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المستخلص

القصیدةصوتیاتمتناولةاألسلوبي،التحلیلبحسبالقصیدةألبیاتموسعاًتحلیالًالدراسةتقّدم

دراسةوھياللغة.علیھتدلالذيالحزنبشعورالدالالتتلكوربطالمتعددةودالالتھاوصورھا

.لم تُسبق في نطاق البحث

الكلمات المفتاحیة

أسلوب، أسلوبیة، جمالیات، انزیاح، صوتي، تركیبي، داللي.

Extract

The study provides an extensive analysis of the paddle vessels according

to the semolid analysis, entrepreneurs and their images and their multiple

implications and linking those signs with the sense of sadness indicated

by the language. A study has not been preceded in the search range.

keywords

Style, stylistic, aesthetics, flower, voice, synthetic, delighted.

المقدمة

مسرورا)باألعیادكنتمضى(فیماعبادابنقصیدةألبیاتموسعاًتحلیالًالدراسةھذهتعرض

تلكوربطالمتعددةودالالتھاوصورھاالقصیدةصوتیاتمتناولةاألسلوبي،التحلیلبحسب

الدراساتحقلففيوالكلمات.اللغةعلیھتدّلمتعددة،أبعادلھالذيالحزنبشعورالدالالت

قصیدتھباستدعاءوذلكالتاریخ،علىكشاھدعبادبنالمعتمداسمیظھراألندلسي،للعھدالثقافیة
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عّدة،نواحيمندراستھایمكنمقارنة،حسیّةومشاھدمقارناتمنصّورتھلِماالدراسة،محّل

إلىالدراسةھذهتھدفالطریقة.بھذهبالبحثتُسبقلمدراسةوھيوثقافیاً.وسلوكیاًوأدبیاًنفسیاً

الشاعرلغةتخضعإذالظاھرة،األلفاظخلفتتوارىالتيالعمیقةبالمعانيالنصمكوناتربط

التيالمعانيتلكإلىیقودماالكالموجرسواألحرفالمفرداتمنفیختارالواقعیة،لظروفھ

تتجاوز ظاھر الكالم.

مشكلة البحث

المفرداتفيذلكیظھرالكتابة،وأسلوببالحزنالشعوربینارتباطوجودالدراسةتفترض

أسسوفقإثباتھإلىالدراسةتسعىماوھوالضمائر،واختیاراألحرفوأصواتوالصور

علمیة.

أھداف البحث

األسلوبمالحظةخاللمناألدبي،التعبیرفيالحزنأثرعلىالضوءتسلیطإلىالدراسةتھدف

خلفالمتواریةبالمعانيالنصمكوناتربطإلىتھدفكمااألسلوبي.المنھجوفقوتحلیلھ

األلفاظ الظاھرة.

أھمیة البحث

ودالالتھاوصورھاالقصیدةصوتیاتفيمتوّسعةعباد،ابنأبیاتأسلوبیاًالدراسةتتناول

.المتعددة وربط تلك الدالالت بالحزن. وھي دراسة لم تُسبق في نطاق البحث نفسھ

منھج البحث

الكتشافالعاماللغةعلممفاھیماألسلوبعلمویستخدماألسلوبي،المنھجعلىالدراسةتعتمد

ناحیةمنوالموسیقىناحیةمنالنثربینالمقارنةعاقداًالشعري،لإلیقاعالجمالیةالخصائص

معالبالغة،علمبعكسشدیداًتوسعاًفیھاویتوسعالشعریةالصورةفيیبحثأنھكماأخرى.

3



دونالنحویة،تركیباتھإلىإضافةواإلیقاعیة،والصوتیةالجمالیة،الداللیةالنصلبنیةالتحلیل

تجاھل السیاق.

القصیدة

فیما َمضى ُكنَت بِاألَعیاِد َمسرورا

فَساَءَك العیُد في أَغماَت َمأسورا
تَرى بَناتَك في األَطماِر جائَِعةً
یَغِزلَن لِلناِس ما یَملِكَن قَطمیراً

