغغغغغغة منغغغغغغغغاف إليغغغغغغغغه و) فغغغغغغغغي بحغغغغغغغغار( جغغغغغغغغار ومجغغغغغغغغر 
منتحغغغغًرا ( حغغغغاا، أمغغغغا الفاعغغغغل جغغغغاء فغغغغي هغغغغذ  الجملغغغغة نغغغغمير مسغغغغتتر تقغغغغدير  ) هغغغغو (، أمغغغغا 
جملغغغغغغة " نغغغغغغار الحمغغغغغغام  مغغغغغغن النوافغغغغغغذ هارً غغغغغغا " ف ) نغغغغغغار ( فعغغغغغغل مانغغغغغغي و ) الحمغغغغغغام ( 

األولغغغغغى  فاعغغغغغل مرفغغغغغو  ) مغغغغغن النوافغغغغغذِّ ( جغغغغغار ومجغغغغغرور و) هارً غغغغغا ( حغغغغغاا، فدّللغغغغغة جملغغغغغة
نجغغغغد أنا الشغغغغاعر متحسغغغغر علغغغغى األمغغغغة العر يغغغغة وبمغغغغا يجغغغغري مغغغغن حولهغغغغا، والجملغغغغة الثانيغغغغة 
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دّللتهغغغغا تىكيغغغغد فالحمغغغغام دّللتغغغغه السغغغغالم لكغغغغن فغغغغي هغغغغذ  الجملغغغغة نغغغغار الحمغغغغام فيقصغغغغد بهغغغغا 
الشغغغغغاعر أنا السغغغغغالم لغغغغغم يعغغغغغد موجغغغغغود فغغغغغي العغغغغغالم العر غغغغغي ألناغغغغغه نغغغغغياا نفسغغغغغه فغغغغغي اتجغغغغغا  

 وير اتجاهه.
ل نجغغغغد أنا فيهغغغغا تجغغغغدد وحركغغغغة بغغغغين الفعغغغغل والفاعغغغغل ومفعغغغغوا بغغغغه، وفغغغغي هغغغغذ  الجمغغغغ 

فالفعغغغغغل يت يغغغغغر حسغغغغغب الغغغغغزمن والفاعغغغغغغل قغغغغغد وقغغغغغا ظغغغغغاهًرا ومسغغغغغغتتًرا، أمغغغغغا مفعغغغغغوا بغغغغغه فغغغغغغي 
 بع  الجمل كان محذوف وفي بع  األخر كان نمير مستتر.

والجملغغغغغغة الفعليغغغغغغة كانغغغغغغت أكثغغغغغغر بغغغغغغروًزا مغغغغغغن الجملغغغغغغة اّلسغغغغغغمية ّلن الجملغغغغغغة الفعليغغغغغغة  
داث وتحركهغغغغغا ل ايغغغغغة اّلنفعغغغغغاا وال نغغغغغب والحسغغغغغرة واأللغغغغغم واألسغغغغغى، فالفعغغغغغل تصغغغغغور األحغغغغغ

لغغغغه حركغغغغة قابلغغغغة للت ييغغغغر مغغغغن زمغغغغن إلغغغغى  خغغغغر، فغغغغذلك نجغغغغد  فغغغغي قغغغغوا الشغغغغاعر ) يبكغغغغي، 
أبحغغغغغغر، أوغغغغغغرق، يبقغغغغغغى، اسغغغغغغتنيا،   يبحغغغغغغث ...(، فهغغغغغغذ  األفعغغغغغغاا جغغغغغغاءت كلهغغغغغغا للتعبيغغغغغغر 

فعليغغغغغة تبغغغغغين األحغغغغغداث عغغغغغن فكغغغغغرة واحغغغغغدة وهغغغغغي فغغغغغراق الشغغغغغاعر لدمشغغغغغ  كمغغغغغا أن الجملغغغغغة ال
وتنوعهغغغغا بشغغغغكل يجلغغغغب اّلنتبغغغغا ، فالفعغغغغل ناقغغغغة واسغغغغتعداد نجغغغغد  مجسغغغغدا فغغغغي قولغغغغه "رحغغغغل 

 الم نون الكبار " نجد فيها حيرة وحسرة على ما كان وعلى ما سيكون.
و هغغغغغذا يمكغغغغغن القغغغغغوا بغغغغغىنا الجملغغغغغة الفعليغغغغغة تعبيغغغغغر عغغغغغن الحسغغغغغرة والحنغغغغغين وتعكغغغغغ   

 بشحنات عانفية.الزحم العانفي بلهجة صادقة مشحونة 
وهغغغغغغغذ  الجملغغغغغغغة تبغغغغغغغين عالقغغغغغغغة ا سغغغغغغغناد مغغغغغغغا دّللغغغغغغغة زمنيغغغغغغغة علغغغغغغغى األحغغغغغغغداث فغغغغغغغي  

المانغغغغغغغي أو الحانغغغغغغغر أو المسغغغغغغغتقبل وتشغغغغغغغير إلغغغغغغغى تجغغغغغغغدد سغغغغغغغاب  أو حانغغغغغغغر كمغغغغغغغا أنهغغغغغغغا 
  1تشير إلى استمرار دون تجدد.

