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 : وسلمق ال رسول اهلل صلى اهلل صلى اهلل عليه  
 
 

مَْالعل مَْليُباِهيَْبِهِْْمَنْ ﴿ ْأو ْيُمارَِيْبِهِْْالعلماءَ،تعل َّ

ْأو ْيصرَِفْبِهِْوجوهَْالناِسْْالسفهاءَ،

َْْإليه، م  ﴾ أدخَلَهُْاللهُْجهن َّ

 - رواه ابن ماجة  -
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 االهداء

 

 

ْ
ْأهديْثمرةْهذاْالعملْ

ْمنْمنحتنيْالطمأنينةْوالسكينةلىْإ
ْلىْالتيْرافقتْخطواتيْبالدعاءإلىْالتيْعلمتنيْسموْالهدفْوحبْالعلمْوالإخلاصْفيهْإ

ْأميْالغالية
ْلىْالذيْغرسْفيْنفسيْحبْالعملْوالإصرارْعليهإ

ْلىْمنْكانتْدعواتهْصدىْفيْأذنيْونبراساْفيْحياتيْإ
ْأبيْالغالي

ْغمرنيْبدعائهْذيلىْالإ
ْللهْفيْعمرهْالىْمنْكانواْليْنعمْالعونْوالسندجديْأطالْا

ْأخواتيْحفظهنْاللهْورعاهن
ْلىْاللواتيْرافقنْمسيرتيْالعلميةإ

ْصديقاتيْبلاْاستثناء
ْلىْكلْمنْيحملْلواءْالعلمْوكدْواجتهدْوسهرْاللياليإ
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اْفلقدْضحتْمنْأجلي،ْولمْتدخرْجهداًْفيْسبيلْإسعاديْإلىْمنْأفضلهاْعلىْنفسيْولمْل
 .علىْالدوامْأميْالحبيبة

ويبقىْمنْيسيطرْعلىْأذهانناْفيْكلْمسلكْنسل كه  .نسيرْفيْدروبْالحياة،ْ

زيز  .صاحبْالوجهْالطيبْوالأفعالْالحسنة،ْفلمْيبخلْعليْطيلةْحياتهْوالديْالع

جواريْوساعدونيْبكلْماْيمل كونْوفيْأصدقائيْوجميعْمنْوقفواْبإخوتيْوْأخواتيْوإلىْ
ْكثيرة  .أصعدة

 أقدمْل كمْهذاْالبحثْوأتمنىْأنْيحوزْعلىْرضاكم
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 شكر و عرفان

 

 

 

 

 

كُمْ ْ"ْ:قالْتعالى ِزيدَن َّ لََأ  ْ َئِنَْشكَر تُم ْل رَب ُّكُم  نَْ ْ"ْۖ وَِإذ ْتََأذ َّ

 والعلمْْالإسلاماشكرْاللهْتعالىْعلىْنعمهْْأولاْ

زيلْوعظيمْالامتنانْْوأتوجه زيديْالذيالمشرفْمنيرْْللأستاذبالشكرْالج ْأعباءْناتحملْمعْبو

 هذاْالعملْفباركْاللهْفيْعمرهْوجعلْذلكْفيْميزانْحسناته

زيلْالىْكلْمنْقدمْْأيضاْموأتقد ريبْلناْبالشكرْالج ْةبعيدْولوْبكلْممنْْأويدْالمساعدةْمنْق

 ةطيب
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ْوالصلاةْوالسلامْعلىْأشرفْالمرساينْالرحمانْالرحيمبسمْاللهْ

ْأماْبعد:ْْ

عرفتْاللغةْعبرْمرْالعصورْالعديدْمنْالتحليلاتْوالدراساتْالتطبيقيةْلبنيتهاْالأساسية،ْفدرستْْ

ريخيْثمْالمقارنْوصولاْالىْالتحليلْالوصفيْالعلميْولمْْ منْوجهاتْنظرْمتعددة،ْبدأْمنْالتحليلْالتا

يْذلكْكلهْبالمعاجمْالتيْتحتويْمفرداتهاْومعانيها،ْبلْدرسوهاْكذلكْمنْالنصوصْْيكتفيْالباحثونْف

ريةْعلىْوجهْالخصوص،ْوذلكْأنْلغةْالشعرْهيْلغةْحاملةْللقيمْالنفسيةْوالثقافيةْوكذاْ ربعةْوالشع الأ

ئصْالاجتماعيةْفهيْباختصارْنسيجْمتكامل،ْومنْهذاْالمنطلقْتعززْلديناْالرغبةْفيْالتعرفْعلىْالخصا

ريةْألاْوهوْ ْوالإصلاحالنصحْوالإرشادْوالزهدْْغرضالتيْتطبعْبنيةْاللغةْول كنْمنْالأغراضْالشع

ْبالتحديدْمنْالشعرْالسعودي.

وياْْ فعقدناْالعزمْبذلكْعلىْاختيارْنموذجْالشعرْالسعوديْفيْعهدناْهذاْالمعاصرْلتحليلهْتحليلاْلغ

ويةْفيْ عْالقصيدةْهذاْمنْجهة،ْومنْْصْنيفيدناْبكونْالهدفْمنْورائهْالبحثْعنْالوظيفةْالبنيةْالنح

ويةْوالدلاليةْالتيْتميزْلغةْالْأخرىجهةْ خطابْفيْشعرْالزهدْمعرفةْالخصائصْالصوتيةْوالصرفيةْوالنح

 والإصلاح،ْفوقعْاختيارناْعلىْقصيدةْللشاعرْالسعوديْعبدْالرحمنْصالحْالعشماوي.

 عنْبعضْالتساؤلاتْالتيْتتمثلْفيْ:ْْالإجابةاعتماداْعلىْماْذكرْسابقاْحولْالموضوعْحاولناْ

 ماذا نقصد بالتحليل اللغوي وفيما تتمثل مرتكزاته الأولية؟  •

وية؟ البنية  فيما يكمن دور كل مستوى، وما مدى أهمية في تشكيل •  اللغ

وية؟  • ويات اللغ  ما مدى نجاعة التحليل اللغوي في ابراز خصائص المست

 وكانْذلكْلجملةْمنْالأسبابْأهمهاْ:
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ارةْعنْدراسةْتحليليةْلنصْأدبيْفيْغرضْْالجدةْفيْأنْالموضوعْعبْنوتكمْجدة الموضوع: •

 الإرشادْوالنصحْ.

التعرفْعلىْواحدْمنْاعلامْالشعرْالسعوديْفيْمجالْاللغةْوالأدبْوهوْعبدْالرحمنْصالحْ •

وية،ْأماْفيْمجالْالشعرْفقدْعرفْ العشماويْالذيْيعرفْبذوقهْالأدبيْالسليمْوضلاعتهْاللغ

ريقْالصوابْوتركْْدائحيةبقصائدهْالم والزهديةْللرسولْصلىْاللهْعليهْوسلمْمنْاجلْالرجوعْللط

 شهواتْالدنيا.

وياْبحث • دونْالحديثْعنْالمؤثراتْالخارجيةْْْاالرغبةْالذاتيةْفيْتحليلْالنصوصْالأدبيةْتحليلاْلغ

ويةْفيْح وبالتاليْيكونْالهدفْالأساسيْمنْالتحليلْهوْالبنيةْاللغ دْذاتهاْْالتيْلاْتمتْللغةْبصلة،ْ

 ولأجلْذاتهاْ.

ابرازْمدىْفاعليةْونجاعةْالتحليلْاللغويْالحديثْفيْال كشفْعنْالخصائصْالصوتيةْْةمحاوْل •

ويةْلنصْمنْالشعرْهذاْمنْجهة،ْومنْجهةْأخرىْمعرفةْماذاْتع ويةْواللغ لقْأوْْاوالصرفيةْوالنح

 العلاقةْالموجودةْبينْعنصريْاللغةْوالصوتْوالصرفْوالنحوْوالدلالة.

يمكنْالانطلاقْمنْالصوتْفيْتفسيرْومعرفةْدلالةْالنصْالشعريْبلْيمكنْالقولْانهاْمحاولةْوكيفْ

ويةْفيْداخلْالنصْتفسيراْتماشىْمعْالسياقْالخاصْ. ْلتفسيرْالظواهرْالنح

لقدْاطلعناْمنْقبلْعلىْدراساتْسابقةْمنها:ْ"التحليلْالسانيْلقصيدةْالورشانْللشاعرْالشيخْ

ْ"تحليلْلسانيْلقصيدةْهيْأميْللشاعرْعبدْالرحمانْصالحْالعشماوي"ْ.سيديْمحمدْالاداوعلي"،ْ

فهدْفريحْالراشيدي:ْْ"ْ:لقدْاعتمدناْفيْذلكْكلهْعلىْمجموعةْمنْالمراجعْوالمصادرْأهمهاْمنْالمذكرْة

ربةْعبدْ ريةْالرحمانْالعشماويتج ريْاأبوْالحسينْأحمدْبنْفارسْبنْ،ْالشع :ْمعجمْمقاييسْاللغة،ْتح:ْْزك

ْْ.السلامْمحمدْهارونعبدْ
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وبةْْأما وباتْالتيْواجهتناْخلالْهذاْالبحثْفيْقلةْالخ برةْالتحليليةْوالتطبيقية،ْأماْالصع الصع

ربطْالمعطياتْبعلمْالدلالةْالذيْهوْعلمْ ْْْ.عبشمتالثانيةْفتكمنْفيْ

فيْالفصلْوبحصولْهذهْالدراسةْطبعاْوجبْعليناْاختيارْمنهجينْمعينينْهماْالمنهجْالوصفيْالذيْوظفناهْ

وياتْالتحليلْاللغويْوالمنهجْالتحليليْالذيْاقتضتهْطبيعةْالفصلْالثانيْفهوْْ الأولْلدراسةْوصفيةْلمست

ربطهماْبالدلالةْالعامةْالتيْيحملهاْالنصْ ويةْوالوحداتْصوتاْوكلمةًْوجملةْثمْي ويحللْالظواهرْاللغ يفسرْ

ويةْفيْداخ لْالنصْاوْمعْالسياقْالذيْيدورْحولهْالشعريْفهوْباختصارْيعملْعلىْوصفْالظاهرةْاللغ

ْنص.ْأي

 ولهذاْاقتضتْطبيعةْالموضوعْأنْيتركزْالبحثْفيْمدخلْتحدثناْفيهْعنْاللغةْوالأدبْالسعوديْوفصلينْ:

وياتْالتحليلْاللغويْالحديثْالصوتيْ ريةْْ–النحويْْ–الصرفيْْ–درسناْفيْأولهاْمست الدلالي.ْدراسةْنظ

وياتْ.فتطرقناْالىْذكرْبعضْ ْالموضوعاتْالتيْتدرسْفيْالمست

ْْأماْفيْالفصلْالثانيْوالذيْهوْالموضوعْالأساسيْللبحثْفقطْتطرقناْفيهْالىْالدراسةْالتطبيقيةْأو

وياتْوهمْالصوتي،ْعلىالتحليليةْفحللناْالنصْ ربعْمست الدلالي،ْفدرسناْفيْقيامْْوْالصرفي،ْالنحويْأ

لحروفْمعْمدىْتكرارهاْفيْالقصيدةْللتنقلْبعدهاْالىْْالأصواتْالموسيقىْالخارجيةْومخارجْوصفاتْا

التكرار،ْأماْفيْالمستوىْالصرفيْفقدْتطرقناْالىْاستخراجْالمشتقاتْْودراسةْعنصرْصوتيْوهيْالقصيدةْوه

وشرحهاْمعْذكرْدواعيْاستعمالها،ْوفيْالمستوىْالثالثْالمستوىْالنحويْفقدْتحدثناْعنْالجملْْ

ْ.والأساليب

ويةْمثل:ْالتضادْوالترادفْبأنواعهاْْرصدْالحقولْالدلاليةْدلالياْتمْوأخيرا ْ.معْالشرحْاللغويوالظواهرْاللغ

ْذيلناْبحثناْبخاتمةْعرضناْفيهاْاهمْالنقاطْالتيْاستقيناْمنها.ْْالأخيروفيْْْ

ْْْ



 

 

 

ْ

 
 
 

 :لــــــمدخ
 

 ْ(والحديثتمهيدْعامْعنْالشعرْ)المعاصرْ ❖

 عواملْنهضةْالادبْاوْالشعرْالسعوديْ)لمحةْعنْالشعرْالسعوديْ( ❖

 السعوديْللعشماوْيالتوجهْالاسلاميْفيْالشعرْ ❖
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ربيْقديماْوحديثاْيتوجبْانْينطويْعلىْْ  فيْتحديدْالمفاهيم.ْْةكبيرْمبالغةانْالحديثْعنْالشعرْالع

جوهرْالانسانْومنطقهْالوجدانيْايْنابعْمنْاعماقْْْلأنهوبالتاليْفانْالشعرْلاْيضمحلْولاْيتفهمْوذلكْ

 قلبهْ.

ربيْكتبْفيْالزمنْالذيْيعاصرْفيهْالقارئْْ:مفهوم الشعر المعاصر هيْدليلْْْوالمعاصرةهوْشعرْع

 اجتماعية.فيهاْالشاعرْشعرهْالحديثْمعبراْعماْيحيطْبهْمنْظروفْْألفالتيْْالمرحلةعنْ

ويلْةوبالتاليْلمْتكنْفكر ربيْالقديمْالمهيمنْلقرونْط ْْة،التجديدْوالخروجْعنْالنمطْالشعريْالع

ويةْحينْخرجْْْصدرول كنهاْتضربْبجذورهاْقديماْفيْزمنْقديمْيعودْالىْْ،تْالعصرْالحديثبن الدولةْالام

رينْمنْهذهْالقيودْالغيرْ ربيْساخ التيْكبلتْالشعرْْالمهمةابناءْالمواليْعنْالنظامْالقديمْلعمودْالشعرْالع

ويين:ْعلىْمستوىْالمضامينْْأويرْ،والشعور سْهذهْالمحاولات:ْابوْنواسْالذيْغيرْالنمطْالشعريْعلىْمست

وبدرْْْ:نذكرْمنهاالىْمحاولاتْاخرىْكثيرةْْبالإضافةوالشكلْ يابْوغيرْمنْْساكرْاْلشنازكْالملائكة،ْ

ريقْتيالمحاولاتْاْل ْْ.عنْالشعرْالقديمْفظهرْماْيسمىْبالشعرْالحرْاوْشعرْالتفعيلةْةمغايرْةجددْالشعرْبط

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ



 :لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خمد

13 

 

 عوامل نهضة الادب او الشعر السعودي:

ربيْةالادبْفيْالممل كْةعنْالشعرْالسعودي:ْانْحركْةلمح التسعيناتْشهدتْتحولاْْةفيْمرحلْةالسعوديْةالع

معْازدهارْالوسائلْْْةخاصْة،فيْالممل كْةازدهاراْواهميْةربماْكانتْاكثرْالتحولاتْالثقافيْ،ملحوظا

ربيْثالنْةوازديادْحركْةالاعلامي ْْةفانتشرْشعرْالتفعيلْ،رْوتناميْمظاهرْالاتصالْالثقافيْمعْالوسطْالادبيْالع

ريفْْنهاميْضوتعددتْم ينْهذهْالاسماءْالشاعرْعبدْبارْالنقادْوالباحثينْمنْْظنألفتْاليهاْْةبرزتْاسماءْشع

ريأىْانهْأالذيْرْ،الرحمنْصالحْالعشماوي ربتهْالشع ريأفْةخلصْفيْتج ْةصدرْعدداْمنْالمجموعاتْالشع

 ْ.نيوانساْْيهاْنحوْماْهوْمثالناميْضوالشعرْالعموديْواتجهْبمْةبينْشعرْالتفعيلْغلبهااراوحْالتيْ

ْةاسهاماْفاعلاْفيْاثراءْالحركْأسهمواويعدْعبدْالرحمنْالعشماويْمنْالشعراءْالسعوديينْالذينْْ

ريْةالادبي ْكاتبْلهْْةاضافْ،فيْمجالْالشعرْوالنثرْةمنْخلالْاصداراتهْالمختلفْةالشع ورهْفيْمجالْحْضالىْانه

ْية.اليومْةالصحاف

علىْْْةالثقافيْةكذلكْالحركْتفيْاواخرْالتسعيناتْنشْطْةومعْازدهارْالوضعْالاقتصاديْفيْالممل ك

ُْصُْجميعْ الانتشارْمعْمطلعْالتسعيناتْفظهرْال كثيرْمنْالشعراءْالسعوديينْْةدهاْواصبحتْالمجالاتْكثيرع

وبيْةوخاصْةالادبيْةفيْالساح ْوبالإضافةْةوالجماليْةوالقيمْالفنيْةالعشماويْالذيْتميزْشعرهْبالظواهرْالاسل

