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 األساسية التربية كمية/ ديالى جامعة

 البحث ممخص
 .بالمصادر قائمة تقفوىا الخاتمة ثم مباحث وثالثة مقدمة من البحث يتكون

 : مطمعيا التي ىي البحث لموضوع المختارة القصيدة
 العزائم تأتي العزم أىل قدر عمى

 : فيي الثالثة البحث مباحث اما
 . لغوياً  تحميالً  القصيدة بتحميل القراءة ىذهِ  وتتعمق لمقصيدة لغوية قراءة: االول المبحث
 األسماء التركيب ىذا في ويدخل الجمل بتركيب مايتعمق وىو لمقصيدة التركيبي التحميل: الثاني المبحث
 . والقرائن واالفعال
 عمى جاء لكونو  اكثره البحث من أخذ المبحث وىذا القصيدة في الداللية الظواىر:  الثالث المبحث
 : قسمين
 ومجاالت الداللة ومستويات الداللية الحقول من ومافييا عامة، بصورة بالمفردات يتعمق:  االول القسم

 . الداللي التعبير
 .إلييا توصمتُ  التي النتائج اىم فييا وتناولت الخاتمة ثم ولمجموع لممشتقات بالصيغ يتعمق:  الثاني القسم

 المقــدمـة
 آلو وعمى محمد ونبينا سيدنا عمى والسالم والصالة ، وأصيال بكرةً  واشكره ،  كثيراً  هلل الحمد

 ... وبعد ، الميامين  الغر وصحبو
 بحوث ذلك في ليم وكانت ، متعددة نواحٍ  من المغة ىذهِ  ابواب العربية بالمغة الميتمون طرق فمقد

 دراسة الى بالعربية مال  َمنْ  الباحثين ومن باألسماء تتعمق واالخرى ، باالفعال مايتعمق منيا ومؤلفات
  منيم القدماء مصادر جلّ  وكان  الصوتية الدراسة الى بعضيم ومال ، جممة كل  ومزايا وانواعيا الجمل
 ألنيم ، المحدثين أو  منيم القدماء سواء  الباحثين بسرد  االطالة والأريد ، والنثر الشعر من العرب كالم

 منيم الكثيرين ألن ، لدراستيا الباحثون  يتوغل قمما المشيورة القصائد ان اذكر ان  واليفوتني.  كثيرون
 . دراسة اشبعت انيا آخر وبمعنى فييا لمبحث مجاالً  تدع لم شيرتيا ان يظنون
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 فالمدح  الحمداني الدولة سيف مدح في  المتنبي قصائد احدى اتناول ان ارتأيت ، حال اية وعمى
 : مطمعيا التي فالقصيدة ، الممدوح مقام عميو يطمق ان ويمكن(  المقام) بمثابة ىنا

   المكاِرمُ  الكرام قْدر عمى وتأتي        العزائم تأتي العزم أىلِ  قدر عمى         
 وصيغيا جمميا تركيب في تختمف قد  القصيدة ،ىذهِ  الحمداني الدولة سيفِ  مدح في ىي
 لذلك ، بممدوحوِ  الشاعر ألىتمامات وذلك ، أخرى أغراض في المتنبي قاليا التي القصائد عن ومفرداتيا

 . تبحث لم:  أي ، بعد النور تر لم منيا والكثرى.  ومتنوعة كثيرة المغة زوايا ألن  شيرتيا تستوقفني لم
 ثالثة عمى البحث تقسيم اقتضت.  شعراً  كونيا ـ القصيدة عمييا جاءت التي الكالم طبيعة ان

 : وىي مباحث
 . لغوياً  تحميالً  القصيدة بتحميل القراءة ىذهِ  وتتعمق ، لمقصيدة لغوية قراءة:  االول المبحث
 او اسمية الجممة اكانت سواءً  الجمل بتركيب مايتعمق وىو ، لمقصيدة التركيبي التحميل:  الثاني المبحث
 ابحث  ان آثرت لقد( .  والقرائن ، واالفعال ، األسماء: ) الجممة تركيب في ويدخل  جممة شبو او فعمية

 التختمف المتنبي عند الفصيح الشعر طبيعة ألن ، احسب فيما  خاصة أىمية ذات أجدىا أموراً  باختصار
 الَفصيح من  الصحيح لمعرفة المغويين أنظار محط كانوا الذين القدماء الشعراء من غيره عند جاء عّما

 . ذلك الى لموصول اأَلعراب ومفاتشتيم  المغوية بحوثيم اعداد  بداية في السيما
 قسمين، عمى جاء ،النو اكثره البحث من اخذ ما وىذا ، القصيدة في الداللية الظواىر:  الثالث المبحث 

 الداللة مستويات عن فضالً  الداللية الحقول من فييا وما عامة بصورة بالمفردات يتعمق: االول القسم
       . الداللي التعبير ومجاالت
 المشتقات فمن  القصيدة في وردت التي ولمجموع لممشتقات الصيغ في جاء فقد الثاني القسم ماأ

 المذكر جمع:  الجموع ومن..  وغيرىا المشبية ،الصفة المفعول اسم ، الفاعل اسم:  المثال سبيل عمى
   .        التكسير وجمع السالم المؤنث وجمع ، السالم

 امراً  ىناك ان ثم ، الباحثين من العناية تمك تنل لم ، شيرتيا وبسبب مشيورة القصيدة ان نعم
 مفرداتيا عن أو  جمميا تركيب عن بحوثاً  القصيدة ىذهِ  عن أجد لم أنني وىو لمبحث دعاني آخر

 القصيدة قراءة في ولجت فقد كمو ذلك من الرغم وعمى.  عميو اطمعتُ  ما حدود في استعماليا ومجاالت
 وعن ليا المكونة المفردات وعن جمميا تركيب عن بحثاً  ، اتأمميا ، ،اقرأىا أتصفحيا كنتُ  إذ ولوجًا،
 عن بالبحث وانتياء التركيبي التحميل الى المغوية القراءة من بدءاً  زاخرُا، بحراً  فوجدتيا ، وجموعيا صيغتيا
 إتياني  والأزعم الكمال الأزعم النني ، الكريم لمقارئ متروك واالمر.  صاحبيا استخدميا التي المفردات

 نفسي في وجدت ما اذكر ولكني.  االخرون إليو يذىب قد مما أصوب توجييي ان أو ، يبحث مالم بكل
 . النصير ونعم المولى نعم ،انو  التوفيق اهلل ،ومن
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   المختارة القصيدة
       :  مطمعيا التي القصيدة
                           المكــــــــاِرمُ ِِ  الِكــــــــرَام َقــــــــْدرِ  َعمــــــــى وتــــــــأتي       الَعــــــــزاِئم تــــــــأتيِِ  الَعــــــــْزمِِ  َأىــــــــل َقــــــــْدر عمــــــــى
 . بيتاُ  واربعين ستة من تتألف وىي

 مناسبة القصيدة
م( في مناسبة عظيمة  ٕٜٚىـ/ ٖٙ٘قال المتنبي ىذِه القصيدة في مدح سيف الدولة الحمداني )ت     

وىي :) ان سيف الدولة قد سار نحو ثغر الحدث لبنائيا، وكان أىميا قد سمموىا الى الدمستق باألمان 
يف الدولة يوم االربعاء ثامن عشر جمادى االخرى سنة ثالث سنة سبع وثالثين وثالثمائة ، فنزليا س

واربعين وثمثمائة وبدأ من يومو فوضع األساس وحفر أولو بيده ،فمما كان يوم الجمعة نازلو الدمستق في 
ووقع القتال يوم األثنين سمخ جمادى االخرى من أول النيار الى العصر  نحو خمسين ألف فارس وراجل ،

الدولة بنفسو في نحو خمسمائة من غممانو، فظفر بو وقتل ثالثة آالف من رجالو  ، فحمل عميو سيف
وأسر خمقًا كثيرًا، فقتل بعضيم . وأقام حتى بنى الحدث ، ووضع بيده آخر شرطو منيا يوم الثالثاء لثالث  

 .( ٔ)عشرة ليمة خمت من رجب فقال ىذه القصيدة يمدحو وأنشده ِإياىا في ذلك اليوم في الحدث (
 قال المتنبي يمدح سيف الدولة ويذكر بناءه ثغر الحدث سنة ثالث واربعين وثالثمائة :ـ

  
 اِرمُ المـكَعمى َقْدِر أىلِ  العزمِ تأتي العزاِئُم       وتأتي  عمى قـَْدر الكـرام   .5

      وَتْعُظُم في َعْين الّصغيِر ِصغاُرىا      وَتْصُغُر فـي  َعْين العظيم العظـاِئـُم        .2

 يكمَُّف سْيـُف الّدْوَلِة  اْلجيَش َىمُو       َوَقد َعَجَزت عنُو الُجيوُش  الَخَضاِرمُ  .3

 مُ الّضراِغــويطمُب عند الّناسِ  ماِعند نفـِسو       وذلـَك   ماالتـّدِعيو    .4

 مُ والعشـاعِ ُيفدَّى أتمَّ الطيِر  ُعمرُا   ِسالَحــو       ُنُسور  المال  أِحداُثيا   .5

  مُ والقواِئـَوقـَد  ُخِمَقت  أسياُفُو           وماَضرَّىا َخْمٌق   بغْيِر  مخالــبٍ  .6

  ُم ؟الغمـائِ وَتعـَْمم   أي   الّسـاِقَيْين     َىلِ الَحَدُث الحمراُء َتْعِرُف لوَنيا       .7

 مُ الَجماجِ َفَممـا  َدَنا  ِمنـيا  سقتيـا       َسقتيا  الغماُم الغـُرُّ َقْبـَل  نزولِو      .8

 ُم  ُمتـالِطـوَمـْوُج   المنايا  َحْوَليا       َبناىا فـأعمى  والقنـا َتْقَرُع   القنا     .9

 مُ ـوكاَن بيا ِمْثُل الُجنونِ فَأصبحْت        ومن  ُجَثِث  القتَمـى َعَميـيا  َتَمائِـ  .55

 مُ ـــعمى الدَّينِ  بالَخطَّي والّدىُر راِغـ      اَتيَفرَددْ طِريَدُة    َدْىٍر ساَقـيا   .55

 واِرمُ غــُتِفيُت المَّيالي كـل شئ   أخْذَتُو          وُىنَّ  ِلَمـا  َيـأُخْذَن  منـَك   .52
 واِزمُ ــمضى قبَل أْن ُتْمَقى عميـِو الِجـ إذا كاَن ماَتْنِويِو ِفْعاًل  مضارِعًا          .53
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 َوَذا الطَّْعنِ  آسـاٌس ليـا  ودعاِئـمُ       َىْدَميا الّرومُ والروُس وَكْيَف ُتَرجَّى  .54

 َوَقْد  حاَكموَىا  والمنايا  َحواِكـٌم         فما  مـاَت مظـموٌم  والعاش ظاِلـمُ  .55

 أتْوَك  َيُجّرون  الحديَد   كأّنـُيْم        َسَرْوا   بجَيـاٍد   ماَلُيـَن    قـواِئــمُ  .56

 ِمُنُيُم          ِثياُبيـُم  ِمـن  ِمْثِمَيـا    والَعـَماِئــمُ  الِبيَض  َلْم ُتْعَرفِ اذا َبَرُقْوا  .57
))َوِفـي  ُأُذنِ  الجـوزاِء ِمْنُو   َزماِزمُ        زحُفُو  خِميٌس بَشْرِق األرِض والغربِ  .58

ٕ
 

  َم التّـَراجِ َتجمََّع  فيِو  ُكـلُّ  ِلْسٍن   وُأّمـٍة         َفمـا  ُتْفِيـُم الّحداَث  ااّل    .59
 َفِمّمو َوقـٌَت  ذّوب  الِغشَّ  نـاُرُه         َفَمم  َيبـَْق   إاّلصـارٌم    أوُضباِرمُ  .25

 بـطال  ِمـَْن  الُيصاِدمُ َوفرَّ مـِن األ    َتَقّطَع ماال َيْقَطُع الدَّرَع  واَلقنا          .25

 مُ نـاِئـكأّنك فـي َجْفنِ الـّردى  وىو    َشكٌّ  لواقٍف         وما في الموتِ َوَقْفَت  .22

 مُ بـاسِ ووجُيَك  َوّضـاٌح  وثَـْغرَك     َتُمرُّ بَك األبطاُل  َكْمَمى َىزيَمًة         .23

 إلى َقْولِ  َقـْوٍم  أنَت بالغْيبِ عـاِلُم         والنُّيى       الّشجاعةِ  مقدارّ   تجاوزتَ  .24

 تموُت  الخوافي  َتحَتيـا  والقـواِدُم                عمى الَقْمِب َضمةً َضَمْمَت َجناَحيِيم .25

 وصاَر الـى الّمباتِ  والّنْصُر قـاِدُم           غاِئُب    والّنصرُ  أتى الياماتِ بضرٍب  .26

 مُ شــاتِ وحتى  كَأّن السَّيَف لمرُّْمـِح   يا       َحَقْرَت الرُّدينياِت حتى  َطرْحتَ  .27

 مفاِتْيُحُو  البيُض  الِخفاُف اّلصـواِرُم      ومن َطَمَب الَفْتَح الجميَل فإّنمـا        .28

  َنَثْرَتُيم  فـوَق  اأُلحيدِب  ُكمّـِو       كما ُنثَرت  فـوق الَعروس   اّلدراِىمُ   .29

 وقد َكُثَرت َحـْوَل الُوكور المطاِعــُم     الذرى       مىالَخْيُل الوكورعَتدوُس بَك   .35

ـالِدُم   .35  َتُظنُّ  ِفراُخ الُفْتحِ  أّنَك  ُزرَتيا       بأّماِتيا  َوْىـَي  اِلعـتاُق  الصَّ

عيد  االراقـُِم  .32  إذا َزِلَفْت   َمْشيَتيا    ِببـُطوِنيا       كما  َتَتَمّشى فـي الصَّ

  

  

 

  َقفـاُه  عمى  اإلَقداِم  لمـَوْجِو  الِئـمُ      أِفي كلَّ َيْوٍم ذا الدُُّمستُق مْقدٌم         .ٖٖ
 َوقـَْد َعَرَفْت ريَح   الميوِث  البيائـُِم        أُيْنِكُر  ريح اَلميث  حتى  يذوَقُو      .ٖٗ
ْيِر        وقد َفَجَعْتُو  بابنِو وابن  ِصْيرِه      .ٖ٘  َحْماَلُت األميِر  الغواِشـمُ وبالصَّ
 ِبَما َشَغمتيـا  ىـاُمُيم   والمعـاصـُِم               االصحاَب في َفوِتو الظبىَيْشُكرَمَضى  .ٖٙ
 عمى أّن أصواَت السـيوف  َأعاِجـُم       وَيْفَيُم  َصْوَت المشرفّيِة   فييم       .ٖٚ
  ولـكّن َمْغنومًا    نـجامنَك   غـاِنـمُ        ُيَسُر بما أعطاَك الَعن  َجيالٍة        .ٖٛ
     َوَلْسَت   مـميكُا   ىازمـًا  ِلنظيرِه        ولِكنَّـَك  التوحيُد   لمّشـَْرِك  ىـازمُ  .ٜٖ



 ...................................... داللية لغوية دراسة الحمداني الدولة سيف مدح في المتنبي قصائد احدى
 القيسي درويش حسين مدحت قسمة. د. م. أ

 53 الثمانون، العدد  ٜٔ المجمد ،األساسية  يةكمية الترب مجمة

 َتَشرَُّف   عدناٌن  بـو    الَربيَعـٌة       وَتْفَتِخُر الّدنيا بـِو  ال  العواصــِمُ   .ٓٗ
نـي  نـاِظـمُ     الدَُّر الذي لي لفُظُو      لَك الَحْمُد في  .ٔٗ  فإنـَك   ُمْعطـيِو    وا 
  فال أنـا مذمـوٌم   والانَت   نــاِدمُ         في الوغـىواني َلَتْعدو بي عطاياك  .ٕٗ
 إذا َوَقَعت فـي مسَمـعيِو  الغماِغـمُ   عمى  ُكلَّ طياٍر  إلييا    ِبِرجمـِو        .ٖٗ
 والفيِو  ُمْرتاٌب   والمنـو  عاِصـمُ    السُّيُف الذي َلْيَس ُمغَمدًا       أال أيُّيا  .ٗٗ
  َوراجيَك  واإلسـالم  أنـَك   سـاِلمُ   َىنيئًا لضرِب اليام والمجِد  والُعمى      .٘ٗ
 وتفميقُو  ىـام  ـالِعـدا  ِبـَك  دائـم   َوِلم اليقي الرحمن َحّديَك ماوَقى        .ٙٗ

 قراءة في التحميل المغوي: االول:المبحث 
يحتوي شعر المتنبي عمى روائع الحكم واألمثال حتى قيل فيو:) اما شعره الحكمي فميس لو مكان     

ولذلك يجب عمى الناقد أن يؤلف من ىذِه  -خاص في ديوانو بل أنو يتسرب فيو من أولو الى آخره
ان تمنح الشاعر لقب الحكيم .اما حكمتو فعممية المتفرقات المتشتتة مجموعة مرتبطة األجزاء جديرة ب

 .(ٗ) . وقيل أيضًا: )المتنبي والحكمة صنوان اليفترقان (( ٖ)مجاليا األخالق وتصوير حاالت النفس(
يبدأ المتنبي قصيدتو ببيتين من الحكمة والحكمة ىنا تناسب القصيدة لكونيا في مدح عظيم من عظماء 