كغغغغغذلك كثغغغغغر اسغغغغغتعماا الفعغغغغغل المنغغغغغار  فغغغغغي مسغغغغغتهل الجملغغغغغة الفعليغغغغغة نجغغغغغد مغغغغغثال   
أعغغغغغغرف، تحبنغغغغغغي، ... (، وهغغغغغغذ  األفعغغغغغغاا لهغغغغغغا دّللغغغغغغة عميقغغغغغغة وهغغغغغغي ) تجيئنغغغغغغي، تسغغغغغغىلني، 

 المعاناة والحزن على حبيبته وصديقته.
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 التقديم والتأخير في الجملة االسمية والفعلية : 

 التقديم والتأخير في الجملة االسمية : – 1
إنا التركيغغغغغغب لوصغغغغغغفه مظهغغغغغغًرا ل وًيغغغغغغا يمكغغغغغغن أنا نلمغغغغغغ  فيغغغغغغه جملغغغغغغة مغغغغغغن الظغغغغغغواهر  

سغغغغغغغمى عغغغغغغغادة باألسغغغغغغغاليب أو األنمغغغغغغغا، التعبيريغغغغغغغة كالتقغغغغغغغديم والتغغغغغغغىخير، وهغغغغغغغي  اللا ويغغغغغغغة ت
ظغغغغواهر تسغغغغتند عليهغغغغا المواقغغغغ  اّلبالويغغغغة حسغغغغب حاجغغغغة المغغغغتكلم والسغغغغاما، كمغغغغا قغغغغاا 
عبغغغغغدالقاهر الجرجغغغغغاني فغغغغغي دّلئغغغغغل ا عجغغغغغاز فغغغغغي بغغغغغاب التقغغغغغديم والتغغغغغىخير  " هغغغغغو بغغغغغاب 

يغغغغغزاا يفتغغغغغر لغغغغغك عغغغغغن  كثيغغغغغر الفوائغغغغغد جغغغغغما المحاسغغغغغن واسغغغغغا التصغغغغغري  بعيغغغغغد ال ايغغغغغة ّل
بديعغغغغه ويقنغغغغي بغغغغك إلغغغغى لنيفغغغغة وّل تغغغغزاا تغغغغر  شغغغغعر يروقغغغغك مسغغغغمعه ويلنغغغغ  لغغغغديك 
موقعغغغغغغه ثغغغغغغم تنظغغغغغغر فتجغغغغغغد سغغغغغغبب أن راق ولنغغغغغغ  عنغغغغغغدك أن قغغغغغغدم فيغغغغغغه شغغغغغغيء وحغغغغغغوا 

 1اللف  عن مكان  خر ".
فالتقغغغغغديم والتغغغغغىخير بهغغغغغذا اّلعتبغغغغغار هغغغغغو تحريغغغغغك مونغغغغغوعي لجملغغغغغة مغغغغغن العناصغغغغغر  

 لحاجة إبالوية. التركيبية من جهتها األصلية
بعغغغغغغد فصغغغغغغل الجملغغغغغغة اّلسغغغغغغمية التغغغغغغي تقغغغغغغدم احغغغغغغد نرفيهغغغغغغا أو تغغغغغغىخر كمغغغغغغا سيونغغغغغغ  فغغغغغغي   

 الجدوا التالي  
 التىخير التقديم الظاهرة الل وية

 جمل 12         جمل 5 عددها
 %70.58 %29.41 نسبتها
 يوضح نسبة التقديم والتأخير في الجملة االسمية   -10-جدول       

ء الظغغغغغاهرة الل ويغغغغغة اسغغغغغتنت  أن الشغغغغغاعر يميغغغغغل إلغغغغغى إثبغغغغغات العناصغغغغغر بعغغغغغد إحصغغغغغا   
اللفظيغغغغغغغة علغغغغغغغى المسغغغغغغغتو  التركيبغغغغغغغي، وهغغغغغغغذا مغغغغغغغا بغغغغغغغر  مغغغغغغغن أسغغغغغغغلوب الشغغغغغغغاعر حيغغغغغغغث أرا  
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سغغغغيدتي " مغغغغن خغغغغالا الجملغغغغة نغغغغر   شغغغغفتيك يلتجغغغغ  إلغغغغى التقغغغغديم والتغغغغىخير فغغغغي قولغغغغه  " فغغغغي
ر مقغغغغغغدم و) أن المبتغغغغغغدأ مشغغغغغغتمال علغغغغغغى نغغغغغغمير يعغغغغغغود علغغغغغغى الخبغغغغغغر ) فغغغغغغي شغغغغغغفتيك ( خبغغغغغغ