ربيْالىْتمكنهْ والشعرْْةتفعيلاْلشعرْْةوقدرتهْعلىْكتابْ،الفاظهْْةعلىْفصاحوحرصهْمنْاساليبْالبيانْالع

ربيْةالىْمضامينْشعرهْالتيْتتجهْفيْاغلبهاْالىْهمومْالامْةالعموديْمعاْاضاف ْةومعالجْةالاسلاميْةالع

1ْ."الشعرْالحر"ْةقضاياهاْمعْهذهْالاسلوبْللتجديدْفيْالكتاب

ْ:الشعرْالسعوديْللعشماويْالتوجهْالاسلاميْفي

 
ربةْعبدْ  1 رية،ْشهادةْْالرحمانْالعشماويفهدْفريحْالراشيدي:ْتج 3ْ،ْص2009ْ،ْجامعةْمؤتةْماجيستيرالشع
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فيهاْعبدْالرحمنْالعشماويْفيْمباغتهْوجدانهْالدينيْاذْانهْْأالتيْنشْةلقدْاسهمتْالاجواءْالدينيْ

ريمْوهوْصغير ويأوقدْحفظْْ،حفظْالقرانْال ك ويْةبالسيرْأكدكماْْةكثيرْةحاديثْنب ْْةوصورْمنْحياْةالنب

التيْتحتويْعلىْبعضْكتبْالفقهْْعندهْاستفادْمنْمكتبهْوالدهْةالاسلاميْْةوفيْتشكيلْالثقافْة،الصحاب

لديوانْحسانْبنْثابتْفحفظْمعظمْْةهْالمسترسلتالىْقراءْبالإضافةْ،والحديثْوكثيرْمنْكتبْالادب

يمكنْانْتؤتىْاكلهاْالطيبْفعززواْفيهْْْةخيرْةصالحْاساتذتهْبذرةفيهْْأىرفْ.ثرْبهاْفيهْاأقصائدْالديوانْوت

ربيْةصحْللامنانْتكونْقصائدْفيهاْْْةمعْضرورْ،تمثلهاْفيْشعرهْةوضرورْةميالروحْالاسلا وتطبيقْْةالع

وينْالتيْأبرزتعاليمْالدينْالاسلاميْومنْْ فقدْْْة.توجهْالدينيْديوانْمشاهدْمنْيومْالقيامباْلْألمتْالدوا

ويْةقصائدْهذاْالديوانْالبالغْىاستوف ريمْ وفيهْْةفيهْاهوالْيومْالقيامْصورسبعْقصائدْمنْوحيْالقرانْال ك

وبْةدعو وترغيبْفيْْْ،التيْيعيشهاْالشبابْالمسلمْغةائزالْةالىْمنهجْاللهْتعالىْوفضحْالحياْةوالابانْةالىْالت

ْْ.يلةذسلوكْدروبْالفضيلةْوالنأيْعنْدربْالر

ريْةوبالتاليْتتوزعْالحرك هيْالدينْْْةعلىْثلاثْمحاورْرئيسيْةالسعوديْةللعشماويْفيْالممل كْةالشع

ياْالتيْبرعْفيْتجسيدهاْعلىْشكلْضاوينعرجْتحتْكلْمحورْمنْهذهْالمحاورْعددْمنْالقْأةوالمرةْوسياس

ري 1ْفيهاْاحساسْوتوجيهْونصح....ْالخْةصورْشع

ْ

 
ربةْعبدْ  1 رية،ْشهادةْْالرحمانْالعشماويفهدْفريحْالراشيدي:ْتج 5ْ-4،ْص2009ْ،ْجامعةْمؤتةْماجيستيرالشع



 

 

 

 
وياتْالتحليلْاللسانيالفصل الأول:   مست

ْ
 المستوى الصوتي المبحث الأول:  ❖

 مفهومهْالمطلبْالأول:ْ ✓
 موضوعاتهْالمطلبْالثاني:ْ ✓

 المستوى الصرفي :ثانيالمبحث ال ❖
 مفهومهالمطلبْالأول:ْ ✓
 موضوعاتهالمطلبْالثاني:ْ ✓

 التركيب  أوالمستوى النحوي  :ثالثالمبحث ال ❖
 مفهومهالمطلبْالأول:ْ ✓
 موضوعاتهالمطلبْالثاني:ْ ✓

 المستوى الدلالي :رابعالمبحث ال ❖
 مفهومهالمطلبْالأول:ْ ✓
 موضوعاتهالمطلبْالثاني:ْ ✓

ْ
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 :تقديم

ويةمنْالظواهرْْظاهرةْلدراسة منهاْْْتتألفالتيْْالأوليةهاْْريقومْالدارسونْبتفكيكهاْالىْعناصْاللغ

وياتْويدرسونها نحويْاوْدلاليْوعليهْْيمستوىْصوتيْاوْصرفيْاوْتركيْبْْ:علىْمستوىْواحدْاوْعدةْمست

ويةالتنوعْطرقْالتحليلْاللغويْتبعاْلتنوعْالمستوىْاللغويْالذيْتنتميْاليهْهذهْالظواهرْ  المرادْتحليلهاْ.ْاللغ

وياتْالتحليلْاللساني:ْمصطلحْلسانيْحديثْيضمْالمعانيْالتيْسبقْذكرها،ْوهذهْْ ومصطلحْمست

وياتْتكادْتكونْ التيْتقومْعليهاْْالأبنيةوْألسنْوذلكْبالنظرْالىْالمقوماتْأواحدةْفيْاللغاتْوالالمست

ريةعمومْاللغاتْ ْالقديمةْاللسانيةولذلكْفانْالدراساتْْ،منْاصواتْوكلماتْوتراكيبْودلالاتْالبش

ويةتمتْجميعهاْبوصفْالظواهرْاهالتيْْالحديثةْاللسانيةودراساتْ ْْولاْتكادْتختلفْْ،وتحليلهاْاللغ

ربةْةالاْفيْماْيتعلقْبالمنهجْوكيفيْالحديثةعنْْالقديمةولاْْالقديمةعنْالدراساتْْالحديثةالدراساتْ ْالمقا

ْ.وْفيْتداولْالمصطلحاتأْ،وْالتناولأ

ريق هذهْْبطبيعةوذلكْفيماْيتعلقْْبشأنها،هيْالتيْينحصرْالخلافْْْلأنهاْة،التناولْمهمْةفط

وياتْوعددها،ْوالت ويات،ْوماْْْبشأن،ْاذْقدْلاْيتمْالاتفاقْبشأنهاداخلْالحاصلْالمست عددْهذهْالمست

ْبينْهذاْالمستوىْوذاك.ْالقائمةْالعلاقةْوفيوْلاْيدخل،ْأيدخلْضمنهاْ

وياتْْةالتحليلْوسيوْلْدراساتْالقديمة:في الدراسات  ❖  فيْالثلاث:ْاللسانيةتنحصرْالمست

ويشمل الاعراب -1  .مستوى التراكيب 

ريفهاتص الكلمات و بنيةمستوى الصيغ يشمل  -2  . ا

 الأصوات. -3

وير"وقدْابدىْْ:الحديثة اللسانيةاما في الدراسات  ❖ ويةْالمدرسةرائدْْْ"س مروراْْالوصفية.ْالبني

وياتْْْفإنهاْْ،وغيرهمْ"بلوفيلدو"ْ"نو"جاكسوْْ"بمارتيني"  :التاليةتشملْالمست
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منْحيثْالبحثْفيْمخارجْالحروفْْ،مجالْالاهتمامْفيهْالجانبْالصوتيْالمخضْالأصوات: .أ

 ْ.وصفاتها

ويطرْبتأثيروتهتمْْ،ياجوْالفونولوأْالوظيفة:صوات أال .ب عليهاْمنْْْأالاصواتْببعضهاْالبعض،ْ

 .تغييرات

ريفْْالقابلةريفْالكلماتْحوتْ،الكلماتْةبنْيأويهتمْبْْ:المستوى الصرفي .ج ْْالصرفيةالتغيراتْوللتح

 .عليهاْالطارئة

 ْ.واتلافْالكلماتْفيْماْبينهاْ،التراكيبْوالجملْةبنيْأويتعلقْبْ:المستوى التركيبي .ْد

بعداْْالإفراديةبهاْفيْصيغتهاْْالمترابطةوالمعانيْْالمعجميةويتناولْالوحداتْْ:المستوى الدلالي .ه

والمجازْْْبالحقيقةْوالمتعلقةْ،عنْعلاقتهاْبالنسيجْالتركيبيْاوْالدلالاتْالتيْيفرزهاْالسياق

 ْ.والبيانْوغيرهاْةوالتسمي

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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 المبحث الأول: المستوى الصوتي أولا: 
ريفْاوْمفهومهْلغةْواصطلاحْا .1 ْالمطلبْالأول:ْتع

 لغة: -أ

ريفْاجاءْفيْمعجمْمقياسْاللغةْل ادْوالواوْوالت اءْأصٌلْصحيٌحْْالصوتْيقولْ"بنْفارسْتع الص 

وت،ْ تْإذْكانْشديدْالص  زيدٍْورجلْصي َّ ْماْوقرْفيْأذنْالس امع،ْيُقالْهذاْصوتْ وهوْجنٌسْلكل 

ْ.1ذهبْصيتهْ"الحسنْفيْالناس،ْيقالْ والصيت:ْالذكرْوصائتْإذْصاح"

ويصاتْ:ْالصوت:ْ"الجرسْمعروف،ْمذكر،ْوقدْوفيْلسانْالعربْلابنْمنظور صاتْيصوتْ

ْ...ْ"صوتا،ْوأصاتْوصوتْبه:ْكلهْنادى

يقالْذهبْصيتهْفيْالناس،ْأيْذكرهْوالصيتْوالصات:ْالذكرْالحسن،ْالجوهري:ْالصيتْالذكرْو

ْ.2الناس،ْدونْالقبيْح الجميلْالذيْينتشرْفي

 اصطلاحا:  -ب

هاْووظائفهاْْوهوْالذيْيمحقْفيْالاصواتْوكيفْستكونْمخارجها.ْوانواعْالمخارجْوصفاتهاْوتماثل

ريقةْالنطقْكماْيبحثْفيْالمقاطعْالصوتيةْوالنبرْوالتنغيم. ْالمنوطةْبهاْوط

ريفهْلهْ"ْأعلمْظانْالصوتْعرضْيخرجْمنْالنفسْمستطيلاْْ ويظهرْمفهومهْحلياْعندْابنْجنيْفيْتع

اناْابنْْوهذاْيعني3ْْمتصلاْحتىْيعرضْلهْالحلقْوالفمْوالتسقيفْمقاطعْثنيهْعنْامتدادهْواستطالتهْ"

ريقْتظافرْاعضاءْالجهازْالصوتيْعندْْْكيفيةقدْتفطنْالىْْ،جني حدوثْالصوتْاللغويْالذيْيتمْعنْط

ريق  .فيْاخراجْذلكْالصوتْبأخرىاوْْةالانسانْبحيثْيشاركْكلْعضوْبط

 
رياء:ْمعجمْمقاييسْاللغة،ْتح:ْعبدْالسلامْمحمدْهارون،ْدارْالفكر،ْط  1 ْ،ْدْس،ْمادةْ)صوت(1أبوْالحسينْأحمدْبنْفارسْبنْزك
ْ.،ْمادةْ)صوت(4،ْمجلد1119ْال كبيرْوآخرون،ْدارْالمعارف،ْكورنيشْالنيلْالقاهرة،ْج.م.ع،ْْللهابنْمنظور:ْلسانْالعرب،ْتح:ْعبدْا 2
6ْصْْ،1985ْ،دمشقْ،دارْالقلمْ،1جْ،1طْ،تحقيقْحسنْهنداويْ،عةْالاعراب"سرْصنا"ْ:ابوْالفتحْعثمانْابنْجني 3
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وصفْْْةلصوتْالانسانْمنْناحيْالعلميةْالدراسةهوْ"ْ:ويعرفهْايضاْرمضانْعبدْالتوابْقائلاْ

التيْيتميزْبهاْعنْاصواتْْالمختلفةبهاْعنْالاصواتْْيتميزالتيْْالمختلفةحدوثهْوصفاتهْْةمخارجهْوكيفي

بعضهاْالبعضْعنْالتركيبْفيْْْتأثيرهاالتيْتخضعْالاصواتْفيْْالصوتيةالاخرىْكماْيدرسْالقوانينْ

ْ.1ْ"الكلماتْاوْالجمل

ريفْبينْانْعلمْالاصواتْينقسمْالىْقس ْ:ْْمينْمختلفينضمنْهذاْالتع

للصوتْالانسانيْانْيحددْمخارجْْالموضوعيةْالعلميةْبدراسةمنْهذاْالعلمْيهتمْْْ:ولأفالشق ال

لهاْعنْغيرهاْوهذاْماْيطلقْعليهْمصطلحْْةحدوثهاْبنيانْصفاتهاْالمميزْةالاصواتْوكيفي

PHONETIQUEْعلمْالاصواتْاوْالصوتياتْاي.ْ

وْأالاصواتْفيْالمعنىْالنحويْْةوظيفْةمنْهذاْالعلمْفهوْالذيْيعنيْبدراسْ:واما الشق الثانيْ

 LAطلقْعليهْمصطلحْأوقدْْ،اخرىْالدورْالذيْيلعبهْالصوتْداخلْالتركيبْاوْالسياقْةبعبار

PHORMOLOGIEْْة.وْالصوتياتْالوظيفيأالاصواتْالوظيفيْْعلم

 المطلب الثاني: موضوعاته .2
 

 مكوناته:  و أالصوت  ةماد ❖

 صفاتْالحروف.ْ–ْمخارجْالحروفْ–ْالصوتْ–ْجهازْالنطقْ-الهواءْ

 مكونات جهاز النطق: ❖

 اللهاة.ْ–الاسنانْْ–الحنكْْ–الشقانْْ–ْالخياشيمْ–ْالشفتانْ–الحنجرةْْ-الاوتارْ–ْاللسان

 
  13صْْ،1997ْ،القاهرةْ،مكتبةْالخانجيْ،1طْ،مدخلْالىْعلمْاللغةْومناهجْالبحثْاللغويْ:رمضانْعبدْالتواب 1
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 مخارج الحروف: ❖

وبينْالعلماءْالمحدثين.ْ  اختلفتْمخارجْالحروفْبينْعلماءْالعربْالقدامىْ

فالمخارجْعندهْفيْكتابهْْْ،هيدياذلكْعالمْالاصواتْالخليلْانْاحمدْالزْلسوفْتمثلْْعند القدامى: .1

 :1ْْةالعينْهيْثماني

 .الغينْ،الهاءْ،الحاءْ،نْمخارجهاْمنْالحلقْوهيْالعينأبذلكْلْوسميتْالحلقية:صوات أال .أ

وية:صوات أال .ب ويةوصفتْْالله  ْ.والكافْ،هاْمنْاللهاةْهيْالقافأنْمبدألْبالله

رية:صوات أال .ج الجيمْْ:مخرجهيعنيْوْ،رْالفمجنْمخارجهاْمنْْشأسميتْبهذاْالاسمْلْوالحروفْالشج

 .الضادوالشينْو

اللسانْطرفْاللسانْْةيْمشددأْ،اللسانْةنْمبداهاْأسلألْةسليأووصفتْبالْة:سليأصوات الأال .ْد

 .الصادْوالسينْوالزايْ:والحروفْهي

ْالأعلىْ.هاْمنْنطعْالغارْأنْمبدألْةوصفتْبالنطعيْء،ْالتاءْوالدال.اْطوهيْاْلْة:صوات النطعيأال .ه

هاْمنْذلقْاللسانْوالذلقْهوْأنْمبدألْةولقبتْبالذلقيْ.النونْ،اللامْ،وهيْالراءْة:صوات الذلقيأال .ْو

 .تحديدْالطرف

ويصوات أال .ْز ْة.هاْمنْالشفأنْمبدأهكذاْلْالباء.ْوسميتْ،الميمْ،الفاءْة:حروفْالشفْة:الشف

 
33ْْالىْص29ْْمنْصْْ،1جْ،معجمْالعينالخليلْالفراهيدي:ْْ:ينظر 1
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فيْظلْْةالعلميْةالدقيقْةهوْاعتمادهاْالملاحْظْةالحديثْةلعلْماْيميزْالدراساتْالصوتيْ:عند المحدثين .2

ربيةنْمخارجْالحروفْأويكادْيجمعْالعلماءْالعربْالمحدثونْعلىْْوالآلاتْْبالأجهزةْةالاستعان ْالع

 رةْوهيْ:شع

ريبْْْ.والميمْوالواوْوالفاءْ،الباءْ:وحروفهْالتيْتخرجْمنهْهيْ:الشفوي جرخالم .أ وتحدثْعندماْته

 ْ.الشفتينْمنْبعضهما

السفلىْْالشفةوهذاْالصوتْيخرجْعندماْتتصلْْ،وتخرجْمنهْالفاءْالأسناني:المخرج الشفوي  .ب

