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 لستهالالا
 

 ملكالاب اس حتيالناوكل  الدنياثقل ا ام
“Dunia terasa berat  saat semua orang terlalu banyak berbicara” 

(Faruq Juwaidah)
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ءاهدالا  

 

 :ىلامعي اجلالبحث ا اهدى هذأ
من حيضنين حبب وحنان يف طيلة احلياة الدنيا ويعرفين عن احلياة األخرة، 
يعين احملبوب الوالدين: "حممد مرشد ومليندا" عسى هللا يغفرا ذنوهبما 

والصغري، واىل األصدقاء  ويدخلهم اىل اجلنة الفردوس. مث ألخيت الكبري
.برك هلل هلم الذين ساعدوين عسى هللا يغفر ذنبهم ويدخلهم اىل اجلنة.
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 توطئة

 اجاسر  اوجعل فيه اء بروجالسماجعل يف  يلذارك ا، تبابصري  اده خبري ان بعباكي  لذا حلمد هللا 
 اعيا، وداونذير  احلق بشري ثه اببعي لذاعبده ورسوله  اّن حممداشهد او  هللا الاله  ن الاشهد ا. امنري  اوقمر 
 بعد. اما. اكثري   اوصحبه وسلم تسليم آله للهم صّل على عليه وعلىا. امنري  اجاذنه وسر حلق اباىل ا

سة اروق جويدة )در ان فاللفظ يف ديو ا راختيا"ملوضوع احتت  لعلميالبحث ا ابة هذاكتلقد متت   
حلصول على اونيل ئي النهار اختبالاء شروط استفالللغة اسة يف ضوء فقه ادر  العريبسلوبية( " احتليلية 

لك ام انمعة موالاجب ادهباة و العربيللغة انية يف قسم انسالالعلوم الكلية  اناو سرجاس و لوريادرجة بك
بة اية كتامنذ بد زيت بدعمة وحتفيلشكر ملن اياحث يقدم كلمة البانج. فالاحلكومية مبامية سالالابرهيم ا

 ىل:ا الشكر خصوصالقى ام، فامث خبري خت ايتهاىت هنح لعلميالبحث ا اهذ
حلكومية امية سالالا برهيمإلك ام انمعة موالامدير ج لديناحممد  ين لدكتور اذ استالاحضرة  .1

 نج.الام
 نية.انسالالعلوم اعميد كلية جستري، املالدكتور حممد فيصل، افضيلة  .2
 .ادهباة و العربيللغة اجستري رئيس قسم املا ،طسابلا عبدلدكتور افضيلة  .3
 هللالبحث، حفظه ا ابة هذاجستري كمشريف يف كتاملامحد مزكى، اج ا حلالدكتور اذ استالا فضيلة .4

 تعلى.
 دميية.اكال امور الادمي يف اكال املشرف اجملستري، ا ادينتاورغ انالدكتور ولدافضيلة  .5
ء اجلز احسن زيهم ابن جيا هللا، عسى ادهباة و العربيللغة ات يف قسم إذاستالاتيذ و اسالافضيلة  .6

 خرة.الاو  الدنيايف 
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 اكم  ارمحهماو  اهلم غفرا". رب امي "ميليندايب "حممد مرشد" و حملبوبني، الالدين الو افضيلة  .7
ن يطول ارجو اء و الدعالتشجيع و اعلى  جزيال اشكر ، و حتت رمحتك اوحفظهم اين صغري اربي
 .اقهمار  اويوسع  ا عمر هللا

ليت تضغطني على ا افيقة"  اسيت دوي شالصغرية "اخيت امسلمة" و  الكبرية "حنيفاخيت ا .8
 خرة.الاو  الدنياء يف اجلز احسن  ابهللاكم ا متحمس. جز  ائماد انا. لذلك فائماد

ء الدعاعلى  اسرة" شكر الا اىل "بومساسرة" ومث الاه لكبرية "مراياسرة الاد افر افضيلة جلميع  .9
 ئية.اهلناملهمة ال استكماحث يف الباندة املسالدعم و او 

 الدنياء يف اجلز احسن  أبهللاكم ا . جز ادهباة و العربيللغة اهيدي يف قسم الفر ايب اصحامجيع  .11
لبحث ا ام هذامتاسة يف احلماعطوين الذين قد ان ايب يف كل مكاصحامجيع و  خرةالاو 
  عي.اجلما

 اهذ مامتالق" يف اخلاء الزهر اطمة ا"لف اعدة خصوصاملساسة و احلماعطوين ايب قد اصحاوكلكم  .11
 معي. اجلالبحث ا

 واىل  مالء املسكن "لنجنج كونينج" رايو و اصحايب من منظمة دائرة "ا.ك.ف.م.ر" مبالنج.   .12
 اللهم اان نسألك علما انفعا ور قا طيبا وعمال متقبال.

13.  Last but not least, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all 

this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never 

quitting, for just being me at all times. 

 
رك فيه واب بتوفيقه ويطور عموران ان يشملنا هللاء. وعسى اجلز احسن أ ا خري هللاهم اجز  اخري او 
 احث وللجميع وينفع علومنالباد لبحث يستفيا ان يكون هذالفردوس. وعسى اجلنة ايف  اويدخلن
 لكم. جزيال ابشكر  اقول قوىل هذا. العريبدب الاغبني يف الر اء و اوللقر 
 

  2021ديسمرب  8نج، الامب احترير 
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 حثالبا
 

 
 يمسالا يحممد فرر 

 16310044لقيد: ارقم 
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 لبحثامستخلص 
 سلوبية(.اسة حتليلية اجويدة )در روق الفين ان يف عينك عنو اللفظ يف ديو ا راختيا. 2021مى. سالاحممد فخرى 

هيم ابر الك ام انمعة موالانية، جانسالالعلوم ا، كلية ادهباة و العربيللغة ا، قسم امعيجلالبحث ا
 نج.الاحلكومية مامية سالالا

 جسترياملامحد مزكي، اج ا حلادكتور :    مشرف
  .ينانيك عنو يف عين اديو ، سلوبالا ،روق جويدةاف ،للفظا راختيا:  سيةاسالات الكلما
 

 

يتكون ديوان يف عينيك عنواين من أتليف فاروق اجلويدة من عدة معاين ضمنية وقواعد مجيلة. يتحدث 
ديوان فاروق يف عينيكا عنواين عن احلب والرومانسية. ميكن رؤيته من الكلمات املستردمة يف شعره. بشكل عام، 

 ذكرايت وغنائية وعميقة.استردم املؤلف ابستمرار كلمات بسيطة ولكنها مثرية لل

ثري التا معرفةين و ايف عينيك عنو  لشعرا نايف ديو  للفظا راختياعرفة ملبحث هو ا اهذ من لغرضان اك
ملكتبة. البحث هو حبث نوعي وصفي مع حبث ا اهذ ناك .ينايف عينيك عنو  لشعرايف  للفظا راختيا نعين املعاو 
لتحليل ام استردحث ابالبامن قبل  اليت مت مجعهات انالبيا لبحث. مث يتم حتليلا املستردمة يف هذالطريقة ا
 سلوب. الات لعلم انالبيالوصفي مع منوذج حتليل ا

كلمة مصنفة كمرادفات و   27قصيدة لفاروق يوجد  11إىل أنه يف  بحثال اهذ يجةنت دلت
يف  لفظال . إن أتثري اختيارأضدادكلمة مصنفة على أهنا   12كلمة تنتمي إىل تعدد املعاين و   16

ديوان يف عينيك عنواين لفاروق جويدة هو إنشاء مجل تتناسب مع منط مجال القصيدة، وتقدمي 
 تصورات متنوعة للقارئ، وإثبات ذكاء املؤلف يف كتابة كل مقطع من القصيدة. 
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ABSTRAK 

 

Islami, M Fakhri (2021), Preferensi Kata dalam antotologi puisi karya Faruq Juwaidah 

(Kajian Analisis Stilistika). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. KH. Akhmad Muzakki, MA.  

Kata Kunci: Antologi puisi Faruq Juwaidah, Dimatamu Alamatku, Stilistika, Preferensi kata.  

 

 Diwan Fi Ainika Unwani karya Faruq Juwaidah terdiri dari beberapa makna tersirat 

dan tata bahasa yang indah. Diwan Fi Ainika Unwani karya Faruq berbicara tentang cinta dan 

asmara. Hal itu bisa dilihat dari kata-kata yang digunakan pada puisinya. Secara umum, 

pengarang tetap konsisten menggunakan kata-kata sederhana namun menggugah, liris dan 

mendalam.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi kata dalam syair diwan 

Faruq Juwaidah serta mengetahui pengaruh dan kesan pada pilihan kata dalam puisi beserta 

arti dari tiap katanya. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan penelitian pustaka. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi-baca-memahami dan menafsirkan. Data-data yang sudah terkumpul dianalisis 

oleh peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan metode analisis data ilmu Stilistika. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 11 puisi karya Faruq terdapat  27 

kata yang tergolong ke dalam sinonim dan 16 kata yang termasuk polisemi serta 12 kata yang 

tergolong ke antomim. Adapun pengaruh pemilihan kata dalam Diwan fi Ainika Unwani  karya 

Farouk Juwaidah, adalah penciptaan kalimat-kalimat yang cocok dengan pola keindahan puisi, 

penyajian imajinasi yang beragam bagi pembacanya serta pembutktian kecerdasan pengarang 

dalam menulis setiap bait puisinya.  
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ABSTRACT 

Islami, M Fakhri (2021). Preference of word in poem in the collection of poems “Fi Ainika 

Unwani” of priest Faruq Juwaidah (Stylistics Analysis Studies). Undergraduate Thesis, 

Department Language and Literature, Faculty of Humanities, State Islamic University 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor : Dr. KH Akhmad Muzakki M,A. 

Keywords : Anthology of poems Faruq Juwaidah, In your eyes My address, Stilistika,   

Poetry, Word preference. 

  

Diwan Fi Ainika Unwani by Faruq Juwaidah consists of several implied meanings and 

beautiful grammar. Diwan Fi Ainika Unwani by Faruq talks about love and romance. It can be 

seen from the words used in his poetry. In general, the author has consistently used simple but 

evocative, lyrical and deep words. 

 The purpose of this study was to determine the word preference in Faruq Juwaidah's 

diwan poetry and to determine the influence and impression on the choice of words in the 

poem and the meaning of each word. This research is in the form of qualitative descriptive 

research using library research. The technique used in this research is documentation-read-

understanding and interpreting techniques. The data that has been collected was analyzed by 

researchers using descriptive analysis with the data analysis method of Stylistics. 

 The results of this study indicate that in the 11 poems by Faruq there are 27 words that 

are classified as synonyms and 16 words that belong to polysemy and 12 words that are 

classified as antomims. The influence of word choice in Farouk Juwaidah's Diwan fi Ainika 

Unwani is the creation of sentences that match the pattern of the beauty of the poem, the 

presentation of diverse imaginations for the reader and the proof of the author's intelligence in 

writing each stanza of the poem. 
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 ولالاب البا
 ملقدمةا

 

 لبحثاخلفية  .أ 
هو مكتوب يف  ايل مهيمن. كل مامل مجادب له ععي لالابداهو عمل لشعر ا

يتعلق  الرمحة، وكل مادة و السعالغضب و احلزن و ال اشكالشعر هو شكل من ا
 .غلبالاحب اية من قبل صاعر. وكل ذلك مرتب بعناملشاب

ملعىن اخلي. فمحتوى الدا ال هيكلهاللغة ومجالشعر لديه هيئة مجيلة مرتبطة ا
لتحذير، املشورة، و نه مرتبط ابة، الائد كثرية للحيال، يوفر فو املثاعلى سبيل لشعر، ايف 
ليت ميكن النبل ائل، و الفضاسة، و السيالنبيلة، وقيم اق خالالاق، و خالالاليم حول التعاو 
  .حلقيقةاىل طريق ان تؤدي ا

لصحيح، ار املساىل ادهتم اعاس وحتقيقهم و النادر على تذكري اجليد قادب الا
دبية الال اعمالا .(2009ريونو، اته )سام حياء مبهاولة للوفاحلقيقة يف حماريق ي طا

هتم. كوسيط، دور ارهم وخرب افكاملؤلفون لنقل ا اليت يستردمهام عالالائل اهي وس
ىل افة اضالرئ. وابالقاىل ا املؤلف ليتم نقلهار افكادبية كوسيلة لربط الال اعمالا

ليت ا ايالقضان خمتلف املؤلف بشاء ار ا ايضابية دالال اعمالان تعكس اذلك، ميكن 
 .(2007ستويت، الوحظت يف بيئته )سوغيه

ليت تثري ار افكالالذي يعرب عن العمل الشعر هو ا( 2005:7بودو )الرب  اوفق
عي. كل ذلك هو شيء يتم تسجيله ايقاس يف جو احلو ال، و اخلياعر، وحتفيز املشا
لدين امني ايقول  اللمتذوقني. كم اعانطبايعطي م و اهتملتعبري عنه ابالتعبري عنه و او 



 
 

2 
 

ملة اصر متكاء، وهي عناصر بنالف من عنالشعر هو هيكل يتان ا( 136: 2008)
  .لبعضا ابط مع بعضهالرت اخرى و الاصر العناعن  اميكن فصله ال

ك اليت درس مع ستيليستيكية هنادبية الال اعمالاملستردمة يف اللغة ا
دب وتفسري الاللغوي ام النظام بتحليل القياعمل مستيليستيكية لا، والان له. انيتامكا
ئص اخلصاسة عدد من اجريت عن طريق در اليت اث احبالا، متيز انيئص. اثاخلصا

ل اشكاسة شكل من الدر البعض. ا اللغة مع بعضهام امتيليستيكية مع نظ
 اسية تستردم لتسهيل ستيليستيکالدر ام مچ موضوعی . استردستيليستيكية اب

لة مرورية الدان ادبية الال اعمالاملستردمة يف النظم امة لعالاع وفهم، وتقدر ا ستمتالا
ملتوقعة اسة ستيليستيكية ال در غ. من خاللبالالذين يريدون کشف مقدم التعبري معربة ا

 .ئج موضوعيةاحلصول على نتاوميكن 
لشعر امع مستيليستيكية وهو  اليت ميكن شحنهادبية الال اعمالاتعترب من  

جملتمع حىت اليت حتظى بشعبية كبرية يف ادبية الال اعمالال اشكالشعر هو شكل من ا
جملتمع من اتقدم  ائمايد داة، حيث يتز احلياحي امجيع من الشع بفضلهاوقت قريب، 

هيم املفاملتغرية، وتتبع من اق اذو الالشعر ال اشكاملوقف و اخر، حيث منط وقت ال
فرض معني ان يكون كل قصيدة ا. جيب ائمايد، دالفكري تنز التقدم املتغرية و الية اجلما
 ء.اغ قدم كقر لبالاحب ان صاجملتمع اليت يود ا

ملؤلف، لذلك اثر اليت تتابة الكتاسلوب ا احق لديهبة تنتج يف وقت الاكل كت
بة تنتج يف وقت اكل كت .اللغة نفسهاديب هو الالعمل ائن يف اهم كان، القول اميكن 

تب الكان شرصية القول املؤلف، لذلك ميكن اثر اليت تتابة الكتالوب سا احق لديهال
: 1984تيكنو )اي بر اشى مع ر ايتم اوهذ .لذي يكتبهالعمل اىل حد كبري على ايؤثر 
  .و تصرفه خمتلفةادته او عالشرص ان طبيعة ( اب50



 

3 
 

لذي اجلويدة اروق اسة هي يف شكل شعر فالدر املستردمة يف هذه اسة الدر ا
لذي سيتم الشعر اعر ابق، معرفة شالسا. يف ام حتليل ستيليستيكاستردليله ابيتم حت

يت من عر حب حديث ايالذي هو شاجلويدة اروق اسة هو فالدر احتليله يف هذه 
 فة. الصحادب، وختصص يف الايف كلية  1968م استه يف عاكمل در ا مصر. 

ديث ليس فقط حلا العريبجملتمع اسع يف اق و اجلويدة معروف على نطاروق اف
لقيمة  ايف  ايضان احيالانسية، ولكن يف كثري من الروماحلب و اء ايقتصر على شعر 

حلب ارسة اول مرة يف ممنغمس الالذي اين، كبريه ار قباس لشرصية نز انعكاك
 ان عرضياعية يف شعره. لكنه كابدالالعملية الرئيسي يف اه اجتالا ارهاعتبنسية ابالروماو 

ىل اليت هتدف اله اعماحث حتليل بعض الباد ار الذلك ،  فقط وحدث بشكل طبيعي.
  .سلوبايف شكل لغة و  العثور على نوع من ستيليستيكا

  

 لبحثاسئلة ا .ب
 :يلي البحث يف ماسئلة ان البحث اء على خلفية ابن

 يدة ؟اروق جو اين"  لفان " يف عينك عنو الفظ يف ديو ا راختيا ام .1
 يدة ؟اروق و اين"  لفان " يف عينيك عنو اللفظ يف ديو ا راختياثري كيف ات .2
 

  لبحثاف اهدا .ج
 :ملشكلة هياغة اخللفية وصياىل املستندة اف اهدالا

 جلويدة.اروق اين" بقلم فان "يف عينيك عنو الديو ات يف الكلما راختياملعرفة  .1
 جلويدة.اروق اين" بقلم فان "يف عينيك عنو الديو ات يف الكلما راختياملعرفة  .2
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  لبحثائد افو  .د
 يلي: العملية، وهي مائد الفو النظرية و ائد الفو اثنني من اسة هي الدر ائد يف هذه الفو ا

 لنظريةائد الفو ا .1
ت يف الكلما راختياو اء القالاصة حول ا، وخالعريبدب الاة و العربيللغة افهم لريّفع  .أ 

  .جلويدةاروق اين" لفان "ىف عينك عنو اديو 
ل يف سيري " ىف عينك ايل ستيلستيكملتعلقة بتحلاللبحوث  ان يكون مصدر اليمّثل  .ب 

  .جلويدةاروق اين " لفاعنو 
 لّتطبيقّيةالفوئد ا .2

ىل  امية، سالالانغ الامعة مالدولة جاهيم ابر الك ام انىل موالالعملية ائد الفو اوتوجه 
 .حثنيالبانية و انسالالعلوم اكلية 

 نجحلكومية مبالامية سالالاهيم ابر الك ام انمعة موالاللمجتمع يف ج .أ 
د حبثية متعمقة يف اجع كمو افة مر اضن يستردم الالبحث يريد ا اهذ -أ 

 نج.الامية مسالالالدولة اهيم ابر الك ام انمعة موالاج
 خرين.الاحثني افية للباضادة اكم -ب 

 نية انسالالعلوم الكلية  .ب 
ل يف سيري "دي املتعلقة بتحليل ستيلستيكالبحث ادر احد مصاك -أ 

 .جلويدةاروق اتكو" بقلم فامالامو اتام
ل يف املتعلق بتحليل ستيلستيكايل التالبحث اكمرجع يف  -ب 

 جلويدةاروق اتكو" بقلم فامالامو اتاير "دي ماسي
 حثاللب .ج 

ت يف الكلما راختياو اء القالالبصرية حول املعرفة و اخلربة و افة اضا -أ 
 .جلويدةاروق اتكو" من قبل فامالامو اتاسيري "دي م
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 بية.دالالبحوث اء اجر احث على الباحتسني قدرة  -ب 
تكو" امالامو اتاير "دي مال يف سيافة فهم لتحليل ستيلستيكاضا -ج 

 جلويدة.اروق امن قبل ف
 

  لبحثاحدود  .ه
توجد حد  ال اهنملبهمة ابات ار العباملشكلة هي ان الكتب احد اقد ذكر يف 

ن احثني ا(. فلذلك، ينبغي للب64، ص. ۱۹۸۶حلق، ات، وعدس، و ا)عبيد اتفسريه
لتحديد ارج امور خالاىل البحث ايوسع  ديده سوف اللبحث وحتاسئلة ا احيددو 

 ملعني.ا
ر اختيالذي يركز عن اديب الالبحث البحث يتضمن يف حتديد ا ان هلذا امب

سلوبية(، اسة حتليلية ا)در  روق جويدة اين لفان يف عينيك عنو الديو اللفظ يف شعر ا
 لبحث.ا ال هذاكمسلوبية ال احث حتليل نظرية الباستردم ا

حث الباضع، ولكن قد حتددت امو  19ين فيه ان يف عينيك عنو اديو  ن يفاك
ن اللفظ يف ديو ا راختياهر احث ظو البانت حتلل املبحث كا اضع. يف هذامو  11
ظ الفالاللفظ، مث الشرتك ادف، او تر اربة ىف معىن املقاظ الفالاروق جويدة وهم اف
  د.اضدالاو املعىن اقبة يف املنا

جريت اليت البحوث حبيث يكون للبحوث افروضة على ملالقيود املقصود من او 
لبحث يف ايلي قيود  استه. فيمالذي يتعني در الرتكيز اتنحرف عن  تركيز وحىت ال

  :يلالتالنحو اجري على الذي البحث ا
ن "يف ايف ديو  ضع(امو  11) ئدالقصاحث فقط بعض البافحص  .1

 :يلالتالنحو اجلويدة هي على اروق اين" من فاعينيك عنو 
 يناىف عينك عنو  .أ 
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 .. حنني الن اناك .ب 
 نالزماحنن و  .ج 
 ن منضىاقبل  .د 
 لقلباب .. وات .ه 
 يناحز اوكذبت  .و 
 حلسنياب ايف رح .ز 
 سالنالست مثل  .ح 
 حلزينان الزماحلب يف ا .ط 
 ة !احلياريد ا .ي 
 عطى قليباملن  .ك 

 للفظا راختيام استردفقط اب اثاحباحثون الباجرى ا .2
و اربة ىف معىن املقاظ الفالا فقطللفظ ا راختياىف حثون البافحص  .3

 د.اضدالاو املعىن اقبة يف املناظ الفالاللفظ، مث الشرتك ادف، اتر 
 

 

 بقةالسا تاسالدر ا .و
 سةالغول )در اريد" لسعيد اغان "الديو اللفظ يف ا راختيار جهري، "انصاحممد  .1

ن الديو اللفظ يف ا راختيالبحث عن صور ا احتليلية ستيلستيكية("، حبث هذ
 لغولالسعيد ان الديو اللفظ يف ا راختياثري ريد" واتاغان "الغول بعنو السعيد ا

للفظ ار اختبالبحث هي توجد ا ائج هذانت اما، انيهادی معاريد" عاغان "ابعنو 
ملعىن وجد اربة يف املقاظ الفالاو ادف الرت اضع، يف موضوع املو ايف بعض 

 -شدو، جوی  -غروضة اللفظ ايعين  ات ومنهاناثة عشر بيحث ثالالبا



 

7 
 

 -دعی، ترمث  -دي قريض، ان -ندمي، شعر  -ب اصحا -يق حب، صد
 -ل، بديع جال -ري اية، دالصبا -لشوق احلن،  -ء اقلب، غن -تعيت، لب 

للفظ وجد ابكر. ومن موضوع مشرتك  -ء ام، وعذر انسا -ل، ريح امج
جلو، ظهر وعرض، ومن موضوع مقتضی اح، فجر، قلب، ا حث لفظ جتالبا
 ن. والاشجاحلى، جيد، و اين، القو اروض، غد، لاحث لفظ البال وجد احلا

 املعربة يف هذاد و التضاو املعىن ابلة يف املتقاظ الفالات من انالبياحث الباجيد 
 ن.الديو ا

سة اين )در ار قبات" لنز الكلملرسم ابان احلب يف ديو الف نظرة، "مفهوم ا .2
ن الديو احلب يف اللفظ عن ا راختيالبحث عن ا اسيتيليستيكية("، حبث هذ

 امات". الكلملرسم ابان "احلب يف ديو اللغة عن اسلوب ات" و الكلملرسم ابا"
ليت تدل عن اللغة اسلوب ا ۲۱كلمة حب و  ۲۹لبحث هي ا ائج هذانت
 التحليل سپتيليستيكية وهي كمات اناىل بياسة الدر ائج هذه احلب، تستند نتا

حلى ا، ظ حب، يكربالفالاحلب مثل اليت تدل اللفظ ا راختيايلي: تعريف 
س اجلنالتشبيه و ارة و استعالا احلب منهاللغة عن اسلوب اوتعريف  اخري وغريه