 ( ٘ )حمداني .. التاريخ أال وىو سيف الدولة ال

العظيم  ( مفردات مألوفة نعرفيا  -الصغير –المكارم  –الكرام  –العزائُم  –فالكممات :) العزُم 
 جميعًا ولكنيا أتت عمى لسان شاعرنا عذبة متناسقة مع مافييا من تحديد القوة.. وعند َمن ستكون ؟

فاألمور الصغيرة تبدو َعظيمة في فالعزائم والمكارم عمى قدر رجاليا وما ىم عميو من قوة وثبات 
فيو يوازن بيذين البيتين بين شجاعة سيف  -عين الصغير القدر وعظاميا صغيرة في عين العظيم القدر

 -الدولة وضعف العدو مستعينًا بالطباق في البيت الثاني :
 اِرمُ عمى قدر أىِلِ  العزم تأتي العزائُم        وتأتي  عمى  قـْدر  الكرام  المـك       
 وتصغر في عيِنِ  العظيم  العظاِئمُ   وتْعُظُم في عين الصغير صغارىا              

ويترنم المتنبي في ظل التكرار ليضفي  .(ٙ) من حيث أن الطباق ىو: ىو الجمع بين المعنى وضده
لة كما صّرح فالممدوح ىو سيف الدو  -عمى الممدوح رسوخ العزائم والمكارم المتين تأتيان من أروقة المجاز

بو الشاعر في البيت الثالث فيو الذي  يكمَّف جيشو حسب ما ماتقتضيو ىمتو من الغارات والغزوات في 
الوقت الذي يثبت العجز الى الجيوش الكثيرة األخرى التي الِقَبل ليا من القيام بمثل ىذِه األمور ولكن 

قدامًا كما في البيت الرابع وذلك شيء الممدوح اليكتفي بيذا فيو يريد ان يكون الناس مثمو شجاعة  وا 
 محال التدعيو االسود . كما في قولو :

 ويطمُب عند الناس ماعند نفسو         وذلك مـاالتدعيو الضراِغـُم         
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.  ومن (ٚ)فالشاعر يضفي عمى األسود صفات إنسانية من خالل التشخيص بوصفو نوعًا من المجاز  
وضعف العدو وربما كرىت نفس المتنبي اقبال الشجاعة من أحد إاّلسيف الدولة، ثم ثم يرينا قوة الممدوح 

 يجري تغيرات اخرى في القصيدة كما في البيتين الخامس والسادس :ـ
 يفدَّي أتّم الطيِر عمرًا سالحـو        نسور المال أِحداتيا والعشائـُم         
 وقد  خمقت  اسيـافو  والقوائـُم وما ضّرىا خمق بغير مـخالٍب                

وكأنو يريد ان ينقمنا الى ساحة الوغى فنشيد معو النسور صغارىا وكبارىا وىي تفدَّي عجزىا 
ألسمحة الممدوح ألنيا كفتيا مؤنة طمب األقوات ، فالحرب ضروس والقتمى كثيرة فيو محق حينما يذكر 

طمب القوت او التي خمقت بغير من النسور القشاعم ، وىي : المسنة التي ضعفت عن 
 (.ٜ))واستعار االحداث لمنسور وانما ىو في نوع االنسان ومثل ىذِه االستعارة كثير ( (ٛ)مخالب

ثم ينقل الشاعر الى وصف قمعة الممدوح ، فالشاعريمون القمعة بالمون األحمر،ألن القمعة ىي 
لقتال فالرمز عنده يدخل دائرة الكناية المحور األساس في القصيدة. فيو يريد ان يرمز بو الى شدة ا

،و)جمال الكناية في تنبيو الممكات واستثارة االذواق من خالل الممحة واالشارة والتعريض والرمز 
  (ٓٔ)وااليماءوالمبالغة ووضع المعنويات فيصورالمحسوسات(

ما دنا وُيستكمل الصورة في البيت الثامن حيث سقتيا السحب البيض قبل نزول سيف الدولة فم
منيا قتل من كان فييا ،فسقتيا السيوف من دماء الجماجم . لقد كان عزم سيف الدولة عمى النصر أكيدًا 
حيث مضى لبناء قمعة شامخة عالية في الوقت الذي تشابك فيو الجيشان وتقارعت فيو الرماح فاستعارة 

طم االمواج ،ومن ىنا نجد ان )المون المتنبي لممنايا موجاً متالطمًا لكثرة القتمى فكأن المنايا بحر متال
والصوت كما يقول العمم ،انما ىي احساسات تحدثيا في عقولنا حركات اليواء أو األثير التي تؤثر في 

نسمع من خالليا تقارع الرماح ونبصر من حدة المشيد لون الدماء وكأن المعطيات  (ٔٔ)اعصابنا(
 ات لدى المتنبي .البصرية والسمعية كفيمة بتشكيل لغة ىذِه االبي

ثم يستمر شاعرنا في وصف القمعة التي التزال الفتنة عمييا قائمة فيي مضطربة غير مطمئنة 
والمستقرة  وكان بيا مثل الجنون قبل مجيء سيف الدولة فمما دخميا سيف الدولة وقتل من فييا استقرت 

لك العصر ،فضاًل عما في البيت من واطمأنت متخذة من جثث القتمى تمائم ليا والتمائم من المألوفة في ذ
المجاز الذي أضفى عميو جانبًا من الجمال الحسي حيث عمقت عمييا التمائم حفظًا ليا واطمئنانًا نفسيًا 

 عمى ان القمعة مصانة من األعداء .
 قال المتنبي :

 مُ وكاَن بيا ِمْثُل الُجنون فَأصبحْت        ومن  ُجَثِث  القتَمـى َعَميـيا  َتَمائِـ  
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وفي البيت الحادي عشر يتحرك المشبو بو ويغيب المشبو عمى سبيل االستعارة التصريحية 
فيجعمنا نتخيل القمعة كالطريدة أمام الدىر ومن ثم يستعين الشاعربأسموب االلتفات ليضفي عمى الممدوح 

 نشوة االنتصار ،فذل الدىر حين خالفن فيما قصد وأراَد .
الممدوح ،كأنو يريد ان يؤكد بيذا االسموب الشائق صفة البطولة وتذوب حادثات الدىر أمام 

والشيامة واالمانة لسيف الدولة فيو ذو بأس شديد من اسموب الخطاب والذي يعني: انت اقوى من 
 الدىر،فانو اليقدرعمى مخالفتك والتمرد عميك.ويتضح ذلك في البيت الثاني عشر :

 وىن لما يأخذن منك غـوارمُ           تفيُت الميالـي كـل شي أخذتـو         
ثم يندرج المتنبي اذ يجعل سيف الدولة يسبق بما ييم بو نيي الناىين أوعذل العاذلين وكأنو يقول 
:اذا ىممَت بأمر عاجمتو،وقبل ان يقول القائل التفعل او ليفعل سيف الدولة كذا وكذا ثم يخصص المتنبي 

 م ،اال ان لمقمعة اساس متين كما في البيت الرابع عشر:من يريد ىدم القمعة وىم :الروس والرو 
 وكيف تّرجي الروم والروس ىدميا      وذا الطعن آساٌس ليا ودِعائـُم         

وقبالة ىذِه التفاصيل الحسية الدقيقة يجعل المتنبي القمعة والروم خصمين والمنايا في الحرب 
مة،متخذًا من الطباق جرسًا خاصًا كما في الشطر الثاني حاكمة ،وبين الموت والحياة تكتب لمقمعة السال

من البيت الخامس عشر: )فما مات مظموم والعاش ظالم (. ألن )أثر الكممة الممفوظة اليتحدد في اثارة 
 .(ٕٔ)حاسة  السمع ،وانما في اثارة الجوانب الروحية الكامنة في ذات األنسان أيضا(

ويسمسل ويطابق ثم يوقت المشيد  لياًل مستعينًا بالفعل  فالحرب قائمة والحدث متحدد..فيو يصف
)سروا( فاالعداء كثيرون في العدد والعدة ،وقد أتو مدججين بالسالح حتى لتبدو خيوليم لكثرة ماعمييا من 
السالح بالقوائم وبرقوا يعني بو ) الروم( من خالل سيوفيم ،أي اذا برققوا لم يفرق بين سيوفيم وبينيم 

لخوذ وثيابيم الدرع فيم كالسيوف في المون والبريق التقط المتنبي ىذا المشيد الذي تموجت في .عمائميم ا
 محوره مفردات )البيض والثياب والعمائم(.

وثمة معالم حربية أخرى نالحظ من خالليا الجيش العظيم وتحديد المكان ليتأكد الشاعر من 
اف الى شواخصيا الميتة حركة اسبغت عمييا جالًء المسافة التي قطعيا ىذا الجيش اوالتي سيقطعيا ،فأض

 الزمازم(.  الجوزاء.. خاصًا متخذًا من مفردات الكون مادة لصورتو البصرية والسمعية كما في )األرض..
 يستمر المتنبي في وصف ىذا الجيش الذي تجمع فيو من كل صنف ولون ولغة منتييًا منو الى قولو:           

 وامـٍة           فمـا تفيم الحداث االالتراجـمُ  تّجمـع فيو كل لسنٍ 
ثم تعجب الشاعر من ذلك الوقت الذي قامت فيو الحرب بين سيف الدولة وبين الروم اذ ان نار 
الحرب في ذلك اليوم سبكت الناس وأسمحتيم فأمنت ماكان ضعيفا رديئًا فمم يبق االسيف صارم ورجل 
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المفظ في)صارم..أو صنبارم( مردىا طبيعة تركيب الكالم التي شجاع محارب. وىنا  تتضح لنا جزالة 
 تشكل قوة في التعبير وسيولة في األدراك .

يقول ابن االثير :)ان االلفاظ تجري من السمع مجرى االشخاص من البصر، فاأللفاظ الجزلة 
 .( ٖٔ)تتخيل في السمع كأشخاص عمييا ميابة ووقار(

 .(ٗٔ))مكانة عالية وسطوة وفعل وصفات واجواء(ومن ثم كانت لمسيف عند المتنبي 
وفي البيت الحادي والعشرين نصل مع المتنبي الى النقاط الحادة في المشيد حيث الفعل )تقّطَع( 
أي ان الوقت كان صعبًا نرى من خاللو التالزم الشديد بين الوقعة والبطولة اذ لم يبق معو اال الخمص من 

يوف مالم يكن ماضيًا وييرب من الرجال من لم يقدر عمى المصادمة. الرجال واالسمحة فتكسرت من الس
ثم يخاطب المتنبي سيف الدولة ممقيًا عميو العزة واالباء والمنعة في الوقت الذي اليشك واقف في الموت 
إال انو مطمئن البال حيث يجعمو في جفن الردى )كأنك في جفن الردى وىو نائم( فمم يبصرك وغفل عنك 

 سممَت . فعدم الشك بالموت رمز لشدة الموقف وكثرة المصارع فيو .بالنوم ف
وان الشاعر يبين ثبوت القائد العربي بوجيو الوضاح وثغرِه الباسم وأمامو تمر األبطال جرحى  

 منيزمين وكممى مستسممين فيو غير َوجل ألنو واثق من النصر متيقن من الفتح .
م والقوة والصبر عمى المخاوف ماتجاوز بو حد الشجاعة لقد أظير سيف الدولة من االقدام والعز 

 والعقل حتى قيل فيو :
 تجاوزت مقدار الشجاعِة والنيى        الـى قوِل قوٍم أنت بالغيِب عـالم        

وفي موقعة الحدث تتألق حركة سيف الدولة حين يضم جناحي المعسكر )الميمنة والميسرة عمى 
نج منيم أحد .استعان المتنبي بالمجاز إذ انو أراد بالجناحين ميمنة الجيش القمب ( لييمك جميعيم فمم ي

 وميسرتو وجعل رجاليا خوافي وقوادم.
 فالقوادم : ىي الريشات الكبيرة في مقدم جناح الطير 

وعمييا معولو في الطيران ، والخوافي :ىي الريشات الصغيرة وىي دون القوادم ..ومن ىنا  ينقل 
جربة الحربية نقال أمينًا بالحس والشعور ويتخذ من طاقتو االستعارية مادة ينُجزُ  بيا الكثير لنا المتنبي الت

 من المشاىد فيو يراقب االحداث بكل تفاصيميا حيث تموت تحت ىذِه الضمة الخوافي والقوادم.
بًا ثم وفي البيت السادس والعشرين تشتد ضربات سيف الدولة عمى ىامات االعداء والنصر اليزال غائ

 يشق الضرب طريقو الى المبات اي النحور فيكون النصر قادمًا.
وىذا يعني بالطبع ان لمشاعر قوة متينة رائعة فقد استطاع ان يتخير من األلفاظ أنسبيا لمكانة 

 سيف الدولة وقوتو في األمور الحربية.
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اتل عن قرب التالحم ويحمو لمشاعر تقديم مشيد آخر يرينا فيو جرأة سيف الدولة وشجاعتو فيو يق
) وحتى  حسمًا لمموقف كما في قولو:  (٘ٔ)ويستخدم السيف سالح الشجعان متخذًا  من االستعارة المكنية 

 كأن السيَف لمرمح شاتُم(.
وفي البيت الثامن والعشرين يعود المتنبي الى الحكمة مفادىا : من أراد الفتح الجميل عميو ان 

ع المرىفات ،ينتقل بعدىا الى سيف الدولة ممدوحو األمين ) يتسم بجدية يتخذ عدتو ليا من السيوف القواط
 ويشتد اعجابو بو حينما يختار لقوتو من االلفاظ )نثرتيم(: (ٙٔ)في الحكم وفي تصريف االمور (

ثرت فوق العروسِ  الدراِىمُ                نثرتيم فوق األحيدب كمَّـو        كما ُنِِ
تشبيو المركب بالمركب حينما ينثر جثث القتمى فوق األحيدب كما تنثر ونجد ان المتنبي استخدم 

 الدراىم عمى العروس.
( يستمر المتنبي مع عنصر المكان حيث يذكر الوكور: موضع مبيت الطائر ٖٓوفي البيت رقم )

في ذرى الجبال ويركز في نياية المعركة عمى تصوير مايحدث.. سيف الدولة يتبع االعداء بخيمو في 
 رؤوس الجبال فتقتميم ىناك وتكثر مطاعم الطيرحول وكورىا.

ويحمو لشاعرنا ان يخاطب الممدوح بقولو الذي يعني بو:إن فراخ العقبان تظن أنك زرتيا بأماتيا 
نما فعل ذلك خيمك ورجالك .ويستمر المتنبي بمخاطبة سيف الدولة بقولو الذي  فأمددتيا طعامًا وأقواتًا وا 

 يعني بو:
الخيل جعمتيا تمشي عمى بطونيا كما الحيات تمشي في المزالق كما في البيت الثاني  اذا زلفت

 والثالثين .
 اذا  زِلفت مشيتيا ببطونيـا        كما تتمشى في الصعيِد األراِقـمُ              

 ( والذي يعني بو:ٖٖويطيل المتنبي من مسافة الخطاب مستمتعًا باألستفيام كما في البيت رقم )
كل يوم يقدم عميك الدمستق حتى ينيال عميو الضرب فينيزم بعدىا ، يتفنن الشاعر في تحريك أ

 المشيد حينما يجعل قفا الميزوم يموم وجيو عمى سبيل االستعارة.
ثم ينقمنا المتنبي عبر المجاز الى صور تعاونت عمى تشكيميا حاستا الشم والممس مع توافق 

أُيْنِكر ريَح الميث حتى  يذوقو( مشيرًا (الول من البيت الرابع والثالثين العنصر الحيواني كما في الشطر ا
بو الى الدمستق أجيل من البيائم ، فالبيائم اذا شمت ريح األسد تقف ولم تتقدم .الدمستق يسمع خبر 

يرتدع سيف الدولة ومبمغ شجاعتو فيتقدم لمقائو ثم ينيزم.. واليتعظ بالفجيعة التي حمت بأبنو وأصياره ولم 
بحمالتو الغواشم لألقران وبيذا فقد انيزم الدمستق وىو يشكر أصحابو إلشتغال السيوف بيم عنو ، واذا 

 سمع صوت السيوف تيقن من قتميم.
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والشاعر يستأنس بصوت المشرفية ويعجبو ذلك عمى الرغم من أن أصوات السيوف عجماء التفصح     
 الدولة حينما يجعمو في قبالة عدوه الميزوم. . ويصف المتنبي ىزيمة العدو ،فيو يمدح سيف

ان الدمستق يسر بيذا الموقف ألنو اليبالي بغيره اذا نجا بنفسو.ويؤكد المتنبي عمى ان التالحم في القتال 
 ىو تالحم بين المسممين والكفرة فيو يتخذ من لفظتي )التوحيد والشرك( حدًا فاصاًل يوضحو الطباق.

عدنان بسيف الدولة ال ربيعة وحدىا القبيمة التي ينتسب الييا الممدوح . ويشكر  وفي مسرح القبائل يتشّرف
)لَك الحمد في الدُّرَّ الذي  (:ٔٗالشاعر ممدوحو وكأن كل شئ منو كما في الشطر االول من البيت رقم )

 لي لفظو( وىنا يربط الشاعر بين السبب والمسبب كما في الشطر الثاني من البيت نفسو:
عطيو واني ناظم(.فالمعاني لسيف الدولة واأللفاظ لمشاعر..وكأنو يريد ان يقول: ان قصائدي )فانك م

التميق إال بك .. واني امتطي في الغزو خيمك ،فمست مذمومًا في أخذ ماأعطيت ولست نادمًا بحق ما  
 أوليتني .