سغغغغيدتي ( مبتغغغغدأ مرفغغغغو  مغغغغؤخر وقغغغغد اشغغغغتمل علغغغغى نغغغغمير يعغغغغود علغغغغى الخبغغغغر المقغغغغدم، أمغغغغا 
، فغغغغغي هغغغغغذا الزمغغغغغان فنغغغغغيحة  "  فغغغغغي هغغغغغذ  الجملغغغغغة جغغغغغاء الخبغغغغغر مغغغغغؤخر فغغغغغي قولغغغغغه  " الشغغغغغعر 
نغغغغغر  أنا ) الشغغغغغعر(مبتدأ مرفغغغغغو  و) فنغغغغغيحة (  خبغغغغغر مرفغغغغغو  مغغغغغؤخر، ومغغغغغن قولغغغغغه كغغغغغذلك  

نجغغغغغغد أنا ) الشغغغغغغغعر( مبتغغغغغغغدأ مرفغغغغغغغو  و) قيغغغغغغغود (  " والشغغغغغغعر،  فغغغغغغغي الغغغغغغغونن األصغغغغغغغل قيغغغغغغغود  "
 خبر مرفو  مؤخغر، فقد تىخر الخبر على المبتدأ.

، فغغغغي هغغغغذا الزمغغغغان شغغغغهيد  " فتغغغغىخر الخبغغغغر علغغغغى مبتغغغغدأ   ومغغغغن قولغغغغه أيًنغغغغا  " الحغغغغب 
 ف) الحب ( مبتدأ مرفو  و) شهيد  ( خبر مرفو  مؤخر. أيًنا
 التقديم والتأخير في الجملة الفعلية :  – 2
ث التقغغغغغغغديم والتغغغغغغغىخير فغغغغغغغي احغغغغغغغد عناصغغغغغغغر الجملغغغغغغغة الفعليغغغغغغغة فيتقغغغغغغغدم المفعغغغغغغغوا يحغغغغغغغد 

علغغغغغى الفاعغغغغغل ويتغغغغغىخر الفاعغغغغغل بعغغغغغدما كغغغغغان محفغغغغغوف الرتبغغغغغة بالتقغغغغغدم، أو بتقغغغغغديم المفعغغغغغوا 
علغغغغى الفعغغغغل والفاعغغغغل مًعغغغغا، ولكغغغغل ذلغغغغك مبغغغغررات علغغغغى المسغغغغتو  اّلبالوغغغغي فغغغغي الموقغغغغ  

 الكالمي. 
احغغغغغد نرفيهغغغغغا أو تغغغغغىخر كمغغغغغا سيونغغغغغ  فغغغغغي  بعغغغغغد فصغغغغغل الجملغغغغغة الفعليغغغغغة التغغغغغي تقغغغغغدم      

 الجدوا التالي  
 التىخير التقديم الظاهرة الل وية

 جمل 8 جمل 15 عددها
 34.78% %65.21 نسبتها
 يوضح نسبة التقديم والتأخير في الجملة الفعلية   -11-جدول       

د ذلغغغغك اسغغغغتعمل الشغغغغاعر ظغغغغاهرة التقغغغغديم والتغغغغىخير فغغغغي الجملغغغغة الفعليغغغغة بكثغغغغرة حيغغغغث نجغغغغ  
فغغغغغي قولغغغغغه  " لغغغغغم يبغغغغغ  فغغغغغي ميغغغغغدان فرسغغغغغان  " ف)لغغغغغم ( أداة جغغغغغزم و) يبغغغغغ ( فعغغغغغل منغغغغغار  
مجغغغغغغزوم بلغغغغغغم   و) فغغغغغغي الميغغغغغغدان ( جغغغغغغار ومجغغغغغغرور و) فرسغغغغغغان ( فاعغغغغغغل مرفغغغغغغو  مغغغغغغؤخر، 



 الفصل الثالث                                                                البنية النحوية للقصيدة

95 

 

فقغغغغغد تغغغغغىخر الفاعغغغغغل علغغغغغى فعلغغغغغه لكونغغغغغه شغغغغغبه جملغغغغغة مكونغغغغغة مغغغغغن جغغغغغار ومجغغغغغرور. وكغغغغغذلك 
لجملغغغغغة بتغغغغغىخر الفاعغغغغغل علغغغغغى نجغغغغغد " فتفغغغغغي  مغغغغغن جسغغغغغدي الجغغغغغداوا " وقغغغغغد وقعغغغغغت هاتغغغغغغه ا

فعلغغغغغغه فغغغغغغإنا ) تفغغغغغغي ( فعغغغغغغل منغغغغغغار  و) مغغغغغغن جسغغغغغغدي ( جغغغغغغار ومجغغغغغغرور و) الجغغغغغغداوا  ( 
 فاعل مرفو  مؤخر.