 ئدالز اوقطع 
ملكسور" ان الزمام حول حالاو  اياللفظ يف شعر "مر ا راختيارين، "الدادة اسع .3

 لبحث عنا اسلوبية("، حبث هذاسة حتليلية ادونيس )در ر الاشعالايف جمموعة 
للفظ يف ا راختياثري ملكسور و اتان الزمام حول حالاو  اياللفظ يف مر ا راختيا

لبحث ا ائج هذانت اما. انيهاملكسور على معان الزمام حول حالاو  اياشعر مر 
ت انابي ۲۷ملكسور هي ان الزمام حول حالاو  اياللفظ يف شعر مر ا راختياهي 
ب، احر -يهرب، سكني -وهي جيري 16دف الرت اظ تدل على الفالا. 
قية، غطوه اس-غطی، فر-يبيد، لف-لصوت، ميوت ا -لصدى ا، اقتلو اامقو 
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پدور  -يطوف، يطوف  -هتزت، متشي ا -ينظرون،  لزل -يت اخبلوه، ر  -
ظ الفالاجنوم. و  -جدول، درب طريق، وكوكب -ن، فرا م -دهر -تاعا، س

قل، عهد، قبة، ائي، فردوس، قتل، احشاوهي  11للفظي املشرتك اتدل على 
 وجديد.مس، اجر، اه ء،اجحيم، ور 

سة حتليلية ستليتيكية("، ان )در ار فدوى طوقاشعاللفظ يف ا راختياجنمة، " .4
للفظ اق بني السبار اظهاو  ارهاشعاللفظ يف ا راختيالبحث عن ا اهذ حبث

ت اث وحدك ثالان هنالبحث هي ا ائج هذانت اما. ارهاشعاملستررجة من ا
يلي: عشر  اسة وهي كمالدر ملعلقة اباظ الفالا اليت فيهاسلوبية الاسة الدر امن 
 -لقيود ا، مال -ك املعىن وهي لفظ يتصارية يف املقاظ الفالات من انابي
شب، تغيب  -ل اشتعايل، اعا -ق افا، ارتيناخيمني، تغم -لسجن، متضني ا
 -يت، وتستلهمني ابيا -ري اشعامشي،  -رع، تعري اش-ختتفي، رصيف  -

ب، افيقي، سر اهي لفظ للفظي و املشرتك ات من اناتستطلعني، ومخس بي
 ل وهي لفظ اياحلات من مقتضى انافة، ومخس بياع وسرا ح، شعا جلنالظى، 

لبيت ويف الوهم تستيقظني"، لفظ ملح يف ايئة ا لبيت "مت ايالوهم يف ابنة ا
لبيت "يف ايف  اه"، لفظ عشناء عنيف ظماغمق روحك شوق ملح مجوح لظ

لقصيدة"، اهم بتمزيق تلك ا"لبيت املعشب"، لفظ متزيق يف املنعزل ا اعشن
 حلرف".اوة البيت "تعبق يف تداولفظ تعبق يف 

 سةام" )در انالات "مولد شرف ابياللفظ يف ا راختياين، "ار رمحة رمضاتي - .5
للفظ يف ا راختياليت تدل على اظ الفالالبحث عن ا اسلوبية("، حبث هذا
ت مولد شرف ابياملعىن يف اللفظ و اقة بني لعالام و انالات مولد شرف ابيا
م انالات مولد شرف ابياللفظ يف ا راختيالبحث هي ا ائج هذانت امام، انالا

  إذا. امهاسترداختتلف يف  اهلوى، ولكنهالعشق و ادفه الذي ير احلب ايعين 
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حلب ا ارهاحضالدهشة حىت يكون يتم احملبة" يليه او "احلب" اللفظ "ان اك
عن  اد للسفر بعيداستعداعلى جلرح، و اء من املوت، وفقدت عقله، وكدو احىت 

خف من العشق" يليه اللفظ "ان اك  إذالضوء. احلب و احلب لكتم، احلب، و ا
ن اك  إذاحلب ليست قوية. ان مكة حلب فيه الالدهشة حىت يكون ليس ا
ر اسر اعب، املتاحلب جيلب الدهشة حىت يكون اخف من اهلوى" يليه اللفظ "ا
 ن يؤذيالذي ميكن السيف احلب يؤذي سيجلب سعيد، مثل ان حلب، الا
 حلب.ا

ن الزمام حول حالاو  اياءة يف مر اقر . ۲۰۱۷حل حسن. ال حممد صا. مج .6
دونيس الشعر عند ان ائجه ادونيس. ونتال ملراياملسرح و ان املكسور من ديو ا

م افقد ق التغيري. وهلذالثورة و اث و انبعالالتجدد و اتقوم على  لرؤايا، وهذه رؤاي
فضل ممكن اقع ائم مع رؤيته يف تشكيل و ليت تالات اصيلشرالرمو  و ا راختياب
له امامه و الاته ورمو ه اسقط على شرصيافقد  اليه وحتقيقه، لذالوصول ا

يف  ا، ويشكلهاليهانفك يدعو ا اليت مالشعرية اه اوصوته يف حتقيق وتوصيل رؤ 
دونيس ائد شعرية ونصوص فنية. لقد هضم ابريه على شكل قصالفظه وتعا
ر ا، فثاصرهامة وعالات هذه ام ونكبالاش امي وغريه، وعسالالا لعريباث الرت ا

قع يف شعره، وهو الو الثورة على التغيري و افقد محل هم  اقع، وهلذالو ا اعلى هذ
كل ا عن  وم ومش اهلمن خال اعربو  لقصيدة رؤايامن  الذين جعلو امن  ايضا
كم ا ملتعددة ليحاملرتلفة و اضي بصوره املا اته، مستدعيالالعصر يف شت حما
 (.14، ص. ۲۰۱۷ضر، ولتحقيق مستقبل مشرق )حسن، احلالعصر ا

 لبحثامنهج  .ز
جملتمع الطبيعية، و اهر الظو ادئ احلقيقة ومبالبحث هو وسيلة للبحث عن امنهج 

 لصلة.ات ات ذالترصصاس اسان على انسالاو ا
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لمة فئة لكا( مك1999، ونذير، 1984دي، ام )هاتعترب كلمة حبث بشكل ع
لعودة"، وكلمة للبحث تعين ادة تعين "اعاجنليزية للبحث )من كلمة احبث، وهي كلمة 

و البحث عن عمل، ادة اعاىل اط موجه اىل معىن "ك نشاليت تشري البحث"(، و ا"
لدؤوب الضمريي، دقيق، اجة دقيقة، البحث هو حائن. حىت البحث عن كادة اعا
  .ئجالنتات وجدت بعض ائناكلاء على الذكايكفي من  ام الدؤوب لديهاو 

ديب، الاق السييتعلق اب ات نوعية. وفيماساء در اجر اىل ادبية الالبحوث امتيل 
لنوعية البحوث ام استردانه ميكن التفصيل ( اب2003:3ين )اخ وسيلفرشتورابايشرح 
ميكن  اختطيط أكثرق نوعي النص. ويف سيايتعلق بتفسري  ادبية فيمالات اسالدر ايف 
لبحث ان الفولكلور، فاىل اقرب الالشفوي ادب الالنصي و ادب الاسة الدر مه استردا
ملطرح هو او  اتفوق كثرألالنص اق تفسري انه يف سيلسرد الام استرداحنو  أكثرلنوعي ا
حث ذو البا. سيقوم شفواي الذي يعمل مرتمجاحث البالذي يثريه الوصف السرد و ا
حبيث  ايضالية ام لغة مجاستردليل ابئج تعرضه للتحالية بسرد ووصف نتاجلمالقدرة ا

  .للغةاحملتوى و ائج حبثه جيدة يف اتصبح نت
حث البان يكون لدى البحث. جيب انب اوقوة من ج ايالنوعي له مز البحث ا

ء اشيالاو تفسري البحث ات انا( بي2018ت يف تفسري )كريسويل، ار النوعي مها
 احث وهو مؤثر جدالبا اليت ميتلكهاية لالعالتفسريية ات ار املهاث احبملتعلقة اباخرى الا

ءة اكف  أكثرلشرص ان اك  اخرى. وكلمالات انالبياو النص التفسري على ائج اعلى نت
جليد النص املثل، سيكون فضل. وابأئجه ائج حتليله ونتانت نتاك  التفسري، كلمايف 
 ن الايحالان نظرية جيدة يف بعض ايل، فالت. وابايضا التفسري جيدايكون  اعندم اجيد

حث  البان كل منهم يعتمد على لبحوث الائج ات جيدة ونتلضرورة حتليالتنتج اب
  سةالدر اكشرص يصبح شرصية رئيسية يف 
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لبحث، اء، وهي نوع اجز اسة من عدة الدر البحث يف هذه اوتتكون طريقة 
يلي وصف  ات. وفيمانالبيات حتليل ات، وتقنيانالبيات مجع ات، وتقنيانالبياومصدر 

  :ماقسالاهلذه  تفصيال أكثر
 

 لبحثا نوع .1
ئن اسب للكائق مع تفسري مناحلقالوصفية هي طريقة لتقصي البحث اطريقة 

ت او لوحاف اوصاو اف اوصالوصفية هو تقدمي اليب اسالالغرض من البحثي. ا
 .قعي ودقيقائق بشكل منهجي وو احلقات و اناللبي

روق ان فايل ديو ت يف حتلالكلماسة تقطري املستردم يف در البحث اشكل 
لنوعية هي الوصفية الطريقة النوعية. الوصفية البحوث ام استرداب اجلويدة ستيليستيكا
و  املوضوع الة او وصف حال وصف لتحقيق فيه من خالاكل يتم ا ملشاء حلل اجر ا
لوصفية اسيم املر املرئية ، مع ائق احلقاحلصول على اللحظة يتم البحث. يف هذه ائن اك
ت عن طريق املعلوماو ائق احلقان يقول اديب الالبحث امن شرص لنوعية مطلوب ا

  .الوصف وحتليلهاطريقة تقدمي 
 ات، ولكنهاباحتتوي على حس ث الاحبا اهنالنوعي على البحث اتفسر طريقة 

يلور ن واتالبوغد البحث. وفقادلة ات و انالبياو و ن او جودة اولوية جلودة الاتعطي 
لنوعي هي البحث ان طريقة النوعي للتعليم"، فاث لبحابه "ا(، يف كت5: 1975)
س الناو منطوقة من ات مكتوبة ات وصفية يف شكل كلماناء حبثي ينتج بياجر ا

  .حظتهت ميكن مالاناوسلوك بي
ت. ولذلك، انالبيائم على تعريف وفك تشفري القالبحث النوعي هو البحث ا

م. ارقالام استردافسريي من لتالتعرض ام استردهيمنة اب أكثرلنوعية البحوث ان اف
لبحوث الذي تضعه اقصى الاحلد ا Lincoln (2009) ؛Denzin &amp يضع 
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لذي يستردم اس )و القيامن  أكثرملعىن العملية و اليت تركز على البحوث النوعية يف ا
كرب للتحقيق ا  ية النوعيون احثون البالنوعية(. يويل البحوث اوسع يف اق اعلى نط

ملرربين. اعلية مع ات تفاقفية وعالاعية وثقاجتمارب ات وجتاباجالبحث عن او 
نية، مثل علم انسالالعلوم اوسع يف اق النوعية على نطالبحوث ام استردالذلك، يتم 

  لنفساو علم ا، انثروبولوجيالاع، و ا جتمالا
ىل فك تشفري املسببة يؤدي ا أكثرن ايؤكد  Creswell (2009) للنسبة اب اما

لتعرض التعريف و ابه مع اوجه تشات يف نوعي له انالبيافك تشفري  ت. مصطلحانالبيا
رسني املمالنوعية بني اريف التعاوختتلف وجهة نظر  -10لتفسري. الوصف و او 
لبحث امصطلح رئيسي، وهو  النوعية هلات املصطلحان النوعيني. ومع ذلك، فا
  .لوصفاب و استجو ولوية لالالالذي يعطي ا

مة لسالاملوثوقية و ابه "ا( يف كت9: 1986ريك وميلر )لوقت نفسه، يذكر كاويف 
لعلوم النوعي هي تقليد معني يف البحث اليب اسان النوعية"، البحوث ايف 
لبشرية احظة ملالاسي على اساليت تعتمد بشكل انية انسالالعلوم او اعية اجتمالا
  .هتماس بلغتهم ومصطلحالناء خل منطقتهم وتتصل هبؤالاد

 وتفصيال اتعمق أكثرلنوعي يتطلب قوة حتليل البحث ا (2003. 5)بونغني.
خلربة ادر احدة من مصار هي و افكالاملة، حىت قوة اسع وشاق و اولكن على نط

لنوعية الوصفية البحوث اعد ان تساملتوقع البحثية. ومن ات العمليالتحليلية يف مجيع ا
 اسة ستيليستيكادر  لبحوث حولات دقيقة يف اناحلصول على بيايف  اليت يتم جتربتها

  جلويدةاروق ائد فايف جمموعة من قص
 تانالبيادر امص .2

ت بطرق خمتلفة انالبياد اسرتدت هي طريقة تستردم الانالبيادر مجع امص
ت انالبياطريقة مجع ( 20011. )سوكيونو.ت خمتلفةاداعدادر خمتلفة و اومص
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نوية هي الثائية اقصستالات اسالدر انوي. الثاملسح اسة هي الدر املستردمة يف هذه ا
 -10دبية. الات اسالدر اشرة( من املبات غري انالبيانوية )الثات انالبياحلصول على ا

ملكتبة، ات اناملتصلة بطريقة مجع بيانشطة الادب هي سلسلة من الاسة طريقة اودر 
سلوب ادب هو الاسة ادر  (2003) يد. لبحثيةاد املو ارة ادالتسجيل، و اءة و القر او 

ملتعلقة العلمية ال اعمالالكتب و ات مثل ادبيالاليت تستردم خمتلف ا تانالبيامجع 
ءة ال قر سة هي من خالالدر اجريت يف هذه ادبية اسة اجريت. در اليت البحوث ا

 جلويدة.اروق اتكو" بقلم فامو علماتاب سيري "دي ماوتسجيل وحتليل كت
ليب اسام استردت ابانالبياحلصول على الذي يتم ان املكات هو انالبيامصدر 

حثون الباخذ اسة الدر ائق. لذلك يف هذه لواثالتحف و البشر و امعينة يف شكل 
ولية الات انالبيادر امص اىل قسمني، و اليت تنقسم ات انالبيادر العديد من مصا
  .نويةالثاو 

 سيةاسالات انالبيادر امص .أ 
حث البا اليت مجعهاصلية الات انالبياسية هي اسالات انالبيادر امص

حث على وصف البالذى حيصل البحث اكل يف ا ملشابة على اجالا فملعر 
ت انالبيادر امص اما(. و 56، ص. 2012شر للمصدر )سيسنتو، امب
روق جويدة اين" لفايف عينيك عنو ’’ن البحث هي ديو ا اسية يف هذاسالا
 للغة.اسلوب الايف  اثريهللفظ و اتا راختيا اليت توجد فيها

شرة، احثون مبالبا اليت جيمعهات انالبياسي هو اسالات انالبيامصدر 
جلويدة اروق ائد فاو جمموعة من قصان اسة يف شكل ديو الدر ايف هذه 

ىل اب ترجم اصفحة، مث كت 254 اين يبلغ جمموعهان يف عيون عنو ابعنو 
من قبل  2020م ان ونشرت يف عاندونيسية من قبل موسيفيكور رمحالا

 .راتاكا برس، يوجي اديف
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 نويةالثا تالبينادر اومص .ب 
حثون البات حيصل عليه انامصدر بي هينوي الثات انالبيادر امص

لتنقيب ، ويستردم اىل اجة احلالية دون احلاملصدر ات اناىل بيا اداستنا
سي يف اسات انال موضعي كمصدر بياتصات له اناحثون مصدر بيالبا

 .ت لغويةشكل لغواي
ن اليت ميكن اهزة ات جانالبيانوية يعىن الثات انالبيادر امص اماو 

ت فرعية ) انابصدر بي ايضايسمى و اسة. الدر ات اباجاعد على تلبية اتس
 اسية عند هذاسالات انالبيادر امص اما(. و 291، ص. 2009لبري، ا
للفظ ا راختياملتعلقة اخرى الاءة القر اجع ان تدعم مر البحث هي يستطيع ا

  للغة.اسلوب الايف 
. 

 

 تانالبيامجع طريقة  .3
 ات يف هذانالبياحث جلمع البا ات هي طريقة تستردمهانالبياع طريقة مج

حدى اليت ائق لواثاطريقة  امائق. لواثاول هي طريقة الاحث البالبحث. وتستردم ا
ت املوضوعاسطة ابو  اؤهانشاليت مت ائق لواثاىل ات نوعية بنظر وحتليل انالبياطريقة جع 

 (.143، ص. 2010نشة، )هرداي
، يتم اسلوب نفسه. وهكذالال اكتما ليت هي اة عمل ادايتم تعريف تقنية ك

لبحث اليب اسا( تشمل 52: 1999لنذير ) اسلوب. ووفقالالتقنية يف اتغطية هذه 
 .لبحوثاملستردمة يف تنفيذ ات ادو الاجري و الذي البحث احل امر 

 مة لالالظروف انشطة و الالقول بعض ات هي عملية املعلوماطريقة مجع 
لبحث اء من عملية انتهالا، حبيث ميكن ايقين كثرألات الومملعاللحصول على 
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ملستردمة يف ات املعلوماليب جلمع اسا ايضاك ا(. وهن57، ص 2015نتو، ا)روست
  :يلالتالنحو البحث هي على ا اهذ
 ئقلواثاطريقة  .أ 

ت املعلومات و انالبيائق هي طريقة تستردمي للحصول على لواثاطريقة 
رير ايف شكل تقم وصور ارقات و اومستند تاوحمفوظ اوقر  يف شكل كتب

 ت مثانالبيائق جلمع لواثام استردالبحث. قضى ان تدعم ات ميكن اومعلوم
ئق يف لواثان تكون ال استحا(. و 329، ص. 2015)سوجيونو،  اجعتهامر 
لبحث ستقوم ا اهلذ اما. و ثرى من شرصالال اعماو ابة، وصورة الكتا
ن يف الديو ات يف شعر الكلماو اظ للفات يف شكل انالبياحث جبمع البا

 روق جويدة.اين لفاعينيك عنو 
  ءةالقر ا طريقة .ب 

ت يف شكل رمز ابالكتان سلسلة من اتقارة لفهم و اءة هي مهالقر ا
و امت اب ذي مغزى يف شكل وصف صاىل خطان تغريت احلمل بعد ا

ملسح ام هو ابشكل ع 2ىل اءة القر اسلوب ال. وينقسم ايتحدث بصوت ع
ض مرئي للرمو  افرت اءة هي القر ا(. 35، ص 2005لقرط )رحيم، الضوئي و ا
، ص 1962هيم، ابر ام يتحدث عنه )اهلاىل الرمو  اىل ترمجة املكتوبة، هتدف ا

 :ءةالقر اسلوب ايف  ام هبالقياول اليت حتات اخلطو ايلي  ا(. فيم58
سة حتليل ام در استردلشعرية ككل اباروق جويدة اءة جمموعة فاقر  (1

 استيليستيك
ردة يف جمموعة بويسي الو افهم عميق ملعىن كل قصيدة وكلمة  (2

سة حتليل ام در استردروق جويدة اباتكو من قبل فامالامو اتادمي
 .استيليستيك
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ين من ائد يف عينيك عنو القصات كل جمموعة من اءة عدة مر اعيد قر ا (3
 .اسة حتليل ستيليستيكام در استردروق جويدة اباقبل ف

 
 تاحظملالاطريقة  .ج 

صلة  اليت هلات انالبيال اشكالتسجيل هي تسجيل بعض اطريقة 
ت حبيث ميكن املعلومالتسجيل مفيدة جلمع وجتميع البحث. طريقة امبوضوع 
لطريقة اصيل عن اتف ايضاك اهن(   2011. 166.ه )وينرىن بدقة اتصنيفه

 :يلالتالنحو البحث على ا املسجلة يف هذا
ت عن افاحنر الاملة و جلات لصوت وتفضيالالكلمة و ا راختياحتديد  (1

 ادة مع حتليل ستيليستيكاروق جو ان فالشعرية يف عنو اجملموعة ا
غة الصلة لصيات ات ذالكلمات ومربع مجيع انالبياكيد على ا لتاو 
 .ملشكلةا

ت حسب تفضيال اوجتميعه اليت مت تسطريهات انالبياسجل  (2
ت عن جمموعة افاحنر الاجلمل و ات ت وتفضيالاصو الات و الكلما
دة مع حتليل اروق جو اين من قبل فايف عينيك عنو ئد القصا

 .استيليستيك
 

 تانالبياطريقة حتليل  .4
لنوعية من قبل ات انالبيام نظرية حتليل استردت ابانالبياحث بتحليل البام اق

لتدفق ات حتليل انالبيان ، وينفذ تقنية حتليل ايلز وهولربمامل ان. وفقايلز وهوبرمام
ج ا ستنتات ، و انالبيات ، عرض انالبياوهي: تقليل حل ، اث مر ن متر بثالاوجيب 

 (.۱۷4، ص .  ۲۰۱5ل، افريز التحقيق )او ا  اجالا
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ليت يتم ات انالبيات هي عملية منهجية للعثور على وهيكلة انالبياطريقة حتليل 
 ات يف هذانالبياطريقة حتليل (. ۱۸۳، ص. ۱۹۹۰جري، احث )مهالبا اؤهانشا
للفظ ا راختياع ا نو ان تستردم ليعترب اتستطيع  اهنة، السلوبياسة البحث تستردم در ا
طريقة  اما روق جويدة. ا" لفيناعنو ن "يف عينك املعىن يف ديو اللفظ و اقة بني لعالاو 

 يلي: البحث كما اسلوبية هلذالاسة الدر ات يف انالبياحتليل 
ملوضوع من ا حثالبالذي سيبحث املشكلة ات لتحديد اموضوعي، هو خطو  (1

حث الباللفظ(. مث حيلل ا راختياملشكلة ملتعلقة اباجلمل اظ و الفالال مجع خال
روق ا" لفيناعنو ن "يف عينك اللفظ يف ديو ا راختياليت تدل على اظ الفالا

 جويدة.
لتصنيف. ام النظ ات معينة وفقان معينة يف لغالبحث عن معالة، هي دال (2

 ث.لبحا ات يف موضوع هذاملفردالطريقة لفحص معين اتستردم هذه 
ملوجودة فقط، دون اهر الظو او ائق احلقالذي يقوم على البحث اوصفي، هو  (3

 للغة.ام استردالنظر يف صحة ا
رن البحث، قا اخرى. يف هذالات انالبيوىل ابالات انالبيارنة ارنة، هي مقاملقا (4

ن "يف عينك املعىن يف ديو اللفظ و اقة بني لعالاللفظ و ا راختيام استرداحث البا
 .ق جويدة.رو ا" لفيناعنو 
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  ينالثاب البا
 لنظريار اطإلا

 سلوبالاتعريف علم  .أ
لعديد من اك ادبية. هنالا اسة هي نظرية ستيليستيكالدر املستردمة يف هذه النظرية ا

لنظرية اس اساين، ولكن الثالفصل ايف  اليت سيتم وصفها ات حول ستيليستيكلنظرايا
ة مثرية املعطاين املعان ( اب1987:136ولر )اي فاىل ر اسة يشري الدر املستردمة يف هذه ا

ت النصوص، وليس لغاش. ويرد منط يف مجيع النقالكثري من اتثبت  ا يتهاية، و اللجدل للغ
لتعبري. النمط هو طريقة اسية، القياللغة النمط هو مسة، ادبية. احمددة، وليس جمرد نصوص 

يل تستردم يف التواب، يتحدث فقط عن، اصاخ ام يعترب مصطلحالعالنمط اومع ذلك، يف 
 .دبالاللغة و ادميي، وهي اكألال اجملال معني، و اجم

ىل الصوت اللغوية من اهر الظو الذي يبحث عن مجيع العلم اهو  استيليستيك
لنظر يف اللغة و او بنية النطق ا راختيسة على نص حمدد، وتذكر ابالدر ات. تقتصر هذه اللدالا
ية ر اختيال: حنوية، املثالية، على سبيل احلاط امنالا ئصالنطق ملعرفة خصات ار اقة بني خيلعالا

ن ا ئالامز، قابر اي اجي عن ر املنعم خفات. وقد عرب حممد عبد الفاملراجلمل، و او النطق ايف 
، 2010كي، ا بية )مز اليه هي صوتية ومعجمية وحنوية وخطالذي نسعى الكيسي ائص اخص
  .(69ص 

و النطق ام استردا راختياسلوبية تظهر الالنمط. الذي يسعى العلم اهو  استيليستيك
 اخر. موضوع ستيليستيكاديب احد وفن اديب و النمط بني فن ائص اللغة ملعرفة خصاهيكل 

ل دب من خالالاو بيئة. يف فن التعبري عن فكرة معينة، حدث ايعتمد على شكل كيفية 
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-3، ص 2006ة، لقليوبياملؤلفون لغرض حمدد )ا اليت يستردمهات اللغات انيامكاسة ادر 
4).  