بََرزَن نَحَوَك لِلتَسلیِم خاِشَعةً

أَبصاُرھُنَّ َحسیراٍت َمكاسیرا
یَطأَن في الطین َواألَقداُم حافیَةٌ

َكأَنَّھا لَم تَطأ ِمسكاً َوكافورا

ال َخدَّ إِّال تَشّكى الَجدَب ظاِھرهُ

َولَیَس إِّال َمَع األَنفاِس َممطورا

أَفطَرَت في العیِد ال عاَدت إِساَءتُھُ

فَكاَن فِطُرَك لِألكباِد تَفطیرا

قَد كاَن َدھُرَك إِن تأُمرهُ ُممتَثِالً

فََرّدَك الَدھُر َمنھیّاً َومأمورا

َمن باَت بَعَدَك في ُملٍك یُسرُّ بِِھ

1)فَإِنَّما باَت بِاألَحالِم َمغرورا (

طھمراجعة:بدوي،وأحمدالمجید،عبدحامدوتحقیق:جمع،اشبیلیةملكعبادبنالمعتمددیوانعباد،بنلمعتمدا()1

.35م)3،2000طالمصریة،الكتبدار(القاھرة:حسین،

ُذكرت في الدیوان قصیرة، ولم تشمل جمیع األبیات الواردة في دراستي، فاستعنت بموقع الدیوان إلكمال النواقص:

https://www.aldiwan.net/poem14212.html
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التعریف بالمعتمد بن عباد

وتوفيم1040عامالبرتغال،فيإقلیمباجھفيولدالطوائف،ملوكعصرفيإشبیلیةملكھو

وكانقصر،مئةقصورهوكانتوأبناءهوحاشیتھنفسھعلىأسرفبأغمات.سجنھفيم1095

2).محبا لألدب والفن، كان فارساً شجاعاً، شدید االعتداد بنفسھ، قوي الصبر واإلرادة (

ظروف نشأة القصیدة

لحالھن،فرثىالعید،یومفيالسجنبناتھعلیھدخلْتبأغمات،عبادبنالمعتمدسجنبعد

فصّدعنسیئةوحالةرثةأطمارفيفرآھنالملك،بناتوھّنباألجرةللناسیغزلنووجدھن

3).(قلبھ، فأنشد ھذه القصیدة

الدراسات السابقة

ثالثتناولإلىالدراسةھذهھدفت)،(نقدیة)"(دراسةعبادبنالمعتمد"أسریات- 4

دورھمامحورینخاللمنالقصیدة،ھذهأحدھاعباد،بنالمعتمدأسریاتمنقصائد

قصائدالباحثاناختاروقدأیضا.ذلكفيالموسیقىودورالشعري،النصبناءفياللغة

منھاتكونتالتياللغةوتمیّزالسامیة،المعانيمنفیھالماالخصوصوجھعلىاألسر

فیھانظمالتيوالموضوعاتاألغراضناحیةمنالقصائدھذهوالختالفالقصائد،

تجربتھأنكمابعده.ومااألسرقبلماتجربتین:بینفاصالًكاناألسرولكونالشاعر،

بعد األسر كانت إضافة ألبعاد تفصیلیة في تصویر حیاة انسان كان ملكاً ثم فقد كل شيء.

بنوالمعتمدالحمدانيفراسأبيشعرفيالسجن"تجربةبعنوانماجستیرأطروحة-

منكلحیاةفيالسجنلمحنةتأریخعلىالدراسةھذهقامت)فنیة)"((دراسةعباد 5

م.2004فلسطیننابلس/الوطنیة،النجاحجامعةالخواجة،شحادةإبراھیمإشرافهللا،عبدعامرهللاعبدعامرإعداد()5

م.22011+1العدد،27مجلددمشق_جامعةمجلةنقدیة)،(دراسةعبادبنالمعتمدأسریاتالخلفات،وخالدالسعودي،محمد()4

المرجع السابق()3

.6-4،السابقالمرجععباد،بنالمعتمددیوانمقدمةانظر()2
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اللغویةاأللفاظرصدثممنمنھما،كلشعرفيالمحنةھذهانعكاسوتتبعالشاعرین،

كماموضوعاتھعنوممثلالسجنعنمعبرلغويمعجمضمنمنھماكلاستخدمھاالتي

وأبرزت الدراسة الصور الفنیة والموسیقى الشعریة واللغة الشاعریة في قصائد مختارة.