الشاعر يريد ان وفي البيت الثالث واألربعين نجد من األلفاظ )طّيار..مسمعيو..الغماغم(وكان 
يخمق اجواًء حماسية تحكي موسيقى النفس الكبيرة ،أي انو يريد أن يقول :اقصد الوغى عمى كل طيار 
طار بقوائمو إذا ماسمع أصوات المتحاربين ، فالمتنبي يريد شدة سرعتو من خالل المجاز المرسل حين 

ة التصريحية فيغيب المشبو ويطل أطمق الجزء )برجمو( وأراد الكل. ومن مسرح المجاز تبرز االستعار 
 المشبو بو فيو السيف الذي ليس يغمد اذ اليشك في ىذا أحد واليعصم ثم يذكر المتنبي مفردات مثل :

 االسالم(. فكل ذلك التميق إالبسيف الدولة . -العمى -المجد -)ضرب اليام
الرحمن بقولو الذي يعني وفي البيت االخير من القصيدة يختم الشاعر القصيدة بأستفيام يذكر فيو 

لماذا اليصون سيف الدولة أبدًا لكونو سيفو الذي يصول بو عمى أعدائو. فالقصيدة بكل عناصرىا  بو :
وجزيئاتيا متحف مزدحم بالمشاىد وىي وثيقة تاريخية تحمل الكثير من األلفاظ المغوية التي تكونت منيا 

 القصيدة.
                                     المبحث الثاني:التحميل التركيبي:

في القصيدة مايقارب عمى ثالثة وثمانين فعاًل من االفعال الماضية والمضارعة وىذه االفعال ىي : )     
تأتي ، وتأتي ، تعظم ، تصغر، يكمف ، عجزت، يطمب، تّدعيو ،   يفدي، ماضّرىا ، خمقت ، تعرف ، 

، كان ، فاصبحت  ، ساقيا ، فرددتيا ، تفيت ، أخذتو ،  تعمم ، سقتيا ، دنا ، سقتيا ، بناىا،  تقرع
يأخذن، كان، تنويو، مضى ، تمقى ، ترجى، حاكموىا ، مات، عاش ، اتوك، يجرون، سروا، برقوا، 
تعرف، تّجّمع ، تفيم ،ذّوب، لم يبق ، تقطع، يقطع، فّر، اليصادم ، وقفت، تمّر، تجاوزت ، ضممت، 

، نثرتيم ، ُنثرت، تدوس ، كثرت، تظن، زرتيا ، زلفت، مشيتيا ، تموت، اتى ،صار ، حقرت، طرحتيا
تتمشى، أينكر ، يذوقو، عرفت، فجعتو ، مضى ، يشكر ، شغمتيا، يفيم، ُيَسر، اعطاك، نجا ، لست، 
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فالذي ييمنا في ىذهِ القصيدة، التراكيب والصيغ   (ٚٔ)تشّرف ، تفتخر، لتعدو، وقعت ، ليس، اليقي ، وقى (
 استعان بيا الشاعر لمدح سيف الدولة. الفعمية التي

وتحدد الصيغ من القرائن التي تحدد الجمل )الجممة الفعمية أواألسمية(، سواء أكانت الجممة أسمية 
 أوفعمية.

)ان ىذه القرائن التي تحتوييا الجمل في ىذِه القصيدة اليمكن ان نقول عنيا أنيا حشو الفائدة 
مل من حيث االبعاد الزمنية .. لتدل عمى الوظائف الزمنية من خالل منيا،انما يحدد وجودىا دالالت الج

السياق ،ان ىذهِ المركبات ترتبط بالجمل لتعبر عن الزمن تعبيرًا يختمف تحديدًا أو تخصيصًا عنما يعبر 
 .(ٛٔ) عنو بناء الفعل المفرد وحده (

عرفت( في قول  المتنبي فمو اخذنا )قد(مثال في )وقد عجزت(و)قد ُخمقت( و)قد حاكموىا( و)قد 
في مدح سيف الدولة نجد ان التركيب دل عمى معنى مخصص محدود اليمكن ان يدل عميو الفعل وحده 

 كما في قولو :ـ
 يكّمف سيُف الدولة الجيش َىمَّو        وقد عجزت عنو الجيوش الخضارم        
 والقـوادمُ  فـواسيا وماضّرىا  خمـق  بغير  مخالب        وقــد خمقـت        
 ظالــمُ   فما ماَت مظموم  والعاشُِ         وقد حاكموىا والمنايا حواكـم        

فالفعل وحده اليمكن ان يدّل عمى المعنى الذي دّل عميو )قد( مع الفعل الماضي، اي ان الفعل 
 الذي سبق بـ )قد( يختمف عن الفعل الذي لم يسبق بقد ، كما في قول الشاعر:

 سقتيا  الغمام الغر قبل نزولـو       فممـا دنا  منيـا  سقتيـا  الجماجـُم                                 
فضاًل عمى انو يدل عمى المعنى الماضي القريب. ثم يستعين الشاعر بتاء الفاعل كما في المفردات التي  

( ليثبت من خالليا النصر االكيد  ثرَتيماتت ضمن االبيات مثل )فرددتيا، اخذتو،وقفت، تجاوزُت،ضممت،ن
لسيف الدولة واليزيمة ألعدائو ،فضال عن انو يتعين بيا زمن الفعل أي انو )مّيَز ماضي االفعال 

ويعرف  (ٜٔ)بالتاء،والمراد بيا تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وكل منيا اليدخل إال عمى ماضي المفظ (
عاش،مات،كان طمب( )إاّلمع (الفعل الماضي بتاء التأنيث الساكنة وبنائو عمى الفتح كما في االفعال : 

 مثل :برقوا في قولو: (ٕٓ)واو الجماعة َفُيضمّ ( 
 اذا برقوا لم تعرف البيض منيم          ثيابيم  من مثيميا  والعمـاِئـمُ            

عدو وماىو عميو من الُذعر والخوف واالضطراب وكثرة فيصف الشاعر من خالليا حال ال
 ماحمموا من حديد .

ان داللة الجممة الزمنية تتعين باالبنية الصرفية قمياًل وبالقرائن كثيرًا..ففي الصيغ الصرفية  
(moods .. التي ىي جميع صيغ االفعال مفردة خارج السياق ) 



 ...................................... داللية لغوية دراسة الحمداني الدولة سيف مدح في المتنبي قصائد احدى
 القيسي درويش حسين مدحت قسمة. د. م. أ

 65 الثمانون، العدد  ٜٔ المجمد ،األساسية  يةكمية الترب مجمة

معينًا قاطعًا ،اذا لم تدخل عمييا لواحق تغيّر مدلوليا دخمت السياق أفادت تحديدًا زمنيًا  )فاذا
فصيغة)فعل(تفيد وقوع الحدث في الزمن الماضي وصيغة )يفعل(تفيد وقوع الحدث في الحال ،او 

فمن ماضي االفعال في القصيدة :)دنا، (ٕٔ)تفيد وقوع الحدث في االستقبال ( )افعل( االستقبال وصيغة
 م ، تصغر، يكمف(ومن مضارعيا:   )تعظ مات ،عاش(

وىنا نجد أن )الفعل بنفسو اليثنى واليجمع ،عمى أجماع من الكوفيين والبصريين ،النيم يريدون 
 .(ٕٕ)من األعداد وِان كثرت فعال واحدًا( 

ونجد في القصيدة ان الفعل مبني لممجيول كما في )نثرت..( ألن الفعل )ان كان مبنيًا لممفعول 
وفي بناء الفعل لممجيول ولحذف الفاعل اسباب منيا  (ٖٕ)وتكسر عينو(  صيرتو عمى )ُفِعل( فتضم فاؤه

 كما في قول الشاعر : ( ٕٗ)لمتعظيم 
 نثرتيم  فوق  األحيدب  كمـو          كمـا نثرت فوق العروس الدراىُم            

التي جاءت في  (ٕ٘)ويستعين  الشاعربصيغة )تفعل( .وىو الثالثي المزيد بالتاء والتضعيف   
 الجممة الفعمية لتأتي بمعنى :تأىب كما في قولو:

 تجّمـع فيو كلُ  لسٍن وامـٍة       فمـا تفيم الحداث إال التراجـمُ                
ويستعين الشاعر بالصيغة نفسيا ليبين انو تكسرت من السيوف مالم يكن ماضيًا وفّر من الرجال 

 ي قولو :من لم يقدر عمى المقارعة وذلك ف
 تقطع مااليقطع الدرع  والقـتا      وفّرمن األبطال مـن الُيصـادمُ               

اما الذي يأتي عمى وزن )فّعل(مثل )ذّوب( فيو الثالثي المزيد بتكرير العين اتى بو الشاعر 
 لمعنى السمب كما في قولو :

 إاّلصارم  أوضبـارمُ  فممو وقت  ذّوب  الغَش  نــاره      فمـم يبق               
 بمعنى ازال الغَش ناره ..

مثل : )كان ،اصبح،صار(  وما يتعمق بالتحميل التركيبي في القصيدة استعمال الشاعر بعض االفعال   
 بحسب قصد الشاعر الذي كان يرومو في سيف الدولة وقمعة الحدث

  وكان بيا ِمثُل الجنون فأصبحت      ومن جثث القتمى عمييا تمائـم              
ان الذي يعنينا ىنا ىو االستعمال والمعنى من خالل التركيب الن ىذِه االفعال تدخل كثيرا عمى 
اسم مرفوع ومنصوب أصميا مبتدأ وخبر .يقول ابن يعيش :) و)كان( انما تدخل عمى مامضى من الزمان 

ط و)يكون (تدل عمى ما انت فيو او عمى مايأتي من الزمان فيي تدل عمى زمان فقط فمما نقصت فق
داللتيا كانت ناقصة ..االانيا لما دخمت عمى المبتدأوالخبر وأفادت الزمان في الخبر صار الخبر 

مثل  اذن و)كان بيا ( ٕٙ)كالعوض من الحدث فمذلك التتم الفائدة بمرفوعيا حتى تأتي بالمنصوب ( 
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الجنون( يعني ان القمعة متصفة بصفة الجنون المتصف بصفة الكون أي الحصول والوجود .واالصل في 
 الفعل)أصبح(  ان يفيد اتصاف المسند اليو بالحكم في زمانو فمعنى )اصبح( اتصافو بو في الصباح. 
عمى فالشاعر استعمل )كان واصبح(.اما )أصبحت( في قولو الشاعر فيي ككان في دخوليا 

المبتدأ والخبروأفادة زمانيا لمخبر اال ان ازمنة ىذه االفعال )اصبح(واخواتيا خاصة وزمان )كان(عامة ليذه 
 االوقات ولغيرىا.

فقد جاءت عمى الماضي وىو يعني االنتقال والتحول ، تدخل عمى المبتدأ  اما صيغة )صار(
    ي:ـوالخبر فتفيد ىذا المعنى بعد ان لم يكن كما في قول المتنب

 بضربٍ  اتى الياماتِ والنصر غائب         وصار الى المباِت والَنصر قادم      
أي انتقل الضرب وتحول الى المبات وتحقق النصر بعد ىذا التحول واالنتقال مما اقتضى المقام 

االفعال أستعمال الفعل )صار(. ومن الصيغ االخرى التي استعان بيا الشاعر استعمالو )ليس( استعمال 
 الماضية كما في قولو :

  ىازمًا   لنظـيره            ولكّنك  التوحيُد لمشرِك  ىـازمُ  ولسـت مميكـاً      
 أال أيُّيا السيُف الذي ليَس   مغمداً            والفيو  مرتاب والمنو  عاصـم ُ      

َس كممة نفي وىي فعل ليس: ىنا فعل ماِض ناقص جاء في لسان العرب : )قال ابن سيده : وَليْ 
ماٍض .. والذي يدل عمى انيا فعل وان لم تتصرف تصرف االفعال لقوليم لست ولستما ولستم وجعمت من 

بيذا التركيب نجد ان الشاعر ( ٕٚ)عوامل االفعال نحو كان وأخواتيا التي ترفع األسماء وتنصب االخبار( 
لذي ليس مغمدًا. ومما جاء في ىذه القصيدة نفى اليزيمة عن سيف الدولة الذي جعمو بمثابة السيف ا

تركيب )مضى يشُكُر ( ويقصد بذلك الدمستق الذي ّجيز جيشًا عمى سيف الدولة تدل صيغتو عمى ان 
الحدث استمر لفترة في الماضي قد تقترب من الحاضر وذلك  بدليل ماجاء  بو الشاعر في الشطر الثاني 

  : بصيغة الماضي ) بما شغمتيا ..( في قولو
 مضى يشكُر االصحاَب في فوتو الظبى       بما  شغمتيا   ىاُمُيـم والمعاصمُ       

ولنا ان نالحظ أيضًا عناية الشاعر بعنصر الحركة المتجددة التـي لفظيـا عمـى القمعـة التـي تكفمـت 
والزمن ، فيـذِه بيا االفعال :) تأتي ،تعظم، تصغر(في حيز المضارعية والتي أتت مقترنة بالحركة والفاعل 

           األفعال تدّل عمى التجدد واالستمرار ويتضح ذلك كما في قولو :
 وتأتي  عمى قدر الكرام المكارمُ        عمى قدر اىل العزم تأتي العزائــم          
  وتعظُم في عين الَصغير صغارىـا        وتصغر في عين العظيم العظائُم           
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كما ىو معروف :بأنو )الفعل الذي بني لما يكون ولم يقع ،اي لممستقبل والحاضر الفعل المضارع 
،غير ان وظيفتو ىذه احدى الوظائف الكثيرة التي يؤدييا في السياق ،فيو يدل عمى وقوع الحدث في 

    .(ٕٛ)الماضي ، اذا قرن)بمم(
  -وذلك في نحو قول المتنبي :

   فمـم يبَق  ااّلصارٌم  أوضبارمُ     فممـو وقٌت ذوب الغـَش نــارُه        
ومما ورد في القصيدة أن الفعل المضارع يأخذ صيغة البناء تارة واالعراب تارة اخرى في فعمين       

مختمفين من أسناد الفعل الى نون النسوة في نحو )يأخذن ( في البيت الثاني عشر أو الى واو الجماعة 
 السادس عشر ،كما في قولو :في صيغة )يجّرون الحديد (في البيت 

   ُتفيُت الميالي كـّل شـيء أخذتـو        وىن ِلَما يأخْذن منـك غـواِرمُ   
 أتوك  يجّرون  الحـديَد  كأّنيـم         سـروا بجياٍد مالـين قـوائـمُ         

.مضى الفعل المضارع ..(ومن الطريف بالذكر ان يرد في ىذِه القصيدة بيت فيو من االلفاظ : 
..الجوازم (يقصد بيا المتنبي :سيف الدولة واستمراره في بناء القمعة وتحقيق انتصاره في المعركة التي 

 دارت عمييا ،فيو يقول :
 الجـوازمُ  تمقى عميواذا كان ماتنويو فعـاًل مضارعـًا         مضى قبَل ان          

الشعراء ولقي كثيرًا من عمماء األدب والمغة مما يدّل ذلك عمى ان المتنبي )قرأ بعض دواوين  
  ، بل كان لغويًا بارعًا .(ٜٕ)كالزجاج وابن السراج (

ومما جاء في ىذِه القصيدة تركيب اقوى تأثيرًا وىو مايتكون من المبتدأ والخبر ، أو نعني بذلك   
 الدولة .  الجممة االسمية التي يتكون طرفاىا من أسمين الغنى عنيما في سياق المدح لسيف 

الصورة األساسية لمجممة األسمية التي مسندىا اسم أن يتقدم المسند اليو عمى المسند وبتعبير أدق 
أن يتقدم المبتدأ عمى الخبر واليمكن ان يتقدم الخبر إال لسبب يقتضيو المقام أو طبيعة الشعر ،كما في 

 قول الشاعر : )لك الحمُد..( في البيت اآلتي الذي يقول فيو :
ني ناظــمُ            لك الحمُد في الّدّر الذي لـي لفظُو          فأنـك ُمعطيـو وا 

والمالحظ عمى ىذِه الجممة أيضًا انيا التشمل عمى معنى الزمن والتشير الى حدث وانما يعبر 
 الشاعر عن طاقتو الشعرية بـ )ألفاظ وكممات (التميق إاّلبسيف الدولة .