ملستردمة ات اللغاليب و اسالالبحث عن اسلوب اسة اىل منط. در ا ايرتبط ستيليستيك
هو موجود يف  اىل توضيح ما ات ستيليستيكاساق معني ولغة حمددة. يهدف حتليل در ايف سي

، ص 2018، ار اتاه )نوركيالفن ومعناللغة بوظيفة اقة يتعلق بتوضيح عال اديب فيمالامل العا
لنمط اللغة، ويرتبط معىن ام استردابسبب    rose سلوب هو معىنالا(. معىن 55-56
لفن اسلوب سهل يف تذوقه يف الارئ. معىن اصة للقات خاثري ليت تسبب اتاللغة ام استرداب
 )۲۳، ص. ۲۰۱۸يت، او ادرم) ديبالا

قي اشتقاقة. يرتبط بشكل انالامن قبل علم  اسلوبية( ميكن ترمجتهالا) استيليستيك
ت اسادبية. در الال اعمالاللغة يف ام استرداهو علم  الكلمة )منط.( ستيليستيكاسلويب لنمط ا

يعين  دة. لغة مميزة الاملؤلف عا اهي هنج يستردم لتحليل لغة منوذجية يستردمه استيليستيك
ة هي مليز العلمية. ال اعمالابة املستردمة يف كتاللغة امية و العاللغة ادب ختتلف عن الان لغة ا

جلمع او  اعب هبلتالات و الكلما راختياعملية  اهنات. الكلمادة ترتيب اعاو  راختيايف عملية 
ت جديدة، وليس اء جمموعانشالقدرة على اديب تكمن يف الالعمل ان قوة القول ا. ميكن ابينه
 ء جديدة.اشيا

 

 سلوبالاموضوع علم  .ب 
لشعر يتضمن ايف  stylistics سةاللغة. در اسلوب الذي يتعلم العلم اهو  استيليستيك

رته اثالذي اع ا نطبالالصور هي الصور. اجلملة و اسلوب الكلمة، و اسلوب الصوت، و اسلوب ا
وجه تعبريي.   ادبية هلالاللغة ادب.  الالشعر هي لغة ا(.    لغة 2009قصيدة )معروف، 

ل وتعرب ايق ام نمتعرب  دبية الالاللغة املؤلف. فادب حيمل هلجة وموقف الان لغة ايعين  اوهذ
ف تغيري موقف املطاية اعه، ويف هناقنارئ، و القاثري على موقف التا ايضاعنه فحسب، بل تريد 



 
 

18 
 

يعين   ابطية، وسحرية.  معربة، وهذالشعر معربة، موحية، تر ا(. لغة 39: 1997دوبو، ارئه )بر اق
لى توضيح درة عالتعبري، وقاحل املستردمة خيدم لصارة استعاوكل  راختياكل صوت وكلمة 

و ارئ القان تؤثر على الشعر ميكن ان لغة ايعين  اع قوي. موحية، وهذا نطباء اعطالصورة و ا
ر افكالار استحضادرة على ايعين ق ابية، وهذالنقا ي. انتهايشعر  ملستمعني بسرور والا
، 29، 27: 1985يويت، اقوة يف ذلك )س ان هلالو ك الشعر كماعر. سحرية، تعين لغة املشاو 

 (11-10): 2003خرون، اجربهم، و  ؛31
 الستيلية نفسهاسلوب ، و الالستيلية هي علم ان ا(، ف341: 1957لشيبلي ) اوفق
ولئك املشمع. ويسمى احلقول ابة على اة مدببة للكتادايعين  اتيين ، مملالالقلم" امشتقة من "

،  (stylus exercillotus) جحةرسني منط اناملماة بشكل جيد ادالام استردالذين ميكن ا
جيد تسمى روديس  ب م بشكلاستردايستطيعون  لذين الاولئك العكس من ذلك اوعلى 

 اهنان تفسر على ا ايضاملعىن، حبيث ميكن انه يوسع ايعين  استيلوس )روديس ستيلوس(، وهذ
دب، الات و اللغاملصطلح يف ايستردم  ابة. لذلك، عندمالكتاخملب. طعن، جرح، ضرب، و 

، اتناثري معني )ر ج اتا نتلغة فريدة ال اليت تستردم هبالطريقة اسلوب الاسلوب و الايعين 
2014 :9).  

 لسنني، وكلمةات املئ سلوبالاعلم  دب. وقد عرفتالالستيلية بلغة اترتبط  ام الباغ
ملؤلف ات لغة افاحنر اىل حتديد مدى الشتيلي يهدف التحليل املستمدة من ا سلوبالاعلم 

 يل، الالتو شعرية. وابالية ات مجاثري ت لغوية للحصول على اتامملؤلف عالاوكيف يستردم 
لرئيسية ا اهتاماهتماحد أن س لغوي قوي الاسات بشكل صحيح دون الستيلياميكن تطبيق 

 .(221: 1995رن، ا)ويلك وو  ادبية مع لغة عصرهالاللغة ام اقض نظاهو تن
ء. الشعر اللغة من قبل ام استردادب من حيث الاسة اقش كيفية فهم ودر اينلسلوباعلم 
لنقد املتبعة يف النهج احد أقع الو اهي يف  ان ستيلستيكا( 152: 2007كي )ا   امتاوقد ذكر 

سة الدر اول هذه اسة. تتناس للدر اسات كللغوايالذي يستردم اديب الالنقد اي اديب، الا
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و هنج لستليت هالتحليل ا اين معينة. هذات ومعاثري ت اتالكلماللستيلية كيف تسبب هذه 
ل ان تكون اللغة. جيب اصر اي عنصر من عنامن  ان يبداهيكلي، لذلك ميكن 

على  اثريهو اتات الكلماعن كيفية عمل  افلسفي ابة حبثاخلطاسة ايتعلق بدر  استيليستيكس فيم
  .باخلطا

ة العربيت للغوايال ات يف جمالشرصياسيكي، مجعت لكالارخيي للفهم التاقع الو ايف 
ن. وهي القر ا ادة ستيليستيكاو تسمى عان القر اللغة يف اسلوب ال ال يف جمامعالالعديد من ا

سلوبية. الاو العلوم اب ال خطه من خالاسوهاق لقيمة فالنطاسعة اسة و ايف شكل در 
بني  قواي راباك تقان هنان تعطي حقيقة القر املعىن يف اسة نظرية ان در اىل ذلك، فافة اضالاب
لكنو  ال ينمو يف ايز  ب الاخلطا اهذ  )نص(.ءة ان كقر القر ات اياة و العربيللغوية النظرية ا
ت مع معىن الكلمات اجلمل وسنداجلمل مع معىن ابطة بني الر اق اسيكية يف نطلكالالعلمية ا
 (.2008،  ناو الكلمة )ستيا

من تقدير  سلوب(الا علم) اب ظهور ستيليستيكاخط ا، نشالعريبدب الاسة ايف در  
لشعر. اللغوي يف املعىن انب اسة جو اعلى در  الشعر، وبعد ذلك منام و لكالللغويني لاء اخلرب ا

( 2019ري، الغفالعرب. )اب الكتات من قبل التعريفالعديد من اىل املوضوع ا ادى هذاوقد 
 اليت يستردمهار احلو ابطريقة  سلوب(الا )علم اين ستيليستيكالزرقال، يعرف املثاعلى سبيل 

 لغواي سلواباقع الو الشعر يستردم يف ان جلميلة، الاجلمل ات وفر  الكلماليف ملتحدثون يف اتا
ن ا(. يف حني 2010ين، الزرقاد )املعتالبشري التحدث اسلوب ايستردمه  ال اصاخ

عرب عن طريق طريقة املي هو وسيلة منوذجية للتحدث، و العاللغوي اللتفسري  استيليستيك
  .مثلالالنحو اوجهة على لاملطلوب من اه اجتالاصة حبيث ميكن حتقيق اخ
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 افنولوخي .1
ليت ات ار الشعالصوت، و ات من كلمة خط تعين اصو الايت علم للغوية، اياحية النامن 

ىل اليت تسعى اللغوية ات اسالدر ات الاحد من جمات هو و اصو الام، علم العلم. بشكل عاتعين 
 للغة.ات تسلسل من اصو اسة وحتليل ادر 

لصوت يف امل اميكن فصل ع حظته، العند مال( 155: 1997مينودين )لنسبة الاب
ن تعرب الصوت كنمط ميكن ا ان مثل هذللغة. الامل ادبية عن قيمة وجوده عن عالات اءالقر ا

نب ان جالنقيض من حقيقة اعلى  ات. هذالتفسري اجلوي، وبعض اف لغالالذوق، و اعن قيمة 
ليت تنتهي يف ات الكلماة. ن تكون مرتبطة مع صورة معينادة احدة ميكن عالصوت يف كلمة و ا
ليت تشرتك يف بعض احد ات يف وقت و احلركادة صدى الصوت ]ي[ عانف، مثل الات اصو ا
دبية الات اءالقر الصوت يف عب ابلتالاسة اكمة در ا لتفصيل، ميكن حمات. وملزيد من اضافرت الا
  ."لضيقال "صوت الذي يقان البييتعلق اب ات فيمابانترالاد على اعتمالاب

سي للتمكن اسالصوت شرط ان معرفة ان نسترلص ا اه، ميكننعالالوصف اعلى ء ابن
ت اصو اخلروج من ات و امليز الذي يدرس العلم اللغة بشكل جيد. ات امن تعلم وفهم تعقيد

  .تاصو الاللغة يسمى علم ا

لصوتية. ات اصو الاب اوثيق اطارتباللغة يرتبط ات اصو ات كفرع لغوي يدرس اصو الاعلم 
ت يدرس اصو الان علم اك  إذاللغة. ات اصو ات اصو الات و الصوتيائيي اخصا يدرس كل من

ت اصو الاحد عن ات تدرس كيف خيتلف صوت و الصوتيان اللغة كمفرق للمعىن، فاصوت 
للغة )جو يف ، ام ايف نظ اين للتحدث دون رؤية وظيفتهانسالاحلس امن  التها  اخرى يتم الا

1998 :5).  

 



 

21 
 

نه جمرد الصوت على اىل ان ننظر ا ا، ميكننوالاوجهتني.  للغة منات اصو اميكن تعلم 
يل التللغة واباليت ترى صوت ائن. وتسمى فونولوجيس امن ك أكثروسيلة للغة، وليس 

صغر ات هي اصو الاللغة. ام ادة من نظالصوت كماعرض  ايضا ا، ميكننانيدة. اثات عالصوتيا
  .طامنالا من س منط معنياساعلى  امع اليت يتم ربطهاللغة اصر اعن

ليت ترى الصوتية ات الكلمال خمتلف اشكالتمييز بني اتعمل على  ايضاهيكل و 
  .تالصوتيادب يسمى الائدة يف الساللغة ام ات كجزء من نظاصو الا

 

 للفظا راختيا .2
ملعىن اىل ار ام.  يف حني يشلكالاو ابة الكتاء يف ايتحدث، سو  اللفظ هو ما
بة الكتاو النطق ال من خال اليت سيتم حتقيقها فاهدالاو  للفظا نه حمتوىاعلى 
 للفظا لذهن يعرب عنه يفاىل ادر املعىن هو شيء يتبان ا(.  يف حني 2015ب، ا)شه
ليت اللغة اصغر يف هيكل امن  احدايصبح و  للفظا نا(.  يف حني 2015ب، ا)شه
يوجد  ال بطة. اقة مرت عال البلدين هلاقة بني لعالان السبب يف اهو  امعىن.  هذ اهل
(.    2015ب، اد  )شهافملعىن، الامعىن له غري ممثل يف بيت  معىن له وال د  الافال

لذي يظهر املعىن امعىن ، حبيث يكون  ان يكون هلاوية جيب الكلمة حاتصبح 
 .اد نيافللال اوفق ائماكيد دا لتاب

و ابية ا، نق كاملشرت ا ل كلمةاشكاهي شكل من  امورفولوجي كاملشرت اكلمة 
 اليهار ان يشا ايضاو ميكن ا كاملشرت ا ت كلمةامصطلح .(2014لفة )جليل، اتحم
 الذي ليس مفهومالنطق انه الفقه يفسر على اوشول التقليد  اوفق ملشكلا سماب
لذين املؤيدين اىل اجة اك حات خمتلفة حبيث تكون هنا انه ميثل عدة تفال اضحاو 
 ملشكلا خر يذكراك فهم اوهن .(2005ل ) ين، السؤ النطق يف اعدون يف فهم ايس
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مل  اليه مالوصول املعىن يصعب النطق نفسه و امض بسبب الذي له معىن غالنطق اهو 
 اهان تفسر معناليت ميكن القرينة التفكري وبدعم من ام القيال من خال اذهاختايتم 

 (.2017)سنوسي وشري، 
خيلو  دث لغوي الاحك هو ار املوسيتان اة العربيللغوية العلمية اليد التقاوترى 

ن ن حتدث الالطبيعي النحو. من ا اليت تسببه على هذاء اشيالاوي املعىن وخيامن 
ت اجملتمعام استرداو العرق البيئة و اصل بينهم يف نفس اس للتو اللغة تصبح وسيلة للنا
نه ال .حدالو افد  ق لالالنطاسع الو املعىن اف على املطاية اليت تؤثر يف هنارجية اخلا

  .(2014)جليل،  أكثرو اخر يتم تشكيله ملعنىني خمتلفني ا مبعىن

لكلمة ا راختيا ا، و الكلمة هذا راختييتعلق اب افيم ان جيب فهمهماك مصطلحاهن
و الكلمة هو عملية ا راختيا. امهاستردات يف املصطلحالتمييز بني الكلمة. وينبغي ا راختياو 

لكلمة ا راختيان التحديد، يف حني اة على وجه ن تعرب عن فكر اليت ميكن الكلمة ا راختيافعل 
بة الكتات املصطلحال، مع املثارن، على سبيل الكلمة. قا راختيء الاجر او اهو نتيجة لعملية 

 بة.الكتابة هي نتيجة لعملية الكتان ابة، يف حني الكتاو فعل ابة هي عملية الكتابة. الكتاو 

ليت ات الكلما راختيان ال امهم جدنب الكلمة هو جا راختياللغوية، انشطة الايف 
 ايضاخل ان تتداملستردمة، ميكن اللغة الية التسبب يف عدم فعاىل افة اضالسبة اباليست من

ليت ار اضر الات و املعلومان سوء فهم اىل ذلك، فافة اضالملنقولة. وابات املعلومامع وضوح 
لسليم ام غري استردالا ن بسبباحيالايف كثري من  ايضان حيداث ل الاتصالات الاتلحق حب

  .تالكلمات ار اخلي

سب املنات الكلماء بكيفية فر  القالالكلمة، حىت يرتبط الرئيسي للشعر هو امل العا
لشعر، ثروة ابة ات مغزى كبري يف كتاملعىن ذات و املفردان قدرة ايل فالت، واباسب جداومن اجد
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ل اجلماج ا نتء فريدة ومميزة. الالقالايف جعل  عدانايس اهالعميق ملعنالوصف ات و املفردامن 
  .ملعىناجلوي وتعميق اف لغالار استحضادرة على القصيدة قان تكون التعبريية، جيب القوة او 

خرى، الالشعر اصر املعىن وعنالصورة و العقل و اطفة و العالشعر عمق ايتضمن عمق 
لشعور، غري اء اهنادرين على اءة، غري قالقر ا ء منانتهالادرين على الشعر غري قاليت جتعل حميب ا
ستمر اه ان معنالو  امر كمالان القصيدة. كاء انتهالرغم من التفكري، على اء اهنادرين على اق

ميكن   ق، الاعمالاىل اطن. لذلك، للوصول الباىل عقله اف اجنر الارئه، و اق قلب قاخرت ايف 
 .حقةلشعر يف حملة الابة اكت

للفضي(، ادوف(، بوليسيمي )مشرتك ار ت )اتادفات من: مر الملكات تتكون تفضيال
 ل.احلاض اومقت .ن(القر ا اجنبية ميتصهات ا(، معربة )كلماهارض مع معنات تتعاد )كلماحد

 .ايالقضات على عدد قليل من الكلما راختياقشة اتقتصر من

 ال اهاورة ومعناجملالكلمة اىل ارة اشدف لالاو مر ادوف ار ملعىن هي اتالقريبة من الكلمة ا
 دّ التضا .أكثرو اين خمتلفة امع افز )بوليسيمي( هي كلمة هللالاش. مصطفى ال موضع نقايز 
ت( ولكن كلمة اداملتضاين خمتلفة )اليت ليست كلمتني خمتلفتني ومعاقشة املنابلة( املقالكلمة ا)
ل )كلمة اهلان(، مقتدى القر اجنبية مستوعبة يف اين خمتلفة. معروبة )كلمة امع احدة هلاو 
  .ور(احملاق افق مع سياتتو 

 
 ملعىناربة يف املقاظ الفالاو ادف الرت ا .أ 

 :دفالرت ا ت، وهو معنه:ادفاملر ادف من قبل الرت اصطلح يف مبندونيسية يعرف الايف 
 حدة.الة و دال اهل أكثررة عن وجود كلمتني فاهو عب
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 :ياردفه ، اجل و لر اردف  :لاخر ، يقاحد خلف اركوب  يعينللغة ، ادف، يف الرت ا
ء اجلمع ردفادفك ، و الذي ير ا :بة ، ورديفكالدارتدفه خلفه على اركب خلفه ، و 

 (388ه:  91 ،لسيوطياىف.)اورد
ق طالاو هو ا ،هاتفق معناختلف لفظه و اام دف هو:الرت ا نهاف،ليعقب لاوفق
من لفظ علي معين  أكثرن يدل ادف وهو الرت ا حد.ات علي مدلول و اعدة كلم

 حد.او 
 الردف: مالردف، و املصدر: او الفعل: روف، الفظ مشتق من لادف هو الرت ا 
بع شيء خلف شيء، فهو اتت إذا، فهو رقه، و الشيء، وكل شيء تبع شيئاتبع 

دف: الرت ا. و اي بعضهم يتبع بعضايف  القوم ژداء اج :لاديف. يقالر اجلمع ادف و الرت ا
تون فرقة ه: ايائكة مردفني( معنالملالف من )اب :ىلاج قوله تعا لزجابع. وقد فسر التتا

تبعه اردفه عليه: يلشيء و لشيء اباردف تبعني. و اء: مردفني: متتالفر ال ابعد فرقة. وق
لرجل اركبته خلفي. وردف اركب خلفه، و  إذالرجل اردف  :لاج: يقا لزجال اعليه. ق

ء ادفجلمع ادفك، و الذي ير ابة. ورديفك: الدا ىرتدفه خلفه علاردفة: ركب خلفه، و او 
دف هو  املرت ان يردفه. و اله اسرتدفة: ساف. و اجلمع رداملرتدف، و الرديف: ايف. و اورد

ت ابيالاخر او ادة يف العالب ان غن، مسي بذلك الاکنا س اخرهاجتمع يف افية اكل ق
حد أن ان كادفان مرت اكنا فية سالقاجتمع يف هذه ا احد، قلماكن و ا س ان يكون فيها
 دة )رد ف((.ام ،لعربان ا)لس به. احقخر والالاكنني ردف ا لسا

و اكلمتني خمتلفتني يف  لة ح، فهو دالصطالالا دف عندىاملر الفظ  اما 
 اء، مالقدمارة احدة. وهو، بعبالة و حد، دالاو معىن و احد، ای و عنعلى م أكثر

لردف هو ان الدمشقي ال بن مصطفى ا(. وق17ه )اتفق معناختلف لفظه و ا
بع شیء خلف شيء فهو اتت إذافهو ردفه و  ائلشيء وكل شیء تبع شياتبع  ام
ل لليل انثى ويقالالذكر على اي ركوب اد اجلر ادفة اقوهلم مر  ادف. ومن هذالرت ا
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ي يتبعه. وقد فسر قوله احبة اردف ص احد منهمان كل و ن الار ردفالنهاو 
ي اتون فرقة بعد فرقة على ر ململكة مردفني مبعىن ايالفي من ...... اب :ىلاتع
ي ايف  ابينه ادل فيمابلة للتباملعىن وقاظ منحددة الفادف هو الرت ا ج.ا لزجا

 امن كلمة هل أكثررة عن وجود اي عباحد املعىن و اظ الفالاي تعدد اق اسي
وقد  احداره و اعتبحد ابالة على شيء و الداملفردة اظ الفالاو هو احدة الة و دال
ين املعاو تعدد ا حداملعىن و اظ الفالاىل تعدد اللغة تؤدي اظروف يف  اتنش
لفروق اسى او تنائل خمتلفة ات لقباهو هلج ادف مالرت احد ومن اللفظ و ا
 (18ت. )الكلمالدقيقة بني ا

و احد امبعىن و  أكثرو ان اللفظانه دف ابالرت ا اوقد عرف سوجيط 
ليت اظ الفالات( هو ادفادف )مرت الرت ان اهن ارب. وكذلك يقول شامتق
حلنطة، ا –لرب  ا –لقمح احد. كمثل اىن و ردت على معاوتو  اختلفت صيغها
حلنطة" يف اق، و "الرب" يف عر القمح" مستردمة يف مصر، و "الكلمة "ا اما
ن اد( ا.ح مرب املمني )اح ا يضا ايضاهن احد. ونقل شاهل مكة ملوضوع و ا
 حد. امبعىن و  أكثرو ان ادف هو لفظالرت ا

ة، العربيللغة ادف يف الرت السبب ابه اميل بديع يعقوب يف كتاوكتب  
 وهو:
ىل هلجة قريش بفعل طول اة العربيت اللهجات ال كثري من مفردانتقا -أ 

ليت مل اظ الفالات كثري من املفردان بني هذه ا. وكاك بينهماحتك الا
ىل نشوء ادى ا ا، ممايف لغته ائرهالوجود نظ اليهاجة اتكن قريش حب

 لصيغ.اف و اوصالاء و امسالادف يف الرت ا
نت ائل متععدة، كات قبات عن هلجاجمملعاضعي اخذ و ا -ب 

شتملت ان اء ذلك ان من جر ات، فكاملفرداهر اخمتلفة يف بعض مظ
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 ات غري مستردمة يف لغة قريش ويوجد ملعظمهات على مفرداملعجما
 للغةات يف منت هذه ادفامرت 

ل استعمالانت مهجورة يف ات كثرية كات كلماملعجماضعي اتدوين و  -ج 
 .خرىات امفرد امب ومستبدال

 ي، فكثري اجملاملعىن احلقيقي و املعىن ات بني املعجماضعي اعدم متييز و  -د 
نت تستردم يف هذه ا، بل كانيهاصل ملعالات مل توضع يف ادفاملرت امن 
 . اياجم اماسترداين املعا

سم الاىل معىن النعت احد من معىن الو املسمى ال كثري من نعوت انتقا -ه 
ء امساطع من القالعضب و اين و اليمام و احلاهلندي و الذي تصفه. فا
ير اص للسيف مغاصل وعلى وصف خالايف  السيف يدل كل منها
  خر.الايدل عليه  امل

 احلقيقة كذلك، بل يدل كل منهات ليست يف ادفاملرت امن  ان كثري ا -و 
ليت الة احلاف عن ختالالاملدلول ختتلف بعض اصة من الة خاعلى ح

عن  ايعرب كل منه المث غريه. فرم وحلظ وحدج وشفت وات ايدل عليه
ظ الفالا اليت تدل عليهات الاحلاصة للنظر ختتلف عن الة خاح
لنظر من العني، وحلظ على امع النظر جباخرى. فرمق يدل على الا
ه ببصره مع حدة، وشفن يدل على اه رماذن، وحدجه معنالانب اج

 .النظر يف سكون، وهلم جر امة ادايفيد  ره، ورانالكاملعنجب انظر 
ملشكوك يف املوضوع و املولدة و امية و الساظ الفالاكثري من   لانتقا -ز 

ة العربيئر يف منت اظ نظالفالالكثري من هذه ان اة، وكالعربيىل ا اتهعربى
 صل.الا
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خلط ان اك  اصة عندمالقدمية، وخباة العربيلكتب التصحيف يف اكثرة  -ح 
 لشكل.ام و اعجالامن  اجمرد العريب

ملعىن اد يف احتاحد و اغة و بد من لدف الالرت املهم يف اوشروط 
ن من الكلمتان احد. ومن تلك شروط جند اوكذلك من عصر و 

لشروط ا اء هذالعلمادف. وصنع الرت ملرتلفني لسمي اباللغتني ا
ليت ليست ات الكلمادف و الرت النوع اليت من ات الكلما التحديد م
 من نوعه.