 .العلياْمعْحدوثْتضييقْفيْمجرىْالهواءْبالأسنان

تخرجْْ.الضادْ،الصادْ،السينْ،الزايالظاء،ْْ،التاءْذال،صواتْاْلأوتخرجْمنهْْي:انسنأالمخرج ال .ج

 1العليْاْبالأسنانصواتْمنهْعندماْيشملْطرفْاللسانْأهذهْال

 وهوْيحدثْعندماْيلتقيْاللسانْمعْاللثة.ْ.الراءويخرجْمنهْاللامْوالنونْْْ:المخرج اللثوي .ْد

ويتحققْْ:المخرج الغازي .ه صوتْفيهْعندماْتلتقيْْاْلوهوْالصلبْيخرجْمنهْالسينْوالجيمْوالياءْ

 .انْمعْالطبقْاللينْاوْالحنكساللْةمؤخر

ْْبالتقاءويتحققْالصوتْفيهْْ.الخاءْ،العينْ،ويخرجْمنهْالكافْ،وهوْالطبقْاللينْ:المخرج الطبقي .ْو

ْ.اللسانْمعْالطبقْاللينْاوْالحنكْةمؤخر

 اللسانْمعْاللهاة.ْةاتصالْمؤخرْنتيجةويحدثْفيهْْ.هْالقافويخرجْمنْْ:المخرج اللهوي .ْز

 وهذاْالمخرجْيتحققْعندماْتتقلصْجدرانْالحلقْ.ْ.ويخرجْمنهْالعينْ:المخرج الحلقي .ح

 
ربيةْ:نايفْسليمانْواخرونينظر:ْ 1 وياتْاللغةْالع 19ْْصْْ،مست
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صوتانْيحدثانْعندماْيلتقيْالوترانْاْلوهذانْْوالهمزة،وتخرجْمنهْالباءْْ:المخرج الحنجري ْ.ط

ْ.1الصوتيان

 ْ:عةْتميزْبهاْعنْبعضهاْبعضتنْوللحروفْصفاتْْمْصفات الحروف: ❖

فيْْْالاعتمادشبعْأحرفْ"ْالفقالْْرالجهْةعنْصفْهيوبسْتحدثْوالمهموسة: ةالصفات المجهور .1

ويجريْالصوتْ،النفسْانْيجريْمعه2ْْوضْعْ،موضوعه ويقولْْ،حتىْينقضيْالاعتمادْعليهْ

ربيناالصوتيصوتْيكونْمعهْالوترانْ"ْْنهاْأالمحدثونْبْ،عنها بسببْاندفاعْهواءْالزفيرْْْبحيةْ،نْمتقا

رينْالصوتيينْوالْامنتظماْشديدْاتذبذبْةمنْالحنجر ْْذ،ْر،ْد،ْج،ْب،صواتْالمجهورةْفي:ْأفيْالوت

 3ْ"يْو،ْم،ْن،ْل،ز،ْض،ْظ،ْع،ْغ،ْْ

وهيْت،ْْْ"4ْفيْموضعهْحتىْجرىْمعهْالنفيْْالاعتمادضعفْأهيْحرفْْة:صوات المهموسأوال

 ْ.ق،ْكْح،ْخ،ْخ،ْس،ْش،ْص،ْط،ْف،

الشديدْوهذْالذيْيمنعْالصوتْانْيجريْْففيْالحروةْ"ْيعرفهاْسيوْلْة والرخوة:صوات الشديدأال .2

 "ْْبْ،دْ،تْ،طْ،جْ،كْ،قْة،يْالهمزفْْ:فيه

ْيقولْعنهاْابنْجني:"ْوالرخوْهوْالذيْيجريْفيهْالصوت"ْة،الاصواتْالرخو

 : الاستعلاء  .3

 .العليْوالارتفاعْة:لغ •

 
  19ينظر:ْالمرجعْنفسه،ْصْ 1

ويهْ 2 405ْْصْْ،1ْ،1994طْ،بيروتْ،2جْة،دارْال كتبْالعلميْ،الميلْيعقوبعلقْيْ،الكتابْسب
17ْصْ،1ْ،2001ْدارْعالمْال كتب،ْالقاهرة،ْطْ،البابْالصرفيْوصفاتْالحروفْ،وفاءْكاملْفايد 3
 75صْْ،1جْإسماعيل،تحقيقْمحمدْْ،الادبْةسرْصناعْ،ابنْجنيْ 4
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 ْ.ارتفاعْجزءْكبيرْمنْاللسانْالىْالحنكْالاعلىْعندْالنطقْا:اصطلاح •

 1جمعتْفيْقولهم:"ْخص،ْضغطقظْ"ْةسبعْحروفه: •

 :قالْابنْالجزريْرحمهْاللهْ

َْضغ ٍطْ"ْ ((َْحصَر وََسب ُعْعُل وٍ:ْ))ُخص َّ  ْ"ْقِظ 

 تسميتها:  •

منْْةنْالصوتْيعلوْعندْالنطقْبهاْالىْالحنكْفينطبقْالصوتْمستعلياْبالريحْمعْطائفأسميتْبالاستعلاءْل

 .2اللسان

 ستفال:  إال .4

ْالانخفاضْ:ةلغ •

 انخفاضْاللسانْالىْقاعْالفمْعندْالنطقْبالحرف.ْاصطلاحا: •

ربعْحروفه: • وهذهْالحروفْحكمهاْالترقيْقولاْْ.بعدْحروفْالاستعلاءْةحرفا.ْالباقيْوعشرونْأ

ْ.3الالفْواللامْوالراءْفيأتيْالكلامْعنهاْبمشيئةْاللهْاواحداْال

 طباق: إال .5

 الالصاقْة:لغ •

ْْ.4فيْالاعلىْعندْنطقْبحروفهْبحيثْينحصرْالصوتْبينهماْنكانطباقْاللسانْعلىْالحْ:اصطلاحا •

 
  148صْْ،2012ْ،مصرْ،المكتبةْطالبْالعلمْ،دراسةْالمخارجْوالصفاتْ:جمالْبنْابراهيمْالقرش 1

148ْْصْْ،2012،ْدراسةْالمخارجْوالصفاتْالمكتبةْطالبْالعلمْمصرْ:جمالْبنْابراهيمْالقرش 2
151ْْصْْ،المرجعْنفسهْ 3
159ْْصْْ،المرجعْنفسهْ 4
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 1ْ.الظاءْ،الطاءْ،الضادْ،الصادْ:هيْةربعأْ:حروفه  •

 :الإصمات .6

 المنعْْة:لغ •

زيدْعنْثلاثْحروفْْ:اصطلاحا •  ْ.منعْانفرادْاصولْهذهْالحروفْفيْكلمهْت

 ْ.2بعدْحروفْالاذلاقْةحرفاْالباقيْخمسةْوعشرونْ:حروفه  •

 :3الإصمات ضد  الإذلاق .7

وبلاغتهاْوطلاقتهْةدحْة:لغ •  الطرْفْ:اللسانْ

طرفْْمنْلسانْايْطرفهْاولْاْلوجهْمنْذلكْبخرالنطقْبهْْةالحرفْوسرعْةخفْْ:اصطلاحا •

ْْ.احدىْالشفتينْاوْفيماْبعد

ْ."فرزلب"ْ:جمعتْفيْقولهمْةستْ:حروفه  •

 ْ:نذكرْمنهاْةالنوعْالثانيْالتيْليسْلهاْضدْوهيْتسع ❖

ريرْ–ْالانحرافْ–ْاللينْ–القلقلةْْ-الصفيرْْ  الغنة.ْ–ْالخفاءْ-الاستطالةْْ–اللفظيْْ-ْالتك

 :4الصفير .8

 .صوتْيشبهْصوتْالطائرْ:معناهْلغة: •

 .حروفهْْبأحدمنْبينْالثناياْوطرفْاللسانْعندْالنطقْْزائدْيخرجصوتْْْ:اصطلاحا •

 

19ْصْْوفاءْكاملْفايد:ْالبابْالصرفيْوصفاتْالأصوات،ْ 1
  165ص2013ْْ-2012جامعةْأدرار،ْْماستر،ْتحليلْلسانيْلقصيدةْالورشانْللشاعرْسيديْمحمدْالاداوعلي،زوليخةْيعيشي:ْمذكرةْتخرجْْ 2

31ْ،ْص1ْ،1982سرْالفصاحة،ْدارْال كتبْالعلمية،ْبيروت،ْلبنان،ْطالخفاجيْالحلبي:ْ  3
48ْْْ-50ْصْْ،2012،ْمصرْ،المكتبةْطالبْالعلمْ،دراسةْالمخارجْوالصفاتْ،جمالْبنْابراهيمْالقرشينظر:ْ  4
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 .السينْ،الزايْ،الصادْ:حروفه  •

 القلقلة: .9

 الاضطرابْلغة: •

ويْةالاضطرابْاللسانْعندْالنطقْبالحرفْحتىْيسمعْلهْنبرْ:اصطلاحا •  ْْة.ق

 ".قطبْجد"ْ:فيْقولهم5ْْ:حروفها  •

 : اللين .10

 .ةالسهوْلْة:لغ •

 ْ.علىْاللسانْةوعدمْكلْفْةاخراجْالحرفْمنْمخرجهْبسهوْلْ:اصطلاحا •

 .الشكلتانْالمفتوحْماْقبلهماْ.اثنانْهماْالواوْوالياْءْ:حرفاه  •

 :الانحراف .11

 .الميلْوالعدولْة:لغ •

 .الميلْبالحرفْبعدْخروجهْمنْمخرجهْعندْالنطقْبهْحتىْيصلْالىْمخرجْاخرْ:اصطلاحا •

ْ.اللامْوالراءْ:حروفه  •

 : النبر والتنغيم ❖

 :النبر .1

 .1فانهزمْتيضغطْوقدْصمدتْالحروفْْلأنهالهمزْفيْالكلامْْوالضغطْومنهالهمزْمثلْالغبرْْة:لغ

 
ْ.مادةْهمزْ،لسانْالعربْ،ابنْمنظورْ 1



 مستويات التحليل اللساني   :الفصل األول

26 

 .1ْالضغطْالهواءْالمندفعْفيْالرئتينْةهوْالاستحقاقْفيْالصوتْوارتفاعْفيهْمتوقفانْعلىْنسبْ:اصطلاحا

 : يمغالتن .2

ربيْةاوْالعبارْةارتفاعْالصوتْامْانخفاضهْعلىْمستوىْالجمْلْةهوْدرج ْْةونجدْهذاْفيْمعظمْاللغاتْمثلْالع

زي  .2نْالنغْماالتيْتستخدمْةوالانجلي

 :بين النبر والتنظيم .3

ريفْانْالتنغيمْذويتضحْمنْ صلةْبالنبرْلانْالفرقْبينهماْيكمنْفيْانْالنبرْضغطْعلىْْْخلالْهذهْالتعا

ْْ.كلهاْةاوْالعبارْةفيْحينْانْالتنغيمْتشكيليْصوتيْللجملْْ،اوْفيْسياقهاْةالمفردْةالكلْم

 :3التكرار ❖

زيْةفنيْةيعدْالتكرارْظاهر زيدْالخطابْجمالْةتحفي نسقيا.ْيرتبطْالتكرارْْائتلافْااْولثريْدلالاتْالنصْوت

التكرارْْْلأسلوبْ،وماْبهْمنْخصائصْيمتازْبهاْمنْالجميعْ،منْجانبْاخرْوبالإطنابمنْجانبْْْبالتأكيد

سلوبْتعبيريْيصورْانفعالاتْالنفسْوخلجاتهاْواللفظْالمكررْفيهْهوْالمفتاحْالذيْينشرْأوْةخاصْةهميأ

 ة.كلْصورْلالضوءْ

 منهاْ:ْةيتحققْالتكرارْفيْالنصْعبرْاشكالْعدْ

مماْيعطيْالالفاظْالتيْتردْفيهاْتلكْْ،ويقتضيْتكرارْحروفْيعينهاْفيْالكلامْ:تكرار الحرف .1

 ة.الشاعرْالنفسيْةالحروفْابعاداْتكشفْحاْل

ريةْةبهاْقوواكسادلالاتهاْْلإغناءفيْالكلامْْةفاظْالواردْلهوْتكرارْالاْة:تكرار اللفظ  .2  .تأثي

 
ريمْ 1 ربية:ْعبدْال ك ْْ.13ص1997ْْسنةْ،ْالماجستيرْفيْاللسانيات،ْالنبرْوالتنظيمْفيْاللغةْالع
ْكليةْالآدابْوالعلومْالإنسانيةْ 2   .3صْْ،2010جوان7ْْالعددْ،جامعةْبسكرةْ،مجلة

2/4/2022ْتاريخْالولوجْ،2022ْبلاوي،ْرسولْْ"،مجيدْالبديري"فيْشكرْالدكتورْعلىْْةالتكرارْودلالاتهاْالنفسيْةظاهْرalmothaqaf.comْْ:انظْر 3
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 المبحث الثاني: المستوى الصرفيثانيا: 
 المطلب الأول: مفهومه  .1

 
وياتْفيْالتْةفي اللغ -أ ربيحلهوْثانيْمست القدماءْوالمحدثونْوالصرفْمنْْْةيلْوقدْاهتمْبهْعلماءْالع

ويلهْوتغييرهْومنهْقولْْْ"1عنْوجههْالشيءوالصرفْردْ"حرفْباءْفيْلسانْالعربْْْةماد ايْتح

وبهمْ  .2قومْيفقهونْ"ْبأنهماللهْعزْوجلْ"حرفْاللهْقل

ْكيفيْوفي الاصطلاح -ب ربيةْالأبنيةْةصياغْةيعرفْبه وزانهاْوالتغيراتْأوْالأبنيةواحوالْهذهْْالع

ْ.3عليهاْمنْحيثْحركتهاْوسكونهاْوعددْحروفهاْوترتيبْهذهْالحروْفْأالتيْتطر

ريفهاْفهوْيدرسْالوحداتْْ،واشتقاقهاْالكلمةبناءْْةل كيفيْمتهيْْنعلمْالصرفْاذف ْْالصرفيةوتص

ويةوالصيغْ التيْتتمثلْفيْالاسمْوالفعلْوالزمنْوالاشتقاقْوالاسماءْكاسمْالفعلْواسمْالمفعولْوالصيغْْاللغ

 ْ.وغيرها

رْب ادْْ،ْوفيْهذاْاستبعةوالافعالْالمتصرفْةومجالْعلمْالصرفْيقتصرْعلىْجانبينْهمْالاسماءْالمع

مثلْابراهيمْواسماعيلْوغيرهاْوالاصواتْمثلْْالمحميةوغيرها،ْوالاسماءْْالإشارةمثلْاسماءْْالمبنيةْللأسماء

 ْْ.طورْصوتْالغرابْوغيرها

ْْ.لْف،ْء،يضاْدونْانْننسىْالتطرقْلمميزاتْالصرفيْالذيْحددْمنْثلاثْاصول:ْْأو

 المطلب الثاني: موضوعاته  .2
 

 :المشتقات ❖

 
55ْْصْْ،5جْ،مادةْحرفْ،لسانْالعربْ،بنْمنظوراْ 1
وبةْ 2 17ْْالايةْْ،سورةْالت
زيعْْ،التطبيقْالصرفيْ:يحعبدهْالراجْ:ينظر 3 ربيةْللطباعةْوالنشرْوالتو  7ص ،2008ْ،1طْ،دارْالنهضةْالع
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ربيةْاللغةتتميزْْ ويْةولهذاْيعنيْانْهناكْمادْةاشتقاقيْلغةبانهاْْالع اذْْ(بْ–ْتْ–ْْكْ)مثلْْةمعينْةلغ

كاتبْاوْْْ:نْنقولأْكْةخاصْةكلْهيئهْمنهاْوزنْخاصْولهاْوظيفْة،يمكنْلتشكيلهاْعلىْهيئاتْمختلف

 ْ.مكتوبْاوْمكتب

ويةْالمادةانهاْتجريْداخلْْالعمليةفانتْتلاحظْانْهذهْ وهذهْْ،وتشكلهاْتشكيلاْجديداْالسابقةْاللغ

 .1التيْتعرفْبالاشتقاقْالعملية

اسمْمفعولْصيغْْْ-اسمْالفاعلْْ:انواعْمجالاتهاْةبطهْقواعدْوقوانينْوهيْعدْضوعليهْفانْالاشتقاقْت

ْة.اسمْالاْلْ-والزمانْْاسمْمكانْ-ْاسمْالتفضيلْ-ْالصفةْالمشبهةْ–المبالغةْ

 فيْمختلفْالقصائد.ْالواردةتْوصيغهاْنقومْبعرضْالمشتقاسونحنْفيْهذاْالصدىْ

علىْمنْوقعْمنهْالفعلْاوْقامْبهْْْةاسمْمشتقْمنْمصدرْالفعلْالمبنيْللمعلومْلدلاْلْاسم الفاعل: .1