المنھجالباحثاختار)نفسیة)"((دراسةعبادبن"المعتمدبعنوانماجستیرأطروحة- 6

الشخصیةفالسیرةعباد،ابنأدبلدراسةالمناھجبینمناألصلحانھیرىألنھالنفسي

بابفيدراستيقصیدةأبیاتبعضاختاروقدالرسالة.ھذهفياألبرزالجانبھي

العلیاإرادةأمامانھزمالباحث_نظروجھة_منألنھالموتوتمنيالذاتعلىاالنكفاء

فقدانأنعلىمدلالًالخصاء،عقدةبابفيمنھاببیتیناستشھدكماتجابھ.والتُقھر

فياألساسفيتتفعلألنھاالعقدةھذهلتجلّيمواتیةظروفالنعیمعقبوالسجنالًملك

اإلیقاعبابفيكاملةذكرھاكماالملك.نزعتجاربمنتجربةالفردفیھایحیامرةكل

المأساةمعمتعایشةتبدوالقصیدةھذهفيالمعتمدنفسیةأنمستخلصاًالنفسیة،ودالالتھ

أختلفماوھوالتجربة،حسابعلىوالجناسكالطباقالمحسناتاستخدامكثرةبدلیل

معھ فیھ.

7)فنیة)"((دراسةعبادبنالمعتمدشعرفي"االستعطافبعنوانماجستیرأطروحة-

ابنعنداالستعطافشعرفنیاتالثالثالفصلفياستعرضفصول.ثالثةإلىقسمھا

الشعریةوالموسیقىالشعریةالصورةوكذلكواألسلوب،الشعریةاللغةناحیةمنعباد

داخلیا وخارجیا. وقد تناول من قصیدة الدراسة أبیاتاً معدودة لالستشھاد دون توسع.

ابنقصیدةالكاتبةفیھذكرْت)عباد"(بنالمعتمدعندالشعریة"الصورةبعنوانمقال- 8

اللفظبابوفيالسجن،وحیاةالنعیمحیاةحیاتین،بینللمقارنةالتقابلبابفيھذهعباد

ر اختارت بیتاً واحداً من ھذه القصیدة. المصوَّ

.28،2012مجلددمشق،جامعةمجلة(مقال)،عبادبنالمعتمدعندالشعریةالصورةأقدح،حسناء()8

م.2013بسكرة،خیضرمحمدجامعةبخوش،عليإشرافغضاب،میرةإعداد()7

م.2004/2005الجزائر،قسنطینة/منتوري،اإلخوةجامعةحمادي،هللاعبدإشرافخیط،محمدإعداد()6
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وِعبرعباد،بنالمعتمدقصیدةفيالحبكةعقدةعن)التاریخ"(عبر"ِمنبعنوانمقالة- 9

تاریخیة سیاسیة.

التعریف بالمنھج األسلوبي

مفاھیماألسلوبعلمویستخدم)(اللغویة"للظواھرالوجدانیةالتأثیراتھي"األسلوبعلممادة 10

ناحیةمنالنثربینالمقارنةعاقداًالشعري،لإلیقاعالجمالیةالخصائصالكتشافالعاماللغةعلم

بعكسشدیداًتوسعاًفیھاویتوسعالشعریةالصورةفيیبحثأنھكماأخرى.ناحیةمنوالموسیقى

كذلكاألسلوبعلمیدرس).(التصویر"مننوعھوشعريوصف)"فكل(البالغةعلم 1112

13).(أخرىصیغةدونصرفیةصیغةالختیارالكاتبأوالشاعرتدفعالتيالوجدانیةالعوامل

الداللیةبنیتھمتأملةالقراءات،متعددرسماًالنص،لعالممتفرداًتأمالًاألسلوبیةترسمھنا،من

14).الجمالیة، والصوتیة واإلیقاعیة، إضافة إلى تركیباتھ النحویة، دون أن تتجاھل السیاق (

تحلیل القصیدة

أوالً _ المستوى الصوتي

مثلھیتسعاللكنھالطویل،من"یقرببحروھو)،(البسیطبحرمنعمودیةالقصیدة 15

وھوالبحرین،أجزاءتساويمعواأللفاظ،بالتراكیبللتصرفلینھیلینوالالمعاني،الستیعاب

إلىأولھامنالقصیدةمبنىفيالمتحكمةالموسیقىھذه)(وجزالة"رقةیفوقھآخروجھمن 16

.64م)2،1992طاللبناني،الفكردار(بیروت:الخلیل،عروض،العربيالشعربحوریموت،غازي()16

فعلن.متفعلن فاعلن مستفعلنمستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن()15

خیضر،محمدجامعة(بسكرة:واالجتماعیةاإلنسانیةوالعلوماآلدابكلیةمجلة،الشعريللنصاألسلوبيالتحلیلوآلیاتمستویاتبشیر،تاوریریتانظر()14