ء. اخلرب ا اعرب عنهإريف اك عدة تعاديف، هناملطر ايتعلق بفهم  اوفيم
حد لكنه يعين اشيء يعين و  ي:ادوف، الرت اين" تعريف اجلرجا"ىل اووفق
 لطردوف هوالدين، ام فرر املال ادوف( تعبري له فهم مث وفقار و)ات لكثري.ا

 لفظهدوف هو معىن و الطر ان اخر يقول اي احد. ر احد لديه فهم و او  لفظ
دوف له معىن الرت ان دوف الالرت السبب يسمى اين، اجلرجاخمتلفة. وحبسب 

 .كار ادوف خصمه موسيتار مسه كثري، اتاحد و او 
ل، كلمة املثا. على سبيل ادفادوف مر الرت اندونيسية، يطلق على الايف 

لفهم. انفس  الديهم ا ف، كالاخلطاصلة او و اف ايقات معىن مثل اف ذايقا
خلطيئة" اسم و "الالذي يعين ا "onoma" نيةليوانادف مشتقة من اكلمة مر 
ت معىن الكلماحدة متنوعة من ات هي كلمة و ادفاملر اخرى ارة اوبعبمعىن. 

  .حداو 
دوف الرت ايفسرون وجود  املشكلة، عندماوشول من هذه اء احيذر علم

 بيالاثنني حيث يستردم كالا بيالاملنشئني للكابسبب وجود لغة خمتلفة من 
ي احد دون او ئن الك اخمتلف امساخر الا بيالايستردم ك ابينم احداو  امساول الا
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للغة احد منشئي او ان للغة اشتهر منشئالبعض، مث ا ال جيري بني بعضهماتصا
 .ئعالة شات كمساللغاجلميع  اخرى حيدث هذالاللغة ام استرداب

هرة حنوية طبيعية حتدث يف كل لغة بسبب ادف( هو ظاديف )مر املطر ا
. من اهاومعن مفردة لبعض يفا اليت تشرح بعضهاللهجة( اللهجة )اوجود 
ت خمتلفة ولكن اعدة مصطلح ان لديهالرغم من اه، على عالاريف التعابعض 

 لعديد منا اليت لديهات الكلمات هي ادفاملر الفهم، وهي الديه نفس  اساسا
فهم  لفظ ت، خمتلفادفاملر امثلة من ا اينار  احد. من هناولكن معىن و  لفظ
  .حداو 

 

 للفظاملشرتك ا    .ب 

 اليت هلالكلمة اندونيسية هي الاكبري من   موسالق اوفق polysemi فهم
( يعرف 81: 2004) ارير اب .(KBBI 1993: 1200) حدامن معىن و  أكثر

ت اقك عالال هناتز  ن خمتلفة ولكن الامع اب يف شكل كلمة هلالبوليسيمي كرطا
ن تعين اس" ميكن الر ال، كلمة "املثاملرتلفة. على سبيل اين املعات بني هذه اقوعال
صيلة الو الوقت نفسه، يقول الغمد". ويف املكتب، ورئيس ان، رئيس اسنالاس ا"ر 
و بشكل احد، امن معىن و  أكثر البوليسيمي هي كلمة هلان ا( 164: 1993)

قة لعالاين(. هذه ان )معاله عدة مع (lexeme) حدان ليكسيم و ادقة نقول،  أكثر
 .لكثريايعين  اتسمى بوليسيمي وهو م

لبوليسيمي ستغري امعىن  اليت هلات الكلمان ا، ف قيالسياملعىن ت صلة اباذ
ير الش البوليسيمي وفقاملعىن  اوفق اق خمتلف. هذانت يف سياك  إذا اهامعن
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صة اللغة )وخانه وحدة من ايفسر على  polisemi (، وهو301: 2007)
  .حدامن معىن و  أكثر اليت هلات( ار العبا ايضات، وميكن الكلما

 اغموض كثرألاملصطلح املعىن هو ان ا( 65: 2007ن )اوملايقول 
 ال ارد  ماودغن وريتشاملعىن، جيمع اللغة. يف معىن ارة للجدل يف نظرية اثا كثرألاو 

  .مت فصل كل قسم إذاللمعىن  احد 23وحىت  اخمتلف اتعريف 16يقل عن 

لفعلي. ومع ذلك املعىن او املعجمي املعىن اك معىن يسمى اموس هنالقايف 
لكلمة ان معىن موس الالقارد يف الو املعىن اس صعوبة يف تطبيق النا ، جيد كثري من

رة اجلمل. وبعبات من ان يف وحداك  إذاصلي الا اهايتحول عن معن ام الباغ
مل التعاحد مثل عند امن و  أكثرو اسع ان معىن و احيالايف بعض  اخرى، كلمة هلا

  .ال وغريهامثالات، و التعبري اللغة، و اليب اسابري، و التعامع 

من  أكثرن للكلمة اك  إذام بوليسيمي لكالاو وحدة من اتسمى كلمة 
: 2014سوروري ايشرح سوجيتو )يف عينني و  .(Chaer 2012: 301) معىن
( 1ل، تعين كلمة "ب" )املثان كثرية. على سبيل امع البوليسيمي كلمة هلان ا( 75
لقسم ا( 2ت. )اناحليو البشر و اهو موجود يف  اعلى كملرقبة الاجلسم من اجزء 

( شيء 4لرئيس. )او ائد القا( 3ية. )البداو امي امالاو العلوي اجلزء املوجود يف ا
  .عدة، مركز، مصدرايعترب ق

لبوليسيمي ستغري امعىن  اليت هلات الكلمان اقي ، فالسياملعىن ت صلة اباذ
ير الش ايسيمي وفقلبولاملعىن  اوفق اق خمتلف. هذانت يف سياك  إذا اهامعن
صة اللغة )وخانه وحدة من ايفسر على  بوليسيمى (، وهو301: 2007)
  .حدامن معىن و  أكثر اليت هلات( ار العبا ايضات، وميكن الكلما
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 اغموض كثرألاملصطلح املعىن هو ان ا( 65: 2007ن )اوملايقول 
 ال ارد  ماوريتشودغن املعىن، جيمع اللغة. يف معىن ارة للجدل يف نظرية اثا كثرألاو 

لن  الكنن .مت فصل كل قسم إذاللمعىن  احد 23وحىت  اخمتلف اتعريف 16يقل عن 
 . انتحدث عن ذلك كثري 

لفعلي. ومع ذلك املعىن او املعجمي املعىن اك معىن يسمى اموس هنالقايف 
لكلمة ان معىن موس الالقارد يف الو املعىن اس صعوبة يف تطبيق النا، جيد كثري من 

رة اجلمل. وبعبات من ان يف وحداك  إذاصلي الا اهايتحول عن معن ام الباغ
مل التعاحد مثل عند امن و  أكثرو اسع ان معىن و احيالايف بعض  اخرى، كلمة هلا

  .ال وغريهامثالات، و التعبري اللغة، و اليب اسابري، و التعامع 

للغة يف امستردمو  اليت عرفهالكلمة ان اب بوليسيمي، فالشه اووفق
ة يعرف العربيللغة ا، ص. يف 2013ب، ا)شه أكثرو اين امع اصل هلالا
ص اخلان لديهم مصطلحهم القر اء ار. لكن علماملرتافزو لالاسم لبوليسيمي ابا

فزو لالا ان، و الكلمتا .لوجوةالذي يستردم مصطلح البوليسيمي اىل ارة اشلال
يقتصر فقط على مر خمتلف اس، وهو اسالان يف اختتلف لوجوه، الار مع املرتا
  .اليت يستردمهات املصطلحا

ن هو من وضع القر الذي حيدث يف اللبوليسيمي  احتديد أكثرتعريف 
ن احد وميكن امن معىن و  أكثر ان بوليسيمي هو وحدة لغوية هلاملنجد، ويقول ا

، 2007ملنجد، ات )الكلماو حتدث بسبب سلسلة من احد او  للفظا حتدث يف
حد' وهي او  lexames صيةاهو 'خ لبوليسيميا نليو  ا(، يف حني وفق17ص 

لبوليسيمي ان اب ايضالدين ادل  ين اج ابينم ،أكثرو اثنني اين امع اليت هلالكلمة ا
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لدين، احد ) ين امن معىن و  أكثر اليت هلالكلمة او اللغة ال اشكاهو شكل من 
 .7، ص2005

    ج مثلا  و الان "تعدد انز ايفالتعريف ولكن مع تعبري خمتلف طرحه انفس 
possesion   غية من عدة معىنو لو حد فنامن قبل شكل و" polysemi  هو وحدة

 .J) بطةاين خمتلفة ولكن مرت امع ان يكون هلاليت ميكن الغوية، وهو شكل، و 
ك اين هناملعانه يف جمموعة من ادل كذلك ايلور جي، ات(163، ص. 2007نز، ايفا
ملعىن ا اوهلذ لطبيعة،الترطيطية يف اي ليت هاين املعا ايضامرجعية و  أكثرين امع
  .(197، ص 2003يلور، خرى )اتاين الترطيطي ميكن تفصيله مع معا

لبوليسيمي هو وحدة ان اه ميكن توضيح عالاملذكورة اء ار الامن بعض 
ن ، ميكن القر اليت حتدث يف اهر اللظو  ان مزدوجة ، وحتديدالغوية حتتوي على مع

 ات ، بينمالكلماو يف شكل سلسلة من املفرد الفظ ا  امالبوليسيمي ان يكون ا
سم الال هي اشكاثة ك ثالان ، مث هنالقر البوليسيمي يف ال اشكيتعلق اب افيم

(nomina)  ،فعللا (verba)   حلرفاو (pronomina). جلمل اىل تقسيم ايشري  اوهذ
ت ار العباء و امسالاع، هي مجل ا نو اثة قع من ثالالو اليت تتكون يف اة العربيللغة اب

  .(29، ص 2004خلصي، ابية )الكتاجلمل اوكذلك 

فزي لالار الشتياملنجد يف انقل عنه  اي كمالر ابن جيين عن نفس اوقد عرب 
( وكذلك مينة )فريابا :ل هياشكاثة لبوليسيمي يتضمن ثالان لكرمي ابان القر ايف 
لدين اذكر  ين  ا(، كم21، ص 2008ملنجد(، ات( )اجلسيماحلروف )ا
 (.81، ص 2005)

ت الكلماقة معىن ( ميكن تقسيم عال149-121: 1975) النيد اوفق
  :ع، وهيا نو اربعة اىل اسية السياشبه 
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 ق(اشتقاق )اشتقا (1
 ل(استبدال )استبدا (2
  ي(اكستال ا ي )اجملالتوسع ا (3
 لطرفية(التجمع التجمع )انب معىن اجلا (4

ل، استبدالا قة معىنت. نوع عالاللغاعلى مجيع  اماينطبق مت ال اي نيدار 
 اعطى نيداوية ليست لغة مرنة. اجلان وية الاجلال، غري موجود يف املثاعلى سبيل 

لزوجة ارملة )الكونتة 'اىل ابق(' السالزوج ارمل )ألكونت 'اعلى تغيري كلمة  الامث
لذي حيدث املعىن النبيلة'. حتول مكون الدوقة 'اىل الذكور'( ابقة' دوق 'دوق السا
ن انثوي. لذلك، فالاملكون اىل الذكري املكون ال هي فقط من ادستبالان عملية ال

حد اك و ال هناستبدالاجلنس. يف عملية ايستبدل فقط معىن عنصر  ess-“ وجود"
حيتوي على  سي الاسالالنموذج ا، اهلاستبداليت مت ات ملكواناو جزء من افقط 

توجد هذه  تقة. والملشالنموذج اعن  جوهراي افختالاليت ختتلف الية لدالات امليز ا
للغة ملتوىف اباملتوىف و ات الرغم من وجود كلماضية. على استعر ابلغة  الالعملية ا
ذج النمان هذه جلوية الال يف استبداك عملية ان هنايعين  ن ذلك الا الاجلوية، ا

 .ةالعربيمل للغة اب كاستيعاهي 

مشلت  لعرب فحسب، بلاللغويني اه انتباسة مل جتذب اك در ار اتشصبح مأ
د  افملثرية". الاة "العربيللغة اخرين. هذه هي الالعلميني املعجبني اء يف العلما ايضا
جلدل اقشة لتعطي احة للمنالعلم ويفتح مسات اىل مشتقانه حيتوي على يؤدي ا
  .ميسالالالفقه الفقه، الة اصة مسام، وخسالالارس جديدة يف الذي بدوره تلد مدا

 داضدالا .ج 
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 اشيئ ،دالّضد: كل شيء ضالعرب ان اء يف لساج :للغةاد عند التضا
لليل او  ،ةاحلياملوت ضد او  ،سالياء ضد الرجاو  ،ضالبياد ضد السو اف ،ليغلبه
 ،بعالر اجمللد العرب: ان ابن منظور: لساك. )اذهب ذ اء هذاذ جا ،رالنهاضد 
 .113ص  ،م1997،ط1 ،بريوت ،درار صاد

د هو التضاون مصطلح للغويايطلق  :للغوينياح يف صطالالاوعند 
على شيء يف  اعهماجتاميكن  ال ،ديناحدة مبعنيني متضالو الكلمة ال استعما

جلون" الفظة " :مثال ،بقدر يسري الا اهب امى مل يهتمو القدللغويواناف ،حدا من و 
ليت تطلق على اجللل اولفظة  ،بيضالا اد هباير  اكم  ،داسو الاليت تطلق على ا
 لعظيم.احلقري و ا

د اضدالا افنجدهم قد درسو  ،حملدثوناللغة اء اىل علما اذهبن إذا اما
د عندهم هي  اضدالاف ،مىالقداللغويني اخرى ختتلف عن نظرية اوية امن   
حلسن او  ،لطويلابل القصري يف مقاك  ،ن معىناداويتض ،ان نطقان ختتلفاكلمت
 خل. )د. حممد سعيد حممد: يفانشى ... الابل الذكر مقاو  ،لقبيحابل ايف مق
ص  ،2002،ط1 ،ةالعربيمجهور مصر  ،لشرقاء امكتبه  هر  ،لةلدالاعلم 
152) 

حدة اة، حيث كلمة و العربيللغة د هي مسة مميزة موجودة ابالتضاهرة اظ
لضرورة للغويون ابا ايعرتف هب للغوية الاهرة الظاكسة.  هذه ا ين متعامع اهل

ن، افق )سلمايو  الخر الالبعض افق و ان بعضهم يو ايعين  ابطريقة مدجمة، وهذ
ت اء حول مفرداخلرب النظر بني ات ات يف وجهافختالالاصبحت ا(.  2011

ي اة يف ر العربيللغة ات اللبحوث حول دالاء اجر ام يف اهلامصدر  الادالدا
(، 1995ثري، لية )ابلدالات اسالدر اد جزء من اجهالتان ري. وذلك الانبالا
 .للغويةات الوحداقش معىن اللغة يناو فرع من علوم ا



 
 

34 
 

للغة ء اباكفا س النالكثري من ان اد" اهدحالابه "اري يف كتانبالايقول  
ملعرفة وعدم اىل ارهم افتقا(، بسبب 1960ري، انبالادقة )لزاناة وكذلك العربي

نه ة، الالعربيللغة نتونيمي ابايوجد  نه الالفشحة، لذلك يقولون معرفتهم اب
ملة كل انت كاك  إذا الالن يفهم  اهاخر ومعنالة مرتبطة ابالعربين ايعتقد 

لكلمة ان ربة، الاين متضامع احدة هلان كلمة و اك  إذايضر  لذلك ال حلروف،ا
خر، اصة متيز معىن عن ائص خايت معىن جديد له خصموجودة من قبل، مث اي

ملعىن ميكن ان ي لبس الاك اخر لن يكون هناق امه يف سياستردايتم  اوعندم
  .كيدا لتفهمه اب
 

 ام(. 2015ب، اكسة )شها ين متعاللفظ يتكون من معاّد هو التضا
ين خمتلفة او خمتلفني ومعابني اقشة ليست خطاملنان هذه ات هو ادفاملر ايقصد 

ين خمتلفة. امع اكلمة هل  القصريين طويلة ، ولكنهارضني املعا)جمهولة(، مثل 
لكن ّد و التضافقون على مشكلة، ايو  لذين الاك بعض ان هنالرغم من اعلى 

 ءامساه(،  328ري )ث انبالابن ابينهم ،  الذين كتبو اب العر اللغويني من ا
، ه(244)ثبن سيكيتا  ه(225)ث متابو حا ه( 216)ث 

: 1982ر، ا( وغريهم )عمر خمته 206لكرتوب )ا، ه(  650)ث ينالسرا
192).  

خر متميز يسمى اة نوع العربيللغة اللفظي يف املشرتك ايعد من  اومم

على  اليت بدل كل منهات الكلمالعرب اللغويني اح صطالاد(، وتعين يف اضدالا)

سود الاليت تدل على اقضني، مثل لفظة )جون( اكسني متنا و متعاينني، امعنيني متب

لصحيح اليت تطلق على السليم( السيد، و)العبد و اليت تطلق على املوىل( ابيض، و)الاو 
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ليت تطلق احلميم( اعمى، و الابصر وعلى ملاليت تطلق على البصري( امللدوغ و)اوعلى 

ليت تطلق ا )لزوج ا( لصغري،الكبري و اليت تطلق على اجللل( ارد، و)البار وعلى احلاعلى 

 ة.ار امللرجل وعلى اعلى 

 
 ملعربةا .د 

وهو من  ،ميةعرب من كالإمسعت  اوم ،بةالتعريب لغة من عرب عر او 
وعّرب عن  ،ء فيهملدخالاوهم ملستعربة ان من وفال ،ءالّصرحاة وهم العربيلعرب و ا
: هو احصتالا اما( 413غة ص لبالاس اسأ) حتج له.اتكلم عنه و  إذا احبه تعريباص
ص  ،1958 ،لسيوطيا) ان يف غري لغتهاملوضوعة ملعاظ الفالالعرب من استعمله ا ام

268/1) 
 إذاب الكتاوعزب  ،عربىاسم: صريه الامن قوهلم: عرب  ،للغةالتعريب ا

و  ا ،ة ومل يلحنلعربيلفعل غرب غرب: تكلم ابامن  ،خرىاة من لغة عربيالىل انقله 
 لكنه : فصح بعدلرجل يغرب عراباصل. ورب الايف  افصيح عربىان اك

يف  اهلادخاو  ىعجمان اس كلمة من لساقتبا ،مسهايدل من  التعريب كماو 
ه جي وغري اخلفامسي  ا( كماباعر اوقد جرى سيبويه على تسمية ) العريبن اللسا
 (90)مصدر نفسه ص  لدخيلملعرّبة ابات الكلما

ئهم عن ار اهلم و اقو انت ابل ك ،لتعريباملعىن ا اء عن هذالقدماومل خيرج 
لعرب من  اتكلمت به  ا)هو م :فمنهم من عرفه بقوله ،لفلك نفسهاملعرب تدور يف ا

بة الصحاو  ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اخرب اوورد يف  ،لكرميان القر اونطق به  ،عجميالام كال
(. اخربهاو  ارهاشعالعرب يف اوذكرته  ،مجعنياعليهم( هللا ن ابعني )رضو التاو 
 (.51ص  ،م 1969 ،ليقياجلو ا)
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لتعبري، اة، و العربيلعمل من اسم اليت هي اللغة اة هي العربيو اة العربي
تنتقل يف  اة عندمالعربيللغة ت ابالكلماصرة هو تلوين املعاة العربيميس القو التعريب و او 
لسيوطي ا) عربىالتعريب جعله ان السيوطي ال اة. وقالعربيللغة اىل اية جنبالات الكلما

 (99.، ص2009لدين، ايف حبر 
 إذا بالكتاوعزب  ،عربىاسم: صريه الامن قوهلم: عرب  ،للغةالتعريب ا

و  ا ،ة ومل يلحنلعربيلفعل غرب غرب: تكلم ابامن  ،خرىاة من لغة العربيىل انقله 
لكنه  : فصح بعدلرجل يغرب عراباورب صل. الايف  افصيح عربىان اك
 (2005لتوجني:ا)

ت للغوايال اة يف جمالعربيللغة اىل عودة اللغوي اصل التو ادى وجود ا
ة، العربيجنبية وتسمى الات املصطلحاو ات الكلماة العربيللغة اة. تعتمد العربي

للغة املستردمة يف ات الكلمالتعريب هو ان التعريب. يعتقد خليل العملية اوتسمى 
لصوت اعد لغتهم من حيث ابقو  اجنبية وتقيدو الات الكلمالعرب اعتمد اة. العربي
  .ءالبناو 

جنبية ينغ املعروبة، وهي كلمة اب اء حول وجود وغيالعلماخيتلف 
ية الان سورة يوسف اء على قر اورفض بعضهم بن .نالقر اة يف العربيللغة استوعبت يف ا
  :113ية الات طه او سور  2

  لعلكم تعقلون{ عربىا زلنه قرءاننا انا}
 ."ة حىت تفهمهالعربيللغة ن ابالقر ا ارسلنا"لقد 

 {عربىا انانزلنه قرءا}وكذلك  

 ."ةالعربيللغة ن ابالقر ا ارسلنا اوهكذ"
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لكلمة صغري اب استيعان السبب ، فا انعون، هلذامي خرين الالاء العلمابعض 
للغة امن  ن بدالالقر اعلى تغيري  ادر احلني لن يكون قالعدد وحىت ذلك افقط يف 

جنبية ات امنذ فرتة طويلة بضع كلم استوعبو العرب ان السيوطي، فاة. وحبسب العربي
جنبية يف الات الكلماجلمع بني ال ب هذه من خالاستيعالاهلم. تتم عملية اعمايف 
 لكلمة يفام استرداحلروف، مث يتم ايف  او تقليلها املوجودة، مث تغيريهات الكلما
 .ان مث يتم ختفيضهالقر اة مثل العربيت اقالسيالشعر ويف ا

م الدخيل. ر اخرى ات اللغة يف لغاب استيعاللوغوح، يسمى الفقه اسة ايف در 
ملفكرين اقدم  اللغوي. كماب استيعالاب ظهور اسباقش اقش ويناب ينالتو اعبد 

ب املثىن، و امعمر بن  بو عبيدةاسة، مثل الدر ايف هذه  اركو اومل يش افقو الذين و اللغويني ا
ن القر انه يف الذين يذكرون املوركة هم اسم بن سليم، و القابو عبيد اري، و انبالابكر بن 

 اكر  ا محد شالعطية و ابن ان ام، فارقالان مثل هذه اتوجد لغة عجمية. ويف حني  ال
 للغةايف  اهباستيعان مت القر اخرى )عجمية( يف ات اك لغان هنان على ان تنصاجمموعت
  .رسيةالفاصة اة، وخالعربي