كانتْْإذاْةمعْقصدْالتجددْوالحدوثْمنْالثلاثيْعلىْوزنْفاعلْنحوْكاتبْل كنْتغلبْعليهْهمز

 قائل.ْْ:فيْالماضيْنحو

فيهاْمضمونهْوكسرْماْقبلْاخرهْنحو:ْْةومنْغيرْالثلاثيْعلىْوزنْمضارعهْفانْالْحرفْالمضارع

2ْمتعلْم

ويكونْْ،علىْماْوقعْعليهْالفعلْللدلالةاسمْمصوغْمنْمصدرْالفعلْالمبنيْللمجهولْْ:اسم المفعول .2

 .مكتوبْْ–معلومْْ:منْالثلاثيْعلىْوزنْمفعولْنحو

 .3ثلاثيْعلىْوزنْاسمْفاعلهْماْقبلْاخرهْنحوْحسْناْلومنْغيرْ

 
زيعْ،عبدهْالراجحي:ْالتطبيقْالصرفي 1 ربيةْللطباعةْوالنشرْوالتو 75ْْص2008ْْ،1طْ،دارْالنهضةْالع
ربيةْ 2   310صْْ،1354ْ،دطْ،بيروتْ،دارْال كتبْالعلميةْ،احمدْالهاشمي:ْالقواعدْالاساسيةْاللغةْالع

ريفْالافعالْوالمصادرْوالمشتقاتْ:صالحْسليمْالفخريْ 3 213ْْْ–212ْصْْ،1996ْ،طدْ،القاهرةْ،دارْعظمةْ،تح
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المشبهةْتفترقْْةوهيْاسمْيصاغْمنْالفعلْاللازمْعلىْاسمْالفاعلْومنهْسميتْالصفْالمشبهة: ةالصف .3

 .1ْعلىْالقنوتْوالدوامْةعنْاسمْالفاعلْعلىْانهاْصفهْللدلاْل

َْ)اسمْمشتقْيدلْعلىْمكانْوقوعْالفعلْيصاغْمنْالثلاثيْعلىْوزنْْْاسم المكان: .4 ْْ(علفْ م

ِْْ)و  .2ومنْغيرْالثلاثيْعلىْصيغةْالمفعوْلْ(علفْ م

ْْةالفاعلْوهوْال كثرةْوالمبالغْلاسميفْمعنىْصرفياْزائداْْضتْةخاصْةلفظيْةهيْصورْصيغ المبالغة: .5

 الاستعمالْوقلتهْ.ْةفيْالوصفْوهيْكثرةْوتفاوتْفيماْبينهاْفيْكثر

علىْالحدثْومنْيقعْْْةمنْالثلاثيْالمتصرفْسواءْكانْلازماْاوْمتعدياْللدلاْلْْةتصاغْصيغْالمبالغ

ْْفعولْ-هي:ْفعالْصيغْاكثرهاْشيوعاْْْةفاعلْالىْعدْْةفتحولْصيغْةوالمبالْغْةمنهْعلىْوجهْال كثر

ْْ.3فعْلْ–ْفعيلْْ–ْمفعالْ–

ربيْ:اسم التفضيل .6 فيْْاعلىْانْشيءْكشيئينْاشتركْةللدلاْلْْ"فعل"أموازنْْْةيصاغْلتفضيلْفيْالع

زيادْْأحدهماْوزادْةمعينْةصف منْكمالْاوْنقصْاوْحسنْاوْقبحْْْةمطلقْْةعلىْالاخرْفيهاْوهذهْال

 ذلكْ.غيرْأوْ

زيدْممابناءهْمنْخلالْثلاثيْغيرْْويتم ْ.4ْفنذكرْوصفهلونْاوْعيبْبليسْْم

حرفيةْتدلْْْةصفْوههْوتبواسْطْالفعلْعلىْماْحصلْةدلاْللْْةوهوْاسمْممدودْبميمْزائدْة:اسم الال  .7

وبصيغتهاْالاْلْةعلىْالصوتيْبمادتها  ة.حدثْ

 
79ْْصْْ،التطبيقْالصرفيْ:الراجحيْهعبدْ 1
زيعْ،عبدهْالراجحي:ْالتطبيقْالصرفيْ 2 ربيةْللطباعةْوالنشرْوالتو 85ْْص2008ْْ،1طْ،دارْالنهضةْالع
112ْْْصْْ،الكتابيهْوبسْ 3
  111صْْ،2جْ،شرحْال كيفيةْالشافية:ْمالكابنْْ 4
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هوْاسمْماْْ"ْ:يقولْالزمخشريْصيغْةماْيشتقْمنْفعلْثلاثيْمتعديْاوْلازمْعلىْعدْةاسمْالاْلف

وينقلْْ ْ.2ةوالمصفا1ْةوالمجلبْوالمكسْحْكالمقصلْْاومفعْةعلىْمفعلْومفعلْويجيءيعالجْبهْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

 
ْالمكسحةْهيْماْيكتسيْلهْمنْكسحْفنقولْكسحتْالبيتْايْكنستهْ 1
298ْْصْْ،الزمخشري:ْالمفصلْفيْصناعةْالاعرابْ 2
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  يو التركيبأالمبحث الثالث: المستوى النحوي ثالثا: 
 مفهومه المطلب الأول:  .1

 

ويبينْوظائفْالكلماتْفيْالجمل،ْْةهوْالذيْيختصْبتنظيمْالكلماتْفيْجملْاوْمجموعاتْكلامي ْ

 .ةالكلماتْداخلْالجملْةوبالتاليْفهذاْالمستوىْيعنيْبدراس

ويعتبرْْوْ،التراكيبْوالجملْبأبنيةوالمستوىْالنحويْاوْالتركيبيْيتعلقْ ائتلافْالكلماتْفيماْبينها.ْ

وياتْاللساني ويون،ْمنْاستخلاصْاهمْالقواعدْالتيْْةالمستوىْالتركيبيْمنْاهمْالمست التيْوقفْعندهاْاللغ

داياتْالاولىْلظهورْالتفكيرْباْلْمعتحكمْانتاجْالجملْوالنصوص،ْولقدْاتجهْالاهتمامْبالنحوْالتركيبيْ

وبينْالمستوىْتركيبيْعلىْانهماْشيءْْْ،البنيوي ويقرنْبينهْ ويعرضْحلميْخليلْلمفهومْالمستوىْالنحويْ

.ْبالترتيبْالذي1ْتعترضْالمعانيْوالدلالاتْةوذلكْانْكلْلغْ،يقضيْالىْالاخرْأحدهماواحدْوانْ

والاشكالْهيْالتيْتمثلْْةيظهرْفيهاْالكلام،ْهذهْالصورورةْوالاشكالْالتيْْصيقدمهْلناْالكلام،ْايْفيْال

 .ةالنظامْالنحويْللغ

ريف اخر: ويطلقْعليهْايضاْاسمْْأحديعتبرْالمستوىْالنحويْْوفي تع وياتْالتحليلْاللغويْ اهمْمست

لاْتقومْفقطْعلىْصياغةْْْةاللغْةمنْانْبنيْةهذاْالمستوىْنابعْتهالمستوىْالتركيبي،ْوالسببْفيْانْاهمْي

ويالم  .ةفرداتْحسبْقواعدْالصرف،ْايْانْالمستوىْالصرفيْوحدهْلاْيكفيْلتحليلْالظواهرْاللغ

هيْْْْةهيْالرتبْونشيرْاليهاْبعلاماتْمعينْةكلماتْفيْالمستوىْالنحويْمواقعْمعيناْلوتحتلْ

بينْْةالرابطْةوالدلاليْةالوظيفيْةعلىْنوعْالعلاقْْةحيثْتدلْالعلاماتْالاعرابيبْ،علاماتْالاعراب

 
  103،ْص2007ْْ،1مقدمةْلدراسةْعلمْاللغة،ْدارْالمعرفةْالجامعة،ْمصر،ْطْ:حلميْخليلْ 1
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انْنقولْانْْْويمكنساسْبدراسْالتراكيبْوالجملْأالبْهميْإذاالنحوْفْ،يبْاللغويككلماتْداخلْالتْراْل

ويهْاللسانياتْكلهْاكهوْقلبْاللسانياتْالنابضْوعصبهاْالرئيسيْوقدْيعتبرهْالبعضْالنحوْ  .1سب

وياتْْ"ْوهوْثالثعلمْالتنظيمْاوْتركيبْ"العلماءْالمحدثونْعلىْهذاْالنوعْمنْالتحليلْْأطلقولقدْ المست

ْأيضا.وقدْاعتنىْبهْالعلماءْالقدامىْوالمحدثينْْ،فيْالتحليلْاللساني

تْكلامْالعربْفيْم ْعرفهْابنْالجنيْفيْكتابهْالخصائصْبقوله:"ْالنحوْانتحاءْسَْْ:النحو اصطلاحاْ

أهلْره،ْكالتثنيةْوالجمعْوالتكسيرْوالإضافةْوالنسبْوالتركيبْليلحقْمنْليسْمنْتصرفهْمنْإعرابْغي

ربية  "2ْبأهلهاْفيْالفصاحة...ْالع

وتغييرْْْ،بعضهاْببعضْوتأثيرْالجملةومنْهذاْيتبينْانْالنحوْهوْقواعدْتوضحْاحوالْتركيبْاجزاءْ

ْعليها.ْالداخلةباختلافْالمؤثراتْْالإعرابيةاقوالهاْ

 المطلب الثاني: موضوعاته  .2
 

وياتْالاخرىْلهْموضوعاتْيدرسها،ْفهوْيدرسْالعلاقأنهْشأوالمستوىْالنحويْشْْ ْةنْالمست

ويْةالداخلي  لفْبهاْالجمل.أوالطرقْالتيْتتْة،بينْالوحداتْاللغ

ربْيْةوللنحوْموضوعانْفيْميدانْدراستهْهما:ْنظامْالاعرابْوقواعدْتركيبْالجمل  :ةالع

 .3فصحْ"أبانْوأيْأوعربْْ،عنهْلسانهْربَْعْ أيقالْْةبانلاهو:ْ"ْاْةوالاعرابْفيْاللغْالاعراب: .1

 
رية،ْالمستوىْالنحويْالتركيبي،ْصْْ 1 5ْْالجامعةْالمستنص
  55،ْص1ْالخصائص،ْجْ:ابنْجنيْ 2

زبيديْ 3 رباوي،ْالمجلسْالوطنيْللثقافةْوالفنون339ْص3ْْتاجْالعروسْمنْجواهرْالقاموس،ْْمادةْ"عرب"ْجْ:ال ريمْالع ،ْتحقيقْعبدْال ك
ويت،ْط ْم1987ه 2ْ،1407ْوالادب،ْال ك



 مستويات التحليل اللساني   :الفصل األول

33 

،ْايْتحددْوظيفتهاْْة،ْوتحددْموقعهاْفيْالجملةالتيْتقعْفيْاخرْالكلْمْْةوفيْالاصطلاح:ْهوْالعلاق

نْعلاماتْْإلابدْلهاْمنْعاملْيكونْسبباْفيْوجودهاْوالعواملْتتغيرْلهذاْفْمةفيها،ْوهذهْالعلا

وْهو:ْذلكْالاثرْالظاهرْوالمقدرْالذيْيجلبهْالعاملْفيْاخرْالاسمْأ،ْرالاعرابْكذلكْتتغي

 .1المتمكنْ"المعرب"،ْوالفعلْالمضارع

ربعْوللإعراب .أ  هي:ْةانواعْوعلامات،ْوانواعهْا

 والفعلْالمضارع.ْبأنواعهوالرفعْيكونْفيْالاسمْْالرفع: •

 دخلْعليهْناصبْ.ْإذا،ْوالفعلْالمضارعْبأنواعهويكونْفيْالاسمْْالنصب: •

 ولاْيكونْفيْالفعلْلانْالجرْمنْخصائصْالاسماءْدونْالافعالْ.ْ،ويكونْفيْالاسمْالجر: •

ْالأفعالْ.معربْدونْغيرهْمنْْلأنهويكونْفيْالفعلْالمضارعْْالجزم: •

 الاعرابْوماْينوبْعليهاْهي:ْْْوعلامةْْ .ب

وينوبْعليهاْثلاثةْْةالاصلْيْةوهيْالعلامْ:ةالضم •  النون.ْ-الالفْْ-حرفْهي:ْالواوْأللرفعْ

وينوبْعليهاْال كسرْةالاصلْيْةوهيْالعلامْالفتحة: •  الياءْ.ْ-الالفْْ-ةْفيْالنصبْ

 والياء.ْةوتنوبْعليهاْالفتْحْالخفضفيْبابْْةالاصليْةوهيْالعلامْال كسرة: •

وينوبْعنهْحذفْحرفْالعلْةالاصليْةوهيْالعلامْالسكون: • منْالفعلْْةفيْبابْالجزمْ

ْ.2ْةالمعتلْالاخرْوحذفْالنونْفيْالافعالْالخمس

ربيْتركيب الجمل: .2 الىْمسندْومسندْاليه،ْفالمسندْقدْيكونْاسما،ْوهوْمعْْْةقسمْالنحاةْالجملْفيْالع

وبهذاْيكونْجملةالاسميْةوالخ بر،ْايْالجملْأالمسندْاليهْيكونْالمبتد  ْ.ةفعليْة،ْوقدْيكونْفعلْوفاعلْ

 
  16فيْالتطبيقْالنحويْوالصرفي،ْ،ْصْْ:الراجحيعبدوْْ 1

ربية،ْ،ْصْْ:محمدْأسعدْالنادريْ 2 رية،ْبيروت،ْط17ْْ-27ْنحوْاللغةْالع ْم.1997ه 2ْ،1418ْالمكتبةْالعص
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ربي  تتقسمْالىْقسمينْ:ْةوالجملْفيْالع

ْْلإفادةمْومنهْتصدرتْباسْةوالخ برْوهيْعلىْجملْأصلهاْالمبتدأ،ْوتبتدئْباسموهيْالتيْْ:ةجمل اسمي .أ

 ثبوتْالمسندْللمسندْاليه.

اولا،ْثمْالخ برْبعده،ْْالمبتدأْيأتيوخبر،ْوانْْمبتدأمنْْْةانْتكونْمركبةْالاسميْةوالاصلْفيْالجمل

فيْبعضْالمواضعْيجبْْالمبتدأجوازاْغيرْانْْالمبتدأول كنْهناكْاستثناءاتْفقدْيتقدمْالخ برْعلىْ

ْ.1صلْهْأعلىْْيأتيانْ

الحدوثْفيْزمنْمخصوصْكالزمنْْْلإفادةصدرهاْ"فعل"،ْوتوضعْْيتْةوهيْكلْجمْلْة:الفعلي ةالجمل .ب

 الجملْالىْ:ْمسقدلتْعليهْالقرائن،ْوقدْتْإذاالماضيْاوْالمضارع،ْاوْتفيدْالاستمرارْ

 بظرفْاوْجارْومجرور.ْئدْتوهيْالتيْتْبْ:ةالجمل الظرفي .ج

 اسمْالشرط.بحرفْالشرطْاوْتتصدرْوهيْالتيْتكونْْ:ةالجمل الشرطي .ْد

ْْصدرتتوالتيْتكونْْةالتيْخبرهاْجملْةالاسميْةال كبرىْهيْالجملْةوالجملْالجمل ال كبرى والصغرى: .ه

 ْ.أعلىْالمبتدْْةهيْالمبنيْصغرىبفعلْناسخ،ْواْل

ري .ْو ريْ:ةوالانشائي ةالجمل الخ ب هيْْْوالإنشائيةوالتكذيبْفيْذاتهاْْالمحتملةْللتصديقْةهيْالجملْةالخ ب

 .2ْةوغيرْطلبيْةالصدقْوال كذبْوهيْعلىْقسمينْطلبيالتيْلاْتحتملْْالجملة

 
ويةْ:محمدْسعدْاسير،ْاحمدْنعيمْال كراعينْ 1  51صْ ،م1994ه 3ْ،1414ْمكتبةْالدكتورْمروانْالعطية،ْطْ،اسسْوتطبيقاتْنح

ويةْ:محمدْسعدْاسير،ْاحمدْنعيمْال كراعينْ 2 53ْْصْ ،م1994ه 3ْ،1414ْمكتبةْالدكتورْمروانْالعطية،ْطْ،اسسْوتطبيقاتْنح
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ريْ،بينْالقدماءْوالمحدثينْةهمْفرقْفيْبحثْالجملأوْ العامل،ْْةهوْتخلصْالمحدثينْمنْالتأثرْبنظ

دورْهذهْالعناصرْفيْْْة،ْالتيْتعتمدْعلىْالواقعْالمنطوق،ْومعرفةلعناصرْالجملْةالوصفيْةدراساْلواتجاههمْالىْ

ويْأصبحالمعنى،ْومنْهناْ ويلات،ْْأيقومْعلىْاساسْوصفيْبدلاْمنْالاعتمادْعلىْالتْةتفسيرْالظواهرْالنح

ْْةخرْمعْالعنايآكلْجزءْفيْالْوأثرالبعض،ْْْالجملةْببعضهاجزاءْأْةوبالتاليْفالمستوىْالنحويْيتناولْعلاق

ْ.1ْةالاعرابيْةبالعلام

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

 
  103د.ْمحمودْفهميْحجازي:ْمدخلْالىْعلمْاللغة،ْصْْ 1
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 المبحث الرابع: المستوى الدلاليرابعا: 
 مفهومه المطلب الأول:  .1

 

واستحضارْجانبهاْالدلالي،ْهذهْالجملْْةلتحليلْالجمْلْةوصفهاْوحدبْةللجملْةالدلاليْةتتناولْالمعالج

التيْيعملْالمحللْعلىْتوصيفهاْدلالياْتتكونْمنْعددْمنْالكلماتْالتيْتحدْالتوصلْاليهاْفيْمستوىْالتحليلْ

فيْشكلْوحداتْعلىْمستوىْالتحليلْالتركيبي،ْحتىْانهْيمكنْالقولْانْالمعنىْينتجْمنْْْأالمرفولوجيْلتتهي

المستوىْْنلمات،ْومنْالمعنىْالذيْتفيدهْالعلاقاتْبينْالكلمات.ْثمْاذمعطيينْاثنين،ْمنْمعنىْالك

وياتْالتحليلْالسابقْأكثرالدلاليْ فيْالتوصيفْوالتشكل،ْلذلكْنجدْالمنجزاتْالاعرابيةْْةتعقيداْمنْمست

 نسبياْ.ْْةقليل

ريفات الدلال  ❖  :ةتع

ريق،ْْةالاصلْيْةمنْالمادْةمشتقْةجاءتْاللفْظْةفي اللغ ةالدلال  .أ )د.ْل.ْل(ْبمعنىْالاهتداءْالىْالط

 وجاءْفيْلسانْالعربْلابنْمنظورْفيْمادةْ"دلل"ْدلهْعلىْالشيءْيدلهْدلا.