.الخامسالعددم)2009یونیو

.59،السابقالمرجعانظر()13

.58،السابقالمرجع()12

.56،السابقالمرجعانظر()11

.45م)2،1992(ط،األسلوبعلمإلىمدخلعیاد،شكري()10

.1996،62مایو/یونیو،235عددالفیصل،مجلة(مقال)،التاریخعبرِمنالربداوي،جبرمحمود()9
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المعاناةأجواءلیُحّملھاالشاعرقبلمناختیارھاجاءإنماللمعاني،المتسعالبحرھذاعلىمنتھاھا

الفقیرةبھیئتھنالعیدیومفيعلیھقدمنحینبناتھلمشھدسینمائیةصوراًبھاویرسموالقھر،

الحزنیعرفنالواللعب،العطرطینفيمتمرغاتلھّنقدیمةبصورةمقارناًحیلتھن،وانعدام

شاھداًلیصوغالرنانة،بتفاعالتھالبسیطبحراحتملھاوغیرھاالمعانيھذهالمشقة،والالفقروال

على العصر، وختاماً لمرحلة كبرى من أزھى عصور الدولة اإلسالمیة في األندلس.

"حرفھووالمجھورالجھر،حروفمنوالراءالراء،حرفالروّيوألف،براءتنتھيالقافیة

ویجريعلیھاالعتمادینقضيحتىمعھیجريأنالنفَسوُمنعموضعھ،فياالعتمادأشبع

مدىعنالمؤثّرالصوتيالتعبیرعلىقادرالیكونلھمؤھلةھناالحرففصفة)(الصوت" 17

أحرفإلىالراءتنتميكمالھذه،إنشائھأثناءتجربتھفيالشاعرعاشھالذيوالقھراالحتراق

الحرىالزفراتأنتؤكدالصفةوھذه)،(طرفھ"منتخرجألنھااللسانُذلُقمن"أيالذالقة 18

ھذااختیارفكانیحملھ،الذيالعناءمنقائلھاتریحكيعوائقدونالخروجإلىتحتاجالمتتابعة

وھواللین،وكذلكالجھر،وحروفالمّد،حروفمنفھواأللفأمامناسبة.أیمامناسباًالحرف

منفیھمابكلالراءحرفعقببالشجنواإلفضاءللبوحتمھدصفاتوھي)(ھوائيحرف 19

بالمدممتلئولظاھا،المعاناةبأصداءالصوتلیمألعقبھاأللفیأتيومعبرة،شدیدةقویةصفات

أسریاتبحثوفياألسیر.الشاعرقلبفياألسیرةالحزینةالمعانيمنتبقّىمالیحررالمفتوح

األسیرنفسفيالكامنةبالثورةیوحيواأللفالراءاختیاربأنالباحثانیرىعبادبنالمعتمد

عندباللسانیصطدمالذيبمخرجھالراءحرفھوكماالسجنوقضبانبالقیودتصطدموالتي

منالشاعریحررالذياأللفحرفسوىمخرجاًالشاعریجدفالالحلق،سقفبأعلىبھالنطق

20).قیوده (

.216،سابقمرجعوالخلفات،السعودي()20

.1/53م)1،2002طالعلمیة،الكتبدار(بیروت:ھنداوي،عبدالحمیدتحقیق:،العینكتابھـ)،170(تالفراھیديأحمدبنالخلیل()19

.1/78م)1،2000طالعلمیةالكتبدار(بیروت:،اإلعرابصناعةسر،ھـ)392(تالموصليجنيبنعثمانالفتحأبو()18

.1،4/434)1طالجیل،دار(لبنان:ھارون،السالمعبدتحقیق:الكتاب،ھـ)،180)تبشرأبوبالوالء،الحارثيقنبربنعثمانبنعمروسیبویھ،()17
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فيجزءآخر"استواءعنعبارةوھيالتصریع،ظاھرةأیضاًاألولبیتھافيالقصیدةفيتتجلى

بتوانيشعوراًالتصریعیورث)والروّي"(الوزنفيعجزهمنجزءوآخرالبیتصدر 21

اإلیقاع، ما یدل على معنى المقارنة التي وقف الشاعر قبالتھا فأنشد ھذه األبیات.