 
 لاحلاملقتضى ا .ه 

ق املطلوب يف سياللمعىن  اوفق فظللا راختيال هو اهلايعنيه مقتدى  ام
ظر(، وهو املنالتعبري املنسب" )ار اجلباسم "عي ا ايضاملقتدى امعني. يطلق على 

مقتدى  اما(. 18: 2006لتعبري )عمر بن علوي، املستردمة لنقل اللغة اسلوب ا
ور احملالة الظروف، مثل حالة و احلالب املط افهو شرص يتحدث وفق لاهلا

  .لتهاوح
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 جلملةا راختيا (1

هليكلية، هي اللغة اعد اع قو ا تباسع بني اق و اعلى نط اتفق عليها اجلملة، كما
وسع للغة اء كرب و امن بن اليت ليست جزءالقصوى النحوية اعد القو ال اشكاشكل من 

  .(87: 1988، اتيد)اب
لشرص. املة عن افكرة ك اليت توجد فيهاللغة ال اشكاة هي شكل من جلملا

ليت يريدون اللفكرة  اخرون بسهولة وفقالا اضحة سوف يفهمهالو احلقيقية و اجلمل ا
بة مجلة جيدة، الطرق كت ان تكون مكتوبة بوعي وفقا. لذلك مجلة جيدة، جيب انقله

  .لةاج مجلة فعا نتاجل اضحة من اويكون نقطة ذهنية و 
حلد اب / جزء مكتوب حيتوي على اجلملة هي خطا( 2009) ال فينو   اوفق

بة  الكتاب / اخلطان ائي يظهر النهاصلي و الالتجويد او  (S) ملوضوعادىن من هيكل الا
( 1993ف )اجلمل كري  امر(. ووفقالاو ال، اسارية، ار ضاخبالاملعىن )املة مع اك

لكي يبلغ  اعلن التعبري عنهاملرء و ار اكفاول هيكلة اليت حتاللغة ال اشكافهي شكل من 
  .خرينلال اهب

و الة الرساملستردمة كوسيلة لنقل اجلمل املعنية هي شكل اجلملة ات افضلياو  
لبحث يف ات املستردم. وتشمل عملياملعىن الوقت نفسه على اثري يف التا، مع اتنوعه

ملتنوعة، اجلمل ار ا، وتكر ملركبةاجلمل اكل ا لقصرية، وهياجلمل ال اطو الرتكييب ال اجملا
 .لنحويةات الفئاجلمل، و اع ا نو او 

م مجل نشطة استرداهرة حنوية يف شكل الرتكييب ظال اجملالبحث يف اووجد 
ن ا".ل، يف مجلةاملثاعلى سبيل  يف كل فقرة. اكملهجلملة اباغول يف ايل مام فاسترداب
لرب معي اختربك القد . حيب" اين فيكم بعد صابقاو  ،ين بكمبتالاو  ،كم يببتال ا هللا
ويعكس  .لذي هو يف وسطكا ان هو شالاة صديقي، اختربين معك بعد وفاو 
على  ايضادر اط قالنشا احلكومة. هذارة اداط عمر يف النشطة نشام احكالام استردا
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لتحرك ال كل من خالا ملشاس حول قدرة عمر على حل مجيع امة للناتقدمي نظرة ع
  .طابنش

 فاحنر الا .و 
ر  الاف )اهلر او اف اهنري اتتحرك  للغة،ايف  يف  او تنحرف. بينماو متيل اف( احنِح
خلروج من ائل بعد الرساو نقل امليل اهي  فاحنر الا ن طبيعةاجتويد، ف مصطلح علم

 .ناللساىل طرف ال انتقالاملعين هو النقل اج. ا خمر 
للغة. يف او بنية اف عن تنوع احنر اف هو احنر الاقية، اشتقالاحية النامن 

تب الكايري. سعى املعاو ات اقياتفالاف عن احنر اف هو احنر الادبية، الات اسالدر ا
ن، اللغة. )سودجيماو ادبية الات اقياتفالات عن افاحنر ىل توصيف عمله اباديب الا

  (20لشيء ا هرة منحدرة... 
( 2013:115) اتنالر  ادبية. وفقالال اعمو ختفيف لالاف احنر اف هو احنر الا

نه من املعروف اري. من املعيالشكل اف" احنر اسم "اب ايضاللغة اوب سلاىل ار ايش
عر الشايستردم  ام البالصحيح ، غاهليكل الصحيح يف التعبري احلصول على اجل ا

بشكل  اعتهاوط اليت يتم تبنيهات ادالعاعد و القو اك انتهاحلق يف الشعرية ، و ارخصته 
لشعر ، ع ابا ستمتالالذلك ، عند  .اللغة نفسهاو مستردمي املتحدثني ام من قبل اع
لديبفيجن اللغوية )ات افاحنر الاو ات افاحنر الاخمتلفة من  اعانو اء القر اجه ايو  ام الباغ
  .سعاق و ات تتعلق بسيافاحنر الان اية ، يتبني ابعن اع هبا ستمتالامت  إذاليت اللغوي( و ا

مة. يشري لكلاف احنر اف( مع احنر الاف )احنر الام مصطلح استرداة إذايتم حم
رية ادلة ومعياملستمدة من لغة عاملنحرفة اللغة ام استرداىل مفهوم اف احنر الامصطلح 

سية القياللغة الطعن مع او ارنة، ادة، مقاف يرتبط عاحنر الام. تعريف استردالائعة اش
م ذلك، يصبح وجود استرد. واباء هبالوفاليت جيب ام احكالابعض  اليت لديها
  .طةابه ببس امعرتف امر اب معينة نات تتعلق جبو افاحنر ا
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رة وعدم اث نضاحداىل ان يهدف القر اف عن احنر الام استردان ايف حني 
 اليت تنص على ما 82-78(: 26لشورى )ال يف سورة احلاهو  ارئ، كمان للقاما

 :يلي
 إذا( و 79ّلذي هو يطعمين ويسقني )ا( و 78ّلذي خلقين فهو يهدين )ا

ن يغفر يل اطمع اّلذي ا( و 81مييتين مث حييني ) ّلذيا( و 80مرضت فهو يشفني )
 (82لدين )اخطيئيت يوم 

لذي يطعمين ويشربين، اة، وريب احلياىل الذي خلقين، وسوف جيلبين اهو "
لظلم اسيغفر يل  اريده حقا امرض، يشفيين، ومن يغلقين، وسيحييين، وكل ما اوعندم
  (579ن وترمجته....، القر اج ري، ا مة". )ديبالقيايف يوم 

 
 ملعىناللفظ و اقة بني لعالا .أ 

 اليهاجة املرتلفة يف حات الترصصاومعىن يف موقف حيث  للفظا قةموضوع عال 
ن نعرف ا املهم جداخرين. من الاملتعلقة انب اجلو العديد من اش يف النقا احبيث يكون هذ

 تاسالدر اق كل من اع نطا تساومعىن وتذكر  للفظا ملتعلقةاء اشيالا

 1997، )معلوفجلملة اضح من اهو و  انه ماعلى  للفظا ميكن تعريف للغةامن حيث 
ليت ات اصو الا( و 41. ص 1996ية. الداو يتكلم، )الفم اوشيء يقذف من ( 727صفحه

  (1079لشيء احلجية. )نعم'كوب. . . احلروف احتتوي على بعض 

  ،اير و تقدامشش  ،باكت  ،حنو: علم ،احلروف حتقيقاللفظ هو صوت مشتمل على بعض ا
 عله.اهو ف لذىا جتهد.ا :ملسترت يف قولكائر الضماك

  :للغة هياء العلم اوفق للفظا يف حني

 و مستعملا ،ناكمهمال  ،و يف حكمهان انسالايتلفظ به  اح هو مصطالالاللفظ يف او 
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لذي ام لكالالبشري يف شكل ام لكالاهو شيء ولد من  للفظالتحديد، اعلى وجه 
ت اءاميالام و لكالانه شيء موجود يف املعىن على اميكن تعريف   .ملعىنالصوت و احيتوي على 

  (1172ت. )يعقب بدون عم املعالاو 

ملعىن احقيقي يكون يف  :نالشئ. وهو نوعاو ا ،رةاشالاو ا ،لرمزاو ا ،لقولايدل عليه  ام
 صلى.الاملعىن يلحق اب ا ي يكون فيماوجم ،صلى للكلمةالا

 اهتا، معلوما، نيتهاهنا، بيالتها، رسا، مفهومها، عقلها، فكرهتاهاق معناملعىن يف سيا
  (43، ص 2008ندي، ا. )سو اهاوحمتو 

حتديد معىن  اميكنن نه الالذين يذكرون اء اخلرب العديد من اك اىل ذلك، هنافة اضالاب
وة على ذلك، ميكن حتديد جلملة. وعالاق الفعل يف سياب املصطلح موجودان اك  إذا الالكلمة ا

  .لةاحلاق او سياب اخلطاق اجلملة يف سيانت اك  إذاجلديدة الة جلمامعىن 

ملعىن ا  و افلالان بني العرب يقولون اللغويني اء ن هؤالاىل ان خنلص ا، ميكن اوهكذ
قة لعالان الثبية. يف حني اقة لعالاهو موضح مبعىن  اقة قوية، ولكن ليس كمو عالاقة قوية عال
  .ملعىنامع  للفظا )مؤقتة( بني ديةاقة عهي عال اليهاليت يشريون ا

محد حممد قدور، انقل  اه، كما  ومعنافلالاللغويني حول اء ار السويوثي تنوع اول ايتن اكم
  :ءاجز اربعة اىل اللغويني اء ار ابتقسيم 

a) ي يؤيده الر ا اقة طبيعية. هذلبلدين لديه عالاو بني اىل جوهر، اينظر  للفظا معىن
  ."لشمرياد بن ا"عم

b) ي من قبل معظم الر ا ا. هذهللالكلمة قد مت حتديده من قبل اعلق مبعىن يت اكل م
 ملسلمني.ا

c)  ي.الر ا ا يلني هذاملعتان نفسه. وترى جمموعة انسالامعىن كل شيء يعتمد على 
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d)  ن. )قدور. انسالادرة من امبب  وجزايهللالبعض حيدده ان اخري الاي الر ايقول
 (286صفحه  1996

 لية، وهي:التا 3ل اء اجز الاملعىن يف اللفظ و اقة بني لعالام، ميكن رؤية ابشكل ع

  .ين خمتلفةان معان خمتلفتاكلمت (1
 ملعىن.انفس  ان ولكن هلان خمتلفتاكلمت (2
 معىن خمتلف. اوهل احدة هي نفسهاكلمة و  (3
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 لثالثاب البا
 الهيت وحتلانالبياعرض 

 

 روق جويدةاين لفان يف عينيك عنو احملة عن ديو  .1
حلب احلديث عن الكثري من اقش اينروق جويدة اين لفان يف عينيك عنو اديو 

 ابتم، يبقى اثائده. وبشكل عاملستردمة يف قصات الكلمانسية. وميكن رؤية ذلك من الروماو 
نه مل يرتدد يف فصل نفسه عن ا ائية وعميقة. كمامذكر غن ات بسيطة ولكنهام كلماستردايف 
 انانسية، وحيالروماء ائه. ولكن ور اجلديل لقر ارب التقامدة، لتحقيق اجلالقدمية ات اقياتفالا

لطريقة اد انتقاجملتمع، مثل املوجودة يف وسط اهر الظو انقدية للرد على بعض  تايأ ايضاينزلق 
ل من جمرد انتقحلب لالا ايبد اعندم احلب حبكمة، وخصوصاس يف وضع النا اليت ينظر هبا

ية من قصيدته الامن  اج. وميكن رؤية هذا لزو اهو  اقوى وهذابطة اىل ر اقة  وجني حمدودة لعال
 .ينان يف عينيك عنو اعنو يف 

ئع يف امر شا ا، حىت خطيئة. وهذالذي حيب حقري الشرص اك شرط يصبح فيه اهن
ميكن  لزوجني الاقة حتدث يف عال ام الباليت غاكل ا ملشامدة. ال جاتز  ليت الاة يعربالليد التقا

جلنسية ات اجاحتيالء ابالوفاىل حد احلب اتعريف  يف عريبلاجملتمع اعن وجهة نظر  افصله
مل  إذاحلة اج غري صا لزو اىل مستوى ان ان يتجها وج اضهاليت خاقة لعالان الو  ادية. كماملاو 

ء. لذلك ليس من النسات ئالالنسبة لعصة اباسرة. خالاد اقتصفز حقيقية الاتقدم حو 
نب اجلان . الاليامشكلة مرهقة ملعرب هي العديد من التوفيق بني اهرة ان ظاملستغرب ا
 ية ا أكثرليت هي اخرى الانب اجلو اهل اىل جتامييل  اويف مرحلة م ادي حمسوب جداملا

  .بكثري

 



 
 

40 
 

 

ين فيه ان يف عينيك عنو ان يف ديو اك  ليتائد القصالعديد من اك اين هنايف عينيك عنو 
حث الباحتلل نت املبحث كا اضع. يف هذامو  11حث الباضع، ولكن قد حتددت امو  19
لشرتك ادف، او تر اربة ىف معىن املقاظ الفالاروق جويدة وهم ان فاللفظ يف ديو ا راختياهر اظو 
 د. اضدالاو املعىن اقبة يف املناظ الفالاللفظ، مث ا

  
 
 

 ن لفروق جويدة.ان يف عينك عنو اللفظ يف ديو ا راختيا .2
 راختيا ن لفروق جويدةاعنو  ن يف عينكاديو للفظ يف ا راختياحث الباب، حيلل البا ايف هذ

ظ الغالاللفظي و املشرتك ادف و الر او املعىن اربة يف املقاظ الفالاسلوب يشمل من الاللفظ يف علم ا

 يناعنو ن يف عينك اديو  للفظ يفا راختياحتليل  اما .لاحلاملعربة ومقتضى اد و التضاو املعىن ابلة يف املتقا

 :يلي اكم لفروق جويدة

 

 دفالت او املعىن ايف ربة املقاظ الفالا -أ
 ادف. وهنالرت اظ الفالام استرداحث البايلي، وجد  الفروق جويدة كم يناعنو ن يف عينك ايف ديو 
 :يلي اولة. وهي كمالطاول اجلداحث بشكل الباسيذكر 
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 يقع يف جرء لشعراقطع جفلة يف  لفظ رقم

1 
 ينالثا شةاجلديد فر امل اللقلب اباو  ملالا

 ولالا مسيا مليناويسقط ك ملينا

2 
 ناحلنا انقت يف دنياع ام نقتاع

 ينالثا يهرب مدي حبييب

 بعالسا ئيشالالقلب حيضن بني ا حيضن

3 
 ينالثا حلننيا ايف دني حلننيا

 ينالثا قاشو الانت اك قاشو الا

4 
 ينالثا نالزمالعمر يف اس ل واياحو اوحكيت  ساي

 بعالسا ائناق بني دماشو الاتعبث  تعبث

5 
 ينالثا لعشقاء ارحل يف مساظل او  لظا

 بعالر ا مضى على حلماوقد  مضىا

6 
 ينالثا امي هنا حلب اياو  حلبا

 ينالثا لعشقاء ايف مس لعشقا

 ينالثا قاعمالاس يف الناحلزن بني ايف  حلزنا 7
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 بعالر ا يناشجاوصرت وحيد  ىناشجا

8 
 بعالسا لسدوداف الام حالالان تصعق ا محالالا

من  ايائي بقشالالقلب حيضن بني ا ملا
 ملا

 بعالسا

9 
 شرةالعا حللم طفالاصحوت من  اويوم صحوت

 بعالسا تفيق ؟! امىت يوم هلل خرباناب تفيق

10 
 بعالر ا حلب يف  سايت واي  س

 بعالسا لعهودالنجوى وحترتق ان يقتل ا لنجوىا

11 
 بعالسا ائناق بني دماشو الاوهنجر تعبث  هنجر

 حدى عشرةا عر؟اة شغدوت صال اهل يوم غدوت

12 
 منالثا ت.. وطنيالسال وطني

 بعالسا ارضاليك لنشتكي ا اجئن ارضا

13 
 بعالسا نالزمالريح من عمر اسقطته اغصن  غصن

 منالثا لسننيان ابني قضب ناقضب

14 
 بعالر ا املاسه افيلقي ر  يلقى

 حدى عشرةا يناحسست ا ايومه حسسا
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15 
 حدى عشرةا امالدهر اح ك الفي لدهرا

 بعالسا نالزماق اض ابك كلمايف رح انا نالزما

16 
 حدى عشرةا لبحرانسيم  اي نسيم

 بعالسا نالزمالريح من عمر اسقطته ا لريحا

17 
 ينالثا ميايابعض  فقداكل حلم كنت  فقدا

 ينالثا حلزينان الزماضيع يف او  ضيعا

18 
 بعالر ا ينافوق شط اويهد ايهد

 بعالسا ن ..امالا امينحن نامالا

19 
 بعالسا ائناق بني دماشو الاوهنجر تعبث  هنجر

 لتسعةا ن يرحل عن ربوعكالاف يرحل

20 
 لستةا ملان يولد اقسى ا ام قسىا

 لستةا ان نرضع حلماصعب ا ام صعبا

21 
 بعالسا و ست فيه حبسرة: حسرة

 ةلتسعا بةاع سحا لضياحلب يف  من او  عا لضيا

 لتسعةا للضالا اس يف دنياليانبيع  للضالا 22
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 لتسعةا لالرماج ا مو اهت.. بني وات هتات

23 
 بعالسا ومحلت قليب يف سكون قلب

 لثالثا يداعن فؤ  الوك يومان ساف يدافؤ 

24 
 بعالر ا ينابر.. فاوعطر ع يناف

 بعالسا تالطرقايف  العمر مناويضيع  يضيع

25 
 مساخلا اقي وجوداعما يتك بنياحىت ر  قياعما

 مساخلا اياحلنا.. يف اوجود اياحلنا

26 
 بعالسا نامالاه و اتالصرب اع مين ا و ضا عا ض

 سعالتا حتزين يذوب البربيع عمر ... ال يذوب

 

 للفظاملشتك ا -ب
ظ الفالام استرداحث البالفروق جويدة ، وجد  يناعنو ن يف عينك ايف ديو 

 يلي: اولة. وهي كمالطاول ابشكل جد حثالباستذكر  اللفظ. وهنامشرتك 
 

 موقع خرالامعىن  ملطلوبامعىن  للفظا رقم

ة وضبط انالا رؤاي حللما 1
 لنفسا

مضى على اوقد 
 حلم

ر يف النالدمع او  رةاحلر النور و اميثله  حمرتق،سرونة رالنا 2



 

45 
 

 جلفونا

ملهوي العشق و ا هوى 3
 مليلاو 

ىل النفس اميل 
 لشهوةا

ىن اقد قلت 
دو شاسوف 

 للهوى 

و املعروف اغري  غريب 4
قد جئت  امثلم و ندرابعيد عنه  لوفاملا

 لغريباك  ايوم

ضعت يف  اذ ما لاجلباملضيق يف ا ريقالطا درب 5
 درب

ء احلذاجيعل يف ام لصدرالشيء يف ا لقلبا 6
 لكي يستقيم

مي يذوب ا اي
لقلب يف ا

 اهناشط

 لاحو ا 7
يدل على هيئة 

 ظرف،  لصفةا
ل احو اوحكيت 

 لعمراس و اي

و اذل و حقر  حقري، رذيل ناهلو ا 8
 ضعف و سكن

ن و اهلو ايف  من 
 اضحكت يوم

ض يرقص يف راي خلوة للتعبد و حديقةان ابست ضراي 9
 شقنيالعا

حد اجيعل لك  ام معشوقة، حمب عمري 10
 س طول عمركالنا

حلزن من عمري ا
 سنني

ضعف ومل يقدر  قدمي، عتيق عجو  11
 عليه

ك  لياوجئت 
 كغصن عجو 

 الشمس بيتايرى  ملسكنا مشتكى، شكى ابيت 12
 لعمر ..ايرى 

وقد عشت  شاع مضىاك، ستهالا عشت 13
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عمري سجني 
 ءالشقا

من  كلفه عمال قرّع يسرر 14
 جرة اغري 

ن يسرر من اوك
 اياخط

ء، وترقبه الرجا م حالالا ملا 15
 هاومتن

 امل ترمن يف حيا
 يت مثلم

جعجع، صوت  لظّل ، ظلّ ا يصيح  16
 قوى صوتهاب

ق الفر ان اك  إذا
 ايصيح دوم

 

 داضدالاو املعىن اقبة يف املناظ الفالا -ج
حث الباحبك حملمود درويش، وجد ا و الاحبك ان امري يف ديو املز ايف شعر 

 اولة. وهي كمالطاول اجلداحث بشكل الباسيذكر  ادف. وهنالرت اظ الفالام استردا
 :يلي

   

 يقع يف جزء لشعرايف  جلملةاتقع  للفظا رقم

1 
 منالثا و حننياء .. ايف لق ءالق
 بعالسا .. اق يصيح دومالفر ان اك  إذا قالفر ا

2 
 بعالسا اصفاخلوف يهدر .. عاو  س   س

لضريح شيخ .. الصوت يعلو يف ا يصيح
 بعالسا يصيح

3 
 دسالسا ناحز الاس اوميوت بي ناحز الا
 بعالساى لغريب علاح ا لفر ابل او نق حا لفر ا
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 ارف بيتنامش

4 
 بعالر ا حلب يف صمتايت واي صمت

حللم يف قرب ان نلقي احز الامر اونس مرانس
 سعالتا لاحملا

5 
نلقيه  اطفل غد اقناعماحلب يف اف طفل

 سعالتا ..