وردت في القصيدة مادّل عمى مقدار زمان الحدث كما في قولو: )قبل  ومن التراكيب االخرى التي
  نزولو ..( في البيت الذي يقول فيو :

 فمما دنا منيا سقتيا الجماجم  سقتيا الغمام الغر قبل نزولو     
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فالتركيب)قبل نزولو(ىو الظرف الذي يصمح ان يكون جوابًا لمتى .اذا قمنا متى سقتيا الغماُم 
          الغر؟

عمى الظرفية في ىذِه القصيدة اسم المكان المبيم من الجيات  نحو: فوق  ومما جاء منصوباً 
 وتحت .                                                               

جاء  (ٖٓ) والمبيم  من الجيات ىو ماليس لو حدود محصورة ومنو الطريق المبيم : اذا كان خفيًا اليستبين
 قول المتنبي :في 

 ضممت جناحييم عمى القمب ضمة        تموُت الخوافي  تحتيا   والقــوادم ُ  
  نثرتيـم  فوق   األحيدبِ    كمو         كما نثرت فوق العروِس الدراىـم ُ  

رتفاع مكانتو بمفظ يدل عمى  ويستعين المتنبي بمفظ األشارة ، ليبين منزلة المشار اليو في البعد واِ 
      د )ذلك( كما في قولو :البعي

  ويطمب عند الناس ماعند نفسـوِ          وذلك  مـاالتـدعيو الضـراغـمُ        
ويستعين المتنبي باألسماء الموصولة ألنيا توصل بكالم بعدىا ىو من تمام معناىا ،يقول ابن 

فمن  (ٖٔ)ل حينئٍذ (قيل موصو  يعيش:)فالموصول وحده اسم ناقص اي ناقص الداللة فإذا جئت بالصمة
)اسماء الموصولة التي استعان بيا المتنبي في مدح سيف الدولة )الذي ،ما،من(ان كاًل من 
)الذي(و)ما(و)من( اسم موصول إالانيا تختمف في المعنى واالستعمال حسب طبيعة الكالم وما يقتضيو 

      المقام .

                                                       قال المتنبي :
 أالاييا السيف الذي ليس مغـمدًا          والفيو مرتاب والمنو  عاصـم

ىنا جاء )الذي ( لوصف المعرفة )السيف( في الجممة ،وفي ىذا التعبير اليجوز وقوع من وما فيو       
ن )الذي( نص في الموصولية واليتحمل معنى بسبب ماأثبتو اسم موصول من معنى .نستنتج من ذلك ا

   آخر .اما )ما،من(فيما اسمان موصوالن وليما من االبيات:
 تقطع  مااليقطُع الدرع  والقنـا            وفّر من األبطال َمْن اليصـادمُ       
 ويطمب عند الناس ماعند نفسـو           وذلك   ماالتـّدعيو  الضراغــمُ      

)من( لمعاقل و)ما( لغير العاقل .والجمل التي تأتي بعد ىذه األسماء المحل ليا من استعمل 
االعراب ألنيا صمة الموصول .ومن التعبيرات االخرى في القصيدة بضعة أحرف ينتصب بعدىا المبتدأ 

(ٕٖ)كويرتفع الخبر وىي)إّن،أّن،كأّن،لكّن( التي التخرج في داللتيا عن التوكيد ،والتشبيو ،واالستدرا
ومن  . 

  االبيات التي تحتوي عمى ىذِه االحرف قولو :
نـي       لك الحمُد في الّدر الذي لي لفُظُو              م ناظفـإنك  معطيـو  وا 
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 تظنُّ   فراخ  الفتح  أنـك  زرتيا       بُأمـاتيا وىـي العتاُق الّصالدم ُ           
   عمى أّن أصواَت السيوف  أعاجم   ويفيم صوَت  المشرفيةِ فييـم             

ني ناظمُ (إّن بكسر اليمزة تفيد التوكيد وىي  ففي الشطر الثاني من البيت نجد )فأنك معطيو وا 
األصل ،أما )أّن( بفتح اليمزة تفيد التوكيد أيضًا  لكنيا  فرع عمى )إّن( ألن التوكيد بفتح اليمزة )أّن( البد 

  الكالم الذي يسبق )أنك زرتيا (ىو )تظنُّ فراخُ  الفتح(. لذا نجد ان (ٖٖ)أن  يسبقيا كالم. 
ني ناظم (.فنجد انيا جاءت عمى استقالليا بفائدتيا مع ِإن المكسورة  أما عبارة )فأنك معطيو وا 

         اليمزة .
يقول ابن يعيش :) أن المفتوحة تفيد معنى التوكيد كالمكسورة االان المكسورة الجممة معيا عمى 
استقالليا بفائدتيا ولذلك يحسن السكوت عمييا الن الجممة عبارة عن كل كالم تام  قائم بنفسو مفيد لمعناه 

)..(ٖٗ)                    . 
وعمى التركيب نجد من االلفاظ مايفيد االستدراك كما  ىو المشيور فيما يفيده)لكّن( واالستدراك 

. يتضح ذلك في  قول المتنبي في ثبوت االنتصار  (ٖ٘)نفيوىو : تعقيب الكالم برفع مايتوىم ثبوتو او 
 لسيف الدولة بعد ترسيخ إيمانِو في توحيد اهلل ومن ثم جعل اليزيمة والشرك ألعدائو : وفي ذلك يقول:

   ولسَت مميكـًا ىازمـًا لنظيره        ولكّنك  التوحيد  لمشـرك  ىـازم         
حينما يأتي بـ)كأّن( ،جاء في شرح المفصل )وأما كأّن  فحرف ويبني المتنبي كالمو عمى التشبيو 

 .( ٖٙ)معناه التشبيو وىو مركب من كاف التشبيو وان (
  قال المتنبي :

   حقرَت الردينيات حتى طرحتيا        وحتى كأّن السيَف لمرمح شـاتمُ          
شجاعة سيف الدولة وقوة قمبو فشبو السيف بمثابة من يشتم الرمح وىذا مما افاده ) كأّن ( لفرط 

       وأنو اليروعو شيء .
 ( ٖٚ)ومن التعابير األخرى نجد دخول )ما (عمى الحرف المشبو بالفعل )ِإن( فتكفو عن العمل  
 (ٖٛ)(وقال النحويون: )ِإنما(،)أصميا ما منعت ِإن من العمل ومعنى ِإثبات لما يذكر بعدىا ونفي لما سواه

 ويتضح في قول المتنبي :
   مفاتيُحو البيض الخفاف الّصوارمُ       ومـن طمب الفتح الجميل فإنمـا 

            والمعنى : ما مفاتيحو اال البيض الخفاف الصوارم ،أي : السيوف.        
كما لو من األساليب التي يرد فييا أسموب النفي فيأتي التركيب حسب قصد الشاعر الذي يرومو 

                                                                            ن خاللو قمعة الحدث وما يدور حوليا كما في قولو :في سيف الدولة واصفًا م
 وقد حاكموىا والمنايا حواكم          فما مات مظموم والعاش ظالم ُ            
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ما (و)ال(. وىذِه الصورة من و)العاش ظالم(جممتان فعميتان منفيتان  بـ ) )فما مات مظموم (
صور النفي اقتضتيا  طبيعة الشعر فضال عن مقام الممدوح .   وتدخل) ما ( عمى الجممة االسمية 

 فتنفييا أيضًا وفي ذلك يقول المتنبي :
  أتوك  يّجرون  الحديد    كأنيـم           سـروا  بجياد  مـالين  قواِئــــم ُ     

          النافية لنفي الذم عن نفسو ولنفي الندم عن سيف الدولة كما في قولو:ويستعين المتنبي بـ )ال (
ني لتعدو بي  عطاياك في الوغى       فال  أنا مذموم  وال أنت  نـادمُ               وا 

وفي تعبير آخر لمشاعر نجد أسموب القصر بالنفي واألستثناء كما في الشطر الثاني من البيت 
 الذي يقول فيو :

  فممـِو وقت ذّوب الِغـّش  نـاره         فمم  يبقَ  إال صارمٌ  او  ضبارُم ُ           
ىنا اثبت البقاء لصارم أو الضبارم ونفاه عن غيره ،فمو كان الكالم مثبتًا جاز ان يشاركو غيره. 

وفائدة االستثناء وبيذا أفاد القصر إثبات مايميق بالممدوح ونفيو عن غيره . وىذا مايؤكده ابن  يعيش : )
ومثمو ايضًا قولو في الشطر الثاني من البيت  (ٜٖ)قولك :ماقام إالزيد .إثبات القيام لو ونفيو عن غيره(

 اآلتي :
 تجّمع  فيـو  كل  لسن  وأمـٍة           فمـا تفـيم الحداَث إال التراجـم ُ          

ى )الى ان ( وذلك عند دخولو عمى ومن التراكيب التي وردت عند المتنبي استعمالو)حتى( بمعن
 الفعل المضارع كما في قولو :

  أينكُر ريح الميث  حتى  يذوقَـو          وقد عرفت ريح الميوِث  البيائـم ُ   
ويجمع المتنبي بين شطري البيت في اسموب من أساليب الطمب وسيمتو في ذلك أدوات األستفيام كما في 

 قولو :
  راء تعرف لونيا        وتعمم أي السـاقيين  الغمـاِئـُم ؟ىل الحدث الحم          

كال التعبيرين بدرجة واحدة بالنسبة الى المخاطب ، فكالىما أستفيام وىو )طمب العمم بالشئ لم 
اما )ىل (و)أّي (  فالفرق بينيما ىو أن )ىل( اليطمب بيا غير التصديق  (ٓٗ)يكن معمومًا من قبل (

و)أّي(ّ فيطمب بيا عما يميز احد المتشاركين في أمر يعميما وعمى ىذا يسأل بأي عن العاقل وغير 
وقد يخرج االستفيام عن معناه الحقيقي ويقصد بو غير طمب الفيم الى معان اخرى ،تفيم من  (ٔٗ)العاقل 
كالم وقرائن االحوال .كما سبق من قول المتنبي الذي خرج فيو االستفيام الى التمني عندما كان سياق ال

 السؤال موجيًا الى من اليعقل.                                                                                         
                                                      وكذلك قولو :

 أفي كّل يوم ذا  الدمستق قـادُم          قفـاه عمى االقدام لموجو الئــم؟          
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 خرج االستفيام الى التيكم وعدم المبااله .
ىو ان المتنبي يأتي بأكثر من  (ٕٗ)ومن التراكيب الجديرة بالذكر والتي أوّد االشارة الييا دون ان اتوسع فييا

  مفعول في البيت الواحد ،وذلك كما في قولو :
  َضممَت جناَحييم عمى القمِب ضمًة      تموُت الخوافي تحَتيـا  والقـواِدمُ          

ضم الجناحين عمى القمب ىو ماوقع عميو فعل الفاعل ،ثم يأتي الشاعر بمفظ )ضمًو( وىو: )المصدر 
يطمق عميو المفعول المطمق اما الثالث من المفعوالت فيو لفظ )  ٖٗعميو عامل من لفظِو( الفضمة المسمط 

)كل اسم زمان او مكان مُسّمط  -كما ىو معروف –تحتيا( المفعول فيو وىو المسمى ظرفا ، والظرف 
بو لقد أتى الشاعر بذكر أكثر من مفعول في البيت بدء من المفعول  (ٗٗ)عميو عامل عمى معنى "في" (

فالمفعول المطمق ثم الظرف. ومن المنصوبات التي جاءت عمى سبيل االستعمال الشائع لفظ: )ىنيئًا( كما 
            في قولو :

 ىنيئًا لضرب اليام والمجِد والعمى        وراجيك  واالسالِم أّنك  سـالم 
انتصاره في قمعة الحدث كما وىو توكيد لما نالو سيف الدولة الحمداني والحالة التي كان فييا اثناء 

يقتضيو مقامو . ورد في لسان العرب)قالو: ىنيئًا مريئًا،وىي من الصفات التي اجريت مجرى المصادر 
المدعو بيا في نصبيا عمى الفعل غير المستعمل اظياره ، واختزالو لداللتو عميو وانتصابو عمى فعل من 

ن االستعماالت الشائعة التي وردت في ىذه القصيدة . وم(ٔ)غير لفظو،كأنو ثبت لو ماذُ كرلو ىنيئا (
تدخل عمى الجمل وليس ليا عمل  (٘ٗ) ايضاً  من مجيء )أال( االستفتاحية :وىو حرف استفتاح وتنبيو 

            وذلك كما في قولو:
 وال فيو مرتابٌ   والمنو  عاصـِم   أال أييا السيُف  الذي  ليس مغمدًا     

رى التي وردت في القصيدة ايضا تقديم عمى المبتدأ اذ كان الخبر شبو جممة ومن التراكيب االخ
    والمبتدأ نكرة وذلك كما في قولو : 

 فـمم يبق االصارمٌ  أوضبـارم    فممو وقتٌ  ذّوب  الغــش ناره       
 وانما وجب في ذلك تقديم الخبر )هلل( عمى المبتدأ )وقت( كي اليحصل التباس في معنى البيت

  ودفعًا لموىم .
 :الظواىر الداللية: المبحث الثالث

ومن  (ٙٗ)في العربية ظواىر داللية مبثوثة في مواطن متعددة من الموضوعات النحوية والمغوية
التي نمحظيا في ىذِه القصيدة ىي في المفردات وفي الصيغ وعمى ىذا األساس  (ٚٗ)الظواىر الداللية 

             نتناول المبحث عمى قسمين:
           أواًل :المفردات بصورة عامة  
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       ثانيًا :الصيغ :) المشتقات والجموع(.
              المفردات بصورة عامة أواًل: 

ونقصد بذلك األلفاظ التي تناوليا الشاعر في مدح سيف الدولة ووصفو المعركة التي دارت بين 
أدق مايمكن وصفو ، وحينما نأتي الى ىذِه المفردات نجدىا وافرة الممدوح)سيف الدولة( وبين اعدائو عمى 

، إذ يمكن تقسيميا عمى  مجموعات تتقارب مفردات كل مجموعة في داللتيا تحت مسمًى واحد )عام( 
 يجمعيا ، تطمق عمى ىذِه المجموعات :

كما عرفو )أولمان( :)ىو فالحقل الداللي )المجال الداللي( الحقول الداللية )المجاالت الداللية(  -ٔ   
وفي القصيدة مجموعات من  (ٛٗ)قطاع متكامل من المادة المغوية يعبر عن مجال معين من الخبرة (

  األلفاظ تتقارب فييا معاني المفردات بمسمًى عام يجمعيا  فمن ذلك عمى سبيل المثال: 
  

 -ٔ             (ٜٗ) مجموعة الفاظ فضائل الممدوح: -أ
                    بناء القمعة

                    السالمة -ٕ
                    الشجاعة -ٖ
                    العمم -ٗ
                            النصر -٘
                       النيى -ٙ
               مجموعة الفاظ أعداء سيف الدولة )الممدوح(: -ب
                   (ٓ٘)االبطال  -ٔ
                    جثث -ٕ
                     الفجيعة -ٖ
                    الفرار -ٗ
                    كممى -٘
                     ىزيمة -ٙ
                مجموعة الفاظ الحرب وعدتيا: -ج
  (ٔ٘)حمالت  -ٗ  الحديد - ٖ  الجيش -ٕ  البيض -ٔ

  الدرع  -ٛ  خميس -ٚ  لخفافا -ٙ  (ٕ٘)الخضارم -٘
 (ٖ٘)زمازم  -ٕٔ  زحف -ٔٔ  الرمح -ٓٔ  الردينيات-ٜ
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 صارم ،صوارم -ٙٔ   ( ٗ٘)المشرفية  -٘ٔ  سيف -ٗٔ  سال ح -ٖٔ
 (ٙ٘)الظبى -ٕٓ  الطعن -ٜٔ  ضرب  -ٛٔ   (٘٘)ضبارم  -ٚٔ

 .الغماغم ٕٗ  الغمد -ٖٕ  (ٛ٘)الغواشم -ٕٕ          (ٚ٘)العمائم -ٕٔ    
 . الوغىٕٚ القنا           .ٕٙ  . القتلٕ٘

               مجموعة الفاظ الطبيعة الساكنة والمتحركة: -د
  الجياد -ٗ  البيائم  -ٖ  االرض  -ٕ  (ٜ٘)االرقم  -ٔ
 الخيل  -ٛ  مخالب -ٚ  الحدث -ٙ  (ٓٙ)األحيدب  -٘
  الغمام  -ٕٔ  الطير -ٔٔ ( ٔٙ)الضراغم  -ٓٔ   الدنيا -ٜ

 الميث،الميوث-ٙٔ  لسن -٘ٔ  فراخ  -ٗٔ  الفتخ -ٖٔ
النسور -ٕٓ  الناس -ٜٔ  النار -ٛٔ  الميل ،الميالي -ٚٔ
                  . النومٕٔ  
               مجموعة الفاظ  الحضارة العربية االسالمية : -ىـ  
  الدين  -ٗ  الدراىم  -ٖ  الحداث -ٕ  (ٕٙ)التمائم   -ٔ
  الشرك -ٛ  االسالم -ٚ  الرحمن -ٙ  التراجم -٘
  العواصم -ٕٔ  العروس  -ٔٔ  المطاعم -ٓٔ  األصحاب -ٜ

        التوحيد -ٗٔ  المفاتيح -ٖٔ
                 مجموعة الفاظ الشعوب والقبائل: -و
  الروم. -ٗ  الروس. -ٖ  ربيعة. -ٕ   .االمة -ٔ
                            عدنان. -٘
                 االنسان: مجموعة الفاظ اعضاء -ز
 رجل -ٗ  الجماجم -ٖ  جفن  -ٕ  (ٖٙ)ثغر  -ٔ
 وجو -ٛ  (٘ٙ)المبات  -ٚ   قفا -ٙ  (ٗٙ)المعاصم  -٘

 ح ـ مجموعة الفاظ االلوان :
 البيض .1

 الحمراء .2
                                         مستويات الداللة: -ٕ
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الداللة واقصد بذلك المستويات التي جاءت عمييا ىذهِ  ومن الظواىر الداللية االخرى : مستويات 
األلفاظ في داللتيا فمن األلفاظ ماىوعام ومطمق ، بينما نجد بعضيا محددًا أي مخصصًا لما يقتضيو مقام 
الممدوح كما نجد من األلفاظ ما يدل عمى )الكل( أي جاءت بمعنى الكمية ال الجزئية ومنيا الفاظ جاءت 