مستسلمةوالذّل،المعاناةمّخضتھاالتيوالشجنالحزنلنغمةآسرةموسیقىوالوزنالقافیةتمنح

األملفيرغبةالجموح،والفیھاثورةالوأیامھ،وغناهحریتھفقَدالذيالحكیمالشاعرلبوح

فنیةأصواتعلىإذاًالقصیدةموسیقىتأسستالقَدر.ومسایرةالشكوىبلالحیاة،استعادةوال

األحرفبعضوتكرارالروّيبحرفيارتبطتلغویةوأصواتوالتفعیلة،البحرإلىعائدة

حرفلالنتباه،جذبحرفوھووالثالث،األولالبیتفيالسینحرفمثلالمفردةبأصواتھا

حروفمنھوإذنبرة،بأعلىبالفكرةفیصدحاللسان،بصفیرهیتخللحرفللقضیة،إبراز

):على السین والزاي والصاد() والصفیر نوع من االحتكاك اقتصر) االحتكاكي(اإلنطالق( 222324

فیما َمضى ُكنَت بِاألَعیاِد َمسرورا

فَساَءَك العیُد في أَغماَت َمأسورا
بََرزَن نَحَوَك لِلتَسلیِم خاِشَعةً

أَبصاُرُھنَّ َحسیراٍت َمكاسیرا

اللثویةاألصواتأحدوالطاءوالسادس،والرابعالثانيالبیتفيالطاءتكرریلحظكما

النطقعنداللسانطرفیكونأنوھوبلیغ،صوتيوصفالحرفولھذاالمھموسة،االنفجاریة

الھواءممرویغلقالفمفيالھواءیحبسبحیثقلیالً،عنھابعیداًأواألسنان،خلفاللثة،"علىبھ

ثماللثة،خلففیتجمعالصوتیة،األوتارذبذبةیحدثاندونلرئتینمنالھواءیندفعثماألنفي،

الوصفھذا)مفخماً"(مسموعاًانفجاراًمحدثاًالھواءفینطلقموضعھ،اللسانطرفیغادر 25

والبوحاالنفجارفيالرغبةعنمعبّرالطاءفاختیارأكثر،أبعاداًالمعنىأعطىالحرفلمخرج

الذي تجاوز حّد السكون واألنین، إلى الّدوّي الصادح المزلِزل:

202،السابقالمرجع()25

المرجع السابق()24

186،السابقالمرجعجانبي"غیرانطالقاًالفممنالھواءانطالقبھ"ویقصد()23

مطبعة(مصر:،اللغةأصواتأیوب،عبدالرحمناألنف"أوالفممنمخرجھیجاوزحتىتوقفدوناألصواتمنبصوتالنطقعندالھواءخروجھو"االنطالق()22

185)2،1968طالكیالني،

.450م)1،2008طحزم،ابندار(بیروت:،العربیةالبالغةعلومفيمنھجیةبحوثشعیب،أحمدهللاعبدابن()21
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تَرى بَناتَك في األَطماِر جائَِعةً

یَغِزلَن لِلناِس ما یَملِكَن قَطمیراً
یَطأَن في الطین َواألَقداُم حافیَةٌ

َكأَنَّھا لَم تَطأ ِمسكاً َوكافورا

أَفطَرَت في العیِد ال عاَدت إِساَءتُھُ

فَكاَن فِطُرَك لِألكباِد تَفطیرا

تتذبذبوالالرئتینمنینطلق"فالھواءوانتھاءفتوردلیلالسابعالبیتفيالھادئالھاءوتكرر

مرورهعندمسموعاحتكاكیحدثولكنالحنجري،البلعومجدرانتھتزوالالصوتیة،األوتار

انتھىحتىوتكبر،تنمولكنھاوتنجلي،فتزولصغیرةلیستفالمصیبة)،الغضروفي"(بالفراغ 26

عواطفوالحسرة،والحزنبالیأساأللممزجعنناتجھوالذيالعاطفي،الجفافإلىاألمربھ

جریحة تتنفس بتكرار حرف الھاء الذي یمثل المخرج األول لنفث المصدور حین یقول آه، وأواه:

قَد كاَن َدھُرَك إِن تأُمرهُ ُممتَثِالً

فََرّدَك الَدھُر َمنھیّاً َومأمورا

فيفالمعانيبھا،متلبساًالشاعركانالتيالنفسیةالحالةعلىمؤشراًاألحرفتكرارفينلحظ

بھاوشتخفیة،معاناةالظاھرھذاوخلفبلالمفھوم،الظاھرعلىمقتصرةلیستقصیدتھ

األحرف المختارة للبوح، فأضافت على المعنى معاني أكبر.

ثانیاً _ المستوى التركیبي

بھذهوھيالبالیة،الخروقلھذهلبسھّنعنكنایةاألطمارفيبناتكترىبـالتعبیرفيیلحظ

معنىلھ(في)الجرحرفألناألطمار،البساتبناتكترىیقول:أنمنتأثیراًأشدالصیغة

إمعانھذاوفيالعكس،ولیسبناتھ،متضّمنةاألطمارفكأّنمكانیة.ظرفیةھناوھي)الظرفیة( 27

في تخیّلھن فقیرات.