 .1ْوالدليلْماْيستدلْبه

نهاْأمعنىْعندْاهلْالتفسيرْقالواْببدلْْْفهي:فيْالاصطلاحْتعنيْالاستدلالْْةالدلاْلْفي الاصطلاح: .ب

قدْتكونْعنْقصدْْْةريفْالاصفهانيْالذيْيؤكدْانْالدلاْلكماْمرْمعناهاْفيْتعْ،مرْخفيأشعارْبإال

ْ.2الاشاراتْوالرموْزْةودلاْلْ،الالفاظْعلىْالمعانْيْةكدلاْل

 
،ْمادةْ)دْلْل(،7ْ،ْج1ْ،2011ابنْمنظورْجمالْالدينْابوْالفضل:ْلسانْالعرب،ْتحقيقْاحمدْسالمْالكيلاني،ْوحسنْعادلْالنعيمي،ْبيروت،ْط  1

152ْْصْ

18ْْ،ْص1ْالاردن،ْطْطالبْمحمدْاسماعيل:ْمقدمةْللدراساتْعلمْالدلالة،ْدارْكنوزْالمعرفة،ْعمان،ْ 2
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وياتْفيْالتحليلْاللسانيْوهوْالذيْيدرسْمكوناتْالمعنىْاللغويْوعناصره،ْْ وهوْرابعْالمست

وي ودورهاْفيْاداءْالمعنىْاللغويْداخلْةْواهميةْالكلْمْةواختلافْالمعانيْباختلافْالمنشئينْللتراكيبْاللغ

 التركيب.

 المطلب الثاني: موضوعاته  .2
 

 فأكثر.المشتركْاللفظي:ْوهوْاللفظْالدالْعلىْمعنيينْمختلفينْ •

 1التضاد:ْوهوْاللفظْالدالْعلىْمعنيينْمتقابلينْومنْامثلتهْالمغيثْوالمستغيث •

 .بينهاْةوالعلاقاتْالقواعديْةالمعنىْالكاملْللجمل •

ويْةعلاق •  الاشاري.ْةالتيْتشيرْاليها،ْوهوْماْيدرسْفيْعلمْالدلاْلْةبالحقائقْالخارجيْةالالفاظْاللغ

 نواع الدلالات:أ ❖

 : Emotional Meaningsة العاطفي ةالدلال  .1

ترتبطْبهاْولاْشكْانْللسياقْالدورْالفاعلْفيْذلكْْْةمنْايحاءاتْعاطفيْةيقصدْبهاْهوْماْتحملهْالكلْم

 ل كنْاستخدامْاللفظةْمرتبطْبالميتْايْالمعنىْالعاطفي.ْ"جسم"ْةمانْتقابلْلفْظجثْْةفمثلاْكلْم

 : Phonetically Meaningة الدلال الصوتي .2

ْةالكلْمصواتْأحينماْيكونْلْةصواتْالكلْمأصواتْايْْأهوْالذيْيستمدْمنْالْةهذاْالنوعْمنْالدلاْلْ

ويرتبطْهذاْالنوعْمنْالدلاْلةدورْمهمْلفهمْمعنىْالكلْم ْوالتنغيمْ.ْثرظواهرْهيْالنْةبعدْة،ْ

 : Morphological Meaningة  الصرفي ةالدلال  .3

 
  19المرجعْنفسه،ْصْْ 1
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ريقْالصيغْوابنيتها،ْفعلىْسبيلْالمثالْالمادْةهيْالدلاْل حينماْتصاغْعلىْْْ"كتبْ"ْةالثلاثيةْالتيْتستمدْعنْط

نهاْتعنيْْإفْةصيغتْفيْوزنْمنْاوزانْالمبالغْوإذْاْةتعنيْمنْقامْبالكتابنهاْْإوزنْفاعلْتصبحْكاتب،ْْف

 فيْحدوثْالفعل.ْةال كثير

وي ةالدلال  .4  :  Syntadic Meaningة النح

ْةفيْايْلغْةعلىْنسقْمعينْفنظامْالجملْةالمقصودْبهاْهيْتلكْالدلالةْالتيْتستفادْمنْترتيبْالكلماتْالجمل

 انْيكونْالمعنىْمفهوماْ.ْأردناينبغيْاتباعهاْانْْةيحددْقواعدْمعين

 : Contextual Meaningة السياقي ةالدلال  .5

ويْةمنْالسياقْاللغويْاوْهيْالبيئْةالمستفادْةهيْتلكْالدلاْلْ ْة.اوْالجملْةالتيْتحيطْبالكلمةْاوْالعبارْةاللغ

 كماْتستمدْايضاْمنْسياقْالموقفْ.

 : ةالمعجمي ةالدلال  .6

ويينْيفرقونْبينهاْفهيْتلكْالدلالْةالمعجميْةللدلاْلهيْمرادفهْ التيْيمكنْْةالمتعددْاترغمْانْبعضْاللغ

ْ.1ْانْتستفادْمنْالنصْالمنطوقْبه

 
 م2020ْْ-م2019ْْه 1441ْْ-ه 1ْ،1440ْمحاضراتْفيْعلمْالدلالة،ْجامعةْالاخوةْمنثوري،ْقسنطينةْْ:شهرزادْبنْيونس   1



 

 

 
وياتي لقصيدة الفصل الثاني:  التحليل المست

"مشاهد من يوم القيامة للشاعر عبد 
 الرحمان صالح العشماوي".

     

 المستوىْالصوتْي .1

 المستوىْالصرفْي .2

 المستوىْالنحوْي .3

ْالمستوىْالدلالْي .4

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
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 تقديم:
ويةْللنصْالأدبيْأهميةتتجلىْْ نثراْفيْال كشفْعنْوظيفةْْْأوكانْنوعهْشعراْْأياْ،الدراسةْالتطبيقيةْاللغ

ريقْالبحثْعنْالوحداتْفْْ،ودورْاللغةْفيْهذاْالنص ويةْللنصْعنْط التحليلْاللسانيْيحللْالبنيةْالنح

ويةْصوتاْوكلمةْوجملة ربطْكلْهذهْالوحداتْوالأجزاءْبالدلالةْالعامةْالتيْيحْ،النح ملهاْالنصْالمرادْثمْي

ويةْْوكشفْإضاءتهاتحليله.ْوعليهْيمكنْالقولْبأنْالهدفْمنْتحليلْالنصوصْهوْ ْْوتفسيرأسرارهاْاللغ

ريقةْتركيبهاْْ ريقْْ،العلاقاتْفيهاْوإدراكنظامْبناءهاْوط وهذاْماْسنسعىْاليهْفيْهذاْالفصلْعنْط

ْكنموذجْ ْلتحليل.ْلاختيارناْلقصيدةْمشاهدْمنْيومْالقيامة

ربع:ْالصوتي،ْالصرفي،ْالتركيبي،ْوالدلالي،ْوالهدفْهوْهذاْالت وياتْالأ ْْإيجادحليلْالذيْيشتملْالمست

ْالعلاقةْفيْماْبينهمْوكيفْيخدمْكلْواحدْمنهمْالآخر.

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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 ي:وتالمستوى الصأولا: 
 التقطيع العروضي للقصيدة:  .1

ربيْفيْبناءهاْالموسيقىْعلىْنغمْالموحدْتكررْفيْجميعْأبياتهاْوأسطرهاْيسمىْ تعتمدْقصائدْالشعرْالع

وبحورْشعرناْستةْعشرْبحرا،ْيختارْالشاعرْأحدهاْلينظمْعليهْقصيدته،ْهذهْالبحورْهي:ْْ الوزنْأوْالبحر،ْ

ريع،ْ ويل،ْالخفيف،ْالمتقارب،ْالرمل،ْالس وافر،ْالمديد،ْالرجز،ْالهزج،ْاْلْالمنسرح،الكامل،ْالبسيط،ْالط

 .1ْالمضارع،ْالمقتضب،ْالمبحث،ْالمتدارك

ْْ-مشاهدْمنْيومْالقيامةْْ-لقدْاختارْالشاعرْالعشماويْواحدْمنْهذهْالأبحرْوأخضعْلهْقصيدتهْ

وهوْالكاملْيعدْمنْالبحورْالصافيةْالبسيطة،ْوسميْكاملاْلتكاملْحركاتهْوهيْثلاثونْحركةْليسْفيْ

ْ.2ْلاثونْحركةْغيرهالشعرْشيءْلهْث

 :  3مفتاحه
 متفاعلنْمتفاعلنْمتفاعْلْْْجملْالجمالْمنْالبحورْالكاملْْْْْْْْْْْْ

 : 4وزنه 
ْمتفاعلنْْمتفاعلنْمتفاعلنْْْْْْْْْْْْْْمتفاعلنْمتفاعلنْمتفاعلْنْْْْْ

ْ

ريةْل كثرةْالحركاتْوقلةْْإن سببْاختيارْالشاعرْلهذاْالبحرْكونهْيعتبرْمنْأسرعْالبحورْالشع

زيعْهذهْالتفعيلاتْمعْنصهْالشعريْكالتالي:0ْْ|0السكناتْ)//| ْ(ْوقدْتعرفْالعشماويْفيْترتيبْوتو

ْ.وقفتْجميعْمشاعريْتتأمل •

 
وبيْع،قيشلةْونم 1 وياتْالتحليلْاللغويْفيْالقصيدةْابتسمْلايلياْابوْماضيْ:زائدْسعادْخر 2014ْفيْدراسةْوصفيةْتحليلية،ْْ،رسالةْتخرج:ْمست

ويرة،ْص2015ْ 57ْ،ْالب
ريزي 2 57ْ،ْص1994ْ،ْمكتبةْالخانجي،ْالقاهرة،3ْالكافيْالعروضْوالقوافي،ْتح:ْحسانيْعبدْالله،ْطْْ:الخطيبْالتب
ريزي 3 ْالكافيْالعروضْوالقوافي،ْتح:ْحسانيْعبدْالله،ْالمرجعْنفسه.ْ:الخطيبْالتب
ريزي 4  .الكافيْالعروضْوالقوافي،ْتح:ْحسانيْعبدْالله،ْالمرجعْنفسهْ:الخطيبْالتب
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ْتتأملوْيعْمشاعرْيْوقفنْجمْ 

///0ْ//0ْ///0//0ْ/////0ْ

ْمتفعلْنْمتفاعلْنْعلْنمتفاْْ

ْ

 .وفميْعنْنطقْالمنينْهطل •

ْنْهطلوْنطقْْالمنيْوفميْعن

///0ْْْ//ْ///ْْْْ0//0ْ/ْْ////0ْ

ْمــتفعلْنْمتفاْعلْنْمتفاْعْل

 

 .ماْكنتْفيْحلمْولاْفيْيقظة •

ْفيْْيقظتنْحلمنْْولْاْماْْكنتْْفْي

/0/0/ْْْْ/0ْ/0/0ْْ//0ْ/0ْْْ////0ْ

ْمستفعلْنْمستفعلْنْمستفعلْن

 

ويتضحْمنْخلالْتقطيعناْلبعضْالأبياتْمنْالقصيدةْالأنموذجْقدْتنوعْفيْتفعيلاتْالبحرْ

الإضمارْْبدخولْزحافْالكاملْحيثْجاءتْ"متفاعلن"ْساكنةْالثانيْفيْعددْكبيرْمنْالابياتْوذلكْ

عليهاْْبدخولْزحافْالخزلْمستفعلن(ْكماْجاءتْعلىْوزنْ)متفعلن(ْوذلكْْْ–عليهاْفأصبحتْ)متفاعلنْ

زيجاْمنْالزجرْالكاملْوهوْالصورةْالحقيقيةْْ"مستفعلْنْ"لْقليلْبشك وكانْالبحرْفيْهذهْالقصيدةْداءْم

للانكسارْوالحزنْوالخوفْمنْالحسابْوالعقابْالذيْينتابْنفسْالشاعرْهذاْماْأداهْالىْالنصحْ
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ريقْاللهْعزْوجلْمنْاجلْنيلْالرضىْوالثوابْوتعتبرْهذهْالقصيدةْ قطعةْوالارشادْوالرجوعْالىْط

ريةْالدفقةموسيقيةْمرتبةْوفقْنظامْخاصْوعددْتفعيلاتْوهذاْماْيدلْعلىْ ريةْالشع ْحتاتجالتيْْالشعو

وياْْنفسْالشاعر،ْوقدْجعلْالشعرْحرفْ ريباْفيْكلْالأبياتْوهوْاللامْنظراْلسهولةْالنطقْر مكرراْتق

إيقاعاْمميزا. ْوأيضاْبتواترهْعلىْالقصيدةْاعطىْ

 :  الحروفصفات ومخارج  .2

وية عدد تكرارها  مخارجها صفاتها  الأصوات   النسبة المئ

ْ%133ْ63ْحنجرْيْانفجارْيأوْشديدْْأ

ْ%130ْ61ْشفويْانفجاريْمتفتحْْْب

ْ%139ْ65ْاسنانيْلثويْانفجاريْمهموسْت

ْ%17ْ8ْبينْالاسناْنْاحتكاكيْأوْرخوْمهموسْمنفتْحْث

ْ%46ْ21ْغازْيْمترافيْمجهورْمتفتْحْج

ْ%14ْ6ْطبقيْْْمهموسْمتفتْحاحتكاكيْْخ

ْ%70ْ33ْحلقْيْانفجاريْأوْشديدْمجهورْمتفتْحْح

 %27ْ12ْاسنانيْلثويْاحتكاكيْأوْرخوْمجهوْرْد

ْ%29ْ13ْبينْالاسناْنْْاحتكاكيْأوْرخوْمجهورْذ

ْ%122ْ57ْلثويْواسعْالانفجارْمجهورْمتفتحْر

ْ%24ْ11ْأسنانيْلثويْاحتكاكيْاوْرخوْمجهورْز
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ْ%24ْ11ْأسنانيْلثويْانفجاريْمجهورْْْط

ْ%5ْ2ْبينْالاسناْنْاحتكاكيْاوْرخوْمجهورْْظ

ْ%29ْ13ْأسنانيْلثويْاحتكاكيْأوْرخوْمهموسْْص

ْ%23ْ10ْأسنانيْلثويْانفجاريْأوْشديدْمجهورْْض

ْ%69ْ32ْأسنانيْلثويْاحتكاكيْأوْرخوْمهموسْس

ْ%30ْ14ْغازْيْاحتكاكيْأوْرخوْمهموسْْش

ْ%73ْ34ْشفويْاحتكاكيْأوْرخوْمهموسْف

ْ%77ْ36ْلهويْانفجارْيأوْشديدْمجهورْْقْ

ْ%73ْ34ْطبقْيْانفجاريْأوْمهموسْك

ْ%172ْ81ْلثويْواسعْالانفجارْمجهورْْْل

ْ%101ْ52ْشفويْواسعْالانفجارْمنفتحْأنفْيْم

ْ%142ْ67ْلثويْواسعْالانفجارْأنفيْن

ْ%50ْ23ْحلقْيْاحتكاكيْأوْرخوْمجهورْْع

ْ%10ْ4ْطبقْيْاحتكاكيْأوْرخوْمجهورْْغ

ْ%82ْ38ْحنجرْيْمهموسْمنفتْحْاحتكاكيْأوْرخوْهْ 

ْ%129ْ61ْشفويْواسعْالانفتاحْجوهريْمنفتْحْو
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ْ%138ْ65ْغازْيْواسعْالانفتاحْجوهرْمنفتحْي

 استنطاق الجدول: ❖

اعتمدْفيْتشكيلْموسيقاهْالداخليةْعلىْتكرارْأصواتْمنْخلالْالجدولْيبينْلناْأنْالشاعرْ

متفاوتةْفيْدرجةْالجهرْوالشدة،ْفهذهْالأصواتْشديدةْمجهورةْمنفتحةْماعداْاللامْوالغينْوالشينْوالعينْ

والغينْوالكاف،ْوهذاْماْلاحظناهْفيْجميعْمقاطعْالقصيدة،ْذلكْلمحاولةْمنْالشاعرْأنْيثبتْشخصيتهْْ

ريقْالصوابْوأيضاْمنْأجلْأنْيحسْالقارئْبكبرْويؤثرْعلىْنفسيةْالقار ئْمنْأجلْانْيرجعْلط

ْوعظمةْاليومْالآخرْوالمشاعرْالتيْتحضرْفيْتلكْالح ين.