  . ومن ذلك عمى سبيل المثال :ـ                                      ي )جزء من الكل(بمعنى )الجزء( أ
                                العام والخاص:

فمن األلفاظ التي تدل عمى انو عام في داللتو لفظ :المون فيو عام في داللتو وقد ذكره الشاعر عمى    
  سبيل االستفيام قائاًل:

 ىل الحدث الحمراء تعرف لونيا       وتعمم أي الساقيـين الغمـائـم ؟                
أما المون الخاص فيو المون الذي ألقاه الشاعر عمى القمعة وىو المون األحمر فقد وصفيا ب)الحدث 
 الحمراء(.كذلك المون االبيض ىو المون المعروف الذي يوصف بو السيف وقد جاء ىذا المون جمعاً 

     )البيض( فيو المون الخاص بالسيوف كما في قولو :
 ومن طمب الفتح الجميل فانمـا         مفاتيحو البيض الخفاف الصوارمُ  

عدنان( فيي خاصة لمشعوب والقبائل. -عام اما االلفاظ : )ربيعة،الروس،الروم كذلك نجد لفظ )أمة( فيو
 الدرع، الرمح، السيوف، يقابمو من الخاص : الطير، يد ،الحد كما نجد من االلفاظ ماىو عام أيضًا مثل :

   والذي يقابل لفظ )الطير( من الخاص :النسور، الفتخ .
                               الكل والجزء :

كما في  –من األلفاظ التي وردت عند الشاعر ما يدل عمى الكمية أي كمال الشيء ككل  
)َمن( اما المبات وىو الصدر،والمعاصم: موضع السوارمن اليد ،كذلك لفظ )االنسان( الذي كنى عنو بـ 

 الوجو، والجمجمة )الجماجم( والرجل فيي أجزاء األنسان فكل لفظ يدل عمى جزء معين من االنسان.
                                                      

 وقوائمُو جزء من الكل.كما في قولو:  (ٙٙ)لمخيل  كما ان لفظ )الجَياد ( وىو جمع َجواد لمذكر واالنثى   
   أتوك يجرون الحديد  كأنيـم            سـروا بجياد مالين قـوائـم               

كما يمكن ان نستشف داللة الكل والجزء من لفظ )ضممت( حينما شبو الجيش الجرار بالطير ذي        
الجناحين ،والجناحان ىنا كناية عن ميمنة الجيش وميسرتو . فالخميس ىنا ىو الكل اما الميمنة والميسرة 

   قولو: والقمب فيي الفاظ تدل عمى أجزاء ىذا الجيش الجرار الكامل بأجزائو ،كما في
 ضممَت جناَحييم عمى القمب َضمًة       تموت الخوافي تحتيا والقـوادمُ             

                              أصل االلفاظ وانتقال الداللة: -ٖ  
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فالمؤلفات المغوية  (ٚٙ)لعل من نافمة القول ىنا ان نعرض موضوع أصل األلفاظ وانتقال الداللة 
الى داللة  -بمرور الزمن -ظ أصاًل ثم يتسع فيو عمى صور مختمفة،فتنتقل داللة المفظ تؤكد ان لاللفا (ٛٙ)

جثث: جمع   اخرى عمى سبيل التوسع ومن ذلك عمى سبيل المثال نذكر من األلفاظ مايأتي :
والجثة لألنسان قاعدًا أو نائمًا ومنو انتقل المعنى الى جثة  -األصل في الجثة من جّثو:أي قمعوُ وجثة 

ومن ذلك قول المتنبي في  (ِ ٜٙ)ألنسان أذا كان غير قائم كناية عن إقتالعو عن الحياة فأصبح مع الموتى ا
  وصف القمعة:

 وكان بيـا الجنون  فأصبحت        ومن جثث القتمى عمييا تماِئــِم    
الجيش: أصل من جاشت النفس اذا دارت واضطربت ولم تستقر وليذا انتقل المعنى الى الجند اذا ساروا  

الى الحرب او غيرىا ، اذن أصل الجيش ىو من الجيشان وىو الغميان وكذلك الصدر اذا لم يقدر صاحبو 
جيش اذا ساروا فعاًل  عمى حبس مافيو . لذلك فالفرق واضح ، فيم جند اذا كانوا متأىبين)مستعدين( وىم

 . قال المتنبي :            (ٓٚ)الى القتال 
 يكمف سيف الدولة الجيش ىمو        وقد عجزت عنو الجيوش الصوارمُ    

خميس: أصل الخميس انو ُأطمق عمى الجيش الجرار، سمي بذلك ألنو خمس فرق :المقدمة   
انتقمت الداللة من  (ٔٚ)ألنو تخمس فيو الغنائم والقمب والميمنة والميسرة والساقة وقيل : سمي خميساً 

       الخميس الذي يعني من األجزاء َخمسة الى الجيش الجرار.
صارم: أصل صارم من المفظ )صرم(وىو القطع ومنو انتقمت الداللة الى السيف يقال السيوف الصوارم 

 يقول المتنبي :(  ٕٚ)وىو جمع صارم .
 ومن طمب الفتح الجميل فانما                مفاتيحو البيض الخفاف الصوارم      

العروس: أصل المفظة من الُعْرس وىو الدخول بعد اإلمالك والبناء . انتقمت الداللة من معنى 
ا الدخول الى معنى العرس. يقال: أعرس الرجل ،فيو ُمْعِرس اذا دخل بأمرأتو عند بنائيا فيو واراد ىين

                                         الوطء.
                         .(ٖٚ)والعروس : نعت يستوي فيو الرجل والمرأة

العمائم: جمع )العمامة( واألصل في العمامة ىو أن العرب تقول لمرجل اذا ُسّود قد ُعّمم، وكانوا 
معروفة فانتقمت داللتيا الى البيضة او ( ٗٚ)س الرأساذا سّود رجاًل عمموه عمامًة حمراء .والعمامة من لبا

                                الخوذة بسبب التوسع في الداللة.
الوغى: لفظ الوغى يعني الجمبة واالصوات في الحرب ، وليس نفسيا ،وبمرور الزمن كثر 

   (٘ٚ)استعمال ذلك حتى صارت وغى وكذلك الواغية. 
                داللي :مجاالت  التعبير ال -ٗ 
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وأقصد بذلك مساحة التعبير الّداللي ، أو إن صح التعبير مجاالت استعمال األلفاظ . ان تعدد 
. كاألسد والضبارم والضراغم والميث ، كذلك الفاظ السيف (ٙٚ)األلفاظ لممعنى الواحد ىو مايسمى بالمترادف

يكن الخالف في مسألة الترادف ان ىناك الفاظًا مثل البيض والخفاف والمشرفية والصارم والظبى. وميما 
متعددة لمشيء الواحد ،ليست متطابقة في المعنى ولكن لكل منيا معنى يختمف قمياًل او كثيرًا عن المعنى 

  اآلخر ومن األمثمة عمى ذلك :
ي الفاظ االسد وىي : الضبارم والضراغم والميث فيذِه كميا من أسماء األسـد لكنيـا غيـر متطابقـة فـ

المعنـى وانمــا لكــل واحــد منيــا معنـى خــاص بيــا مــثاًل :الضــبارم فيــو الشـديد الخمــق مــن االســد، وقيــل االســد 
والضـرغام ىـو الضـاري  (ٚٚ)الوثيق والضبارم والضبارمة الجريء عمى االعداء يقال لألسد ضبارم وضـبارك

كــان االســد عــاجزًا أو  الشــديد وىــو وصــف واالســد الضــرغام ىــو الضــاري الشــديد المقــدام مــن االســود ، فــان
اما الميث فيو وصف بمعنى الشجاع ومصدره )الميوثة( يقال: ىـذا  (ٛٚ)ليس شديد الضراوة فميس بضرغام .

ليث بّين الميوثة أي شجاع بين الشجاعة واالليث الشجاع .جمعو ليث بكسـر الـالم مثـل أبـيض بـيض يقـال 
 (ٜٚ) فيــو عمــى ىــذا الوصــف شــديد قــوى . ىــو أليــث أصــحابو أي اشــدىم وأجمــدىم ومنــو ســمي االســد ليثــاً 

فاالسم ىو االسد  وااللفاظ االخرى صـفات لالسـد وليسـت اسـماء لـو. ومـن  ذلـك  ايضـًا  الفـاظ اخـرى ممـا 
ســمي بــاألبيض   (ٓٛ)يســمى بــالمترادف :ألفــاظ الســيف مثــل :البــيض جمــع األبــيض ،واألبــيض ىــو الســيف 

ِخــّف ، والِخــّف يعنــي : كــل شــيء خــّف محممــو ، وفــي الشــتداد بريقــو ولمعانــو .وســمي بالخفــاف وىــو مــن ال
. وســمي بالمشــرفية ، ألنــو كــان مصــنوعًا بالمشــارف وىــي قــرى مــن ارض  (ٔٛ)الســيف لســرعة الضــرب بــو 

وأحيانـًا ذكـر الشـاعر الجـزء  (ٖٛ). وسمي بالصارم اي : القاطع الحـاد (ٕٛ)العرب تدنو من الريف في اليمن 
وعمى سـبيل المشـابية تتـرادف ألفـاظ :  (ٗٛ)ظبة وىو حد السيف وطرفو.واراد بو الكل من ذلك الظبى جمع 

)الصــوت وجمعــو أصــوات( مثــل : زمــازم ،غمــاغم، الــوغى. كمــا تتــرادف الفــاظ )الــرمح ( مثــل : الردينيــات، 
ولـو أتينـا الـى لفـظ )السـيف( مـثاًل نجـد  (٘ٛ)القنا وتترادف ألفاظ )الجيش ( مثل : الخميس ،حمـالت األميـر 

أن االســم يــدل عمــى ذات المســمى مجــردًا اللمعنــى  فيــو ولكــن الصــفة تــدل عمــى الشــيء وتشــير الــى معنــى 
ــــــو .                                                                 و)يوجــــــد مــــــن االســــــماء  خــــــاص في

لمعنـى فيـو ، كالسـيف بـازاء ىـذِه اآللـة المعروفـة كيـف كانـت  مايطمق عمى المسمى بالوضع أسمًا لمذات ال
وبــذلك تعــددت االلفــاظ المختمفــة  ( ٙٛ)ومنيــا مــايطمق لصــفة فيــو كالصــارم، فانــو موضــوع لــو لصــفة الحــدة( 

لمسيف إال ان الفرق واضح بين ىذِه االلفاظ فـي انيـا تـدل عمـى السـيف لخاصـية معينـة فيـو ،أو انيـم سـموا 
شيورة او بما عرف بو من السمات المفضمة الذائعة الصيت، فاالسم األصمي القديم ىو السيف بصفاتو الم

ومـن مجـاالت  (ٚٛ)السيف وما عداه شيرة اشتير بيا ثم غمبت عميو بفعل كثرة االستعمال وطـول العيـد بـو 
ان لمفظة  التعبير الداللي التي وجدناىا عند الشاعر وىو الذي يسمى عند المغويين بالمشترك المفظي أي :
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. وقـد عـرض عممـاء العربيـة )فـي بحـوثيم ليـذِه الكممـات فأنكرىـا بعضـيم وتـأول ( ٛٛ)المفردة أكثر من معنى
مــاورد منيــا بــأن جعــل أحــد المعنيــين حقيقيــًا واآلخــر مجازيــًا وعمــى رأس ىــذا الفريــق ابــن درســتويو ، ولكــن 

بوا لـو أمثمـة كثيـرة ، وعمـى رأس ىـؤالء : الكثرة من عمماء المغة قد ذىبـوا الـى ورود المشـترك المفظـي، وضـر 
األصمعي، والخميل،وسيبويو ،وابو عبيدة،وغيرىم بل لقد أفرد بعض ىؤالء مؤلفات خاصة سردوا فييا أمثمة 

وىناك عوامل كثيرة أدت الى نشأة المشترك المفظي ولعل أىميا األنتقال من الحقيقة  (ٜٛ)المشترك المفظي (
                                                                                           .(ٜٓ)الى المجاز

ومما جاء في قول المتنبي من االستعماالت المفظية ألفاظ مثل : )البيض(، و)السيف( و)نثرتيم( كما       
        في االبيات: 
 اذا برقوا لم تعرف البيض منيم        ثيابيم  مـن مثميـا والعمائـُم               

فالبيض ىنا التعني السيوف وحدىا بل الحديد وبريقو وبما ىو مصنوع منو  كالسيوف والدروع 
، لذلك )لم تعرف البيض منيم( لكثرة الحديد والسالح. وجاء لفظ )البيض( في بيت آخر وىو (ٜٔ)والخوذ 

   اليعني بو االالسيوف  كما في قولو :
 ومن طمب الفتح الجميل فانمـا         مفاتيحو البيض الخفاف الصوارُم          

 اما لفظ)السيف( فيوكذلك اليخرج عن اختالف الداللة فمرة يعني بو اآللو كما في قولو : 
  حقرَت الردينيات حتى طرحتيا         وحتى كأّن السيف لمرمح  شـاتم     

ومرة اخرى يعبر بو الشاعر عن سيف الدولة وقوتو وشجاعتو الفائقة في الحروبعمى سبيل المجاز وذلك  
 في قولو :
 أال أييا السيف الذي ليس ُمغمدًا         والفيو  مرتاب والمنو   عـاصم          

 ظ )نثر( الذي جاء بو الشاعر بصيغة الفعل الماضي فقد استخدمو بداللتين مختمفتين كما في البيت:اما لف
 نثرتيم  فـوق   األحيدب   كمّـو            كما ُنثرت فوق العروس الدراىمُ           

إاّل  )نثرتيم( في الشطر االول يختمف في الداللة والصيغة عن )نثرت( في الشطر الثاني وليس ليما
االشتراك في مادة الفعل وزمنو .ويتفرع من ىذا االستعمال ضرب آخر تطمق تسمية )التضاد( فالتضاد ىو 

   . (ٕٜ)نوع من المشترك إاّل ان سمة المشترك ىي التوسع في المفردات التي تدخل في إطاره 
.  (ٖٜ)وليس العكسوالتضاد :ىو ان يستعمل المفظ لمداللة عمى الشيء وضده .فكل تضاد مشترك لفظي 

ومن األلفاظ التي يمكن ان نقول عنيا انيا تقترب في داللتيا من التضاد بحسب استعمال الشاعر ليا :     
       االبطال ، والقنا
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فالبطل الذي جمعو االبطال ىو الثابت العزيمة الذي اليفّر من المعركة ، إال ان لفظ )االبطال( عند 
تفّر من المعركة واخرى نجد ان االبطال تتقدم حتى يصاب الواحد تمو  المتنبي فمرة نجد ان االبطال

 اآلخر منيم بالجروح والكموم ،كما في البيتين اآلتيين :
                  تقّطع مااليقطع الدرع والقنـا            وفّر من االبطال من اليصادمُ   
 ثغرك باسـُم تمّر بك االبطال كممى ىزيمًة            ووجيك وضاح و  

كذا لفظ )السقي(  يحمل معنيين متضادين ، الن )السقيا( االولى لمغمام وىو األصل اما )السقيا( الثانية  
فيي لمجماجم عمى سبيل المجاز ، فالمعنيان متضادان في داللة كل منيما .)سقتيا( في االولى تحمل 

داللة الحرب والقتال والشدة كما في قول المتنبي داللة الخير والنماء والرخاء ، و)سقتيا( في الثانية تحمل 
 في البيت اآلتي: 

 سقتيا الغمام الغر قبل نزولـوِ            فمـا  دنا  منيا  سقتيـا  الجماجمُ  
واالضداد المفظية التي تتقابل فييا المعاني من غير ان يتخذ  المفظ ،كالميل والنيار ، والنور والظممة 

واالضداد )جمع ضد ، وضد   (ٜٗ) ت من التضاد الذي  نحن بصدد الحديث عنو (،واالسود واالبيض ليس
كل شيء مانافاه ، نحو البياض والسواد والسخاء والبخل ،والشجاعة والجبن ، وليس كل ماخالف الشئ 

  -. وقد ورد عند الشاعر مثل ىذا النمط كما في قولو : (ٜ٘)ضدًا لو (
 وتصغر في عين العظيم العظائم       وتعظم في عين الصغير صغارىا        

فالصغير والعظيم مختمفان وليسا ضدين ،وانما ضد الصغير الكبير ،وضد الصغار الكبار ،فاالختالف 
.   ومثل ذلك ايضًا ، (ٜٙ)ىنا أعم من التضاد ؛ )اذ كل متضادين مختمفين ولي كل مختمفين ضدين(

 قولو:
 وصار الى المبات والنصر قـادم  بضرٍب أتى اليامات والنصر غائب          

 )غائب ،وقادم( لفظان مختمفان وليسا ضدين وانما ضد الغائب الحاضر ،وضد القادم الذاىب ،
          وىذا بالطبع يقودنا الى استنتاج أحد االحتمالين :

 ان كاًل من )الصغير ، والعظيم( و )غائب ، وقادم(يقوم مقام الضد وليس الضد نفسو .  االول منيما :
أن تكون ليجة الشاعر عرفت مثل ىذِه االستعماالت في ذلك العصر وجرى باستعمال  واالحتمال الثاني:

وتأكيده )غائب،وقادم( لمداللة عمى ىذا المعنى ، وىو : )غياب النصر بضرب اليامات( ، )وقدوم النصر 
بضرب المبات (. ومن السيل ان يقال في تعميل ىذا ان الشاعر ألجأتو الضرورة لذلك بيد أنو من الممكن 
في الوقت نفسو التماس العذر لمشاعر لو تذكرنا مافي لغتو من ألفاظ ومفردات تناسب عصره الذي عاش 

 فيو.
 .التغير الداللي :٘
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داللة الحديث ، وىو عبارة عن تركيب وصفي التغير الداللي )مصطمح من مصطمحات عمم ال
يدل عمى حدث موصوف خال من الداللة عمى الزمان ، ويطمق ىذا المصطمح عمى تغير معنى الكممة 

 (ٜٚ)عمى مر الزمن بفعل إعالء أو انحطاط او توسع ... او نحو ذلك (

ومما جاء في قصيدة المتنبي من التغير الداللي  (ٜٛ)ويطمق عميو ايضًا مصطمح التغير المتسامى 
. ثم توسع  (ٜٜ)) رقي الداللة ( لفظة )تمائم( والتمائم جمع التميمة وىي العوذة التي تعمق عمى االنسان 

داللتيا، إذ اصبحت في ىذِه القصيدة كأنيا تعمق عمى القمعة المصونة التي حظيت بمكانة سامية بعد 
 وفي ذلك قال المتنبي : فتحيا عمى يد سيف الدولة

 وكاَن بيا ِمْثُل الُجنون فَأصبحْت        ومن  ُجَثِث  القتَمـى َعَميـيا  َتَمائـِمُ  
ومن مظاىر التغير الداللي )انحطاط الداللة ( وىو عكس رقي الداللة من ذلك لفظة )المطاعم( 

ل ، والطعام عام في كل مايقتات من يقال: َطِعم يطَعم مْطعمًا وانو لطيب المطعِم ، كقولك : طيب المأك
اال ان المتنبي استعمميا في مجال اضعف من مجاليا االصمي  ( ٓٓٔ)الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك .

 وبيذا االستعمال كأنو يوازن بين شجاعة سيف الدولة وبين ضعف اعدائو ، كما في قولو:
 ت َحـْوَل الُوكور المطاِعــُم  َتدوُس بَك الَخْيُل الوكورعمى الذرى      وقد َكُثرَ   

              ثانيًا: الصيغ : )المشتقات والجموع(.
            .  (ٔٓٔ)ومن الظواىر الداللية االخرى اتناول الصيغ  )المشتقات ( ثم الجموع 
                                         المشتقات:-ٔ

ان الفعل يدل عمى الحدوث والتجدد واإلسم يدل عمى الثبوت ، ثم أن األسماء ليست  من المعروف     
عمى درجة واحدة من الداللة عمى الثبوت ، فأسم الفاعل يختمف عن صيغ المبالغة ، وكالىما يختمف عن 

                               الصفة المشبية . 
وسكناتو من الفعل  اعل الجاري عمى حركات المضارعان اسم الفاعل : ىو الوصف الدال عمى الف    

  .(ٕٓٔ)المبني لممعموم الذي وقع منو الفعل او قام بو ويدل عمى الحدوث والتجدد
 

                   قال المتنبي :                                                                                                                
  وقفت وما في الموت شٌك لـواقف          كأنك في جفن الردى  وىو نائم          
 وغى          فال انا مذمـوم  والأنت  نـادم واني لتعدو بي عَطاياك في ال        

فالظاىرة الداللية التي نستنتجيا من استعمال المتنبي لـ )واقف( و)نائم( ىي ان كاًل من )واقف ونائم      
( يدل عمى الحدث والحدوث وفاعمو ، واليدل عمى الثبوت بدرجة ثبوت الصفة المشبية واليدل عمى 
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فعل ، ولكنو أدوم وأثبت في المعنى من الفعل ، ودون قوة ثبات الصفة الحدوث او التجدد بدرجة ال
                           (ٖٓٔ)المشبية في صاحبيا .

وقد يأتي اسم الفاعل من غير الثالثي عمى وزن مضارعو مع ابدال حرف المضارعة ميمًا وكسر      
 كما في )مقِدم، معطي( في قولو : ( ٗٓٔ) ماقبل اآلخر

 أفي كل يوٍم ذا الدمستق مقـدٌم       قفاُه عمى االقدامِ  لموجو الئـم          
وىما    لك الحمد في الدر الذي لي لفظو     فانك معطيـو وانـي  ناظـم        

                 من الفعل :) أقدم (و )أعطى(.
ىو أدوم واثبت من الفعل ولكنو اليرقى الى ثبوت الصفة المشبية. ومن االوزان -ان اسم الفاعل :

)صارم( فيو من اسماء السيف بسبب الصفة الغالبة فيو .  :التي جاءت عمى زنة )فاعل( لغير العاقل 
                                  

 قال المتنبي:
 اره        فمم يبق إال صارٌم  أو ضبارُم  )صارم ( فممو وقت ذّوب الغـش ن          

   بمعنى قاطع ، فالسيوف الصوارم تعني :السيوف القواطع، لذلك فيو ضمن اسماء السيف .
واذا أريد الداللة عمى المبالغة والكثرة في الوصف ، تحولت صيغة )فاعل( من الثالثي الى صيغ اخرى ،  

 :من ذلك صيغة )فّعال( كما في قولو
  تمر بك األبطال كممى ىزيمة        ووجيك وضاٌح وثغرك   باسـم               

 -)وّضاح( التي جاءت عمى صيغة )فّعال( محولة عن فاعل ، وىي تفيد المبالغة في الفعل والتكثير فيو 
 نبي:الن )فاعاًل( ىو األصل وأنما  يعدل عنو الى )فّعال( لممبالغة ، ومثمو )طّيار( في قول المت

 عمى كل طّيار الييا برجمــو       اذا وقعت في مسمعيِو  الغماِغـُم                   
             ومن المشتقات االخرى التي وردت في ىذِه القصيدة :اسم المفعول . 

اسم المفعول : وىو ما اشتق من مصدر المبني لممجيول لمن وقع عميو الفعل وىو من الثالثي عمى زنة 
. وبيذا (٘ٓٔ)عول ، ومن غير الثالثي بوزن مضارعو مع ابدال حرف المضارعة ميمًا وفتح ماقبل آخرهِ مف

فيو اليفترق عن اسم الفاعل ِإال في الداللة عمى  الموصوف. لقد جاءت عند المتنبي كممات عمى ىذِه 
 الصيغة مثل : )مظموم(،)مغنوم(،)مذموم( كما في االبيات اآلتية :

 قد حاكموىا   والمنايا   حواكـم        فما مات مظموم والعاشَ  ظالم  و              
 يسر  بما أعطاك  العن  جيـالة       ولـكن  مغنومًا  نجا منك غانـم             
 واني لتعدو بي عطاياك في الوغى      فال أنا مذمـوم  وال أنت  نــادم              
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االبيات السابقة جاءت عمى صيغة )مفعول( لذلك يقال فيو ماقيل في اسم تمك األسماء الواردة في 
                         .(ٙٓٔ)الفاعل من حيث داللتيا عمى الحدوث والثبوت

ومن المشتقات التي جاءت في ىذه القصيدة َأيضًا ىي الصفة المشبية وىي وصف يدل عمى  
 :(ا لكونيا ثابتة التتغير بتغير الزمن  ولو تأممنا الكممات . فال زمان لي(ٚٓٔ)الثبوت أي االستمرار والمزوم

الصغير، العظيم، الحمراء(التي جاء بيا المتنبي ،نجد ان كاًل منيا تدل عمى صفة ثابتة في الموصوف ، 
 كما في قولو :

              وتعظم في عين الصغير صغارىا         وتصغر في عين العظيم العظائـم         
  اقيين  الغمـائمالسىل الحدث الحمراء تعرف لونيا          وتعمـم  أي           

وفضاًل عما ورد من المشتقات فقد ذكر المتنبي مما يدل  عمى المكان مثل)المطاعم( وىو جمع 
 )الَمْطَعم( الذي جاء عمى وزن )َمْفَعل( يقال : َطِعَم َيْطَعم واسم المكان منو)َمْطَعم(.كما في قولو:

 تدوس بك الخيل الوكور عمى الذرى         وقد كثرت حول الوكور المطاعم         
وحين نتأمل بعضًا من ابيات ىذِه القصيدة نجد ان المتنبي يذكر من اسماء اآللة عمى غير قياس ، ألن 
أسم  اآللة عند الشاعر أتى جامدًا عمى أوزان شتى الضابط ليا كما في : )السيف(و )الدرع(و 

 الرمح(و)القنا( وذلك في قولو:)
 حقرت الردينيات حتى طرحتيا       وحتى كأّن السيف لمرمح شاتـم          
 وفّر مـن األبطال مـن اليصادم        اوالقنـتقطع مااليقطع الدرع           

 . (ٛٓٔ) وىذِه األسماء خارجة عن االوزان القياسية السم اآللة
              :الجموع 

من المعروف ان الجموع في العربية عمى نوعين : جمع سالم  وجمع تكسير ،ولجمع التكسير أوزان 
 كثيرة منيا أربعة لمقمة واالوزان االخرى لمكثرة ـ كما سنرى ـ 

                 .جمع المذكر السالم:ٔ
فيو ، وحمموا عميو الفاظًا وىو الذي يرفع بالواو ، ويجر وينصب بالياء ، ألن المفظ الواحد صّح وسمم     

     ( . ٜٓٔ)مثل :أولو ،وألفاظ العقود
ان المتنبي لم يأت بجمع المذكر السالم ولو في بيت واحد من ىذِه القصيدة وَلعل السبب في 

       كما يبدو لي يعود الى : -ذلك
 القمة.اختالف الدالالت في الجموع ، كما يقول ابن يعيش :ان الجمع السالم بنوعيو يفيد  -1
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مقام الممدوح في القصيدة قد يكون ىو الذي أدى الى عزوف الشاعر عن استعمال جمع المذكر  -ٕ  
الن جمع  -مثالً  –السالم ،لكون ىذا الجمع يفيد القمة ، فيو لذلك مال الى الجموع االخرى كجمع التكسير 

    ة .واخرى تدل عمى الكثر  –التكسير فيو من االوزان منيا مايدل عمى القمة 
 إن طبيعة الشعر ولغتو الخاصة بو ليا من األثر في انتقاء بعض الجموع دون اآلخر   -ٖ
ان جمع المذكر السالم وما فيو من الواو والنون يدل عمى ارادة )الحدث( ،كما كان الفعل يأتي منو  -ٗ

المذكر السالم من الفعل بالواو والنون )قائمون(جمع المذكر سالم ، فالفعل منو يقومون ، وبيذا يقرب جمع 
مثاًل فيي اقرب الى األسمية ،واالسمية تعني الثبوت .   –، أي :من الحدث.عمى عكس جموع التكسير 

يقول ابن يعيش :) فأما جمع السالمة فانو يجري مجرى عالمة الجمع من الفعل إذا قمت : يقومون 
فة مجرى جمع الضمير في الفعل ألنو ويضربون فأشبو قولك قائمون يقومون وجرى جمع السالمة في الص

 . (ٓٔٔ) يكون عمى سالمة الفعل فكل ماكان أقرب الى الفعل كان من جمع التكسير أبعد(
               . جمع المؤنث السالم: ٕ

وىو مادل عمى اكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء عمى مفرده ويشترك في ىذا الجمع من المؤنث 
                      .(ٔٔٔ)من يعقل وما اليعقل

واذا نظرنا في أبيات القصيدة وجدنا ان المتنبي لم يذكر من جمع المؤنث السالم ِإاّل بما يتناسب  
 مع طبيعة الشعر ومقام الممدوح .مثل : )حمالت ، الردينيات ،المبات ، اليامات( كما في قولو :

 المبات والنصر قادمبضرب اتى اليامات والنصر غائب        وصار الى             
               فاليامات جمع)اليامة(. 

 والمبات جمع )المبة(. 
                 . جمع التكسيرٖ

ىو ما دل عمى أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده تغييرًا مقدرًا أوتغييرًا ظاىرًا ،أبنيتو سبعة وعشرون      
 (ٕٔٔ):منيا أربعة لمقمة والباقي لمكثرة

ييمنا في ىذا البحث ىو ماجاء بو المتنبي من صيغ جمع التكسير عمى االوزان التي ان الذي  
                        تفيد القمة أوالتي تفيد الكثرة .

فاذا نظرنا الى أبيات القصيدة نجد ان االوزان المختمفة ليا معانٍ  مختمفة ،فمن ذلك عمى سبيل  
بطال، اسياف، أصوات( جمع : بطل،وسيف،وصوت.وىذا الوزن المثال ،ماجاء عمى زنة )أفعال( مثل )أ

والمراد بالقمة ماكان من الثالثة ألى العشرة فإن زاد عمى العشرة فيو  -من االوزان االربعة التي تفيد القمة
 . اما الصيغ االخرى فقد جاءت عمى أوزان تفيد الكثرة ومنيا ماياتي:  (ٖٔٔ)من جموع الكثرة 
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 (ٗٔٔ)وسكون العين ،وينقاس في )أفعل فعالء( وفي مؤنثو، مثل :أحمر وُحمر وحمراء ُفْعل: بضم الفاء -ٔ
. وأبيض وبيضاء وبيض، ويجب كسر فاء ىذا الجمع اذا كان عينو )ياء( مثل بيض في جمع أبيض 

 ،كما في قول المتنبي:
 ومن َطمب الفتح الجميل فإنما       مفاتيحو البيض الخفاف الصوارمُ 

. (٘ٔٔ)الفاء وضم العين، ويطرد في كل اسم عمى )ُفعمو( وفي )فعمى(مؤنث)أفعل(ُفَعل: بضم  -ٕ
    واستعمل المتنبي ىذا الصيغة ليدل بيا عمى الكثرة ،فذكر )ُجَثث( ومفرده )جّثة(.

. جاء ىذا (ٙٔٔ)َفْعمى: ويطرد في وصف دال عمى ىالك ،أوتوجع او تشتت بزنة)فعيل( بمعنى مفعول -ٖ
 . (ٚٔٔ)نبي ليدل عمى ىالك وتوجع كما في )قتمى(و)كممى( مفردىا :قتيل وكميمالجمع في قصيدة المت

 (ٛٔٔ)ُفّعال: بضم الفاء وتشديد العين ،ويطرد في وصف عمى فاعل لمذكر عاقل صحيح الالم. -ٗ
فالجمع الذي ورد عند المتنبي عمى ىذا القياس ىو )الحّداث(.ان ىذِه الصيغة تدل عمى التكثير في القيام 

 ،كما ىو واضح في قول المتنبي:بالفعل 
 -٘              تجّمع فيو كل لسـٍن وامٍة           فمـا تفيم الٌحّداَث أال التـراجمُ         

   نذكر منيا ماجاء في ىذه القصيدة:  (ٜٔٔ)ويطرد في ثمانية أوزان –ِفعال: بكسر الفاء 
جمع ثوب و)فراخ(  والفاؤىما ياء مثل :)ثياب( وىو)َفْعل( و)َفْعمة( اسمين او وصفين ليست عينيما  -أ

                      . (ٕٓٔ)وىو جمع فرخة 
)ُفْعل( اسمًا غير واوي العين واليائي الالم ، ومما جاء عمى ىذا الوزن عند المتنبي ىو )رماح( جمع  -ب

                                  ُرْمح.
كرام( جمع كريم،   (يح الالم ، ذكر المتنبي من ذلك :)فعيل(و)فعيمة( وصفي باب كرم صح -ج

و)خفاف( جمع خفيف و)صغار( جمع صغير ، يبدو ان ىذا الجمع يدّل عمى السجايا والطباع بما 
                               يقتضيو مقام الممدوح وشجاعتو.

وجيوش، مفرد  ليوث ، مثل: .(ٕٔٔ)ُفُعول :بضمتين :ويطرد في اسم ثالثي ساكن العين ،مثمث الفاء -ٙ
                         وجيش . :ليث، كل منيما 

 فواعل : ويطرد في )فاعمة( أو صفة وفي اسم عمى )فاعل( أو)فاعل( وصفًا لمؤنث او لمذكر عاقل -ٚ

. وقد جاء في قصيدة المتنبي مما جاء عمى )فواعل(: )صوارم، غواشم ،عواصم ،قوادم، (ٕٕٔ)
ىذه الصيغة عمى كثرتيا ، نجدىا اكثر داللة عمى الثبوت كما يبدو واضحًا من أبيات غوارم،حواكم(..و 

                                            .(ٖٕٔ) القصيدة
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فعائل: ويطرد في كل مؤنث اسمًا كان اوصفة ثالثو مدة سواء أكان تأنيثو بالتاء أم باأللف مطمقًا أم  -ٛ
 –عمائم(. والمالحظ  عزائم، بيائم، ىذا القياس عند المتنبي : )غمائم،.  ومما جاء عمى (ٕٗٔ)بالمعنى

        . ان ماجاء عمى صيغة )فعائل( من جموع األسماء -ىنا
)  مايشبو فعالل : وىو ما ماثمو في عدد الحروف والييئة عمى الرغم من مخالفتو لو في الوزن مثل : -ٜ

الذي يطرد في المزيد من الثالثي ،وقد ذكر المتنبي من ذلك : )أراقم( ليدل بو عمى الكثرة. (ٕ٘ٔ)أفاعل( 
                                              

 مفاتيح ( كما في قولو :( مفاعيل : ومما جاء عمى ىذا القياس عند المتنبي ىو  -ٓٔ
 مفاتيحو البيض الخفاف الصوارمُ ومن طمب الفتح الجميل فانما                      

 ويطرد ىذا الجمع ايضًا في المزيد من الثالثي وىو يفيد الكثرة .