كمغغغغغغا يقغغغغغغوا أيًنغغغغغغا  " ي مرنغغغغغغي الغغغغغغذهوا " وهغغغغغغذ  الجملغغغغغغة تقغغغغغغدم فيهغغغغغغا مفعغغغغغغوا بغغغغغغه  
علغغغغغغغغى فاعلغغغغغغغغه، فنجغغغغغغغغد أنا ) ي مغغغغغغغغر( فعغغغغغغغغل و) ن( النغغغغغغغغون للوقايغغغغغغغغة و)ي( اليغغغغغغغغاء للمغغغغغغغغتكلم 

محغغغغغل نصغغغغغب مفعغغغغغوا بغغغغغه مقغغغغغدم وجوًبغغغغغا و) الغغغغغذهوا ( فاعغغغغغل مرفغغغغغو  نغغغغغمير متصغغغغغل فغغغغغي 
 مؤخر.
وقغغغغغاا كغغغغغغذلك  " تكتبهغغغغغغا العنغغغغغور  " فالفعغغغغغغل ) تكتغغغغغغب (هغغغغغو فعغغغغغغل منغغغغغغار  و) هغغغغغغا(  

نغغغغغمير متصغغغغغل فغغغغغي محغغغغغل نصغغغغغب مفعغغغغغغوا بغغغغغه مقغغغغغغدم وجوًبغغغغغا و) العنغغغغغور( فاعغغغغغل مرفغغغغغو  
 مؤخغر، فكانت جملة هنا تقدم المفعوا على فاعله.

ذكرها المراكغغغغغب  " فتقغغغغغدم المفعغغغغغوا علغغغغغغى فاعلغغغغغغه، نجغغغغغغد أنا ومغغغغغن قولغغغغغه أيًنغغغغغا  " تغغغغغ 
) تغغغغغذكر( فعغغغغغل منغغغغغار  و) هغغغغغا ( نغغغغغمير متصغغغغغل فغغغغغي محغغغغغل نصغغغغغب مفعغغغغغوا بغغغغغه مقغغغغغدم 

 وجوًبا و) المراكب( فاعل مرفو  مؤخر. 
وجغغغغغغاء مفعغغغغغغوا بغغغغغغه مقغغغغغغدم أيًنغغغغغغا كقولغغغغغغه  " ونيغغغغغغاني الهغغغغغغديل  " فجغغغغغغاء فعغغغغغغل هنغغغغغغا )  

ر متصغغغغغغل فغغغغغغي محغغغغغغغل نصغغغغغغب مفعغغغغغغغوا بغغغغغغه ونيغغغغغغا( و)ن( نغغغغغغون للوقايغغغغغغة و) اليغغغغغغاء( نغغغغغغمي
 وجوً غا و) الهديل ( فاعل مؤخر، فنجد أنا جملة هنا تقدم المفعوا به على فاعله.

) زارتنغغغغغغي ( فعغغغغغغل مانغغغغغغي و   ومغغغغغغن قولغغغغغغه كغغغغغغذلك  "  زارتنغغغغغغي عصغغغغغغافير "، نجغغغغغغد أنا
)ن( النغغغغغون للوقايغغغغغة و) ي ( اليغغغغغاء مفعغغغغغوا بغغغغغه مقغغغغغدم و ) عصغغغغغافير ( فاعغغغغغل ، فقغغغغغد تقغغغغغدم 

 فاعله. المفعوا على 
و هغغغغغغغذا تكغغغغغغغون ظغغغغغغغاهرة التقغغغغغغغديم والتغغغغغغغىخير قغغغغغغغد أفغغغغغغغادت فغغغغغغغي تمريغغغغغغغر األفكغغغغغغغار عبغغغغغغغر  

الغغغغغغن  الشغغغغغغعري ولغغغغغغم تكغغغغغغن للنغغغغغغرورة الشغغغغغغعرية ّلن هغغغغغغذا النغغغغغغو  مغغغغغغن الشغغغغغغعر ّل يقتنغغغغغغي 
 ذلك ، حيث منا الشاعر التشوي  وحسن استمالة المستما.
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مغغغغن خغغغغغالا دراسغغغغغتي لهغغغغذا الفصغغغغغل اتنغغغغغ  لغغغغي أن هغغغغغذ  الجمغغغغغل مغغغغؤثرة فاعلغغغغغة فغغغغغي  
عنغغغغغغغها الغغغغغغغبع  ولهغغغغغغغا نبيعتهغغغغغغغا وخصائصغغغغغغغها وأثرهغغغغغغغا فغغغغغغغي ويرهغغغغغغغا، ونقلغغغغغغغت أحاسغغغغغغغي  ب