ْكبيرةْذلكْلأنْْْْ"ْح"،ْ"ذ"،ْ"ص"،ْ"س"فيْماْيخصْالحروفْالمهموسةْ وغيرهاْفإنهاْجاءتْمكررةْبنسبة

ريعْالولوجْلنفسْالقارئْالمؤمنْليستطيعْْ طبيعةْالموضوعْتقتضيْاستعمالها،ْوْليكونْشعرهْخفيفاْس

ربهْالأعلىْوْيلاقيْشفيعْالأمةْمحمدْصلىْاللهْعليهْْ وصفْحالةْوهيئةْالشخصْالصالحْالذيْسيقابلْ

ْوسلمْ.

رية ،ْمنْأجلْتركْصدىْوموسيقىْوالغايةْأيضاْالتغييرْ"ص"،ْ"ز"،ْ"س"ْأيضاْاستعملْالحروفْالصفي

وبةْ وبة،ْتزلزل(ْنلاح)والت هناْأنْالكلماتْالمستعملةْْظمصبية،ْالتعيس،ْتغتصب،ْبائسون،ْالفاسق،ْمسل

ْتقعْفيْخانةْالسلبْوالحزنْوالدمارْوالأخلاقْالسيئة.

حرفْ"ر"،ْمنْصفاتهْالتكرارْاستعملهاْفيْكلماتْ)روض،ْأزهار،ْمكرمات،ْْْْستفال:إحروف ال •

رير،ْالحور،ْرسول،ْكوثر(ْاستعملْهذهْالكلماتْالتيْتحتويْعلىْحرفْ"ر"ْمنْأجلْالتأكيدْ ح

زيينْالحياةْالآخرة.ولفتْالنظرْالعقليْ  والنفسيْللقارئْوت

لأصواتْالغنةْم،ْنْوميزةْأصواتْالغنةْأنهاْمنْصنفْالأصواتْالتيْبينْالشدةْْتواجدْالمعتبر •

والرخاءْولأنْالنفسْفيهاْينحصرْعلىْمستوىْالشفتينْبالنسبةْللميم،ْومستوىْأصلْالأسنانْوذلقْْ
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عندْمناجاةْوحديثْمتبادلْبينْالذاتْاللسانْبالنسبةْللنونْوحسبْالنطقْلهذاْالصوتْنقفْ

 ودواخلهاْ.

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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 المستوى الصرفي:ثانيا: 
 المشتقات: .1
 اسم الفاعل: .أ

الشارعْجمعْبينْثنائيةْتجمعْبينْالإنسانْْْأنالطغاة،ْالفاسق،ْزاحف،ْصالحا،ْصادقا،ْوهناْنرىْْ،واقف

 المؤمنْالمسلمْأماْالثنائيةْالثانيةْفهيْالإنسانْالعاصيْوالمذنب.

ويعنيْهناْبالزاحفْوالواقفْانهْذلكْالذيْيبحثْعنْْْواقف، الطغاة، الفاسق، زاحف: •

منْعقابْيومْالآخرة،ْأماْالفاسقْوالطغاةْوترجعْْأيضاالرضىْمنْعندْاللهْعزْوجلْوالهربْ

 المذنبْوالطاغيْوالعاصيْللهْعزْوجلْ.ْالإنسانعلىْ

 .الحسنةْالتيْيتصفْبهاْالمؤمنْالمطيعْوالأخلاقوهيْعبارةْعنْتلكْالصفاتْْصالحا صادقا: •

ويفيدْالثباتْْ ريبْالمعنىْ ولقدْاستعملْالشاعرْاسمْالفاعلْمنْاجلْتخصيصْالصفاتْوتجسيدْوتق

ريةْأيْأنْكلْشخصْباقيْعلىْعهدْاللهْودينهْوشرعهْمثواهْالجنة،ْأماْالشخصْالعاصيْفمأواهْ والاستمرا

ْالنارْ.

 صيغ المبالغة: .ب

 تعيسْ.ْ–رقيقْْ–حبيبْْْ-مختالْْ-مكسورْْ–فلاحْ

ويةتواجدْثنائيتينْمنْالمفرداتْالمتضادةْْأيضاالعنصرْْونلاحظْفيْهذا بينْالانكسارْوالحزنْ)مختال،ْْْالمعن

 مكسورة،ْتعيس(ْوالأمانْوالحبْ)رقيقْحبيبْفلاح(ْ.

ريبْالمعنىْوتجديدْالوصفْالدقيقْللموقفْواستعملهاْمنْْ لقدْخرجْالشاعرْمنْهذهْالصفاتْمنْاجلْتق

 سمْالفاعل.ْْاجلْالتبليغْالمفصلْوالجيدْمقارنةْبا

 اسم التفضيل: .ج
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 أفضل.ْ–أكحلْْ–أحقْْ-الأمثلْْ–أعدلْْ

 (ْوهناْصفةْالعدلْخاصةْباللهْعزْوجلْوهوْالذيْيحاسبْالناسْبالعدل.30ْْ)البيتْْأعدل •

 حسابْاللهْعزْوجلْوقضائهْهوْالأمثل.ْأنيعنيْْأيضا(ْوهنا32ْْ)البيتْْالأمثل •

 ْ.نفسهاْعلىْزوجهاْالزوجةوهناْفضلْ(85ْالبيتْ)ْأحق •

 .السوادْةالوصفْبمعنىْشدْةوهناْايضاْهوْشدْ(165البيتْ)ْكحلأ •

ْة.فضلْمنْالدنياْومنْالذهبْوالفْضأْالجنةنْأْ(169البيتْ)ْضلأف •

 ْْ.بتدقيقْةصوراْلليرسمْْاولقدْاستعملْاسمْالتفضيلْهن

 :ةلآاسم ال .د

 ْْ.ميزانْ–كتابْْ

ويوثقْفيهْالمكانْإالْيأخذههوْالكتابْالذيْْالكتاب: • ويأنسانْيومْالحسابْ ْةفعالْالانسانْالدني

 ْْ.منْحسناتْوسيئات

نهْلاْأنْاللهْسبحانهْوتعالىْهوْصاحبْالعدلْوالقسطْوأبْالعدالةيقصدْبهْهناْميزانْْ:الميزان •

 ْ.كملْوجهأجرْشخصْعندْاللهْعزْوجلْعلىْأيضعْحقْو

ْ

ْ

ْ
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 المستوى النحوي:ثالثا: 
ويةْالمتمثلةْفيْدلالةْالجملْوالأساليبْْ سيبحثْالمستوىْالنحوْفيْتركيبْالجملْوإعرابهاْوفيْوظائفهاْالنح

ريةْوالإنشائيةْوالناظرْالىْقصيدةْمشاهدةْمنْيومْالقيامةْللعشماويْيلاحظْتنوعاْكبيراْفيْاستعمالْ الخ ب

المزجْبينْعدةْأساليبْالتيْتدلْعلىْْْالجملْمنْحيثْالاسمْوالفعلْفقدْاستعملْالشاعرْالجملْالفعليةْمع

ريدْ التجددْوالاستمرارْبينماْتدلْالجملْالاسميةْعلىْالثبوتْولعلهْمردْذلكْيعودْالىْنفسيةْالشاعرْالذيْي

إيصالْرسائلهْونصائحهْوطرحهْأمثالْمنْالسلفْالسابقْوماْحلْبهمْمنْلعنةْوالدعوةْالىْالابتعادْعنْْ

 الآخرةْ.الانحلالْالأخلاقيْوضرورةْتذكرْ

ْوالجملْفيْاللغةْتنقسمْالىْأنماطْوأنواعْونذكرْمنهاْ:ْ

 الجمل الاسمية والفعلية: .1
 الاسمية: .أ

 اعرابها: الجمل: 

ْ(ْْمنْحولْضجيجْمرعبْاالمبتدأْ)ال كون(،ْالخ برْ)شبهْالجملة:ْْال كونْمنْحولْضجيجْمرعبْا

ْ(فيْساحاتهاْقدْهرولوا(،ْالخ برْ)شبهْالجملة:ْالناْسالمبتدأ)ْالناسْفيْساحاتهاْقدْهرولوا

ْْ(الحبيْبالمبتدأْ)أنا(،ْالخ برْ)ْْأناْالحبيب

ْْ(منْحوليْامتدادْمذهلْالمبتدأْ)الأرض(،ْالخ برْ)شبهْالجملة:ْالارضْمنْحوليْامتدادْمذهل

ْ(مبللالمبتدأْ)مسك(،ْالخ برْ)ْبماءْالمكرماتْمبلْلمسكْ

 

ريةْولاحظناْقلةْاستخدامْ الشاعرْللجملْالاسميةْفقدْاعتمدْعلىْالجملْالفعليةْوامتزجْالأساليبْالخ ب

ْوالإنشائيةْوتنوعهاْالدالةْعلىْتأكيدْلموقفهْوطرحهْللأحداثْالسلفْالسابق.
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 الجمل الفعلية: .ب

 اعرابها: الجمل:  

 ْ(جميعْمشاعريْتتأملْ:اسميةجملةْ)الفعلْ)وقف(،ْالفاعلْْْجميعْمشاعريْتتأملتْوقف

تجمعناْكلْالبهائمْبعضهاْيقتصرْمنْْ

ْبعضْ

 المتكلمينْ(،ْالفاعلْ"نا"تجمع) لفعلا

 الفعلْ)يسعون(،ْالفاعلْ)ضميرْمستترْ"هم"(ْيسعونْكالموجْالعنيفْعيونهمْ

  الفعلْ)يسعد(،ْالفاعلْ)مؤمن(ْيسعدْمؤمنْبيقينهْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 (الفاسق(،ْالفاعلْ)يشقىالفعلْ)ْالفاسقْالمتحللْىيشْق

ْالفعلْ)أقيم(،ْالفاعلْ)ميزان(ْأقيمْميزانْالعدالةْبينهمْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ْالفعلْ)كان(،ْالفاعلْ)لهم(ْكانتْلهمْدارْهناكْسجلْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

كماْلاحظناْقدْاستخدمْالشاعرْالعديدْأوْال كثيرْمنْالجملْالفعلية،ْوالتيْتدلْعلىْشيئانْالىْالحقيقةْْ

والنهايةْالمؤسفةْللطغاةْوالعاصونْللهْوالخروجْعنْالدينْالإسلامي،ْبطرحهْللقصصْالسابقةْوماْحلْبهمْ

ريقْالصحيح.  وذلكْقصدْإقناعْالسامعْوالتأثيرْفيهْللرجوعْالىْالط

رية ومنها:ا. 2 وية ذات الأساليب الخ ب  لجمل النح

ويهْوقدْوردْفيْالقصيدةْأسلوبْالتوكيدْنذكرْمنهْ:ْ:التوكيد .أ ْلفظْتابعْلماْقبلهْيق

ْ
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 أداة التأكيد الجمل المؤكدة 

ْأنْوشعرتْأنْمخاوفيْتتوهْل

ْأنيْ وشعرتْأنيْفيْالقيامةْواقف 

ْإنماْعذراْفانتْرفيقْعمريْإنماْنفسيْأحقْبماْيقول

ْ

وقدْوردْالتحقيقْبعدْبكثرةْوذلكْيدلْعلىْإصرارْالشاعرْعلىْموقفهْوإلحاحهْالىْْالتحقيق: .ب

ريقْالصحيحْقبلْفواتْالأوانيْونذكرْمنها:  العودةْالىْالط

 قدْأخرجتْأثقالهاْوتأهبت. •

 ورأيتْمالاْكنتْأنْأرىْحوليْوقدْكشفْالستارْمستدلْهذاْهوْالنمرود.ْ •

 ربيْوعدْالمؤمنْالمستقبل.جمعْالطغاتْهناْوقدْهانواْعلىْ •

 ورأيتْقوماْيدعسونْكأنهمْنملْوقدْذاقواْالهوانْوجللوا. •

ويهْوتأكيدْللقارئْوالمستمعْبهدفْإقناعهْْ وبيْتوكيدْوتحقيقْالجزمْبماْير وقدْاستخدمْالشاعرْأسل

 قد.ْ-إنْْ–بجميعْالحقائقْواستعملْالتوكيدْوالتحقيقْبالأدواتْأنْ

وية ذات الأساليب الإنشائية: . 3   الجمل النح

وهوْطلبْالمتكلمْاقبلْالمخاطبْبواسطةْأحدْأحرفْالنداءْومنْأساليبْالنداءْالمستعملةْفيْْْ:النداءأ. 

ْالقصيدةْنذكرْمنهاْ:

ْ



 الفصل الثاني: التحليل المستوياتي للقصيدة 

52 

 أداة النداء جمل النداء

ْياْياْليتناْأناْتراباْمثلهْا 

ْياْياْعنْأصلناْنتحوْل 

الندامةْبعدْماْنصبْالصراطْْهيهاتْلاْتجديْ 

ْل كمْوقامْالفيصل

ْهيهات

ربيْأرجعناْلنعملْصالحاْغيرْالذيْأناْنقولْ  ياْ

ْونفعل

ْللطلبْوالترجيْياْ

ْللاستغاثْةْياْْأماهْياْأماهْمديْليْيدا 

ْ

 وقدْاستخدمْالشاعرْالنداءْبحرفْالياءْبغرضْالتأسفْعلىْماْاقترفْمنْمعاصيْوذنوبْوفتنةْ.