 الخاتمة
 يمكن ان نوضح خالصة البحث ونتائجو فيما يأتي :

   جاءت لغة القصيدة بألفاظ فصيحة جزلة أحيانًا وىي تناسب مقام الممدوح .    -ٔ  ٔ 
كان المتنبي يجمع بين اسم الفاعل واسم المفعول مع طباق ايجاب في أحد شطري البيت، فيزيد المعنى  -2

 وضوحًا من ذلك قولو في الشطر الثاني:)فما مات مظموم والعاش ظالم( . 
)الميث،        كما كان المتنبي في بعض األحايين يذكر المفرد وجمعو في البيت نفسو مثل:  -3

 ش، والجيوش(.والميوث(.) الجي

مثل استعمالو )قد(  -كان المتنبي يستعين بالقرائن لتحديد دالالت الجمل من حيث األبعاد الزمنية -4
فالفعل وحده اليمكن ان يدل عمى المعنى الذي يدل عميو الفعل  لوكان مقترنًا بقد، فالفعل المقترن 

يذا القرين )قد( فانو اليدل إاّل عمى بـ)قد( يعني التأكيد لوقوع الفعل بأنو شيء  حتمي ،فان لم يسبق ب
 معنى الماضي القريب .

استعان المتنبي بـ )االفعال الناقصة( كان واخواتيا لتأدية المعاني التي يريدىا  الشاعر في الممدوح -٘
 وأزمنة ىذِه األفعال فـ )أصبح(وأخواتيا أزمنتياخاصة،أما كان فيو عامة ليذِه االوقات ولغيرىا.

استعان  -ٙ                                             
            المتنبي بالمصدر ليحقق النصراألكيد لسيف الدولة .

ورد في القصيدة الفعل المضارع الذي جاء بـ )صيغة البناء مرة واالعراب مرة اخرى لتأدية المعنى  -ٚ 
  ن الحديد(.بشكل دقيق كما في :) وىن ِلما يأخذن منك غوارم( وفي )اتوك يجرو 
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 وردت عند المتنبي تراكيب لغوية يفيم منيا تحديد مقدار زمان الحديث مثل :) قبل نزولو (،في قولو: -ٛ

             )سقتيا الغمام الغر قبل نزولو(.
كما كان لمحروف المشبية بالفعل : )ان واخواتيا ( تأثير كبير في ترسيخ بعض المعاني التي أضفاىا  -ٜ 

         الممدوح ،لكون ىذه الحروف تفيد التوكيد .  الشاعر عمى 
 ومن التعابير االخرى نجد دخول ) ما ( عمى الحرف المشبو بالفعل )إن( فتكفو عن العمل . -ٓٔ 

                                                                    كان المتنبي يجمع في البيت الواحد اكثر من مفعول كما في قولو:   -ٔٔ
 تموت الخوافي تحتيا  والقوادمُ        ضممت جناحييم عمى القمب ضمةً    ضممت

ظيرت في القصيدة مجموعات من االلفاظ تتقارب فييا معاني المفردات تحت مسمى واحد يجمعيا  -ٕٔ
والفاظ أعداء  -ذه الحقول تتمثل في : الفاظ فضائل الممدوح التي تسمى بالحقول الداللية،وكانت ى

والفاظ الحضارة العربية  -والفاظ الطبيعة الساكنة والمتحركة  -والفاظ الحرب   -سيف الدولة 
    والفاظ اعضاء االنسان _ وألفاظ االلوان . -والفاظ الشعوب والقبائل  -االسالمية 

ِه القصيدة ،فمن ذلك:العام والخاص،الكل الجزء،انتقال الداللة ،فمفظة وكانت لمداللة مستوياتيا في ىذ -ٖٔ
العروس مثاًل اصميا من العرس وىو الدخول بعد االمالك والبناء انتقمت الداللة من معنى الدخول الى 

 معنى العرس والعروس: نعت .
ومن  -٘ٔألضداد . ومن مجاالت التعبير الداللي :ظير الترادف،والمشترك والتضاد فضاًل عن ا -ٗٔ

الظواىر الداللية التي وردت في ىذِه القصيدة ىي الصيغ لممشتقات ولمجموع .  فمن المشتقات: اسم 
الفاعل،اسم المفعول،الصفة المشبية وغيرىا كثير. ومن الجموع :نجد جمع التكسير وىو من اكثر 

جدًا ،أما جمع المذكر السالم فمم يأِت  الجموع ورودًا لديو ،ومن جمع المؤنث السالم نجد لُو ألفاظًا قميمة
 بو المتنبي في ىذه القصيدة ولو ببيت واحد.

 اليوامش :

                                                           
 مـن( التغمبـي حمـدان بـن اهلل عبـد الييجـاء أبـي بـن عمـي)ب المعـروف ، اهلل عبـد بـن عمـي ىـو:  الحمـداني الدولـة سيف - ٔ

 ، الحمـــداني الدولــة ســـيف القائــد. (نومكــا تـــاريخ بــال)  ٕٛٔص ، ٖج  الزركمـــي الــدين ،خيــر  االعـــالم.  حمــدان آل أســره
 بشــرح المتنبــي ديـوان ،ٜٕص  م ٜٜٛٔ   بغــداد واالعـالم الثقافــة وزارة منشــورات ، الكبيسـي المجيــد عبـد حمحــان الـدكتور
 . ٛٓٔ - ٜٗص م، ٜٜٚٔ - ىـٜٜٖٔ لبنان بيروت الثاني، المجمد ، البرقوقي

 

 منظور البن العرب لسان الى بالرجوع وذلك الداللية الحقول عن الحديث عند الثالث المبحث في المفردات توضيح.  ٕ

ٗٙص   م ٖٜ٘ٔ القاىرة ، حممي كمال محمد ، المتنبي الطيب ابو - ٖ
 

ٓٔص  مٜٛٛٔ بغداد  النيضة مكتبة ، الخزرجي أحمد ،عبود المتنبي حكم -ٗ
 

ٗٙص ٖٜ٘ٔ ،القاىرة حممي كمال ،محمد التنبي الطيب ُينظرابو - ٘
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  األشـرف النجـف.  شـكر ىـادي شـاكر تحقيـق المـدني  معصوم بن الدين صدر عمي ، البديع انواع في الربيع ُينظرانوار - ٙ

        ٕٖ - ٖٔص  ٕج    مٜٛٙٔ - ىـٖٛٛٔ

ٗ٘ٔص ٜٚٛٔ ، بغداد العامة الثقافية الشؤون دار ، الصائغ اهلل عبد دز. نقدياً  معياراً  الفنية ينظرالصورة ٚ-
 

 ٖٖٚص ٚج العرب لسان ينظر. ٛ

 االولـى الطبعـة ، ياسـين آل حسـين محمـد الشـيخ تحقيـق( ىــٛ٘ٗ ت)  االندلسـي سـيده إلبـن المتنبـي ابيـات مشكل شرح - ٜ
ٕٕٚص(  الطبع مكان يذكر لم) ٜٚٚٔ

 

.ٖٖٚص  نقدياً  معياراً  الفنية الصورة - ٓٔ
 

ٔٛص(     تاريخ بدون) العربي الفكر دار  القاىرة ، يونس الحميد عبد ترجمة – جاريت – الجمال فمسفة - ٔٔ
 

ٖٓٔص ، م ٜٓٛٔ بغداد ىالل ميدي ماىر الدكتور ، العرب عند والنقدي البالغي البحث في وداللتيا االلفاظ جرس - ٕٔ
 

 نيضــة مطبعــة) طبانــة وبــدوي الحــوفي أحمــد تحقيــق األثيــر بــن الــدين ،ضــياء والشــاعر الكاتــب ادب فــي الســائر المثــل - ٖٔ
ٕٕ٘ص(مٜٜ٘ٔ، االولى ط القاىرة مصر

 

ٔٙص(ٜٙٚٔ، بغداد)، الخياط جالل ،الدكتور والتحول المثال - ٗٔ
 

 اليـــو تنســـب أن وىـــي تنصـــبيا قرينـــة بنصـــب ذلـــك عمـــى داالً  بـــو المشـــبو وتريـــد المشـــبو تـــذكر أن ىـــي(المكفيـــة االســـتعارة -٘ٔ
 القـــاىرة(ىــــٕٙٙت)الســـكاكي بكـــر بـــن يوســـف ،أبويعقـــوب العمـــوم مفتـــاح(. المســـاوية بـــو المشـــبو لـــوازم مـــن شـــيئاً  وتضـــيف
 ٜٚٔ،صٖٜٚٔ

ٜٔص(ٜٚٚٔبغداد،) عبود محسن جاسم/ المتنبي عند القومي التطمع  -ٙٔ
 

 بــبعض مســبوقة تكــون وقــد متصــمة اوغيــر بالضــمائر متصــمة تكــون قــد وىــي القصــيدة فــي ت ورد كمــا  االفعــال ذكــرت.  ٚٔ
 . النحوية االدوات من او  الضمائر  تمك من  اجردىا ان دون ، مسبوقة اوغير الفعل تسبق التي النحوية االدوات

  ٜٗٛٔ بغــداد الجامعــة مطبعــة ، االولــى الطبعــة  المنصــوري جــابر عمــي الــدكتور ، العربيــة الجممــة فــي الزمنيــة الداللــة - ٛٔ
ٜٗص

 

 ٖٚص  ٔ ج  ٜٔ٘ٔ  القاىرة ٙط السعادة، مطبعة – مالك ابن الفية عمي عقيل ابن شرح - ٜٔ

 ٖٔص ٖٜٙٔ طبعة( ىـٔٙٚ ت) ىشام  البن الصدى وبل الندى قطر شرح - ٕٓ

ٓ٘العربية،ص الجممة في الزمنية لداللة- ٕٔ
 

 الضـــامن حـــاتم القيســـي،الدكتور نـــاجي أحمـــد الـــدكتور ،تحقيـــق المـــؤدب ســـعيد بـــن محمـــد بـــن لمقاســـم التصـــريف دقـــائق - ٕٕ
ٕٔص( ٜٚٛٔ – العممي المجمع مطبعة) تورال حسين  ،الدكتور

 

 ج(   ت -د) لمكتـاب العربيـة الـدار ، قبـاوة الـدين فخـر الـدكتور تحقيق  االشبيمي عصفور ،ابن  التصريف في الممتع - ٖٕ
ٔ٘ٗص  ٕ

 

ٕٙٓص  الصدى وبل الندى قطر شرح  - ٕٗ
 

ٜٗص.  ٜٔٚٔ األشرف ،النجف اآلداب مطبعة  شالش طو ىاشم الدكتور ،  ومعانييا الفعل أوزان ينظر - ٕ٘
 

 ٚ،جٜٛٙٔ مصر – المنيرية الطباعة دار -(ىـ ٖٗٙ يعيش بن عمي) يعيش ،ابن المفصل شرح - ٕٙ
  ٜٓ-ٜٛص،

 ٘ٚٔص ٛ ج  م ٖٕٓٓ، القاىرة الحديث دار( ىـٔٔٚ ت) منظور ،ابن العرب لسان - ٕٚ
 

ٗٗص: العربية الجممة في الزمنية الداللة - ٕٛ
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 ، بغــداد النيضــة مكتبــة(  وشــعره حياتــو المتنبــي الطيــب ابــو) كتــاب ضــمن أمــين أحمــد االســتاذ بقمــم الطيــب ابــي فمســفة- ٜٕ

ٛٔ،ص ٜٛٛٔ الثانية الطبعة
 

 ٖٙ٘ص ٔ،ج ِالعرب لسان - ٖٓ

ٓ٘ٔص  ٕ،ج المفصل شرح - ٖٔ
 

ٔٙٔص الصدى وبل الندى قطر شرح - ٕٖ
 

ٔٙٔص:الصدى وبل الندى قطر شرح - ٖٖ
 

ٜ٘ص  ٛج المفصل شرح - ٖٗ
 

ٔٙٔص:  الصدى وبل الندى قطر شرح - ٖ٘
 

 . ٔٛص  ٛج المفصل شرح - ٖٙ

. ٖٙٔص:  الصدى وبل الندى قطر شرح - ٖٚ
 

.  ٖٕ٘ص ٔج العرب لسان- ٖٛ
 

ٚٛص ٕج المفصل شرح - ٜٖ
 

 ،مصـــر ٕ،ط المصـــرية الييئـــة ىـــارون محمـــد الســـالم عبـــد تحقيـــق( ىــــ ٓٛٔ ت عثمـــان بـــن عمـــرو) ،ســـيبويو الكتـــاب - ٓٗ
  ٙٚٔص  ٖج ،ٜٚٚٔ

ٕٛٛص  ٔج  العرب لسان - ٔٗ
 

 آخر  منحىً  المبحث الياخذ كي االطالة من تجنباً  - ٕٗ

ٜٕٗص الصدى وبل الندى قطر شرح - ٖٗ
 

ٕٙ٘ص نفسو المصدر - ٗٗ
 

ٖٛٔص  ٔج العرب لسان ينظر - ٘ٗ
 

ــــــة - ٙٗ ــــــة ينظرالجمم ــــــى  العربي ــــــدكتور والمعن ــــــن دار الســــــامرائي صــــــالح فاضــــــل ،ال ــــــى حزم،الطبعــــــة اب  - ىـــــــٕٔٗٔ األول
ٕٙٚم،صٕٓٓٓ

 

 نعيده فال الثاني المبحث في التركيبي التحميل في النحوية الموضوعات عن تحدثنا - ٚٗ

ٜٚ،صٕٜٛٔ ،الكويــت عمــر مختــار أحمــد ،الــدكتور الداللــة عمــم - ٛٗ
 كــاظم ، فــالح حســين حمــيم ، الماشــطة الحمـيم عبــد مجيــد ترجمــة الداللــة عمـم  ، 

 ٔ٘ص ،ٜٓٛٔ البصرة جامعة ، االداب كمية.  باقر حسين

 أن الأريـد كمـاأنني  البحـث ثنايـا فـي بعضـيا الـى أشـرت ألننـي المفـردات ليـذهِ  المعجميـة الداللـة عـن اتحـدث أن الاريد - ٜٗ
 القصـيدة ىـذه فـي  الدالليـة الظـواىر عـن بالحـديث اكتفـي وانمـا. دراسـة اشـبعت ألنيـا واصـطالحاً  لغـة الداللـة عن اتحدث

 ..البحث ىذا مع يتناسب بما

 .بالمنعة يصفونيم أو أقوياء خصوميم يجعمون الشعراء عادة من وىذه ابطال بأنيم الممدوح أعداء الشاعر وصف - ٓ٘

  القصيدة في وردت كما( حمالت) لفظ ذكرت - ٔ٘

ص ٖج العرب لسان.بالشام قوم:شيء،والخضارمة كل من الكثير: الخضرم - ٕ٘
ٕٔٚ

 

 . ٚٓٗص ٗج العرب لسان. دوياً  لو تسمع البعيد الصوت: ،وقيل يفيم اليكاد خفي صوت: الزمزمة: زمازم - ٖ٘

ٜٛص  ٘ ج العرب لسان. الييا منسوبة المشرفية ،والسيوف الريف من تدنو اليمن أرض من قرى:  المشرفية- ٗ٘
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  ٚ٘ٗص ٘ج العرب لسان    الوثيق االسد: ،وقيل االسد من الخمق الشديد:  ضبرم جمع: ضبارم  - ٘٘

 ٛص ٙج العرب لسان. وحده طرفو وىو السيف ضبة جمع: الظبى - ٙ٘

  ٜٜٗص ٙج  العرب لسان.الخوذ: العمائم - ٚ٘

 لسـان. عميـو ماقـدر كـل ويأخـذ الناس يخبط الذي: والغشوم غشوم، حرب:  ،ويقال وغشوم غاشم رجل:  يقال: الغواشم - ٛ٘
  ٖٓٙص   ٙج العرب

 ٕٕٓص ٗج العرب لسان. أراقم وجمعيا نقش أي رقم ظيرىا عمى التي الحية:أرقم -ٜ٘

 .المعركة عمييا دارت التي الحدث قمعة: ااُلحديب - ٓٙ

ٜٚٗص ٘ج العرب لسان.االسود من المقدام الشديد الضاري ىو:الضرغام االسد: ،وقيل االسد: الضرغام - ٔٙ
 

 أوالدىـم عمـى يعمقونيـا االعراب كان خرزات وىي:تميمة:،وقيل االنسان عمى تعمق عوذة:،والتميمة التميمة جمع:التمائم - ٕٙ
ٜٕٙص ٔج العرب لسان. بزعميم والعين النفس بيا يتقون

 

ٚٚٙص ٔج العرب لسان.الفم:الثغر - ٖٙ
 

 (ع،ص،م) مادة.  ٜٕٔص ٙج العرب لسان. اليد من السوار موضع: ،وىو المعصم جمع:المعاصم - ٗٙ

 .ٙٔص ٛج العرب لسان. والمنخر الصدر وسط: ،والمبة المبة جمع:المبات - ٘ٙ

 .  ٕ٘٘ص ٕج العرب لسان -ٙٙ

 ،الطبعـة العربيـة المغـة فقـة فـي فصـول ، التـواب عبـد رمضـان الـدكتور:  مـنيم ، الـداللي التطـور البـاحثين بعـض سماه - ٚٙ
ٖٚٓص ٖٜٚٔ،القاىرة االولى

 ٘ٚ،ص ٜٛٚٔ ،القاىرة والنشر لمطباعة الثقافة ،دار الثانية ،الطبعة المغة عمم الى مدخل ا 

ٓٛ-ٖٔ،ص ٜٓٛٔ العراق واالعالم،جميورية الثقافة وزارة ،منشورات المغة في ،الترادف لعبي مالك حاكم
 . 