 الشاعر وموقفه من الرو  الوننية.
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 خالصة :
فغغغغغغي هغغغغغغذا الفصغغغغغغل تغغغغغغم التعغغغغغغرف علغغغغغغى القواعغغغغغغد تشغغغغغغكل البنيغغغغغغة النحويغغغغغغة التركيبيغغغغغغة  

علغغغغغغغى مسغغغغغغغتو  الخنغغغغغغغاب الشغغغغغغغعري مغغغغغغغن خغغغغغغغالا القصغغغغغغغائد المختغغغغغغغارة مغغغغغغغن الغغغغغغغديوان، تغغغغغغغم 
 وصل إلى النتائ  التالية الت
 تم تقسيم البنية التركيبية إلى قسمين أساسيين هما    -
 الجملة اّلسمية .  -1
 الجملة الفعلية .  -2
اسغغغغتعماا الجملغغغغة الفعليغغغغة علغغغغى حسغغغغاب الجملغغغغة اّلسغغغغمية فغغغغي القصغغغغائد المختغغغغارة مغغغغن  -

 الديوان، وهذا ليعني دّللة على التجدد والت ير داخل النصو  الشعرية . 
 نما، الجملة الفعلية فجاء على النحو التالي  تعدد أ -
 ت ير الفعل على حسب الزمن، وكان الزمن ال الب هو المنار  .  -1
 وقو  الفاعل اسم ظاهر ونمير مستتر .  -2
حغغغغغغذف المفعغغغغغغوا بغغغغغغه فغغغغغغي بعغغغغغغ  الموانغغغغغغا ووقوعغغغغغغه نغغغغغغمير متصغغغغغغل فغغغغغغي موانغغغغغغا   -3

 أخر.
فجغغغغاء علغغغغى النحغغغغو  تعغغغغدد أنمغغغغا، الجملغغغغة اّلسغغغغمية لتعنغغغغي دّللغغغغة علغغغغى الغغغغدوام والثبغغغغات -

 اآلتي  
 جاء خبر الجملة اّلسمية مشتًقا و جملة فعلية .  -1
 دخوا على الجملة اّلسمية أداة توكيد .   -2
 دخوا الناسل " مازاا " على الجملة اّلسمية .  -3
 اقتصار حاّلت التقديم والتىخير في كال الجملتين . -
حًرا .إنا حغغغغغغغغغغغغغغاّلت التقغغغغغغغغغغغغغغديم والتغغغغغغغغغغغغغغىخير تكسغغغغغغغغغغغغغغب اللفغغغغغغغغغغغغغغ  والمعنغغغغغغغغغغغغغغى رونًقغغغغغغغغغغغغغغا وسغغغغغغغغغغغغغغ -
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جغغغغاء هغغغغذا البحغغغغث فغغغغي دراسغغغغة مدونغغغغة " أبجديغغغغة الياسغغغغمين " لنغغغغزار قبغغغغاني فحاولغغغغت  
دراسغغغغغغغتها ل وًيغغغغغغغا مغغغغغغغن خغغغغغغغالا مسغغغغغغغتوياتها الثالثغغغغغغغة بمغغغغغغغنه  وصغغغغغغغفي تحليلغغغغغغغي مكنتنغغغغغغغي مغغغغغغغن 
كشغغغغغ  أسغغغغغرار الل غغغغغة وتحديغغغغغد نظامهغغغغغا المتغغغغغين داخلهغغغغغا، وقغغغغغد أظهغغغغغرت هغغغغغذ  الدراسغغغغغة مغغغغغن 

صغغغغغغغة بالبنيغغغغغغغة الصغغغغغغغوتية والصغغغغغغغرفية والتركيبيغغغغغغغة جملغغغغغغغة مغغغغغغغن خغغغغغغغالا فصغغغغغغغولها الثالثغغغغغغغة الخا
النتغغغغغائ  علغغغغغى مسغغغغغغتو  تحليغغغغغل األبنيغغغغغة منهغغغغغغا مغغغغغا هغغغغغغو ل غغغغغوي مجغغغغغرد نتعغغغغغغرف مغغغغغن خاللغغغغغغه 
علغغغغغغغى خصغغغغغغغائ  البنيغغغغغغغة الل ويغغغغغغغة لشغغغغغغغعر نغغغغغغغزار قبغغغغغغغاني ويتمثغغغغغغغل فغغغغغغغي الوصغغغغغغغ  الظغغغغغغغاهر 
لعالقغغغغغات تشغغغغغكل العناصغغغغغر الجزئيغغغغغة فغغغغغي النظغغغغغام، كغغغغغوفرة عنصغغغغغر دون عنصغغغغغر وحنغغغغغور 