النداءْفيْبعضْالجملْمنْمعناهْالحقيقيْالىْمعانيْأخرىْكالدعاءْوغرضْالتوسلْوخرجْ

 والاستغاثةْمثلْقولهْ:

 استغاثةللوفيْهذهْطلبْْْأماهْياْأماهْمديْليْيداْْ=

ربيْأرجعناْللعملْصالحاْْ=  وغرضهْالدعاءْللهْعزْوجلْبالمغفرةْوالرجوعْالىْالصوابْياْ

 الاستفهام: . ب

 الأمومةْموئل؟وهلْبعدْ •

 منْذلكْالرجلْالتعيسْ؟ •

ْأيامْكناْمنْهواناْنستهل؟ْغيرْطلبي •
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ْماذاْجرىْلابيْ...ْ؟ •

ْمنْهؤلاءْ؟ •

لأنهْعرضْمحاذاةْوروىْأحداثْتتطلبْالسؤالْوتحتاجْالىْْْالاستفهامووظفْالشاعرْأسلوبْْ

جواب،ْحتىْيكتملْالفهمْالكاملْللحدثْلدىْالقارئْوتعدْاهمْالأساليبْالتيْاستخدمهاْالشاعرْلجذبْ

ريدْالوصولْاليهْمنْخلالْعرضْأوْسردْللوقائعْ. ْالمجتمعْمعْضرورةْفهمهْبماْي

ْالموصولةْفيْعدةْجملْنذكرْمنهاْ:بالإضافةْالىْمزجهْلأسماءْالإشارةْوالأسماءْْ

ْيترك.ْذلكالذيْيعلوْْهذا •
 اسم اشارة           

ْالذيْخانْالعهودْوعاش.ْهذا •
 اسم اشارة          

ْلاْيحمل.ْللذيوتحملتْمنْاجلْراحتهْ •
ْْْاسم موصولْْْْْْ
ْكانتْتجهلْعلىْالنبيْوتجمل.ْالتيابوْلهبْوزوجتهْْهذا •

 اسم اشارة                  اسم موصول          

 أبْيسعىْاليهْوحيدهْْْْْْْْْهذا •
ْوبمقتلهْترقبْوتسولهْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 هوْالنمرودْيندبْحظهْْْْْْهذا •
ْوالدمعْمنْهولْالمصيبةْيهللْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

واستعملْالشاعرْأسماءْالإشارةْلأنهْتحدثْفيْقصيدتهْعنْالملوكْالذينْهزاْكيانهمْوانتهىْبهمْ

ويةْالمعنىْوتأكيدْفهمهْللأحداثْالمطروحةْوهيْْ زيدْفيْتق للشتمْوأسماءْالإشارةْوالأسماءْالموصولْت

زيةْلل عصاةْوذلكْللتأثيرْفيْالقارئْونصحهْعلىْضرورةْتذكرْالأخرةْوعدمْالشركْباللهْعزْْالنهائياتْالمخ

ْوجلْ.
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 المستوى الدلالي:رابعا: 
ْيدرسْدلالةْاللفظةْفيْسياقاتهاْالمختلفةْبالإضافةْالىْالترادفْوالتضادْللألفاظْوالمعاني.ْْْ

 الحقول الدلالية: .1
 اهم الحقول الدلالية في القصيدة:  .أ

ْالتراب.ْ–الشامخاتْْْ–الجبالْْ–السماءْْ–الأرضْْ–ال كونْْحقل طبيعة: •

ْالحكم.ْ–ْالحشرْ–الصراطْْ–العدالةْْ–الميزانْْ-القيامةْْحقل الحساب: •

ْأبوْلهب.ْ-فرعونْْ–قيصرْْ–كسرىْْ–النمرودْْ–أبوْجهلْْحقل الملوك أو الجبابرة: •

 التضاد وقد وظفه الشاعر بكثرة كقوله: .2

ْيقظةولاْفيْْحلمماْكنتْفيْ -

 أقيمْميزانْالعدالةْبينهمْْْْْْْْْْْْ -
ْينزْلوذلكْْيعلوهذاْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

ربيْأرجعناْللعملْصالحاْْْْْْْ -  ياْ
ْنعملوْنقولغيرْالذيْكناْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 بيقينهْْْْْْمؤمنْْيسعدواليومْ -
ْالمتحللْْالفاسقْيشقىواليومْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 ْْْْْتقاطرواوالناسْأمثالْالفراشْ -
ْتكتلواْمنْكلْصوتْهاْهناْوْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

زيدْسهولةْاستيعابهْبشكلْوقدْساهمْاْل ويةْالمعنىْوإيضاحه،ْمماْي تضادْبينْالألفاظْوالمعانيْفيْتق

ريعْمماْيؤكدْأنْالشاعرْمصرْعلىْموقفهْوملحْعلىْرصدهْأهوالْيومْالقيامةْمنْخلالْالصورْالتيْقدمهاْ س

ْلنا.
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ْالأخ ْفي ْقوله ْيمكن ْقصيدةْمنْْيوما ْإلىْتحليل ْالبحثْسعى ْإنْهذا ْالأدبْر قصائدْعلماء

وياتْالتحليلْ ربيةْوأحوالها،ْوتهدفْمست ربيْالسعوديْالجديدْالذيْيعالجْقضاياْالأمةْالع الع

ويةْالكامنةْخلفْهذاْالنصْالشعريْالذيْاعتمدناه.ْفيْ للسانيْإلىْال كشفْعنْالظواهرْاللغ

ْهذاْالبحث،ْفكانْمنْنتائجْذلك:

زينْفيْالممل كةْْْناتوصلناْفيْبحث - هذاْأنْعبدْالرحمنْصالحْالعشماويْأحدْالشعراءْالبار

ْإذْ ْوعقيدتها، ْالأمة ْبقضايا ْالالتزام ْنحو ْشعره ْمضامين ْاتجهت ْوقد ْالسعودية، ربية الع

وينهْهمومْالأمةْالوطنيةْوالاجتماعيةْواتجهتْ يعدْمثالاْللأديبْالملتزم،ْفالتزمْفيْدوا

ْالأخلاقي ْالقيم ْإلى ْقصائده ْالرحمنْأيضا ْعبد ْأن ْنقول ْهذا ْخلال ْومن ْوالدينية، ة

العشماويْنموذجاْمميزاْلشاعرْنظمْالشعر،ْولمْيتوانْفيْاستخدامْبعضْالتقنياتْالتيْ

 تساهمْفيْخروجْقصائدْجميلة.ْ

ْعنايةْ - ْوأولوها ْاللسانية ْالعلوم ْفي ْبحثوا ْالعرب ْعلماء ْفإن ْاللساني ْالتحليل ْناحية ْمن أما

ْالتحليلْْ ْبدءاْمن ْيتعلقْكبيرة ْفيما ْاللاحقينْوطوروهاْخاصة ْالأمور ْليأخذْزمام وغيره،

ْبوصفْمخرجْالصرفْوصفته.

ومنْالمناهجْالحديثْالتيْجاءْبهاْالدرسْاللسانْالحديثْتحليلْالوحداتْاللسانيةْبدءاْ -

ْيعتمدْعليهاْالتحليلْانتهاءْبالدلالةْوالمعجم،ْيتكونْ وية ْلغ منْالصوتْكونهْأصغرْوحدة

ْكليةْتساهمْفيْانسجامْالنصْووحدته.بتلاحمْبعضهاْا ْلبعضْوحدة
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ْواستفحلتْ - ْالمجهورة ْالأصوات ْاعتمد ْالشاعر ْأن ْلاحظنا ْلقصيدة ْتحليل ْخلال ومن

ويةْفيْالنص،ْجملةْعدةْمعانْ استفحالاْكبيراْعلىْمستوىْالقصيدة،ْمماْولدْحركةْوحي

ْبالإ ْالقيامة ْيوم ْأهوال ْواستذكار ْالحسنة ْالقيم ْإلى ْالدعوة ْبينها ْالاقتباسْمن ْإلى ضافة

وبقوةْفيْالقصيدة. ْوالتناقضْاللذانْكاناْحاضرانْكثيراْ

ْاتساقْ - ْفي ْساهمت ْوالتي ْبأنواعها ْالمشتقات ْالشاعر ْاستعمل ْالصرفي ْالمستوى وفي

ويةْالمعنى. ْوانسجامْالنصْوتق

ويرْ - ْتص ْالشاعرْمن ْالنص.ْمكنت ْالقصيدةْنجدْجملاْتحملْعدةْدلالاتْفي علىْمستوى

ري ربيْبالإضافةْإلىْالإلحاحْعلىْتركْالمعاصيْوالعودةْالحالةْالمز ةْلماْسادْفيْمجتمعناْالع

 إلىْدينْاللهْوتعظيمهْسبحانهْوتعالى.

ْتوصيلْ - ْعلى ْوعمله ْالشاعر ْوالإنشائية رية ْالخ ب ْالأساليب ْخدمت ْالنحوي ْالمستوى أما

ربية،ْالنصحْوالإ لحاحْعلىْعدةْدلالاتْمنها:ْالتحصرْعلىْماْيسريْعليهْأبناءْالأمةْالع

ريقْالصحيحْواستذكارْالنهايةْالمؤسفةْللسلفْالسابق.ْوإعطاءْنماذجْلماْ العودةْإلىْالط

وياْالندائيةْْْ-حصلْلهمْبسببْطغيانهم،ْوقدْعبرْالشاعرْعنْهذاْبأدواتْهي:ْأنْْ إنْ

ْوأفعالْالأمرْوغيرهاْمنْالأساليبْالتيْلمْيسعْالمقامْذكرهاْواكتشافْدلالها.

ْالدلا - ْالمستوى ويرْوفي ْتص ْفي ْأقوى ْمعنى ْالقصيدة ْإعطاء ْوالترادف ْالتضاد ْساهمت لي

ْمقصدْالشاعرْوماْيصبوْاليه.
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ْاجتهدْ ْأجران.ْومن ْاجتهدْوأصابْفله ْاللهْعليهْوسلم:ْمن ْالنبيْصلى ْبقول ْالآخرْنختم وفي

ْوأخطأْفلهْأجرْالاجتهادْوحسبناْاللهْعليهْتوكلناْوإليهْننسب.
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 حول الشاعر:  .1
ربيةْ:1عبد الرحمن العشماوي ربيْمسلمْمنْالممل كةْالع ريةْعــراءْفيْْ  ..السعوديةْشاعرْع ولدْفيْق

وية1956ْمنطقةْالباحةْبجنوبْالممل كةْعامْ مْوتلقىْدراستهْالابتدائيةْهناكْوعندماْأنهىْدراستهْالثان

ربيةْفي للهجرةْثمْنال1397ْْْجامعةْالإمامْمحمدْبنْسعودْالإسلاميةْليتخرجْمنهاْْالتحقْبكليةْاللغةْالع

وبعدهاْحصلْعلىْشهادةْالدكتوراةْمنْقسمْالبلاغةْوالنقد1403ْْْعلىْشهادةْالماجستيرْعامْ للهجرةْ

 .. للهجرة1409ْومنهجْالأدبْالإسلاميْعامْ

ريسْفيْجامعةْالإمامْمحمدْبنْسعودْ الإسلاميةْحتىْأصبحْأستاذاًْْدرجْالعشماويْفيْوظائفْالتد

ربيةْفيْهذهْالجامعةْ..ْوعملْمحاضراًْفيْقسمْالبلاغةْوالنقدْ مساعداًْللنقدْالحديثْفيْكليةْاللغةْالع

 .. ومنهجْالأدبْالإسلاميْحتىْتقاعدْقبلْسنوات

ر يقهْعبدالرحمنْالعشماويْشاعرْإسلاميْكبيرْخرجْبالشعرْالإسلاميْمنْالظلامْإلىْالنورْوأعادْإليهْب

ْكبيرةْفيْالوسطْالإسلاميْوسينالْبإذنْاللهْتعالىْ ورونقهْفيْعصرْالغناءْوالطربْولذلكْنالْشهرة

أجراًْعظيماًْمنْاللهْعزْوجلْفالعشماويْهوْصاحبْالقصائدْالتيْتدعوْإلىْبزوغْفجرْجديدْفيْهذهْْ

اْتعنيهْأبياتْهذهْالأمةْالميتةْوهوْصاحبْالأسلوبْالحماسيْالذيْلاْيحتاجْإلاْإلىْرجالْيفهمونْم

ويتكلمْعنْالأملْْ قصائدهْالتيْتبكيْحسرةْعلىْماْآلتْإليهْأمورناْوهوْفيْنفسْالوقتْيشحذْالهمْ

 القادمْوعنْالإشراقةْالجديدةْللشمسْالتيْيتمنىْالعشماويْأنْتنيرْسماءْالأمةْالإسلاميةْمنْجديْد

سلماًْيتفاعلْبقوةْمعْأحوالْأمتهْشاعرْنشيطْوكاتبْمتفتحْالذهنْومنْالجميلْحقاًْأنْترىْشاعراًْم

وبشكلْدائمْيدعوْإلىْالإعجابْفقدْكتبْالعشماويْأشعارهْومقالاتهْفيْالبوسنةْ ومشكلاتهاْ

وبالتأكيدْفيْأطفالْالحجارةْوفيْأحوالْالأمةْوفيْالخ يرْوالشرْوفيْأهوالْيومْالقيامةْ والشيشانْولبنانْ

 
   (marefa.org)المعرفة -عبد الرحمن العشماوي  1



 الملحق 

61 

ــهْوقصائدهْفيْخدمةْالإسلامْوالمسلمينْوفيْشحذْوغيرْذلكْ..ْوهكذاْهوْالعشماويْدائماًْيسخرْقلم

الهممْوالتذكيرْبعزةْالإسلامْوقوةْالمسلمينْكماْأنْالعشماويْكاتبْنشيطْولهْمقالاتهْالدائمةْفيْ

ْ.. الصحفْالسعودية

 مؤلفاته:

ْْمثل كتاب الاتجاه الإسلامي في آثار على أحمد باكثير وكذلك له  :أديب ومؤلف وله مجموعة من ال كتب

كتاـــبْمنْذاكرةْالتاريخْالإسلاميْ،ْبلادناْوالتميزْوْإسلاميةْالأدبْكماْأنهْلهْمجموعةْمنْْ

 ْ(الدراساتْمثلْدراسةْ)إسلاميةْالأدبْ،ْلماذاْوكيفْ؟

وينْكثيرةْمثل ريحانْ،ْمأساةْالتاريخْ،ْنقوشْْ:ْإلىْأمتيْ،ْصراعْمعْالنفسْ،ْبائعةْللشاعرْدوا ال

علىْواجهةْالقرنْالخامسْعشرْ،ْإلىْحواءْ،ْعندماْيعزفْالرصاصْ،ْشموخْفيْزمنْالانكسارْ،ْياْ

أمةْالإسلامْ،ْمشاهدْمنْيومْالقيامةْ،ْورقةْمنْمذكراتْمدمنْتائبْ،ْمنْالقدسْإلىْسراييفوْ،ْ

ْْ.لزمنْوْقصائدْإلىْلبنانعندماْتشرقْالشمسْ،ْياْساكنةْالقلبْ،ْحوارْفوقْشراعْا

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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 حول القصيدة:  .2
تناول2009ْْْبيتْنظمهاْالشاعرْفيْعام211ْْهيْقصيدةْمنْديوانْمشاهدْمنْيومْالقيامةْتتكونْمنْ

ْْعفيهاْأطرافْالجمالْوالابداعْووظفهاْالشاعرْوقال:ْ"ْسنشاهدْفيلمْالحسابْوالعقابْوالندمْيومْلاْينف

فيهْلاْمالْولاْبنون"،ْوصفْفيهاْأهوالْيومْالقيامةْوأعطىْأمثلةْعلىْالطغاة،ْمثلْكسرى،ْنمرودْوأبوْ

ويومْيقامْالميزانْوالحكمْالامثلْمنْْ جهل،ْحيثْكلْواحدْيقدرْنفسهْوأنهْأحقْبالحسنةْلاْبالعقاب،ْ

ْعندْاللهْعزْوجل.ْْ

الخلقْوالشأنْولاْيدخلهاْالاْالمؤمنْالصالحْْوفيْنهايةْالمطافْوصفْالشاعرْالجنةْالعلياْبأنهاْعظيمة

ْوالصادقْوالانسانْيعلوْبصدقهْوحبهْللهْعزْوجلْ.