 بغـداد ، المثنـى مكتبـة(ىــٕٖٔ ت) دريـد بـابن المعـروف البصري االزدي الحسين بن محمد بكر ،البي المغة ينظرجميرة -ٛٙ
ٕٕٗص ٖج ىـٖٙٗٔ طبعة عن

 أحمـد محمـد تحقيـق( ىـٜٔٔ ت) السيوطي الدين ،لجالل ياوانواع المغة عموم في لمزىرا.
  ٜٕٗص ٔج ٜٛ٘ٔ ،القاىرة العربية الكتب  أحياء ،دار الرابعة ،الطبعة وآخرين المولى جاد

ٕٙص ٕج العرب لسان ينظر - ٜٙ
 

 ٕٛٚص ٖج العرب ينظرلسان ـ ٓٚ

ٕٕٓص ٖج العرب لسان - ٔٚ
 

ٖٕٖ ص ٘ج العرب لسان - ٕٚ
 

ٕٚٔ ص ٙج العرب لسان ينظر - ٖٚ
 

ٜٗٗ ص ٙج العرب لسان - ٗٚ
 

ٖٖ٘ص ٜج العرب لسان - ٘ٚ
ٖٛص  المغة في الترادف ،  

 

  ٕٓٗص والمعنى العربية ،الجممة ٜٗص المغة في ينظرالترادف - ٙٚ

  ٚ٘ٗص  ٘ج العرب لسان - ٚٚ

  ٕٓٗص  والمعنى العربية الجممة ،ٜٚٗص ٘ج العرب لسان - ٛٚ

 ٕٓٗص  والمعنى العربية الجممة ، ٖٚٔص ٛج العرب لسان - ٜٚ

ٚٙ٘ ص ٔج العرب لسان - ٓٛ
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ٚ٘ٔص ٖج العرب لسان - ٔٛ

 

ٜٛص ٘ج العرب لسان - ٕٛ
 

ٖٕٖص ٘ج العرب لسان - ٖٛ
 

 ٛص ٙج العرب لسان -ٗٛ

 (.الممدوح) الحمداني الدولة سيف بذلك يقصد -٘ٛ

 ت) االثيـر بابن المعروف محمد بن المبارك الدين ،مجد والذوات واالذواء والبنات والبنين واالميات اآلباء في المرصع - ٙٛ
ٕٖ٘ص.  ٜٔٚٔ ،بغداد االرشاد ،مطبعة السامرائي ابراىيم الدكتور تحقيق( ىـ ٙٓٙ

 

ٖٖٔ -ٕٖٔص المغة في الترادف - ٚٛ
 

 ٓٙص ، ٜٓٛٔ ،القاىرة االولى ،الطبعة شاىين محمد توفيق دكتور ، وتطبيق نظرية  المغوي المشترك - ٛٛ
 

ٙٙٔص  ٜ٘ٙٔ  القاىرة ، أنيس ابراىيم ،دكتور العربية الميجات في - ٜٛ
 

 ٜٙٔص نفسو المصدر ينظر.  ٜٓ

 ٜٚص البرقوقي بشرح  المتنبي ديوان ينظر. ٙ

 
ٜٚٔ -ٙٙٔص ،ٜ٘ٙٔ ، الثالثة الطبعة ، القاىرة ، المصرية االنجمو ،مكتبة أنيس ابراىيم ،الدكتور العربية الميجات في- ٕٜ

 

ٕٚص ،ٜٜٓٔ ، الموصل ، والنشر لمطباعة الحكمة دار ،مطبعة الضامن صالح حاتم ،الدكتور المغة فقة - ٖٜ
 

ٜٕٗ،صٖٜٚٔ، القاىرة ، االولى ،الطبعة الوىاب عبد رمضان ،الدكتور المغة فقة في فصول - ٜٗ
 

ٜٕٗص نفسو المصدر - ٜ٘
 

ٜٕٗص نفسو المصدر - ٜٙ
 

 ٔٚص مٕٓٓ٘/  ىـٕٙٗٔ ، الفاىرة االداب مكتبة ، حيدر عوض فريد الدكتور ، وتطبيقية نظرية دراسة الداللة عمم.  ٜٚ

 ٖٛص نفسو المصدر ينظر.  ٜٛ

 ٜٕٙص ، ٔج ، العرب لسان ينظر ٜٜ

 ٙٓٙ ، ٘ج العرب لسان ينظر.  ٓٓٔ

 .البحت ثنايا في تناولتيا كميا بالصيغ تتعمق التي االخرى الجوانب الن فالجموع المشتقات بتناول اكتفي- ٔٓٔ

 مطبعــة ، الحميــد عبــد الــدين محيــي محمــد تحقيــق( ىـــ ٙٔٚ ت) ىشــام بــن اهلل عبــد ، الصــدى وبــل النــدى قطــر شــرح - ٕٓٔ
ٖٖٓص  ٖٜٙٔ مصر  السعادة

 

 ،ٕٙٗٔ، مصـــر ، لمجامعـــات النشـــر دار ، عكاشـــة محمـــود الـــدكتور ، الداللـــة عمـــم ضـــوء فـــي المغـــوي التحميـــل ينظـــر. ٖٓٔ
 ٔٚص مٕ٘ٓٓ

   ٕٜٚٔ  القــاىرة ، المصــرية الكتــب دار ، الخامســة الطبعــة ، الحمــالوي أحمــد الشــيخ ، الصــرف فــن فــي العــرف شــذا - ٗٓٔ
ٓ٘ص

 

ٔ٘ص:  الصرف فن في العرف شذا - ٘ٓٔ
 

 التغير أي: الحدوث- ٙٓٔ

  ٕٖٔ -ٖٔٔص: الصدى وبل الندى قطر شرح - ٚٓٔ
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 (. ومفعل ومفعمة، مفعال،)المثال سبيل عمى اآللة ألسم القياسية االوزان من- ٛٓٔ

٘ٗص: الصدى وبل الندى قطر شرح - ٜٓٔ
 

 ٘ص: ٘ج المفصل شرح - ٓٔٔ

ٚٗص: الصدى وبل الندى قطر شرح - ٔٔٔ
 

ٕٚص الصرف فن في العرف شذا - ٕٔٔ
 

٘ٚٔ،صٕالكتاب،ج - ٖٔٔ
 

٘ٚص الصرف فن في العرف شذا - ٗٔٔ
 

ٙٚص الصرف فن في العرف شذا - ٘ٔٔ
 

 نفسو المصر - ٙٔٔ

 البحث بداية في القصيدة يراجع- ٚٔٔ

ٚٚص الصرف فن في العرف شذا- ٛٔٔ
 

ٛٚص نفسو المصدر - ٜٔٔ
 

 . الجمع من الصيغة ىذهِ  لمالحظة القصيدة مراجعة يمكن - ٕٓٔ

ٛٚص الصرف فن في العرف شذا - ٕٔٔ
 .اوبكسرىا أوبضميا الفاء بفتح يرد أي: الفاء مثمث  

 

ٓٛص الصرف فن في العرف شذا - ٕٕٔ
 

 . البحث بداية في القصيدة يراجع - ٖٕٔ

 ٓٛص الصرف فن في اعرف شذا- ٕٗٔ
 

 ٖٛص الصرف فن في العرف شذا- ٕ٘ٔ

 المـصـادر
              م.ٖٜ٘ٔأبو الطيب المتنبي ، محمد كمال حممي ،القاىرة  -1
 م.ٜٜٙٔ،خير الدين الزركمي،الطبعة الثالثة ،بيروتاالعالم  -2

 أنــوار الربيــع فــي انــواع البــديع ،عمــي صــدر الــدين بــن معصــوم المــدني تحقيــق شــاكر ىــادي شــكر ، -3
                               م.ٜٛٙٔالنجف االشرف 

 م.ٜٔٚٔاألشرف،النجف  أوزان الفعل ومعانييا ،الدكتورىاشم طو شالش ،مطبعة اآلداب، -4

. التحميـــل المغـــوي فـــي ضـــوء عمـــم الداللـــة ، الـــدكتور محمـــود عكاشـــة ، دار النشـــر لمجامعـــات ، مصـــر ، ٘
 م .ٕ٘ٓٓىـ / ٕٙٗٔ

 م.ٜٓٛٔ.الترادف في المغة ، حاكم مالك لعيبي ،منشورات وزارة الثقافة واالعالم ،جميورية العراق ٙ 
  .مٜٚٚٔ. التطمع القومي عند المتنبي ، جاسم محسن عبود ،بغداد ٚ
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. جــرس االلفــاظ وداللتيــا فــي البحــث البالغــي والنقــدي عنــد العــرب ،الــدكتور مــاىر ميــدي ىــالل، بغــداد ٛ
                                م.ٜٓٛٔ

                           م. ٕٓٓٓارابن حزم،الطبعة األولى . الجممة العربية والمعنى ،الدكتورفاضل صالح السامرائي ، دٜ
ىـــ( مكتبــة ٕٖٔالمغــة ،ألبــي بكــر محمــد بــن الحســن األزدي البصــري المعــروف بــابن دريــد)ت جميــرة  -ٓٔ

 ىـ . ٖٙٗٔالمثنى بغداد عن طبعة 
      م. ٜٛٛٔحكم المتنبي ،عبود احمد الخزرجي ، مكتبة النيضة بغداد  -ٔٔ
كتور حــاتم دقـائق التصــريف لمقاســم بـن محمــد بــن ســعيد المـؤدب ، تحقيــق أحمــد نـاجي القيســي ، والــد -ٕٔ

داللـة الزمنيـة فـي ال -ٖٔم.  ٜٚٛٔالضامن ،والدكتور حسين تورال ،مطبعة المجمع العممـي العراقـي 
  مٜٗٛٔمعة ،الطبعة االولى ،بغداد ، الدكتور عمي جابر المنصوري مطبعة الجاالجممة العربية

 م .ٜٜٚٔديوان المتنبي بشرح البرقوقي ،المجمد الثاني ، بيروت لبنان  -ٗٔ
 شــذا العــرف فــي فــن الصــرف ، الشــيخ احمــد الحمــالوي ،دار الكتــب المصــرية ، الطبعــة الخامســة ، -٘ٔ

                     م .ٕٜٚٔالقاىرة 
ىــــ( مطبعـــة الســـعادة ،الطبعـــة ٜٙٚشـــرح ابـــن عقيـــل عمـــى الفيـــة ابـــن مالـــك ،عبـــد اهلل بـــن عقيـــل )ت  -ٙٔ

 م .          ٜٔ٘ٔالسعادة ،الطبعة السادسة ، القاىرة 
ىــ( تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد ٔٙٚشرح قطر النـدى وبـل الصـدى ،عبـد اهلل بـن ىشـام )ت -ٚٔ 

  م .ٖٜٙٔالحميد ،مطبعة السعادة ،مصر 
 ،سـينىــ( تحقيـق الشـيخ محمـد حسـن آل ياٛ٘ٗشرح مشكل ابيات المتنبي ،ابـن سـيدة االندلسـي )ت  -ٛٔ

    م.)لم يذكر مكان الطبع(.ٜٚٚٔالطبعة االولى 
  مٜٛٙٔار الطباعة المنيرية ،مصر ىـ( دٖٗٙح المفصل ،ابن يعيش ،عمي بن يعيش )تشر  -ٜٔ
 م.           ٜٚٛٔالصورة الفنية معيارًا نقديًا ،الدكتور عبد اهلل الصائغ دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد  -ٕٓ
  م.ٜٙٛٔعمم الداللة ، الدكتور أحمد مختار عمر ، الكويت  -ٕٔ
الداللة ترجمة مجيد عبد الحميم الماشطة ، حمـيم حسـين فـالح ، كـاظم حسـين بـاقر، كميـة االداب عمم -ٕٕ 

 ٜٓٛٔجامعة البصرة 
 .عمــم الداللــة دراســة دراســة نظريــة وتطبيقيــة ، الــدكتور فريــد عــوض حيــدر ، مكتبــة االداب ، القــاىرة ،ٖٕ

 م .ٕ٘ٓٓىـ / ٕٙٗٔ
  م.ٖٜٚٔن عبد التواب الطبعة االولى ، القاىرة .فصول في فقة المغة العربية ،الدكتور رمضإٗ 

 م.ٜٜٓٔفقة المغة ، الدكتور حاتم صالح الضامن ،مطبعة دار الحكمة لمطباعة والنشر ،الموصل  -ٕ٘
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فمســفة أبــي الطيــب بقمــم االســتاذ أحمــد أمــين ضــمن كتــاب )أبــو الطيــب المتنبــي حياتــو وشــعره( مكتبــة  -ٕٙ
          م.ٜٛٛٔالنيضة الطبعة الثانية بغداد 

 ترجمة عبد الحميد يونس ،دار الفكرالعربي ،القاىرة .)بدون تاريخ(. -جاريت –فمسفة الجمال -ٕٚ
فــــي الميجــــات العربيــــة ،الــــدكتور ابــــراىيم أنــــيس ،مكتبــــة االنجمــــو المصــــرية ،الطبعــــة الثانيــــة ،القــــاىرة  -ٕٛ

       م.ٜ٘ٙٔ
المجيد الكبيسي منشورات وزارة الثقافة واالعالم ، القائد سيف الدولة الحمداني ،الدكتور حمحان عبد  -ٜٕ

     م.ٜٜٛٔبغداد 
ىـ( تحقيق عبد السالم محمد ىارون ،الييئة المصرية ، ٓٛٔالكتاب، سيبويو ،عمرو بن عثمان )ت  -ٖٓ

   م.ٜٚٚٔالطبعة الثانية ،مصر 
المثـال  -ٕٖم. ٖٕٓٓىــ( دار الحـديث، القـاىرةٔٔٚلسان العرب ،ابن منظـور ،محمـد بـن ُمكـرم)ت  -ٖٔ

    م.ٜٙٚٔوالتحول ،الدكتور جالل الخياط ،بغداد 
ــدين بــن األثيــر )ت -ٖٖ ىـــ(تحقيق أحمــد الحــوفي ٖٚٙالمثــل الســائر فــي ادب الكاتــب والشــاعر ،ضــياء ال

 . ٜٜ٘ٔولى ،القاىرة وبدوي طبانة ،مطبعة نيضة مصر الطبعة األ
مــدخل الــى عمــم المغــة ،الــدكتور محمــود فيمــي حجــازي ،دار الثقافــة لمطباعــة والنشــر ،الطبعــة الثانيــة  -ٖٗ

     م.ٜٛٚٔالقاىرة 
المرصــــع فــــي اآلبــــاء واألميــــات والبنــــين والبنــــات واألذواء والــــذوات ،مجــــد الــــدين المبــــارك بــــن محمــــد  -ٖ٘

 ٜٔٚٔيق الدكتور ابراىيم السامرائي ،مطبعة اإلرشـاد ،بغـداد ىـ( تحقٙٓٙالمعروف  بابن األثير )ت 
   م.

ىـ( تحقيق محمد أحمد جاد المولى ٜٔٔالمزىر في عموم العربية وانواعيا ،جالل الدين السيوطي )ت -ٖٙ
  م .ٜٛ٘ٔوآخرين،دار احياء الكتب العربية،الطبعة الرابعة ، القاىرة 

 م .ٜٓٛٔور توفيق محمد شاىين ،الطبعة االولى ،القاىرة المشترك المغوي نظرية وتطبيق ،الدكت -ٖٚ
 م.ٖٜٚٔىـ(القاىرة ٕٙٙمفتاح العموم ،ابو يعقوب يوسف بن ابي بكر السكاكي )ت -ٖٛ
الـــــــدين قبـــــــاوة ،الـــــــدار العربيـــــــة  الممتع في التصريف ،ابن عصفور اإلشبيمي ،تحقيق الدكتور فخر -ٜٖ

 لمكتاب .)بدون تاريخ(.
Abstract 

 

One  of AL- Mutanaby poems  in praising  safe  AL-Dawla- AL- 

Hamadany  A  Linguistic  and  Semantic study  The research is consisted of an 
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Lntroduction,three sections ,conclusion and bibliography.The selected poem for 

the research begins with:-  
The  sections  of the research are the following:_ 

Section one: A Linguistic  reading and tinguistic  analysis  of the poem. 

Section two:the structvral  analysis  of  the poem deals with  sentence 

strucfures, nouns , verbs and contrastive pairs. 

Section three : the  Semantic  Featuse  of the poem  which divided in to  

two  parts :-  

The  first part   deals  with  vocalulavies  in general  and   Level  Cases of  

analytical  study the  Second  part  deals  with  the  derived  cases and  plurals  

and the  conclusion  which  deals  with  the  main  results   that  are  concluded .  
 