اب ويغغغغغاب عنصغغغغغر  خغغغغغر، فمغغغغغثال فغغغغغي البنيغغغغغة الصغغغغغوتية كانغغغغغت الغغغغغوفرة عنصغغغغغر علغغغغغى حسغغغغغ
ل صغغغغغغوات المجهغغغغغغورة علغغغغغغى حسغغغغغغاب األصغغغغغغوات المهموسغغغغغغة، وذلغغغغغغك راجغغغغغغا علغغغغغغى نفسغغغغغغية 
الشغغغغغغاعر ومغغغغغغد  تغغغغغغىثر  بغغغغغغالواقا الغغغغغغذي يعيشغغغغغغه، دون أنا ننسغغغغغغى ذلغغغغغغك اّلنسغغغغغغجام، وتركيبغغغغغغه 

أمغغغغا علغغغغى القغغغغائم أساًسغغغغا علغغغغى المقغغغغانا الصغغغغوتية النويلغغغغة لغغغغتعك  بعغغغغد الغغغغن  العميغغغغ ، 
مسغغغغغغتو  الموسغغغغغغيقى الداخليغغغغغغة للقصغغغغغغيدة فقغغغغغغد ويغغغغغغر الشغغغغغغاعر حغغغغغغرف الغغغغغغروي مغغغغغغن قصغغغغغغيدة 
ألخغغغغغغر ، أمغغغغغغا القافيغغغغغغة كانغغغغغغت مزيًجغغغغغغا بغغغغغغين القغغغغغغوافي المقيغغغغغغدة والمنلقغغغغغغة التغغغغغغي دلغغغغغغت علغغغغغغى 

 الدافقة الشعورية للشاعر. 
أمغغغغغغا فيمغغغغغغا يخغغغغغغ  البنيغغغغغغة الصغغغغغغرفية فقغغغغغغد ميغغغغغغزت بغغغغغغين مشغغغغغغتقات األسغغغغغغماء وصغغغغغغيغ  

وصغغغغغغلت إلغغغغغغى أنا الشغغغغغغاعر قغغغغغغد وظغغغغغغ  األسغغغغغغماء بكثغغغغغغرة مقارنغغغغغغة األفعغغغغغغاا، ومغغغغغغن خاللهغغغغغغا ت
باألفعغغغغغاا، أمغغغغغا علغغغغغى مسغغغغغتو  بنيغغغغغة األفعغغغغغاا فقغغغغغد وجغغغغغدت اسغغغغغتعماا األفعغغغغغاا المنغغغغغارعة 

 في القصائد بكثرة توحي باستحنار الماني ونرحها على الحانر.
أمغغغغا علغغغغغى مسغغغغغتو  البنيغغغغغة التركيبيغغغغغة كانغغغغغت جمغغغغغل القصغغغغغائد ملتقغغغغغى تقغغغغغانا مسغغغغغتو   

ويغغغغغغغغغة بغغغغغغغغغين اّلسغغغغغغغغغمية والفعليغغغغغغغغغة، حيغغغغغغغغغث وجغغغغغغغغغدتها متفاوتغغغغغغغغغة فغغغغغغغغغي الغغغغغغغغغورود، العالقغغغغغغغغغات الل 
ثباتغغغغه، ف لبغغغغت الفعليغغغغة  فاسغغغغتعمل الشغغغغاعر الجمغغغغل اّلسغغغغمية  فادتهغغغغا فغغغغي تقريغغغغر المعنغغغغى وا 
علغغغغغى اّلسغغغغغمية لغغغغغدّللتها علغغغغغى التجغغغغغدد فتفاعلغغغغغت التراكيغغغغغب فيمغغغغغا يبنهغغغغغا لتبغغغغغرز هيئتهغغغغغا فغغغغغي 

خراجهغغغغغا مغغغغغن سغغغغغكونيتها وجمودهغغغغغا إلغغغغغى  جعلهغغغغغا أشغغغغغكاًّل وصغغغغغوًرا، أمغغغغغا تحريغغغغغك األحغغغغغداث وا 
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علغغغغغغى مسغغغغغغتو  الظغغغغغغواهر التركيبيغغغغغغة المتعلقغغغغغغة بالتقغغغغغغديم والتغغغغغغىخير كغغغغغغان حنغغغغغغورها متقغغغغغغارب 
 في الجمل اّلسمية والفعلية .     