ويتوبْللهْعزْوجلْقبلْفواتْالأوان.ْ ْوالغايةْمنهاْهوْالتأثيرْعلىْنفسْالقارئْمنْأجلْأنْيتعظْ

جوارْالمصطفىْوختمْقصيدتهْبوصفْالجنةْوأنْالحياةْفيهاْرحمةْمنْعندْاللهْسبحانهْوتعالىْبجوارهْوْ

ْالعدنانْوأنْالإسلامْنورْفيْالحياةْوالآخرة.ْْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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 القصيدة: .3

ْ

 وقفتْجميعْمشاعريْتتأمل
 وفميْعنْالنطقْالمبينْمعطْل

 ماْكنتْفيْحلمْولاْفيْيقظْة
 بلْكنتْبينْيديهماْأتملمْل

 أرىْأرنوْإلىْالأفقْالبعيدْفما
 إلاْدخاناْتائهاْيتجول

 وحشودْأسئلةْتجرْذيولها
وبابْالذهنْعنهاْمقفل  نحويْ

وبة  أحسستْأنْإرادتيْمسل
 وشعرتْأنْمخاوفيْتترهل

 وشعرتْأنيْفيْالقيامةْواقف
 والناسْفيْساحاتهاْقدْهرولوا

 يسعونْكالموجْالعنيفْعيونهم
 مشدوهةْوعقولهمْلاْتعقْل

 وال كونْمنْحوليْضجيجْمرعب
 والأرضْمنْحوليْامتدادْمذهل

 قدْأخرجتْأثقالهاْوتأهبت
 وانكسرْالرتاجْالمقفلْللحشر

 والناسْأمثالْالفراشْتقاطروا
 منْكلْصوبْهاهناْوتكتلوا

 كلْالجبالْتحولتْمنْحولهم
 عهناْوكلْالشامخاتْتزلزل

 وجميعْمنْحوليْبماْفيْنفسهم
 لاهْفلاْمعطْولاْمتفضْل

 كلْالخلائقْفيْصعيدْواحد
ْجمعتْفسبحانْالذيْلايغفْل

ْ

 وأقيمْميزانْالعدالةْبينهم
 يعلوْوذلكْينزلهذاْبهْ

 وتجمعتْكلْالبهائمْبعضهْا
ربكْأعدل  يقتصْمنْبعضْو

 حتىْإذاْفرغْالحسابْوأنصفت
 منْبعضهاْنزلْالقضاءْالأمثل

 كونيْتراباْياْبهائمْ..ْعندها
وبالأمانيْجلجلوا  صاحْالطغاةْ

 ياْليتناْكناْتراباْمثلها
 ياْليتناْعنْأصلناْنتحول

 هيهاتْلاْتجديْالندامةْبعدما
 اطْل كمْوقامْالفيصلنصبْالصر

 ومضيتْأقرأْفيْالوجوهْحكاية
 إجمالهاْعندْالذكيْمفصل

 ورأيتْمالاْكنتْأحلمْأنْأرى
 حوليْوقدْكشفْالستارْالمسدل

 هذاْهوْالنمرودْيندبْحظه
 والدمعْمنْهولْالمصيبةْيهطل

 وهناكْفرعونْالمألهْنفسه
ويولول  يسعىْبغيرْبصيرةْ

إيوانه  وهناكْكسرىْتاهْعندْ
 مترنحْفيْسيرهْمتململ

 وهناكْقيصرْنفسهْمكسورة
 وبقلبهْمماْيعانيْمرجل

 وهناْابوْجهلْيراجعْنفسه
ْعيناهْتوحيْأنهْيتوسل

ْ

 ياربْأرجعناْلنعملْصالحا
 غيرْالذيْكناْنقولْونعمْل

 هيهاتْقدْطويْالكتابْألمْيكن
 فيكمْنبيْبالهدايةْمرسل

ربكْهؤلاءْجميعهم  سبحانْ
 كانتْلهمْدارْهناكْتبجل

 ل كنهمْكفرواْبمنْأعطاهم
 ملكاْوعاثواْفيْالبلادْوقتلوا

 ورمواْبشرعْاللهْخلفْظهورهم
 عزلوهْعنْحكمْالزمانْوعطلوا

 جمعْالطغاةْهناْوقدْهانواْعلْى
 ربيْوعدْالمؤمنْالمتبتل

 وقفواْوآلافْالضحاياْحولهم
ويبطل  فاليومْينظرْفيْالأمورْ

 واليومْيسعدْمؤمنْبيقينه
 الفاسقْالمتحللواليومْيشقىْ

 واليومْيمتدْالصراطْفمسرع
 نحوْالنعيمْوزاحفْمتمهل

 ومحملْبالذنبْزلتْرجله
 فهوىْونارْجهنمْتستقبل

 فأجلتْطرفيْساعةْفرأيتْمن
ويذهل  أمرْالقيامةْمايروعْ
 هذاْأبْيسعىْإليهْوحيده

 وبمقلتهْترقبْوتوسل
 أبتاهْأرهقنيْالمسيرْوحاجتي

ويثقْل ْشيءْيسيرْلايمضْ
ْ
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ْ

 منْالحسناتْينقذنيْوقدشيءْ
زينيْوفيكْأؤمل  خفتْموا

 أنتْالذيْعودتنيْفيماْمضى
 بذلاْومثلكْفيْالمصائبْيبذل

 وإزورْوجهْأبيهْعنهْمرددا
 نفسيْأحقْبماْتقولْوأمثل

 ومضىْكسيفْالبالْيسألْنفسه
 ماذاْجرىْلأبيْ..ْأهذاْيعقلْْ؟

 وبدتْلهْبينْالجموعْحليلة
 كانتْتفضلهْوكانْيفضل

ويدكْزوجتيوغداْينادْي  هاْر
 فأناْالحبيبْوليسْمثلكْيجهل

 ريحانتيْأنسيتْأيامْالصبا
 أيامْكناْمنْهواناْننهلْْ؟

 أناْمنْوهبتكْفيْفؤاديْمنزل
 ماكانْفيهْلغيرْحبكْمنزل

 شيءْمنْالحسناتْينقذنيْوقد
زينيْوفيكْأؤمل  خفتْموا

 قالتْلهْوالهمْيشعلْقلبها
 لهباْوفيْأحشائهاْيتغلغل

 رفيقْعمريْإنماعذراْفأنتْ
 نفسيْأحقْبماْتقولْوأمثل

 ومضىْكسيفْالبالْحتىْلاحْفي
 وسطْالزحامْخيالْمنْلايبخل

 أمْرؤومْراحْيركضْنحوها
ْجذلاْوهلْبعدْالأمومةْموئلْْ؟

ْ

 حملتهْفيْأحشائهاْوتحملت
 منْأجلْراحتهْالذيْلايحمل

 أماهْياأماهْمديْليْيدا
 فل كمْبذلتْإذاْأتيتكْأسأل

 ينقذنيْوقدشيءْمنْالحسناتْ
زينيْوفيكْأؤمل  خفتْموا

 قالتْلهْوالدمعْيغلبْصبرها
 نفسيْأحقْبماْتقولْوأمثل

 ونقلتْطرفيْلحظةْفرأيتْما
 لاتستريحْلهْالنفوسْوتقبل

 بشرْكأنهمْالحواملْقدْمشوا
 مشياْثقيلاْوالمصيبةْأثقل

 : منْهؤلاءْ؟ْفقالْمنْيدريْبهم
رباْبئسْالمقامْالمخجل  أهلْال

رباْجهراْولمْيتورعواأكلواْ  ال
 عنْأكلهْومشواْإليهْوأرملوا

 ماصدهمْعنْأكلهْبطلانه
 وكذاكْباطلْكلْقومْيبطْل

 وأخذتْناحيةْأفكرْبالذْي
 يجريْوأرسلْناظريْوأنقْل
 ماذاْأرىْرجلْيحيطْبرأسه

 طوقْوفيْرجليهْقيدْمحجل
 منْذلكْالرجلْالتعيسْ؟ْفقالْلي

 منْعندهْخبرْيقينْينقْل
 هودْوعاشْفيهذاْالذيْخانْالع

ويأكل ْدنياهْيغتصبْالحقوقْ
ْ

 يسطواْعلىْمالْالضعيفْوأرضه
ويحمل  واليومْيجنيْماثراهْ

 الشبرْفيْالدنياْيقابلهْهنْا
 سبعْمنْالأرضينْبئسْالمحمل

 ورأيتْقوماْيدعسونْكأنهم
 نملْوقدْذاقواْالهوانْوجللوا

 منْهؤلاءْالبائسونْأراهم
 هانواْومنْكتبْال كرامةْأعقلوا

 فأجابنيْ:ْهمْكلْمختالْله
 فيماْمضىْكبرْعليهْيعول

 وذهلتْعنهمْحينْأبصرْناظري
ويعتل  رجلْيساقْالىْالجحيمْ

 ووراءهْامرأةْيحيطْبجيدها
ويفتل  حبلْيلفْمنْالجحيمْ

 منْذلكْالرجلْالشقيْوهذه
 تجريْعلىْأعقابهْوتولول

 هذاْأبوْلهبْوزوجتهْالتي
 كانتْتجولْعلىْالنبيْوتجهل

 ناحيةْفلاحْلناظريوأخذتْ
 روضْوأزهارْونورْمقبل

ربها ريرْوت  غرفْبطائنهاْالح
 مسكْبماءْالمكرماتْمبلل

 ونساؤهاْحورْفوجهْمشرق
 كالشمسْساطعةْوطرفْأكحل

 أنهارهاْعسلْوخمرْلذة
ربهاْلا ربينْوش ْيثمْلْللشا

ْ
ْْ
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 وبناؤهاْمنْفضةْمنْفوقها
 ذهبْوعندْاللهْماهوْافضل

 أقلْمنْفيهاْنصيباْحظْه
ربكْيجزل  أضعافْدنياناْو

ربوعها  رأيتْفيهاْالساكنينْ
 نحوْالجنانْوفيْالمنازلْأنزلوا

 علىْالأرائكْيجلسونْحديثهم
رينْبماْرأوهْوحصلوا  مستبش
 يتذكرونْحوادثْالدنياْالتي

 صمدواْلهاْوعلىْالإلهْتوكلوا
وبىْل كمْهذيْمنازل كمْفما  ط

ويعمل  خابتْمساعيْمنْيجدْ
 حْليأجلتْطرفيْفيْالوجوهْفلا

 وجهْبداْوكأنماْهوْمشعل
 وجهْالرسولْيشعْنوراْصادقا

 قدْجاءْفيْحللْالسعادةْيغفل
 ورأيتْأصحابْالرسولْوقدْمضوا

 نحوْالجنانْوفيْالمنازلْأنزلوا
 ورأيتْمؤمنْآلْفرعونْالذي

 نبذواْ..ْوصفحةْوجههْتتهلل
 وال كوثرْالرقراقْلاتسألْفما

 مثليْيجيبْوليسْمثليْيُسأل
 يجريْبينهنهرْكأنْالدرْ

 أوْأنهْالنورْالذيْيتسلسل
ربكْهاهناْحصلْالذي  سبحانْ

ربكْيحصل ْماكانْلولاْفضلْ

 ورفعتْطرفيْلحظةْفرأيتْمن
 لاشيءْيشبههْوليسْيمثْل

 نورْتجلىْللخلائقْكلها
 فتواضعواْلجلالهْوتذللوا

 وقعواْسجوداْيلهجونْبذكره
 وال كونْبالصمتْالمهيبْمكلل

 فحاولواسجدواْوأماْالمبطلونْ
 أنْيسجدواْل كنهمْلمْيفعلوا

 وصحوتْمنْحلميْونفسيْبالذي
 شاهدتْمؤمنةْوعينيْتهمل

 وشعرتْأنْمظاهرْالدنياْالتي
 لهوىْ..مظاهرْنشوةْلاْتكمل

 وعلمتْانْاللهْيمهلْعبده
 عطفاْعليهْوأنهْلاْيهمْل

 وهناْوقفتْوفيْفؤاديْدوحة
 تحنوْعليْغصونهاْوتظلل

إيمانْيجريْنهرها  هيْروضةْال
رباهاْالبلبل ويشدواْفيْ  عذباْ
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ْ



 

 

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

المصادر والمراجع



 المصادر و المراجع 

67 

ريم:   القرآن ال ك
وبة • ْْ.سورةْالت

 

 ال كتب: 
  .1الخصائص،ْجْ:ابنْجني •

 .1جْإسماعيل،تحقيقْمحمدْْ،الادبْةسرْصناعْ،ابنْجني •

  .2جْ،شرحْال كيفيةْالشافيةْ:مالْكابنْ •

ْْابنْمنظورْجمالْالدينْابوْالفضل:ْلسانْالعرب،ْتحقيقْاحمدْسالمْالكيلاني،ْوحسنْعادل •
 .،ْمادةْ)دْلْلْ(7،ْج1ْ،2011النعيمي،ْبيروت،ْط

ال كبيرْوآخرون،ْدارْالمعارف،ْكورنيشْالنيلْالقاهرة،ْْللهعبدْاابنْمنظور:ْلسانْالعرب،ْتح:ْ •
ْ.،ْمادةْ)صوت(4،ْمجلد1119ْج.م.ع،ْ

ْْ.5جْ،مادةْحرفْ،لسانْالعربْ،بنْمنظورا •
ْْ.مادةْهمزْ،لسانْالعربْ،ابنْمنظور •
رياء:ْمعجمْمقاييسْاللغة،ْتح:ْعبدْالسلامْمحمدْهارون،ْدارْْ • أبوْالحسينْأحمدْبنْفارسْبنْزك

 ،ْدْس،ْمادةْ)صوتْ(1الفكر،ْط

ْ،دارْالقلمْ،1جْْ،1طْْ،تحقيقْحسنْهنداويْ،عةْالاعراب"سرْصناْ"ْ:ابوْالفتحْعثمانْابنْجني •
1985ْْ،دمشق

ربيةأاحمدْالهاشمي:ْالقواعدْال •   .1354ْْ،دطْ،بيروتْ،دارْال كتبْالعلميةْ،ساسيةْاللغةْالع

ويةْ:محمدْسعدْاسيرْ،احمدْنعيمْال كراعين • ،3ْمكتبةْالدكتورْمروانْالعطية،ْطْ،اسسْوتطبيقاتْنح
  .م1994ه 1414ْ

زيعْ،عبدهْالراجعيْ،التطبيقْالصرفي • ربيةْللطباعةْوالنشرْوالتو  .2008ْ،1ْطْْ،دارْالنهضةْالع

رية،ْالمستوىْالنحويْالتركيبي • ْْ.الجامعةْالمستنص
ريزي • ،ْمكتبةْالخانجي،ْالقاهرة،3ْالكافيْالعروضْوالقوافي،ْتح:ْحسانيْعبدْالله،ْطْْ:الخطيبْالتب

1994.ْ
ْ.1ْ،1982ْالخفاجيْالحلبي:ْسرْالفصاحة،ْدارْال كتبْالعلمية،ْبيروت،ْلبنان،ْط •
ْْ.الزمخشري:ْالمفصلْفيْصناعةْالاعراب •
زبيدي،ْمادةْ"عرب"ْج • ريمْْْعبدْ،ْتحقيْق339ص3ْْتاجْالعروسْمنْجواهرْالقاموس،ْال ال ك

ويت،ْط رباوي،ْالمجلسْالوطنيْللثقافةْوالفنونْوالادب،ْال ك ْم1987ه 2ْ،1407ْالع
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 ْ.2012ْ،مصرْ،المكتبةْطالبْالعلمْ،دراسةْالمخارجْوالصفاتْ،جمالْبنْابراهيمْالقرش •

 ْ،2007ْ،1مقدمةْلدراسةْعلمْاللغة،ْدارْالمعرفةْالجامعة،ْمصر،ْطْ،حلميْخليل •

ْ،القاهرةْ،مكتبةْالخانجيْ،1طْ،مدخلْالىْعلمْاللغةْومناهجْالبحثْاللغويْ:رمضانْعبدْالتواب •
1997  

-ه 1ْ،1440ْمحاضراتْفيْعلمْالدلالة،ْجامعةْالاخوةْمنثوري،ْقسنطينةْْ:شهرزادْبنْيونس •
 م2020ْْ-م2019ْْه 1441ْْ

ريفْالافعالْوالمصادرْوالمشتقاتْ:صالحْسليمْالفخري • ْْْ.1996ْ،طدْ،القاهرةْ،دارْعظمةْ،تح
ْْْ.1طالبْمحمدْاسماعيل:ْمقدمةْللدراساتْعلمْالدلالة،ْدارْكنوزْالمعرفة،ْعمان،ْالاردن،ْط •
زيعْ،عبدهْالراجحي:ْالتطبيقْالصرفي • ربيةْللطباعةْوالنشرْوالتو ْْ.2008ْْ،1طْ،دارْالنهضةْالع
ْْ.1ْ،1994طْ،بيروت،2ْجْْة،دارْال كتبْالعلميْ،علقْالميلْيعقوبيْيه،وْبكتابْس •
رية،ْبيروت،ْطْ،محمدْأسعدْالنادري • ربية،ْالمكتبةْالعص ْم.1997ه 2ْ،1418ْْنحوْاللغةْالع
  .محمودْفهميْحجازي:ْمدخلْالىْعلمْاللغة •

 ْ.1جْ،العينمعجمْ •

ربيةْ،نايفْسليمانْواخرون • وياتْاللغةْالع ْْْ.مست
ْ.1ْ،2001دارْعالمْال كتب،ْالقاهرة،ْْطْ،البابْالصرفيْوصفاتْالحروفْ،وفاءكاملْفايد •

 

 المواقع الال كترونية: 
 

• almothaqaf.comْرسولْْْ"،مجيدْالبديري"فيْشكرْالدكتورْعلىْْةالتكرارْودلالاتهاْالنفسيْْةظاهر
 2/4/2022تاريخْالولوجْ،2022ْبلاوي،ْ

 المجلات: 
ْكليةْالآدابْوالعلومْالإنسانية •   .2010جوان7ْْالعددْ،جامعةْبسكرةْ،مجلة

 : ودراساتبحوث 
زوليخةْيعيشي:ْمذكرةْتخرجْماستر،ْتحليلْلسانيْلقصيدةْالورشانْللشاعرْسيديْمحمدْالاداوعلي،ْْ •

 2013-2012جامعةْأدرار،ْ

ريْم • ربية:ْعبدْال ك ْ.1997سنةْ،ْالماجستيرْفيْاللسانيات،ْالنبرْوالتنظيمْفيْاللغةْالع
ربةْعبدْ • رية،ْْالرحمانْالعشماويفهدْفريحْالراشيدي:ْتج 2009ْ،ْجامعةْمؤتةْماجيستيرالشع
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وبيْع،قيشلةْونم • وياتْالتحليلْاللغويْفيْالقصيدةْابتسمْلايلياْْْ،رسالةْتخرجْْ:زائدْسعادْخر مست
ويرة2014ْ2015فيْدراسةْوصفيةْتحليلية،ْْ،ابوْماضي ْ.،ْالب
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