 شرةالعا ليككغصن عجو  او جئت  عجو 

6 
 بعالر ا ن متضيامتهل قبل  متهل
 سعالتا ءت اج ان ماسرع ناسرع

7 
 مةابتسا

م يسقط .. ايالامجل امة ابتساومع 
 بعالسا احلمن

ج .. يف ا مو الالقت به اشق اعن ع كئيب
 سعالتا ليل كئيب

9 
 سعالتا لغروب افوق  احهالطيور جر اتلقي  لغروبا
 ولالا ينالصبح يلقاكضوء  لصبحا

10 
 بعالسا جلديدالبيت س اباليارغم طول  جلديدا
 ينالثا ءامين للور  لعمرايعود  الا ءالور ا

11 
 مساخلا ةاحليايت ن اتاحبك قبل افلقد  ةاحليا
 سعالتا حلب ؟؟ات اكيف م تام

12 
 حدى عشرةا رىاحلياتيك سوف اي يتاي

 ولالا يناوهتجر دفء شط هتجر
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 ملعربا -د 

ظ الفالاحث الباجيد  روق جويدة، الالف يناعنو لشعر يف عينك ان يف ايف منظومة ديو 
 .اجنبية فيهالاللغة اتوجد قبضة  ستردم لغة فصيحة وصحيحة حىت الانه ملعربة الاتدل على 

 لاحلامقتضى  -ه 
ظ تدل الفالاحث الباجيد  روق جويدة، الالف يناعنو لشعر يف عينك ان يف ايف منظومة ديو 

 ل احلاملقتضى اعلى 
 

 روق جويدةالف ينان يف عينك عنو املعىن يف ديو اللفظ و اقة بني لعالاحتليل   .3
 دفالت او املعىن اربة يف املقاظ الفالا .أ

ظ الفالام استرداحث الباروق جويدة، وجد الف ينان يف عينك عنو امري يف ديو املز ايف شعر 
 :يليادف، وهى كمالرت ا

 ملينا –مل الا -1
 ينالثا شةاجلديد فر امل اللقلب اباو 

 ولالا  مسيا مليناويسقط ك
 لهاستعما أكثره و اء، وترقبه ومتنالرجامبعىن  مالامل مل ايامل مصدر من الالفظ 
ت  ب حع ُد حصولُه. و  افيم يف صورة مفرد ( م ل  ا) سمالا اصلهاكلمة  :م لالح الفظ  اماُيسح

فعل  ملينالفظ  اماو  (ملال + ا) اوحتليله (ملا) اوجذعه( ملا) امذكر وجذره
ُر ميلالقصد امبعىن ميل،  ارع من مىن ميين منياملضا ن اتا. هو هدف.  بيين وبينه ق دح
لتفكري ايعين  احد اين خمتلفة. امع اولكن هلم املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتا
م حالالاهذه  ايل، من وجهة نظر سبب ظهوره، فهو خمتلف. تنشاخر مثالالتمين و اب
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لعميق التفكري الدقيق و التفكري امن  العلياُمثُله  اتنش الشهوة ، بينمافع ابسبب د
 خرين. فع لنفسه ولالاملنالذي ميكن حتقيقه جللب اهلدف او املوضع احول 

 
 حيضن –نقت اع -2

 ينالثا رب مدي حبييبيه ناحلنا انقت يف دنياع ام

 بعالسا   ئيشالالقلب حيضن بني ا

نق مبعىن جعل يديه افهو مع اقانقة و عينانق معانق يعاض من عانقت فعل مالفظ ع
ملضرع من حضن حيضن افعل لفظ حيضن  اماىل صدره حمبة. و احول عنقه و ضمه 

 املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتان اتاه  ىل صدره.انة مبعىن ضّمه او حض احضن
لعنق وليس الشىء يف اء القايعين  احد اين خمتلفة. امع الوقت هلماولكن يف نفس 

 ن.  احضالالشىء حول اجمرد وضع 

 

 قاشو الا –حلنني ا -3
 ينالثا  حلننيا ايف دني

 ينالثا  قاشو الانت اك
لفظ  اماق. املشتاو صوت الشوق اي ا احلنني مصدر من حّن حيّن حنينالفظ 

ق، العشالشيء و اىل النفس اُع ا مبعىن نِز  اق يشوق شوقاق مجع تكسر من شاشو الا
 ان هلمالكلمتان اتاليه. هالت نفسه ابه حبه م الشيء تعلعهاىل النفس او ميل ا

هو صوت حزين  احد اين خمتلفة. امع ات هلملوقاولكن يف نفس  املعىن تقريب  انفس 
ته اثباجيب  لشعور الاق هي جمرد اشو الابتعد عنه. ولكن الشوق لشيء ابسبب 

 حلزن. ابوجود صوت 
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 تعبث –س اي -4

 ينالثا نالزمالعمر يف اس ل واياحو اوحكيت 
 بعالسا  ائناق بني دماشو الاتعبث 

تعبث  اماء. و الرجاضّد لقنوط، ائس يئس ميئوس مبعىن س مصدر من ايلفظ اي
نفس  ان هلمالكلمتان اتامعىن. ه ئدة فيه، بالاف ال ا م حبرف مبعىن مثى الفعل ثال

ء ، الرجان ايعين فقد احد اين خمتلفة. امع الوقت هلماولكن يف نفس  املعىن تقريب  ا
 اء كماشيالان عدة اتعين فقد تعبث ال اماملستقبل. اة و احليالنظرة حنو اسة، و احلماو 
 وىل. الا
  
 
 مضى ا –ظل ا -5

 ينالثا لعشقاء ارحل يف مساظل او 
 بعالر ا  مضى على حلماوقد 

مضى امن  عى مفردمضى فعل رابا اماو توىّف. و اض مبعىن مضى املاظل فعل الفظ 
نفس  ان هلمالكلمتان اتا. هاهاق ض   :ح ةِ الر  الو قحِت يف اء مبعىن ف  ت حر ة  ِمن  امضاميضى 

 لذي الاضي املايعين  احد اين خمتلفة. امع الوقت هلماولكن يف نفس  املعىن تقريب  ا
وىل الا اتعين كم نية الالثالكلمة ا اماملستقبل. او اضر احلاليه يف وقت العودة اميكن 

 حة. الر الفرتة جمرد يف ابل تعين 
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 لعشقا –حلب ا -6
 ينالثا امي هنا حلب اياو 

 ينالثا  لعشقاء ايف مس
لنفس امليل اد، الودا واء، اشياص و اشرالاىل امبعىن ميل  احبّ  مصدر من حّب حيبّ 

 العشق مصدر من عشق يعشق عشقا امالعشق. العقل فهو او  اجت إذالعقل ، فامع 
ملعىن انفس  ان هلمالكلمتان اتا. هاشديد   احب ه حب  امبعىن هوِيه وتعّلق قلُبه به و 

و اىل شيء امليل ايعين  احد ا ين خمتلفة.امع الوقت هلماولكن يف نفس  اتقريب  
ىل النسبة على اباو  أكثرلعشق فتعين ا اماحملبة. يسمى اب ام بشيء حىت تلد ماهتمالا
 لعشق. يسمى اب احلب تلد ماحلب. شدة ا

 ىناشجا –حلزن ا -7
 ينالثا قاعمالاس يف الناحلزن بني ايف 

 بعالر ا  يناشجاوصرت وحيد 
لثبوت من حزِن  ا صفة مشب هة تدّل على بعىن حلزن مصدر من حزن حيزن حزانالفظ 
ِج، اشجى ُيشجي، ا اماب طرب. و لسرور وقد ح زِن  من اباضد  ء ، فهو اشجاشح

ز ن ُه، ا ملفعول ُمشج ى مبعىن اُمشٍج، و   ان هلمالكلمتان اتاحلُزحُن. هاهل مُّ و  او اغ م ُه احح
لشعور ايعين  احد ا. ين خمتلفةامع الوقت هلماولكن يف نفس  املعىن تقريب  انفس 

 نية فتعين جعل شيء يف حزن.الثالكلمة ا اماملسبب بشيء. ا
 
 ملا –م حالالا -8

 بعالسا  لسدوداف الام حالالان تصعق ا
 بعالسا ملامن  ايائي بقشالالقلب حيضن بني ا
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ي يتصور، اقع الو امبعىن بعيدة عن  امحالام حيلم حالام مجع من حالالالفظ 
ه اء، و ترقبه ومتنالرجامبعىن  مالامل مل اياملضى من افعل  ملالفظ  امايتريل. و 

ت  ب حع ُد حصولُه. ه اله فيماستعما أكثرو  ولكن  املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتان اتاُيسح
يل ، من اخر مثالالتمين و لتفكري ابايعين  احد اين خمتلفة. امع الوقت هلمايف نفس 

لشهوة ، افع ام بسبب دحالالاهذه  اوجهة نظر سبب ظهوره ، فهو خمتلف. تنش
هلدف او املوضع العميق حول التفكري الدقيق و التفكري امن  العلياُمثُله  اتنش ابينم
 خرين.فع لنفسه ولالاملنالذي ميكن حتقيقه جللب ا

 
 تفيق –صحوت  -9

 شرةالعا حللم طفالاصحوت من  اويوم
 بعالسا تفيق ؟! امىت يوم هلل خرباناب

ٍع، ا ح مبعىن مدرك، و ا فهو ص ايصحو صحو  امن صح ضاملالفظ صحوت فعل 
ستيقيظ اقة فهو مفيق مبعىن افاق يفيق افارع من املضالفظ تفيق فعل  اماستيقيظ. و ا

 ان هلمالكلمتان اتالعقل. هاليه اد الص يف نوعه، عاخلاجملد و انتبه، امن نومه، 
و الوعي ايعين  اد حاين خمتلفة. امع الوقت هلماولكن يف نفس  املعىن تقريب  انفس 

لنوم، اظ من استيقالانية فتعين الثا اما. احظ شيئنه يالاعلى  اوعقلي ك جسدايادر الا
 وىل. الا اكم  أكثريعين  ال
  

 لنجوىا – س   -11
 بعالر ا   حلب يف  سايت واي
 بعالسا  لعهودالنجوى وحترتق ان يقتل ا
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لكلم، خلفى ابا نانسالامبعىن صوت  امن  س هبمس  س ضاملالفظ  س فعل 
جى لنجوى مجع من انالفظ  امام و حنوه. و خلفى، كل خفي من كالاب لذائاصوت 

خيرج من  اعر و ماو مشار اسر ايف قلبه من  اره مباء مبعىن ساة وجناجاجي مناين
ولكن يف نفس  املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتان اتائط. هالبطن من  يح و غا
م يف لكالالصوت وذلك ام دون رفع لكالايعين  اد حاين خمتلفة. امع الوقت هلما

 وىل.الا ام كملكالاتعين  نية فالالثا اماحد. ايتعلق بشيء و  وسع الاق اسي
 

 غدوت  –هنجر   -11
 بعالسا ا ئناق بني دماشو الاوهنجر تعبث 
 حدى عشرةا عر؟اة شغدوت صال اهل يوم

عرض عنه اتركه و  مبعىن اناوهجر  ارع من هجر يهجر هجر الفظ هنجر وهو فعل مض
وغدوة مبعىن بّكر  ايغدو غدو  اض من غدالفظ غدوت فهو فعل م امابتعد عنه. او ا

 الوقت هلماولكن يف نفس  املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتان اتار غدوة. هاوس
نية فتعين الثا اماخر ملدة طويلة. اىل ان ال من مكانتقالايعين  احد اين خمتلفة. امع
 ي ليست معينة.  الطويلة املدة ال دون انتقالاد ي جمر اب الذها

 
 ارضا –وطني  -12

 منالثا ت.. وطنيالسال
 بعالسا ارضاليك لنشتكي ا اجئن

جملهول منسوب لضمري اضي املالفعل )ط ني  ( يف صيغة ا اصلهالفظ وطني كلمة 
)و + طني(. وطني فعل  املذكر )هو( وجذره )طني( وجذعه )طني( وحتليلهاملفرد ا
رض فهي مصدر من ا امالطني. لشيء ابا مبعىن طال امن طني يطني تطيينض ام



 
 

54 
 

ولكن  املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتان اتاكل ووجد. ها مبعىن  ارضارض رض ايا
رض. كل وطني هي الالشيء على ايعين  احد اين خمتلفة. امع الوقت هلمايف نفس 

 رض وطني.ارض. ولكن ليس لكل الا
 

 ناقضي –غصن  -13
 بعالسا نالزمالريح من عمر اسقطته اغصن 

 منالثا   لسننيان ابني قضب
ن فهو  الفظ قضي اماخذ. او امبعىن قطع  الفظ غصن مصدر من غصن يغصن غصن

)قضي(  اوجذعه اء يف صورة مثىن وجذرهاسم قضى يقضي قضالا اصلهاكلمة 
ولكن يف  اب  ملعىن تقريانفس  ان هلمالكلمتان اتال. هن( مبعىن انا)قضي +  اوحتليله
 اماخذ عليه. الاو القطع على شيئ ايعين  احد اين خمتلفة. امع الوقت هلمانفس 

 لنيل. انية فتعين الثا
 
 

 حسسا –يلقى  -14
 بعالر ا  املاسه افيلقي ر 

 حدى عشرةا  يناحسست ا ايومه
حسس فهو  الفظ  اماء مبعىن طرح. القالقى يلقي ارع من الفظ يلقي فعل مض

جملهول منسوب اضي املايف صيغة  اح س س  حيسس حتسيسلفعل ا اصلهاكلمة 
+  ا) املذكر )هو( وجذره )حسس( وجذعه )حسس( وحتليلهاملفرد الضمري 

ولكن يف  املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتان اتادرك. هاحسس( مبعىن شعر ب و 
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وسع. اق الشيء يف سيالقبول على ايعين  احد اين خمتلفة. امع الوقت هلمانفس 
 س.احسالالقبول على انية فتعين جمرد الثا اما

 
 ن الزما –لدهر ا -15

 حدى عشرةا   امالدهر اح فيك ال
 بعالسا  نالزماق اض ابك كلمايف رح انا

ن فهو الزما امالطويل. الزمن امبعىن  الدهر مصدر من دهر يدهر دهر الفظ 
 اىن تقريب  ملعانفس  ان هلمالكلمتان اتان مبعىن مدة. هامن  مامن يز امصدر من   

ن غري الزمائفة من الدهر يعين طا احد اين خمتلفة. امع الوقت هلماولكن يف نفس 
رة عن متجدد معلوم يقدر ان فهي عبالزما امام. ايالايل و الليان مرور الزماحمدودة، و 
 لشمس.اتيك عند طلوع ال: ايق اخر موهوم، كمابه متجدد 

 
 

 لريح ا –نسيم  -16
 رةحدى عشا    لبحرانسيم  اي

 بعالسا  نالزمالريح من عمر اسقطته ا
لريح فهو مصدر ا امامبعىن هّب وحتّرك.  اعل من نسم ينسم نسمالفظ نسيم ف

 املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتان اتالريح. هابته اصائحة مبعىن اح ريح ور ا من ر 
كن ليت ميالنسيم او اء اهلو اتدفق  احد اين خمتلفة. امع الوقت هلماولكن يف نفس 

صة يف ارة خاشاح لراياح. جيد لراياخر يسمى اىل احد اه و اجتان يشعر من اللمرء 
صف العالطقس ا. اههاجتاو  اس يعرفون عن سرعتهاح للنا لطقس للسمات اتوقع

دث احلو العديد من اغ عن بالالالطريق ويتم اس على ان تكون مزعجة للناميكن 
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ء ايكون علم ام الية. وكثري اجئ بسرعة عاملفاح لراياك تدفق ايكون هن اعندم
ت مثل ام مصطلحاسترداههم، و اجتامن  ح بداللرايابقوى  اماهتما أكثرد ارصالا
ىل ذلك، ا اصفة، ومالعاصري، و اعالاصف، و العو اصري، و اعالاصفة، و العالنسيم، و ا

 .اثريهح واتلراياتكفي لنقل طبيعة 
 

 ضيعا –فقد ا -17
 ينالثا  ميايافقد بعض اكل حلم كنت 

 ينالثا   حلزينان الزمايف  ضيعاو 
ضيع فهو ا اما. امبعىن وجده مفقود ادافقافقد يفقد اض من افقد فعل مالفظ 

 ان هلمالكلمتان اتاعة مبعىن بّذر وبّدد. هاضاع يضيع ا ضاض جمهول من افعل م
يت مبعىن ترك ات احد اين خمتلفة. امع الوقت هلماولكن يف نفس  املعىن تقريب  انفس 

يت مبعىن خسر انية فتالثا امالفعل. التحكم يف ادة و ار الايدل على  اوهذ تلفا ل و او 
لشيء يعين عدم القدرة على منع انوع من عدم  الشيء، وفيهاو مل يعد ميلك ا
 دة.ار الا
 
 

 نامالا – ايهد -18
 بعالر ا ينافوق شط اويهد
 بعالسا  ن..امالا امينحن

رع منسوب املضاغة ( يف صيايهد هديد دلفعل )هدا اصلهاكلمة   الفظ يهد
( ا)ي + هد +  ا( وجذره )هدد( وجذعه )هد( وحتليلهاملذكر ) املثىن الضمري 
ن مبعىن امامن من ايان فهو مصدر من امالالفظ  اماخ وضعف. ا مبعىن ش
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ين امع الوقت هلماولكن يف نفس  املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتان اتان. هاطمئنالا
 عة. استطالالقدرة و انية فتعين الثا امالضعف. و اعلى  لشعورايعين  احد اخمتلفة. 

 
 

 يرحل  –هنجر  -19
 بعالسا ا ئناق بني دماشو الاوهنجر تعبث 

 لتسعةا   ن يرحل عن ربوعكالاف
عرض امبعىن تركه و  اناوهجر  ارع من هجر يهجر هجر الفظ هنجر وهو فعل مض

مبعىن ترك. رع من رحل يرحل رحلة الفظ يرحل فعل مض امابتعد عنه. او اعنه 
ين خمتلفة. امع الوقت هلماولكن يف نفس  املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتان اتاه
ب، جمرد الذهانية فتعين الثا اماخر ملدة طويلة. اىل ان ال من مكانتقالايعين  احد ا
 لرحلة. ا
 
 

 صعبا – يقسا -21
 لستةا  ملان يولد اقسى ا ام
 لستةا ان نرضع حلماصعب اام

 اما. اسيالشيء قاء مبعىن جعل اقساقسى يقسي اض من امفعل  يقسالفظ 
. الشيء صعبامبعىن وجد  اباصعاصعب يعب اض من اصعب فهو فعل مالفظ 

ين خمتلفة. امع الوقت هلماولكن يف نفس  املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتان اتاه
 اماطفة. العالشعور و اق اي جمرد يف سياسية القالشييء يف ايعين جعل  احد ا
 . اوعقلي دايالصعوبة مان تكون اوسع، وميكن انية فتعين الثا
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 عا لضيا –حسرة  -21
 بعالسا  و ست فيه حبسرة:

 لتسعةا بةاع سحا لضياحلب يف  من او 
لفظ  اماحلزن. التلهف و الفظ حسرة مصدر من حسر حيسر حسرة مبعىن شدة 

ن اتاع. ها ع مبعىن وجد نفسه يف ضيا ع يضيع ضيا ع فهو مصدر من ضا لضيا
 احد اين خمتلفة. امع الوقت هلماولكن يف نفس  املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتا

و ايت مبعىن خسر انية فتالثا اما، ال مائدة يف جمان يكون لديه فالقدرة يف ايعين عدم 
 دة.ار الالشيء يعين عدم القدرة على منع انوع من عدم  الشيء ، وفيهامل يعد ميلك 

 
 

 هتات –ل لضالا -22
 لتسعةا للضالا اس يف دنياليابيع ن

 لتسعةا لالرماج ا مو اهت.. بني وات
هتت فهو   اماب. الغياو اك هلالال مبعىن ل مصدر من ضل يضل ضاللضالالفظ 
ملؤنث املفرد املعلوم منسوب لضمري اضي املاه ( يف صيغة لفعل )ات  ا اصلهاكلمة 

ن الكلمتان اتاىن تكرب. ههت( مبع) + ات اه( وحتليله)هي( وجذره )تيه( وجذعه )ات
لة احلايعين  احد اين خمتلفة. امع الوقت هلماولكن يف نفس  املعىن تقريب  انفس  اهلم

ين الثاملعىن اصبحت ال. لة يف ضالاحلانية فتعين الثا امالصحيح. ايف غري طريقه 
 ول. الاضيق من ا
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 يدافؤ  –قلب   -23
 بعالسا  ومحلت قليب يف سكون

 لثالثا دياعن فؤ  الوك يومان ساف
لد م  اجوُف يستقبل امبعىن ُعضو  ع ض ِليٌّ  الفظ قلب مصدر من قلب يقلب قلب

د مبعىن افؤ  فئدفهو مصدر من فئد ي يدافؤ  امايني. الشر اوردة ويدفعه يف الامن 
 الوقت هلماولكن يف نفس  املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتان اتالذهن. هامتوقد 

ىل النية الفرع؛ فمنه خترج الصدر هو اصل و الالب هو لقا احد اين خمتلفة. امع
 لرؤية.اد فهو موضع الفؤ ا امالصدر. ا
 
 

 يضيع – يناف  -24
 بعالر ا ينابر.. فاوعطر ع

 بعالسا تالطرقايف  العمر مناويضيع 
لفظ يضيع فهو فعل  اماء. امبعىن ج ان يفني فيناض من فافعل م ينالفظ ف

 املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتان اتاه ع مبعىن هلك.ا رع من ضيع يضيع ضيامض
يت انية فتالثا امايعين جميء شيء.  احد اين خمتلفة. امع الوقت هلماولكن يف نفس 

لشيء يعين القدرة على منع انوع من عدم  الشيء، وفيهاو مل يعد ميلك امبعىن خسر 
 دة.ار الاعدم 

 
 اياحلنا –قي اعما -25

 مساخلا اقي وجوداعمايتك بني احىت ر 
 مساخلا  اياحلنا.. يف اوجود
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لفظ  اماسفل. الاىل البعد اقي مصدر من عمق يعمق عمق مبعىن اعمالفظ 
ن اتالقوس. هامبعىن  افهو مجع من حنية وهي مصدر من حىن حيين حني اياحلنا
 احد اين خمتلفة. امع الوقت هلماولكن يف نفس  املعىن تقريب  انفس  ان هلمالكلمتا

 ول. الاضيق من انية فتعين الثا اماسفل. الالة يف احلايعين 
  

 يذوب –ع ا ض -26
 بعالسا  نامالاه و اتالصرب اع مين ا و ضا

 سعالتا  حتزين يذوب البربيع عمر ... ال
لفظ يذوب  امامبعىن فقد.  اع يضوع ضوعا ض من ضاع فهو فعل ما لفظ ض 

ن الكلمتان اتاخلجل. هاء و احليامبعىن غلبه  ب يذوب ذوابارع من ذافهو فعل مض
يعين  احد اين خمتلفة. امع الوقت هلماولكن يف نفس  املعىن تقريب  انفس  اهلم
ن يف بعض الفقدانية فتعين الثا اماء. اشيالان عن شيء وميكن ذلك يف عدة الفقدا
 لشعور.اطف و العو ا

 

 للفظىاكامشتر .ب

م اتردساحث الباروق جويدة،  وجد اين لفان يف عينك عنو امري يف ديو املز ايف شعر 
 :يلياللفظ، وهى كماظ يدل على مشرتك الفالا

 حللم ا . أ
للوم اء اثداو خيترب. اي شيء يرى ا عرىب عرىبىن املعاحللم ىف معجم الفظ 

سب من ان يتنللعس الاة وضبطط انالان مبعلى الديو الشعر ا اولكن ىف هذ



 

61 
 

 ان بينهماملعروف الصوت، من اء و اهلجاهبتني يف الفظ قبله، كلمتني متش
ي اشرح يعقوب  ات صلة حبسب مال ذاتز  ال املعلى ولكلهات يف افتالخا
هل اء علد السو الة على دال أكثرل على معليني خمتلفني فالداحد الو اللفظ ا
حللم ىف اروق جويدة لفظ استردم فا(.  178للغة) يعقوب، د. ت، ص. ا

لى ر عانفجي لالامضى على حلم( ا)وقد  ينالثاحلني ىف جزء ا ان لناشعر ك
 للفس.اة وضبط انالا
 رالنا . ب

ر من اشر الار و الكفاين اخرة حيث يعالا عرىب عرىبىن املعار ىف معجم النالفظ 
ن يت من شيء مشتعل اللذي ايالضوء الشعر مبعىن ا اب ولكن ىف هذالعذا
ملعروف الصوت، من اء و اهلجاهبتني يف اسب من لفظ بعده. كلمتني متشايتن
شرح  ات صلة حبسب مال ذاتز  ال اىن ولكنهملعات يف افختالا ان بينهما

ء السو الة على دال أكثرل على معنيني خمتلفني فالداحد الو اللفظ اي ايعقوب 
روق جويدة لفظ استردم فا(.  178للغة) يعقوب، د. ت، ص. اهل اعند 

ي اجلفون( ار يف النالدمع ابع )و الساحلسني ىف جزء اب ار ىف شعر ىف رحالنا
 فري هوى العصاد الصي ريح اثم سالاستردا
 غريب  . ت

لشعر  ا او ندر ولكن ىف هذابعيد عنه  عرىب عرىبىن املعالغريب ىف معجم الفظ 
 اسب من لفظ بعده كمان يتنلوف الاملاو املعروف احنني مبعىن غري  ان لناك

ت معنيني اللفظ هي كلمة ذان كلمة يدل على مشرتك السيويت ايعرف 
ل على معنيني الداحد الو اللفظ اي اعقوب شرح ي احبسب م أكثرو اخمتلفني 
للغة )يعقوب، د . ت، ص. اهل اء عند السو اللة على اد أكثرخمتلفني ف

 أكثرل على معيني خمتلفني فالداحد الو اللفظ ان السيوطى او حبسب ( ۱۷۸
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ستردم ا(. 158،  2005للغة )عمر، اهل تلك اع عند ا لسو اللة على اد
قد  ا)مثلم ينالثايف جزء  ن لن حننياكروق جويدة لفظ غريب يف شعر  اف

ِل اي ل يحس  ِمنح الغريب( اك  اجئت يوم  لب  ل ِد. اهح
 

 لدربا . ث
لشعر ا ال ولكن يف هذاجلباملضيق يف ا عرىب عرىبىن املعالدرب ىف معجم الفظ 

سب من مجلة بعده ،كلمتني ان يتنريق الالطاين مبعىن ايف عينيك عنو 
ملعلى ات يف افختالا ان بينهماملعروف ان لصوت ، ماء و اهلجاهبتني يف امتش

ل الداحد الو اللفظ اي اشرح يعقوب  ات صلة حبسب مال، ذاتز  ال اولكله
للغة ) يعقوب، د. اهل اء عند السو الة على دال أكثرعلى معنيني خمتلفني ف