أمغغغغغا نغغغغغزار قبغغغغغاني فغغغغغي شغغغغغعر  فجعغغغغغل الل غغغغغة العر يغغغغغة البسغغغغغينة ل غغغغغة مشغغغغغعة ومتىلقغغغغغة  
الشغغغغفهي بكغغغغل سياسغغغغته دّلليغغغغا ول ويغغغغا، و هغغغغذا يكغغغغون الرجغغغغل قغغغغد أدخغغغغل مغغغغا هغغغغو فغغغغي التغغغغراث 

اسغغغغغغغغتراتيجية فغغغغغغغغي التغغغغغغغغراث األدبغغغغغغغغي بكغغغغغغغغل أسغغغغغغغغاليبه ونرائقغغغغغغغغه الكتابيغغغغغغغغة، وبعبغغغغغغغغارة أولسغغغغغغغغون 
اللسغغغغغغغغاني اّلجتمغغغغغغغغاعي، أدخغغغغغغغغل الفكغغغغغغغغر الشخصغغغغغغغغي المشغغغغغغغغظى والالمتنغغغغغغغغاهي فغغغغغغغغي الفكغغغغغغغغر 
المونغغغغغوعي والمنغغغغغ و، والمتنغغغغغاهي و غغغغغذلك يكغغغغغون نغغغغغزار قغغغغغد جمغغغغغا بغغغغغين البسغغغغغي  السغغغغغاذح 

 والمعقد.
رًا عاديغغغغًا مغغغغر مغغغغرور الكغغغغرام فغغغغي تغغغغاريل سغغغغوريا والعغغغغرب لغغغغم يكغغغغن نغغغغزار قبغغغغاني شغغغغاع 

نمغغغغغا كغغغغغان صغغغغغرخة مدويغغغغغة فغغغغغي سغغغغغماء الحغغغغغب والمغغغغغرأة والغغغغغونن مغغغغغا زاا الغغغغغزمن  الحغغغغغديث، وا 
يغغغغردد صغغغغداها وسغغغغيظل مغغغغرددًا لهغغغغا إلغغغغى أمغغغغد بعيغغغغد، فنغغغغزار قبغغغغاني كغغغغان يكتغغغغب الشغغغغعر برقغغغغة 

مغغغغغغن مغغغغغاء الياسغغغغغمين وعنفغغغغغوان ال نغغغغغب العر غغغغغي األمغغغغغر الغغغغغذي جعغغغغغل مغغغغغن جمهغغغغغور  يمتغغغغغد 
المحغغغغي  إلغغغغى الخلغغغغي ، وعلغغغغى مغغغغا يبغغغغدو سغغغغننتظر نغغغغوياًل قبغغغغل أن يجغغغغود لنغغغغا الشغغغغعر بقامغغغغة 

 عمالقة كقامة هذا األمير الدمشقي العظيم.
الحقيقغغغغغة التغغغغغي يخغغغغغغرح بهغغغغغا المغغغغغغرء هغغغغغي أن تجر غغغغغغة نغغغغغزار قبغغغغغغاني تجر غغغغغة متميغغغغغغزة  نا إ 

يغغغغة لهغغغغا إيقغغغغا  خغغغغا  تخغغغغتل  فيهغغغغا الغغغغدّلّلت بالصغغغغور المشغغغغعة التغغغغي تغغغغؤدي إلغغغغى توليغغغغد رؤ 
 جمالية حديثة ولكنها أصيلة.

ور مغغغغغا يكغغغغغون هغغغغغذا هغغغغغو السغغغغغر الغغغغغذي جعغغغغغل نغغغغغزار قبغغغغغاني يصغغغغغوغ أنموذجغغغغغا شغغغغغعريا  
منفغغغغغردا اسغغغغغتنا  أن يفهغغغغغم النمغغغغغاذح الشغغغغغعرية العر يغغغغغة الكالسغغغغغيكية فهمغغغغغا عغغغغغادّل وينغغغغغمنها 
فغغغغي الوقغغغغت نفسغغغغه فغغغغي النمغغغغاذح الشغغغغعرية العر يغغغغة المعاصغغغغرة ليغغغغتم بعغغغغد ذلغغغغك توليغغغغد أنمغغغغوذح 

صغغغغغغغغيل يتجغغغغغغغغاوز المانغغغغغغغغي ولكنغغغغغغغغه ّل يسغغغغغغغغب  فغغغغغغغغي فنغغغغغغغغاءات العولمغغغغغغغغة شغغغغغغغغعري عر غغغغغغغغي أ
الثقافيغغغغغغة العر يغغغغغغة التغغغغغغي تحغغغغغغغاوا دائبغغغغغغة أن تقنغغغغغغا األواصغغغغغغغر والغغغغغغرواب  والجغغغغغغذور بالهويغغغغغغغة 

 والقيم والتاريل.
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والدارسغغغغغة فغغغغغي األخيغغغغغر ليسغغغغغت إّل محاولغغغغغة للتعغغغغغرف علغغغغغى ل غغغغغة الخنغغغغغاب الشغغغغغعري  
  مغغغغغغن أي نغغغغغغو  تعنغغغغغغى فغغغغغغي شغغغغغغعر نغغغغغغزار قبغغغغغغاني تعتبغغغغغغر قاعغغغغغغدة أساسغغغغغغية لمقار غغغغغغات أخغغغغغغر 

بالكشغغغغغغ  عغغغغغغن كغغغغغغل منغغغغغغامين التعبيريغغغغغغة والقغغغغغغيم التغغغغغغي تحملهغغغغغغا سغغغغغغمة نغغغغغغ  القصغغغغغغيدة .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 راجعقـائمة المصادر والم

 



 

102 

 

 قائمة المصادر والمرجع : 

 القر ن الكريم برواية ورش عن نافا.  