لدرب يف شعر يف عينيك اروق جويدة لفظ استردم فا(.  178ت، ص. 
.اي لُّ طريٍق يصُل بني مكاضعت يف درب(  اذ ماول )الاين يف جزء اعنو   ن  نيح
 

 لقلب ا . ج
ىل الدم الذي يضخ الصنوبري العضو ا عرىب عرىبىن املعالقلب ىف معجم الفظ 

ن لصدر الالشيء يف احنني مبعىن  ان لنالشعر كا البدن ولكن ىف هذاء احنا
للفظ ان كلمة يدل على مشرتك السيويت ايعرف  اسب من لفظ بعده، كمايتن
حد الو اللفظ ان السيوطى او حبسب  أكثرو ات معنيني خمتلفني اكلمة ذ  هي
للغة )عمر، اهل تلك اع عند ا لسو الة على دال أكثرل على معيني خمتلفني فالدا

حنني  ان لنالقلب ىف شعر كاروق جويدة لفظ استردم فا(. 158، 2005
يعرب به عن د وقد الفؤ اي ا(. اهنالقلب يف شطامي يذوب ا )اي ينالثااىف جزء 

 لعقل.ا
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 لاحو ا . ح

و انت فيه، الذي الوقت اي اظرف،  عرىب عرىبىن املعال ىف معجم احو الفظ 
حنني  ان لنالشعر كا املعنوية. ولكن يف هذاحلسية و املتغرية اموره اخيتص من  ام

ن  السيويت ايعرف  اسب من لفظ بعده كمان يتنلصفة الامبعىن يدل على هيئة 
حبسب  أكثرو ات معنيني خمتلفني الفظ هي كلمة ذلاكلمة يدل على مشرتك 

للة على اد أكثرل على معنيني خمتلفني فالداحد الو اللفظ اي اشرح يعقوب  ام
ن السيوطى او حبسب ( ۱۷۸للغة )يعقوب، د . ت، ص. اهل اء عند السو ا
هل اع عند ا لسو اللة على اد أكثرل على معيني خمتلفني فالداحد الو اللفظ ا

ل يف احو اروق جويدة لفظ استردم فا(. 158،  2005مر، للغة )عاتلك 
ي حكيت العمر( اس ل و اياحو ا)وحكيت  ينالثايف جزء  ن لن حننياشعر ك

 لعمر. اس ظرف واي
 

 ناهلو ا . خ
لضعف او احلقر الذل و ايعين  عرىب عرىبىن املعان ىف معجم اهلو الفظ  
سب ان يتنرذيل اللاحلقري و احنني يعين  ان لنالشعر كا السكن. ولكن يف هذاو 

للفظ هي كلمة ان كلمة يدل على مشرتك السيويت ايعرف  امن لفظ بعده، كم
ل على الداحد الو اللفظ ان السيوطى او حبسب  أكثرو ات معنيني خمتلفني اذ

، 2005للغة )عمر، اهل تلك اع عند ا لسو الة على دال أكثرمعيني خمتلفني ف
حنني ىف جزء  ان لناشعر كن ىف اهلو اروق جويدة لفظ استردم فا(. 158

 . اي يف  من رذيل وضحكت يوما(. ان و ضحكت يوماهلو ا)يف  من  ينالثاا
 ضراي . د
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ن اك  ايعين خلوة للتعبد. ولكن يف هذ عرىب عرىبىن املعاض يف معجم لفظ راي
 اسب من لفظ بعده كمان يتنحلديقة الاو ان البستالشعر يعين احنني  الن

ت معنيني اللفظ هي كلمة ذاى مشرتك ن كلمة يدل علالسيويت ايعرف 
ل على معنيني الداحد الو اللفظ اي اشرح يعقوب  احبسب م أكثرو اخمتلفني 
للغة )يعقوب، د . ت، ص. اهل اء عند السو اللة على اد أكثرخمتلفني ف

 أكثرل على معيني خمتلفني فالداحد الو اللفظ ان السيوطى اوحبسب ( ۱۷۸
ستردم ا(. 158،  2005للغة )عمر، ا هل تلكاع عند ا لسو اللة على اد
)يرقص يف  ينالثايف جزء  حنني ان لناض يف شعر كروق جويدة لفظ راياف
 شقني. العان اي يرقص يف بستاشقني( العاض راي
 
 

 عمري . ذ
ل اس طو الناحد اجيعل لك  ايعين م عرىب عرىبين املعالفظ عمر يف معجم 
ن ي حمب الاشوقة حنني يعين مع ان لنالشعر كا اعمرك. ولكن يف هذ

للفظ ان كلمة يدل على مشرتك السيويت ايعرف  اسب من لفظ بعده، كمايتن
حد الو اللفظ ان السيوطى او حبسب  أكثرو ات معنيني خمتلفني اهي كلمة ذ

للغة )عمر، اهل تلك اع عند ا لسو الة على دال أكثرل على معيني خمتلفني فالدا
حنني  ان لناي ىف شعر كروق جويدة لفظ عمر استردم فا(. 158، 2005
 حلزن من معشوقيت سنني.اي احلزن من عمري سنني(. ا) ينالثااىف جزء 

 
 عجو   . ر
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يعين ضعف ومل يقد على شيء. ولكن  عرىب عرىبين املعالفظ عجو  يف معجم 
 اسب من لفظ بعده كمان يتنو عتيق الاة تعين قدمي احلياريد الشعر ا ايف هذ
ت معنيني اللفظ هي كلمة ذامشرتك  ن كلمة يدل علىالسيويت ايعرف 
ل على معنيني الداحد الو اللفظ اي اشرح يعقوب  احبسب م أكثرو اخمتلفني 
للغة )يعقوب، د . ت، ص. اهل اء عند السو اللة على اد أكثرخمتلفني ف

 أكثرل على معيني خمتلفني فالداحد الو اللفظ ان السيوطى اوحبسب ( ۱۷۸
ستردم ا(. 158،  2005للغة )عمر، اهل تلك اع عند ا لسو اللة على اد
ليك  ا)وجئت  ينالثايف جزء  ةاحلياريد اروق جويدة لفظ عجو  يف شعر اف

 ليك كغصن عتيق.اي وجئت اكغصن عجو ( 
 

  ابيت . ز
ريد الشعر ا املسكن. ولكن يف هذايعين  عرىب عرىبين املعايف معجم  الفظ بيت

يعرف  اه، كمسب من لفظ بعدان يتني شكى الاة يعين مشتكى احليا
و ات معنيني خمتلفني اللفظ هي كلمة ذان كلمة يدل على مشرتك السيويت ا

 أكثرل على معيني خمتلفني فالداحد الو اللفظ ان السيوطى او حبسب  أكثر
ستردم ا(. 158، 2005للغة )عمر، اهل تلك اع عند ا لسو الة على دال
( الشمس بيتا)يرى  ينالثااة ىف جزء احلياريد اىف شعر  اروق جويدة لفظ بيتاف

 .الشمس مشتكيايرى 
 

 عشت . س
ي حيت. ولكن يف اشت ايعين ع عرىب عرىبين املعالفظ عشت يف معجم 

سب من لفظ بعده ان يتنمضى الاي استهلك اة يعين احلياريد الشعر ا اهذ
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ت معنيني اللفظ هي كلمة ذان كلمة يدل على مشرتك السيويت ايعرف  اكم
ل على معنيني الداحد الو اللفظ اي اشرح يعقوب  احبسب م أكثرو اخمتلفني 
للغة )يعقوب، د . ت، ص. اهل اء عند السو اللة على اد أكثرخمتلفني ف

 أكثرل على معيني خمتلفني فالداحد الو اللفظ ان السيوطى اوحبسب ( ۱۷۸
ستردم ا(. 158،  2005للغة )عمر، اهل تلك اع عند ا لسو اللة على اد
)وقد عشت  ينالثايف جزء  ةاحلياريد اعر روق جويدة لفظ عشت يف شاف

 ء.الشقامضيت عمري سجني اي وقد اء( الشقاعمري سجني 
 

 يسرر  . ش
جرة. ولكن امن غري  يعين كلفه عمال عرىب عرىبين املعالفظ يسرر يف معجم  

يعرف  اسب من لفظ بعده، كمان يتنلقلب يعين قرع الاب لشعر واتا ايف هذ
و ات معنيني خمتلفني اللفظ هي كلمة ذاك ن كلمة يدل على مشرت السيويت ا

 أكثرل على معيني خمتلفني فالداحد الو اللفظ ان السيوطى او حبسب  أكثر
ستردم ا(. 158، 2005للغة )عمر، اهل تلك اع عند ا لسو الة على دال
ن يسرر ا)وك ينالثاالقلب ىف جزء اب روق جويدة لفظ يسرر ىف شعر واتاف

 .اياخطن يقرع من اي وكا( ايامن خط
 مل ا . ص

 اه. ولكن يف هذاء وترقبه ورمنالرجايعين  عرىب عرىبين املعامل يف معجم الفظ 
يعرف  اسب من لفظ بعده كمان يتنم الحالالاحنني يعين  ان لنالشعر كا
 أكثرو ات معنيني خمتلفني اللفظ هي كلمة ذان كلمة يدل على مشرتك السيويت ا

للة اد أكثرل على معنيني خمتلفني فادلاحد الو اللفظ اي اشرح يعقوب  احبسب م
لسيوطى اوحبسب ( ۱۷۸للغة )يعقوب، د . ت، ص. اهل اء عند السو اعلى 
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هل اع عند ا لسو اللة على اد أكثرل على معيني خمتلفني فالداحد الو اللفظ ان ا
مل يف شعر اروق جويدة لفظ استردم فا(. 158،  2005للغة )عمر، اتلك 
 ام ترمن يف حيحالاي ا( ايت مثلم امل ترمن يف حيا) ينالثايف جزء  حنني ان لناك

 . ايت مثلم
 
 حلسني(اب ايصيح )يف رح . ض

قوى صوته. و صوت ابايعين جعجع  عرىب عرىبين املعالفظ يصيح يف معجم 
سب من لفظ ان يتني ظّلل الاظّل احلسني يعين اب الشعر يف رحا اولكن يف هذ
ت اللفظ هي كلمة ذامشرتك ن كلمة يدل على السيويت ايعرف  ابعده، كم

ل على معيني الداحد الو اللفظ ان السيوطى او حبسب  أكثرو امعنيني خمتلفني 
(. 158، 2005للغة )عمر، اهل تلك اع عند ا لسو الة على دال أكثرخمتلفني ف

 ينالثااحلسني يف جزء اب اروق جويدة لفظ يصيح ىف شعر يف رحاستردم فا
 .اق يظّل دومالفر ان اك  إذاي ا( اق يصيح دومالفر ان اك  إذا)

 

 داضدالاو املعىن اقبة يف املناظ الفالا .ج
م استرداحث الباروق جويدة، وجد اين لفان يف عينك عنو امري يف ديو املز ايف شعر 

 :يلياكم   اتفصيلي امهاستردان حتليل اوهى بي د،اضدالاو املعىن اقبلة يف املتاظ الفالا
 قالفر ا× ء الق . أ

قي، يال قىمصدر من ال عرىب عرىبىن املعاء يف معجم الفظ لق
دفه، اوص بله اق ى )للمتعدِّي( مبعىن قملفعول ُمالاٍق، و ة ، فهو ُمالاقوُمال ء  الِق ِق،ال
رِق، اُمف ، فهو اق  اوِفر  ر قة  اُمف ، رقايف رق  ار من فاق مصدالفر اللفظ ا امابل. و امق
مر و ق ع  عليه ابينه وبينه على  محر  الانفصل عنه وتركه، ق ط ع  ار ق مبعىن اُمف ملفعولاو 
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شرح حبر  البعض كما اقة مع بعضهلعالال اتز ليت الالكلمتني اع بني ا لصر ا. اقهماتفا
قضني" اكسني متنا و متعاينني  اعلى معنيني متب اليت يدل كل منهات الكلمالدين "ا

ن يطلق ا( 178يعرف يعقوب )د.ت، ص.  ا( وكم141، ص. 2009لدين ا)حبر 
د مشرتك لفظى اللفظ، فكل تضاملشرتك انوع من  إذاملعىن و ضده، فهو اللفظ على ا

س يف جزء الناء يف شعر لست مثل اروق جويدة لفظ لقاستردم فالعكس. اوليس 
ق يف شعر يف الفر ابل. ولفظ ادفه، مقاوص بله اي قاو حنني( اء .. امن )يف لقالثا

 نفصل عنه وتركه.اي ا..(  امق يصيح دو الفر ان اك  إذابع )الساحلسني يف جزء اب ارح
 

 يصيح×  س  . ب
خلفى ان انسالامبعىن صوت  امن  س هبمس  س ضاملالفظ  س فعل 

لفظ يصيح  امام و حنوه. و خلفى، كل خفي من كالاب لذائالكلم، صوت اب
 الضم، وص يحح، اباحاوُصي احاح  ي ِصيُح ص يححة وِصيا رع من صاملضافعل 
شتّد وص ي ح : ا إذالصوت، صوُت كل شيء التحريك، مبعىن ، اباناوص ي ح

 اقة مع بعضهلعالال اتز  ليت الالكلمتني اع بني ا لصر اقته. اقصى طص و ت  اب
ينني اعلى معنيني متب اليت يدل كل منهات الكلمالدين اشرح حبر  البعض كما
روق استردم فا(. 141 .، ص 2009لدين احبر  )قضنياكسني متنا و متعا

خلوف ابع )و  س الساحلسني يف جزء اب اعر يف رحجويدة لفظ  س يف ش
بع السافت. و لفظ يصيح يف جزء ا، حاي خفض، هز ا( اصفايهدر .. ع

و صوت اح ا ي صيح ، صيالضريح شيخ .. يصيح( الصوت يعلو يف ا) ايضا
 مة.القوي عاحلي ا
   

 ح ا لفر ا× ن احز الا . ت
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 ان  احز احزن حيزن اي مجع حزن من ا عرىب عرىبعىن املان يف معجم احز الالفظ 
هر يف الظ  ا، ويرتجم عنه اطن  بة ابالكالغّم و الة من الفرح، حاف مبعىن خال

نشرح صدره، عكسه ابتهج، امبعىن  اح من فرح يفرح فرح  ا لفر الب. ولفظ الغا
كن خمتلفة  ا ماو اه اجتالالة و احلاملوقف و الذي يظهر املعىن اقض اترح، حزن. تن

و اينني اعلى معنيني متب اليت يدل كل منهات الكلمالدين اشرح حبر  اكم
يعرف  ا( ،  و كم141 .، ص 2009لدين اقضني ) حبر اكسني متنا متع

 إذاملعىن وضده، فهو اللفظ على ان يطلق ا(  178 .ت، ص .يعقوب )د 
ستردم العكس. اد مشرتك لفظي و ليس اللفظ، فكل تضاملشرتك انوع من 

دس )وميوت الساين يف جزء احز ات ن يف شعر وكذباحز الاروق جويدة لفظ اف
ح يف شعر يف ا لفر اهج، مسّرت. ولفظ اي غليظ عكسه مبان( احز الاس ابي
ي ا( ارف بيتنالغريب على مشاح ا لفر ابل ابع )و نقالساحلسني يف جزء اب ارح
 نغّم.امتعض و اح عكسه راتاشتهى، ا
 مرانس× صمت  . ث

ت   كت ومل مبعىن س و صموات   الفظ صمت مصدر من صمت يصمت ص مح
مرة مبعىن امر مسامر يسارع من ساملضامر فعل ال. و لفظ نسايقينطق، ال

خرى تعرب اين ات مبعالكلمات اقة بني وحدلعالاوه. امل و تفا، تكادثو احت
شرح حبر  اخر كمالاو  احد اقض بني التناو اقض التناو العكس اعن  انيهامع
كسني ا و متعاني يناعلى معنيني متب اليت يدل كل منهات الكلمالدين ا

روق جويدة يف شعر استردم فا. .(141.، ص 2009لدين احبر  )قضنيامتن
ي خرس و بكم. ولفظ احلب يف صمت( ايت بع )وايالر ان منضي يف جزء اقبل 
ن احز الامر اسع )ونسالتاحلزين يف جزء الزمن احلب يف امر تقع  يف شعر انس

 ق.   لنطاطب، اطب، خاي ختال( احملاحللم يف قرب انلقي 
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 عجو  × طفل  . ج
و الص غرُي من كلِّ شيٍء، فيّت ا عرىب عرىبعىن املالفظ طفل يف معجم  اما
ِشي ٍة ا  وحلوُد، وو ل ُد كلِّ وحح
 عرىب عرىبعىن املالفظ عجو  يف معجم  اما، و ايضامل
ملوقف الذي يظهر املعىن اقض السن. تناعن يف الطاو رجل اة امر ا هلرم، ا
ليت يدل كل ات الكلمالدين اشرح حبر  اكن خمتلفة كما ما واه اجتالالة و احلاو 

، 2009لدين. اقضني  )حبر اكسني متنا و متعاينني اعلى معنيني متب امنه
للفظ ان يطلق ا(  178 .ت، ص .يعرف  )يعقوب د ا( و كم141ص.
د مشرتك لفظي اللفظ، فكل تضاملشرتك انوع من  إذاملعىن وضده، فهو اعلى 

لزمن احلب يف اروق جويدة لفظ طفل يف شعر ام فستردالعكس. او ليس 
ي  غلول، انلقيه ..(  اطفل غد اقناعماحلب يف اسع )فالتاحلزين يف جزء ا

ليككغصن اشرة )و جئت العاة يف جزء احلياريد اوغد، و لفظ عجو  يف شعر 
ر تُُه، اعجو (  لحِسل ِة اي ِة اخل لحِفيُّ يف هِن  اجلُزحُء اي اي ُمؤ خِّ  رِي ِة.اق  لحف  السِّ

 ن اسرع× متهل  . ح
مبعىن  عرىب عرىبىن املعايف معجم  من متّهل يتمّهل متّهال ضاملفظ متهل فعل 

، تؤدة ولفظ سرعات ة العربيللغة اض مبعىن عجل عند معجم ان فعل مانٍّ
ت اقة بني وحدلعالالثبوت من سرع. اصر يعىن صفة مشبهة تدل على املعا
قض بني التناو اقض التناو العكس اعن  ايهناخرى تعرب معاين ات مبعالكلما
على معنيني  اليت يدل كل منهات الكلمالدين اشرح حبر  اخر كمالاو  احد ا

ستردم ا(. 141 .، ص 2009لدين اقضني ) حبر اكسني متنا و متعاينني امتب
بع )متهل قبل الر ان منضي تقع يف جزء اروق جويدة لفظ متهل يف شعر قبل اف
حلب يف ان تقع يف شعر الفظ سرع اماّون. و ترّتل وات خر،ي اتان متضي( ا
 ي عِجل، عكس بطؤ.اءت( اج ان ماسع )سرعالتاحلزين يف جزء الزمن ا
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 كئيب× مة ابتسا . خ
شة، ض ِحك ة خ ِفيف ة امبعىن بش عرىب عرىبىن املعامة عند معجم ابتسان لفظ اك
زِين، ُمنحك ِسر مبعىن ح   عرىب عرىبين املعاملعجم الفظ كئيب يف  اماصوت. و  بال
لبعض  ا اقة مع بعضهلعالال اتز  ليت الالكلمتني اع بني ا لصر الن  فحِس، ُمغحت ّم.، ا

و اينني اعلى معنيني متب اليت يدل كل منهات الكلمالدين اشرح حبر  اكم
يعرف )يعقوب.  ا(  و كم141 .، ص2009لدين اقضني )حبر اكسني متنا متع
نوع من  إذاملعىن وضده، فهو اللفظ على ان يطلق ا( 178 .ت، ص .د
روق استردم فا. .لعكساد مشرتك لفظي وليس اللفظ، فكل تضاملشرتك ا

بع )ومع الساحلسني يف جزء اب امة تقع يف شعر يف رحابتسان لفظ اجويدة 
ك ة  خ ِفيف ة  ِمنح غ ريحِ ص وحٍت. و ا( ام يسقط.. حلمنايالامجل أمة ابتسا ي ض حح

لقت اشق اسع )عن عالتاحلزين يف جزء الزمن احلب يف الفظ كئيب يف شعر 
لن  فحس او ت  غ ريُّ النفس، ح زِن  اغحت م ، منك ِسر  اي اج .. يف ليل كئيب( ا مو ألابه 
ِة انكسالاب  ل ُحزحناهلمِّ و ار، ِمن ِشد 

 لصبح ا× لغروب ا . د
 عرىب عرىبىن العايف معجم  اومعنه لغروب مصدر من غرب يغرب غروابالفظ 
 عرىب عرىبىن املعالصبح يف معجم اصبح. ولفظ  الشس عكسها ن غروبا م

و اه اجتالالة و احلاملوقف و الذي يظهر املعىن اقض ار. تنالنهاّول الفجر، امبعىن 
كسني ا و متعاينني اعلى معنيني متب اليت يدل كل منهات الكلماكن خمتلفة ا ما

، ت .يعرف )يعقوب. د ا( و كم141 .، ص2009لدين اقضني )حبر امتن
ملشرتك انوع من  إذاملعىن وضده، فهو اللفظ على ان يطلق ا( 178 .ص
روق جويدة لفظ استردم فالعكس. اد مشرتك لفظي وليس اللفظ، فكل تضا
 احهالطيور جر اسع )تلقي التاحلزين يف جزء الزمن احلب يف الغروب يف شعر ا
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عينك  لصبح يف شعر يفاليوم. ولفظ اليوم، تغيري اية اي هنالغروب( افوق 
 ء.  املساو ضد اشرق أي اين( الصبح يلقاول )كضوء الاين يف جزء اعنو 
 

 ءالور ا× جلديد ا . ذ
به عهد  امل يكن لن اعصري، م عرىب عرىبىن املعاولفظ جديد ىف معجم 

لوسيط دفعه، اء يف معجم الور اومل يستعمل بعد. ولفظ  ابق، صنع حديثاس
ين ات مبعالكلمات اوحد قة بنيلعالاضي، وقت طويل. املان الزما، ضام
شرح حبر  اخر كمالاو  احد أقض بني التناو العكس اعن  انيهاخرى تعرب معا
كسني ا و متعاينني اعلى معنيني متب اليت يدل كل منهات الكلمالدين ا

ت، .يعرف يعقوب )د اوكم (141.، ص2009لدين اقضني )حبر امتن
ملشرتك امن  نوع إذاملعىن وضده، فهو اللفظ على ان يطلق ا( 178.ص
روق جويدة استردم فا. .لعكساد مشرتك لفظي وليس اللفظ، فكل تضا

س اليابع )رغم طول الساحلسني يف جزء اب اجلديد يف شعر يف رحالفظ 
ء يف الور ابق. ولفظ ابه عهد س امل يكن لن اي عصري، ماجلديد( البيت اب

ضى، املاىل اي ا( ءالعمر مين للور ايعود  الا) ينالثاحنني يف جزء  ان لناشعر ك
 مضى.وأدمي القاو ان تذكر وتؤنث اخلف ظرف مك

 
 ت ام× ة احليا . ر

ء ار بقاستمر املوت، امبعىن نقيض  عرىب عرىبين املعاة يف معجم احليالفظ 
لت امبعىن    عرىب عرىبىن املعات يف معجم ا، عيشة. ولفظ مات بروحهائنالكا
ليت ات الكلمالبعض ا اقة مع بعضهلعالال اتز  ليت الالكلمتني اة، تُ ُويّفِ . احليا

لدين اقضني )حبر اكسني متنا و متعاينني اعلى معنيني متب ايدل كل منه
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ن يطلق ا( 178يعرف يعقوب )د. ت، ص.  ا( و كم141، ص. 2009
د مشرتك اللفظ، فكل تضاملشرتك انوع من  إذاملعىن وضده، فهو اللفظ على ا

ب ة يف شعر واتاحلياظ روق جويدة لفاستردم فالعكس. الفظي و ليس 
، معيشة. اي حمياة( احليايت ن اتاحبك قبل امس )فلقد اخلالقلب يف جزء ا

حلب ات اسع )كيف مالتاحلزين يف جزء الزمن احلب يف ات يف شعر اولفظ م
 روح فيه.ُة، مالاحليارقته اي فا؟؟( 

 هتجر × يتاي . ز
ء امبعىن ج رىبع عرىب ينايف معجم مع اتيايت تى ايارع من ايت فعل مضلفظ اي

و اىل غريهم اتركهم و ذهب  عريب عرىب يناملعاوحضر، ولفظ هتجر يف معجم 
كن خمتلفة ا ماو اه اجتالالة و احلاملوقف و الذي يظهر املعىن اقض ان. تناملكاترك ا
 )قضني اكسني متنا و متعاينني اعلى معنيني متب اليت يدل كل منهات الكلما

(  178 .ت، ص.عرف يعقوب )د ي او كم (141 .، ص 2009لدين احبر 
للفظ، فكل املشرتك انوع من  إذاملعىن وضده، فهو اللفظ على ان يطلق ا

يت يف روق جويدة لفظ اياستردم فا. .لعكساد مشرتك لفظي و ليس اتض
ي ارى( احلياتيك حدى عشرة )سوف اياعطى قلي؟ يف جزء اشعر ملن 
ين يف جزء اك عنو ستورد. ولفظ هتجر يف شعر يف عينياو اجتلب اوصل، 

 بتعد. اىل، انطلق، توّجه اي اين( اول )وهتجر دفء شطالا
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 بعار لاب البا
تاحاقت الاصة و خلالا  

 صةخلالا -أ 
قّدم الباحث البحث عن اختيار اللفظ يف ديوان يف عينيك عنواين لفاروق جويدة 

الثالث،  )دراسة حتليلية اسلوبية(، اعتمادا على طريق حتليل البياانت كما ذكر يف الباب
لفظا تضمن  16و  لفظا تضمن األلفاظ املقاربة أو الرتادف، 26يلرص الباحث أنه قد وجد 

لفظا تضمن األلفاظ املناقبة أو األضداد. أما ابلنسبة إىل اتثري اختيار  12املشرتك اللفظي، و 
الشعر تكوين األبيات املناسبة بصيغة  اللفظ يف ديوان يف عينيك عنواين لفاروق جويدة يعىن

 اجلميل وتقدمي التصورات العديدة لدى قارئها. تربير ذكاء الكاتب يف إنشاء كل بيت من
  أبيات شعره.

 
 االقرتاحات -ب 

أن يكون الباحثون اآلخرون ان يبحثوا شعر يف عينيك عنواين لفاروق جويدة  الباحث يرجو .أ 
وبية، مثل النظرية بدراسة اخرى من النظرايت اللغوية واالدبية سوى دراسة البالغية االسل

 التداولية والسيمياتية، والبالغية، اويف النظرية السيكولوجية االدبية وغري ذلك. 
الباحث أن يكون الباحثون اآلخرون ان يستردوا دراسة حتليلية يف دراسة الشعر العريب  يرجو .ب 

غري ذلك من غري شعر املزامري يف ديوان يف عينيك عنواين لفاروق جويدة، مثل الغناء، والنثر و 
 النصوص العربية. 
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 جعاملر ا
 

 ةالعربيجع املر ا

 

 . .لتو يعالنشر و اعة و ار غريب للطباهرة: دالقا . .ينايف عينيك عنو )د.ت( .جويدة, ف

د امحد جا، حتقيق حممد 1/388 اعهانو اللغة و املزهر يف علوم اه(،  911لسيوطي )ت الدين ال جال
 ، د.ت.لفكر، بريوتار اخرون، داملوىل، و ا

.. مطبعة اعهانو اللغة و املزهر يف علوم ام.  1993شرحه، ي لسيوطاخرون املوىل و اد امحد جاحممد 
 هرة. القاحلليب. ايب البا

، حتقيق. ىلقاجلو املعجم. اعجمي على حروف الام لكالاملعرب من ام.   1969كر.ا محد حممد شا
.بالكتار اد
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 تيهاسرية ذ
 

 

 1997كتوبري ا  30 ريخات دنج، ولد يف ابمىسالاحممد فخرى 
لتحق ا، مث 2009لنج سنة احملمدية يف تو ائية ابتدالاملدرسة ام. خرج من 

رو و خرجت منه يف ن اباملنورة بكا  معهدىف صةاخلانوية اث ةملدرساىل ا
و يف معهد تيكنولوجي رايلية العاملدرسة اىل التحق ا، مث 2012سنة 

برهيم الك ام انمعة موالان قد جلست جبالا، و 2016رو، وخرجت منه يف سنة ن ابابك
 2021سنة  ادهباة و العربيللغة ايف قسم  انانج حصل على درجة سرجالاحلكومية مبامية سالالا

  م. 

 



 
 

72 
 

 

 روق جويدةاين لفاشعر يف عينيك عنو  :حقملالا
 

 ..نيافي عينيك عنو

 بتكوه يوما ننياتنسى و تنسانيف سو :قالت 

 تهجرو ىخراتعشق موجة و نياجدو نبض

لتسمع بعض  اكنمثلما  تجلسو شطآني دفء

لمنى اكيسقط و نياحزاتعنيك  الو لحانيا

 يا لستقو ..ىتر نيايتوه عنوف سوو سميا

 يرعم

  ؟!ين اكنت هتو  بأنك

 

* * * 

 

 تيتكا عصيانيو ..مغفرتيو يمانيا كاوه فقلت
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 يعند لمنىاو 
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  طائره تما بيعر حضانيابقايا بين 

ن لحزاح يار نبستاض نقااعلى 

 حبكا نياجدوتسرر بين و تعصرني

حبك ا نياحزا كل عليها تاده حةاو 

 لحانيا..سلناالصمت وينسمة تر

 رنا تشعلو يتسرة حبك نشوا

 كضوء مالا نت ياا حبكا نياكبر

 لحب عشاقاات ماا يلقاني لصبحا

 في تخير لوو حيانيانت احبك و

ك نساالو و طانيوا كاوه لقلت طنو

ما  إذا تنساني..لقلباحنايا  ييا عمر

 نياعنو ..عينيك ففي درب ضعتفي

 

 حنين ..لنا ناك

 تسمعين ليتك ..ماها
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 كم لحائرينا ..حكاياري نا يدهمي ايا ء ال شي

 لحباو  لجبينا مرتجف قألعماا شاحب كبعد عشت

 حزين من  على وممهز تلطرقاا في

* * * 

حببتيا ا جديد يعمر في جد بينكوبيني 

 يعمر منم ليواو  لوليداكقلبي ن بأت شعر..ميا

 ناكقد  ما نآلاوي يسا
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 تغير جهيو لبعيدا مني  من

لقلب باألمل او  لسنينالم يعد يرشى تجاعيد 

 رةتا ألمانيا مع فتطو رتصا شةالجديد فرا

 ناه ميا يا لحباو  لحنينانيا د في ..وبتذو

 فخاا نااو  لحائرينا دروب في غريب ءشي 

 لحاسدينا

 فيقر بال رالطيوا كبعد عشت قد

جعلت من و ..ةقصيد ةلحياا ناحزا وتشدو

  لصديقاي شعر

 حولي سلنااو  نلسكواقلبي تعلم في مدينتنا 

 ننائمو

 يبق لم !!نيكو وا يوما ناك قد يمالذ فنعر ءشي ال

 نلجنوا حشباا غير لحزينةا رضألا في

* * * 

 روهلزاك قلبي ناكو  مضيت قد ..يوما ماها
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 كل في رلصروامن بين م ألحالاجمع اك بعدوت غدو

 رلشعوا لغتااو  ياميا بعض فقدا كنت حلم

جلست  يوما !!رصرو من ..شيئا مألياا مع قلبي اغد حتى

 نألماا لتمساليك ا

 حكيتو نلحناا نياد في عانقت ما كل ركدص ناك قد

 عندما يوما ضحكتو نالهوا من  في لعمرا سيأو لاحوا

 مبالكال ..عيونك مسته

دور بأنني سأو مكالحلة اى للهوو شداف ني سواقد قلت 

 لعشقا ءسما في حلرا ظلاو  بحث عن حبيباق ألفاافي 

 عاما ونعشر لغريبا الطيرا
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مضيت و حلصباافي م يوت اذصافحت قلبك ن امنذ 

ن ما مي اجربت يا  حا لجراتعانقت ق عماابين وعنك 

ي من عمرن لحزادرب سلكت و لحنينات لحب عاشرا

 سنين

 يستكينو ..رلكن شيئا ظل في قلبي يثو 

عرفت يا و لعاشقينا ضيار في يرقص لقلبا يتار  حتى

 وبيذ ميا يا نعينا لسائرينابين رب لدافيق رمي ا

 شطآنها في لقلبا

 لربيعا يأتي مثلما حياتي في مترن ملا

 ..لصقيعا نتحراو  لعمرا حا جر بتاذ

* * * 

 عشت كم رلنهااك يعند لعمرا رصاو ميا يا حببتا

س لناا بين نلحزا في رلنهاا اذه على فرقتنا بعد بحثا

 قألعماا في
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 رلبحاا صمت في لليلا خلف

 رلنهاا فانتفض مظال في تسبح رلنواك جدتهاوو

* * * 

يستل سيفا ن ا نلحزا فخاا ميا يا لت  ما

 ملظالافي 

 لعمراء ماد رىاو 

 اكلميني كرفلتذ ملزحاا سطو حظها تبكي

 ءبالدعا عيونك مسته

 ءار للو مني لعمرا ديعو الا 

 ءشقا من ..شيئا ءألشياا مع قلبي رىا الا

 لحزينالزمن افي  ضيعاو  

 ناك ..لقواو  لعاشقينا بين لعمرا فيقر عن بحثا دعواو 

 يوما لحبا

 قاألشوا نتاك
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 ....ناك

 !!!حنين لنا ناك
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 نلزمااو  نحن
  ألمانيالقيت افي عينيك و

 ماني  عن صفحا نآلا قلتو

 سنين من يتكار  حلما عنك بحثا لعمرا قضيت

 نياكي في

ن اخشى او  فخو دون كعند لقلبا كتتر

 ديافؤ عن يوما كسألو نفإ تانيا إذات يمو

حبك ن افقولي  ؟ألمانيا لوهيعيشمذكيفو 

 نلزماا ليل في حال حلمك  لحنان اك

 عينيك فيو ..فيضياعي ميو تاذ عشقتك

 ماني  عن صفحا

 

 ..نمضي نا قبل

 يوما ننيا علماو 

  نجناحا يحملني لليلا مظال في حلرسأ
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 عليه فتطو صمت في لعمرا قفار يلقينيو

 نياحزا

 مضى على حلماقد و

 يسكرني لعمرا قضيت

 نياجدو بين يلهوو

 شبحا بريقه يصير

 لمااسه ار فيلقي 

 شطآنيق فو ايهدو

 لمنى شوقااتسألني و

 ضتنارو ينا بربك

 يكتنااين عبير او 

 ؟غصانيا رو ه يناو 

 يوما ننياف عراو 

 خجل في هللاا سألقى



83 

 

 

 فيه عصيانيري ادا

 جئت مثلما حلراو 

 نسلطاو ..ببال ثو

 عبنيايد حلم بال

 لحرماني ..نيايترو

 ضحىا اطائرو غداو 

 نار فاتا بين جدر

 بال غصنو شداقد و

 ناكبر تخفقا لىع

 رفي صدح تاراقد و

 نثعباس نفااعلى 

 صمت في لحبا يأتيو

 جثمانيق فوف يرفر

 ضمني قبر ما إذا

 عينيدى لراسلمت او  شجانياحيد ت وصرو
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 جفانيا عليه متنا

 مسه في لحبا يأتيو

 بستاني هر   يعانق

 قشو في لطيرا يأتيو

 !؟لحانياين ا ..ليسأو

 يوما ننياعلم او 

 انيسج لصمتا وسيغد

 ملل سهااك ةحيا

 ناحزابعد ن حزو

 مع سيرجعنادفال 

 نغصاا قفو ار طيو

 ..حملت ما رضألا حنايا

 ار ه ىتر قد عليها

 ناكبر رنا فيهاو

 تمضي نا تمهل قبل
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 ننساا سنفاا على

 مياا لعمرا نفإ

 فاني ..عابر عطرو

 

 لقلبا بتاو

 تنهرني خطاياس لناابحث عنك بين اظللت و

 ني شظايااتترن لحزام حا في ي عمرن سنوو

 بقايا ..يعمر من رضألا دروب من درب كل في

 ماياد تتعدرفا سليأا حصا نلحزا راجد علىو

 صبايا يبكيها مألحالا جملا يعمر ضنقاا في فنتود

 لحناياا في ..ادجوو عماقيا بين يتكار  حتى

 ننيا قيصد يعمر يا ناك من

 يااوهعن  بحثا لعمراضعت ا يوما

 يعيش قلبي في ناك قد

 !؟خطايا من يسرر ناكو 
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* * * 

 يتكار  قد نيا قلت نا تعجبي ال

 ةلحيااتأتي ن اقبل  

 لغيبا ضمير في عشقتك يوما بأننيو

 هار اال  ..اسر

 لحبا دروبفي  تاه عقلي كم

 خطاه ..تنتحراو 

 سليأا بقايا في ينبش شعا كم

 هاوه عن ليسأ

 يصمت ناا قلبي لكن

 منتهاه ركيد ناك

 ةلحياا تأتي نا قبل حبكا فلقد

* * * 

 روبلدا في احيدو نيايتر يفا قلبي عاتبت
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 بلذنوالى ال لضالاظل يردعني فيحملني  كم

 قلبي نت فيا قد
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 بلقلوايب داسرف عرالم و

 لعمر معصيةاضعت اغني 

 جئت بابك ممااو  بتوا كيك  عندن آلاجئت و

 توبتي حملا

 !!بنوذ الو ..لضال ال ..كغير حب ال

 

 نياحزا بتكذو 
 قلبييا ب ني تكذاحزا

 نياتتروستسير  :قالت نياحزاق صدات ما عد

 ار عصفو يلشعر دعواو 

 نياجدوبالحب يسافر 

 نيايتر لحائرا لدمعاو 

 لظالم ينسانيالزمن او 

 يظللني ..ديعو لحباو 

 يرعانيو ..مألحالا يرعى
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 نيرديطان لحزالكن 

 نياعنو ..اثيرا تغير

 شاختري سفاابطاقة و

 نلحرماا ليل مزقها 

  يعرفني ..يعرفني حزني 

 نإلنساا نحز ثقلا ما

 ناألحزاس بيأت يموو ملايولد ن اقسى اما 

 ناكلبرا يثد من يوما حلما نرضع نا صعبا ما 

 حالميارد تطار فالنا 

 ن؟النيرا تصو يرنق من

 اعهد حزني من يأخذ من

 ؟شطآني يوما كيتر نا

 قلبي يا بتكذ نياحزا
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 نياحزا قصدا تعد ما

 نياعنو ..لديها فوجد

 

 لحسينا بحار في

 نمعتاد تهفو ألفقا في

 نتاهآ يفتسر شالئيا بين يرفق لقلباو 

 حمامة ملزحااسط وحبيبتي و

 قاألشوا مةومهز

 نلزماا عمر من لريحا سقطتها غصن

 حولنا ضاقت رضألا

 نمكا لدنياا في قللعشا دعا ما

 ملا من بقايا شالئيا بين يحضن لقلبا

 !؟ألملا تحتضن لت  ما :ةبحسر فيه مستوه

 خريف تاه منا في طحلم لقي
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  لمريفارب لدايلقيه على س ليأا

 للظالا نقضبا خلف حزين ءضو حبيبتيو

 عمر للضالا ليل في سألنفاا منهك لعد وملمهزا بيعهاور

 نلحزا ق دربفو ترنح

حملت قلبي في و للمحاا خلف ويينز حلم

 نسكو

 نلجفوافي ر لدمع نااو  

 ليديناع لحلم مقطوا 

 لدمعتينا ريادا نااو  

 :حبيبتي نعيو مسته

 ..للحسين ..لنشكو ياه

* * * 

 مني عضا وا نلزماا قضا اكلم حابكر في ناا

 نألماا تاه وا لصبرا

 !؟حبيبتي يتار  ىترا
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 نالهوامن  في ن األحزاليك لنشتكي اجئنا 

 لطريقا اذه من ءألشالا يجمع بيت نبغيه يلذا كل
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 لبريقا ينتحر مألحالاق تسر درب كلفي 

 تطرقالا في لعمر مناايضيع و

 لعميقا لجهلاو  لكفرا نما  يا لنسأ

 لنشتكي ليكاجئنا  !؟تفيق يوما متى خبرنا باهللا

 لمدينةاق عشام لطريق ينااق فو

 لسنينا بئر في بألعشااك ءألبناا ينبت 

 لحزينا بالعمر قاباألشو مننا لطريقا قفو

  ألسىا شنفتر ربلدا عمود علىو

 لضائعينا رىلحياا عمر في ناألحزا لطوا ما

* * * 

 حابك يا حسينرجئنا 

 ضاراليك لنشتكي اجئنا 

 للغريب فيها لعمرا حيقر

 اهلهأل علدموا تعطي

 للغريب ..فيها حلفراو 
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 دلجحوا طعم ألسىا يثد من بألحباا تعلمو

 حنينه تصو نإلنساا يرنق نا

 دلعهواق تحترى ولنجوايقتل ن ا

 نبكي نعيشو ودلسدا فآال مألحالا تصعق نا

  ...دولوجا ظلم ئمااد نشكو ..لحظا

 بنا ءتجا ناراقدا

  ناراقدا في لتبديلا نملك ال 

  لمنىا رضا في مألحالا سنغر ..نعشقو ..نحيا

 مائناد بين قاألشوا تعبث نهجرو ننسى

 بيتنا رفمشا على لغريبا حلفرا نقابلو

 حلمنا ..يسقطم أليااجمل ابتسامة امع و

 عمرنا حكاية عن يوما سلناا سألت إذاو 

 :عاصفا ..ريهدف لروامس وه اقالو

 بنا ءتجا ناراقدا

 بنا ءتجا ناراقدا
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 حسين يا حابكر جئنا

 بنار للنسأ جئنا

 بير يا لحبا تبتا قد لم

 ؟بيننا ..مادويصيح ق الفران اا إذا 

 ءألشالا يجمع نمكا لدنياا في دعا ما

 لمنىا وا ..نألماايمنحنا 

 ليك لنشتكياجئنا 

 ناراقدال نشتكي ه

 طانناوا نشتكي نا

 المناحانشتكي م ا

 يامناا نشتكي نا

 ...؟نشتكي ما .....نشتكي مانشتكي  ما

* * * 

 بعيد مندي ينا تصو
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 ؟خبر سعيدى ل ترل هتسأر النواحبيبتي و

 لطريدالحب او  ءألشالا نجمع له

 لجديدا بالبيت سليأا لطو غمر حلما لت  ما

 يصيح ..شيخ لضريحا في يعلو تلصوا

 ريحلضا في يعلو تلصوا رةلزياا قتو نتهىا ياه

 للضريحرة لزيااقت ونتهى ايا ه

 بيحي ذيد بين لحلما

 !!!بيحذ ييد بين لحلما

 

 سلناا مثل لست

 طينو ..تسالال يعمر يا سلناا كل ليس

 حقا شعا قد اكلن

 لسنينا نقضبا بين

 يوما ءجا من بيننا ..
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 حنين وا ..ءلقا في

 ظلماء بيننا من جا

 نيناو  ..عمودمن 

 ءشي كعينا نماا

 ..لمينلعااليس بين 

 ءشيرض ألافي  ىل تره

 !؟طينو ..ءما من ليس

 

 لحزينا لزمنا في لحبا

 ..تندمي ال

 دلرماايرنقها ف سور عشناه ناي لذا كل

 دلبعاا بحر في ..نلقيه اغد طفل عماقناا في فالحب

 وا ىراذ ءشالا حكايةم لظالانصير مع  اغدو

 دسها من ..بقايا

* * * 
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 لحزينا نللح ديعوو نادعهوح لريااكتسافر  اغدو

 عنااشر

 للضالا نياد في سليأا نبيع يعمر يا دنعوو

 للمحاالحلم في قبر انلقي ن األحزانسامر و 

 حةاو  نتاك لحبا في يامناا

 لظال من فيضا مألحالا من انهر

 سحابةع لضياامن  لحب في او 

 لمن خياء شيم ويااب اسرو

 لسبح بالرياالعمر القد قضيت و

 لحب فيك حقيقةايت ار حتى 

 ءتجا ام نسرعا

 للرماا جا موا بين ..تهتاو

* * * 

 حياتك من سافرا اغدو

 ..لغريباك يوما جئت قد مثلما
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 حبيب ملا عن لعمرا محا  في يسألونك قد
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 كئيب ليل في ..جا ألموا به لقتا عاشق عن

 مثلما يوما كتااو 

 وبلغرا قفو حهااجر رلطيوا تلقي

 اهعند يحلم ناك ضارا كآور

 وبيذ ال ..عمر بربيع

 ..زنيتح ال

 بوعكر عن يرحل نفاآل

 ..بمغلو رسفا

 ناكسر يفا قصدا ال ناا

  لحنينات اصوا ..قألعماافي و

 لجنيناك ..منا لحبا تما رهلدا جبين علىو

 ؟؟لحبا تما يفا ..يسألونك قد

 !!حزين من  في ءقوليجا
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 !ةلحياا يدرا

لليل امع دى تها حزينا اءالحت عيونك ضوو

  عجو غصنا ليكا جئتو ءلفضااخلف 

 ءلدماا جنتيهو على تئن 

تقي  اعيتك فجرر لرحيقاى عشقتك صبحا ند 

 ءلضياا

 جميع مثل يتكار  طفال لحلما من تصحو يوماو 

 ءلنساا

 ثقيال اقيدو سجنا تريدين

 !ءلشقاا سجين يعمر عشت قدو

 نلسجوا ليلو دلقيوا فخاا

  !؟..ءلعطاا نيكو دبالقيو هلو 

  ءلسمااه عانق فياحلما و افجروبيعا ة رلحياايد را

 لسنينا دقيو تفيد اذفما

 !ء؟لرجااو  لمنىا فيها نكبل
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 اكبري  سجنا تريدين له ىتر

 ء؟لوفاا تيمو حتيهار  فيو

 طليق طيرا ةلحياا يدرا

 ءما ..لعمرا ىير بيتا لشمسا ىير

 ءشي كل على صبحا كيدرا

 !!ءلشقاا ليل فلروا مع نااكف

 

 ؟قلبي عطيا لمن

 خبريها ..يوما لشطا لمار يا

 ؟فيها كتنسا ال يفا حياتي تنسى عدماب

 شتهيهاا ..نمااو حضانك عطر ابين 

 غريبا يوما كنا  لم

 ..فيها نلنسياا نشدا يحدو جئت قد مثلما
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 ..خبريها

 منها ببالقر ساعة ..يوما خبريها تأتيك عندما

 شتريهاا ..بحياتي

* * * 

 لبحرا نسيم يا

  ؟شاعر ةصال وتغد يوما له

 رىلحياايأتيك ف سو

 لمشاعراتحيا  كي فلروان ويرجم

 حيقر من ءشيو سنفاا بعض منا كرتذ بمار

 لغريقالطفل اكلنبض ات ماني شاحبااو 

 يفيق ال ..قلب غير ءشي لعمرا في يعد لم

* * * 

 بيتا يا آه نألماا شط يا آه

 فلروا حيار من عانار
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 نلزماابطش  من

 ماا رهلدا حال فيك

 نلحناا سلناا تمنح
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 محضانك يوابين 

 نلزماا رعماا قفا 

 يوما ناك 

 ضياه على عشت لصيفا ليالي في

 عيونك الحت عندما 

 ةللنجا طوقا لبحرا جمو خلف

  عشت سنينا قد كنت 

 ةلحياا جا موا بين

 تلدو عينيك بين

 فيه مراضا يعمر يا لبحرا تصو ناك

 ةلحياا عانقت

* * * 

 كاوه نسىا بمار يعمر حسبا عندما

 كاشذ من شيئا قشتاا بمار 

 كار ا ال ألني بكيا بمار
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 كل يعند وه ملعمر يوافي  نماا

 نيا حسستا يومها يعمر

 كسما في نجما لعمرا كل عشت

 اذه بعد..خبريني

 ك؟السو يوما لقلبا عطيا كيف

 

 

 