 : المراجع العربية 
 إبراهيم أني      (1

 ، ،1979، القاهرة، 5األصوات الل وية، مكتبة األنجلو المصرية  . 
 ، ،1978، القاهرة، 6من أسرار الل ة، مكتبة اّلنجلو المصرية . 

 .1991، عين مليلة، الجزائر، 1دار الهد ، ، أحمد الخو ، قصة ا عراب، (2
أحمد بن محمد الحمالوي، شذا العرف في فن الصرف، تعلي   محمد بن عبد  (3

)  ،  المعني وفهرسة  أبو األشباا أحمد بن سالم المصري، دار الكيان، الريا
 (.د.ت

 .1994أحمد حساني، مباحث في اللسانيات، ديوان المنبوعات الجامعية، الجزائر،  (4
 .1981، رواية، الجزائر،  1أحمد فروخي، التجويد الوان ، الشركة الوننية، ، (5
 .1996، دمش ،1أحمد محمد قدور، مباد  اللسانيات، دار الفكر، ، (6
حماسة عبد اللني ، النحو أحمد مختار عمر ومصنفى النحا  زهران ومحمد  (7

 .1994، الكويت، 4األساسي، دار السالسل، ،
 . 1997أحمد مختار عمر، دراسة الصوت الل وي، عالم الكتب، القاهرة،  (8
 .1995، بيروت، 1األنباري، أسرار العر ية، ت   فخر صال  قدارة، دار الجيل، ، (9
كتبة األنجلو ، م(أصوات الل ة العر ية  )بسام بركة، علم األصوات العام  (10

 .1985، 2المصرية، ،
 . 1986، دار البيناء، 1تمام حسان، مناه  البحث في الل ة، دار الثقافة، ، (11
 بن جزري    (12

 ، ،2002، بيروت، 2النشر في القراءات العشر، دار الكتب العلمية. 
  ،1950شر  متن الجزرية في معرفة تجويد اآليات القر نية، قصر الكتب. 
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ا عراب، ت   السقا و خرون، دار مصنفى السبابلي  ابن جني، سر صناعة (13
 .1978،  مصر، 1الحلبي، ،

 جوزي  الخوري نوق    (14
  بيروت، لبنان، 2) الشاعر السوري (، دار نو لي ، ،نزار قباني ثورة وحرية ،

2005. 
 ، ، 2005، بيروت، لبنان،2نزار قباني رحيل المفجا، دار نو لي. 
 ،2005، دار نو لي ، بيروت، لبنان،2، نزار قباني شاعر الحب والمرأة. 
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  ملخص  
 لجميا يتصد  بحث " قباني الياسمين لغ  نزار أبجدية في الل وية البنية " مونو  إنا   

 للخناب تفسيرية مقار ة نمان أجل من والتعليل والتخري  والوص  بالفح  الل وية المظاهر
 فهاووص الل وية البنية عناصر تحديد أي الوص  مبدأ على أساًسا يقوم بحث هو إذ الشعري،
 . الوظيفية أبعادها أو الشكل اعتبارات إلى التنرق  وير من عليه ماهي على
 التنرق  تم األوا الفصل ففي ومدخل، فصوا ثالثة في الوتيرة هذ  على البحث سار وقد

 الصرفي للجانب خص  فقد الثاني الفصل أما .خصائصه أهم على وتعرف الصوتي للنظام
 للنظام التنرق  تم الثالث الفصل وفي الفعل، بنية ثم ّلسما بنية من بدء قواعد  شكل ومعرفة
 أبجدية ديوان في والفعلية اّلسمية الجملة بنية تحديد خالا من تشكله قواعد ومعرفة النحوي 

 . البحث خالا من عليها المتحصل النتائ  بىهم نختم األخير وفي الياسمين،
 
 
 
 

 

    Abstract 

 

The topic of the language structure in the book of “Abjadiat El Yasmine” for Nizar 

Kabani is a research which confronts all the language aspects by analyzing, 

extracting and justifying in order to ensure an appropriate interpretation to the 

poetic speech. This research is based mainly on the description, in other words 

determining the components of the structure of the language then describe it as it 

is without considering the form nor the function. It, the research, consists of three 

chapters and a preamble. Within the first chapter, we studied the phonetic system 

and its main features. While in the second chapter we tried to highlight the rules of 

conjugation, the morphology of nouns and verbs. Furthermore, in the third one we 

examined the syntax and the rules that form it through determining the structure of 

the noun and verb clauses in Nizar Kabani’s Book. Finally, we ended with the 

most important results we got from this research. 