157،سابقمرجع،فارسبنأحمد()27

217السابق،المرجع()26
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أَْبَصاُرھُْم﴿َخاِشَعةًتعالى:قولھفيالكریمةاآلیةمعوتناصتضمین،أبصارھنخاشعةقولھفي

أيالحال،على"منصوبةاآلیةفيوخاشعة)(یُوَعُدوَن﴾َكانُواالَِّذياْلیَْوُمَذلَِكِذلَّةٌتَْرھَقُھُْم 28

األبصارخاشعاتللتسلیمجئنأيالمعتمد،بیتفيخاشعةومثلھا)(الحال"بتلكیخرجون 29

لالھتمامعلیھاوالتوكیدالحالتلكإبرازوھوإضافي،معنىوالتأخیرالتقدیموفيالحال،بتلك

القدوموقتحالھاعلىبلنفسھااألبصارعلىالضوءتسلیطالصورةفيالمرادلیسإذبھا،

الترتیبأصلعن)(تركیبیاًانزیاحاًالبصرعلىالخشوعصفةقّدمواالنكسار.الخشوعوھو 30

وذلك لجذب انتباه السامع إلى الصفة التي بدت علیھا أبصار البنات وقت إقبالھن.

فيعاموھونكرة،ھناالخدأّناألنفاسمعإالولیسالجدب،تشّكىإالخّدالقولھفيویالحظ

عنمنقطعالحالینفيالنفَس)(الخد،المستثنىألنمنقطع،استثناءوھواستثناء،أسلوبالخدود،

وفي)لَھُ"(معنىالجنسھغیرمنالشيء"واستثناءوالبكاء)،(الشكوىمنھالمستثنىجنس 31

حكمفِيیْدخللماْلُمْستَْثنىأَن"والمعنىإثبات،النفيمنواالستثناءالنفي،مناستثناءإاللیس

یفّسر ھذا البیت على ضوء األحكام النحویة؟) ھذا ما یقولھ النحاة، فكیفاْلُمْستَْثنى ِمْنھُ "( 32

مننفَسمنولیسالجدب،تشّكىإالالخدودمنخد(الھكذا:یُقرأفالبیتتقدیري،بحسب

المعنىعلىللتوكیدإذنھنااالستثناءكانبالبكاء)وأُمطرإالزفیرأوشھیقمنأنفاسھّن

یتنفسنولسنالمفجع،األثرھذامنسلمقدبناتھخدودمنخدمنفلیسكامالً،وإحاطتھوتحبیره

مآلرؤیةعلىمكلومأبمنتصویروأنھاسیماالقلب،نیاطتمّزقصورةوھيبالدموع،إال

إجمالبِاألَحالِم)باَتُملٍك/في(باَت..قولھفيالثامنالبیتوفيكبده.فلذاتبناتھ،أحوال

حرفباستخدامالملكفيالمبیتجعلسیتبدد.حلمإالماھيالسعةحیاةأنتفترضالتيللحكمة

دالالتھاأحدوالتيبالباء،مقترناًاألحالمفيالمبیتبینماالتضمین،علىداللة(في)الجر

المصري،محمددرویش،عدنانتحقیق:اللغویة،والفروقالمصطلحاتفيمعجمالكلیاتھـ)،1094(ت:الحنفيالبقاءأبوالكفوي،القریميالحسینيموسىبنأیوب()32

.1/92الرسالة)مؤسسة(بیروت:

،1طبیضون،علي(محمد،كالمھافيالعربوسننومسائلھاالعربیةاللغةفقھفيالصاحبيھـ)،395(ت:الحسینأبوالرازي،القزوینيزكریاءبنفارسبنأحمد()31

.1/94م)1997

مثلوالتركیب،النظمقواعدعلىتخرجعندمااللُّغویة،لإلشاراتالخطیةالسیاقیة"بالسلسلةیتصلأيبھا،یتصلوماوالمعجموالنحوبالتركیباالنزیاحمنالنوعھذایرتبط()30

.212)1998الشروق،دار(القاھرة:،وإجراءاتھومبادئھاألسلوبعلمفضل،صالحالكلمات"ترتیبفياالختالف

.1/104م)5،1995(طقباوة،الدینفخرتحقیق:النحو،فيالجملھـ)،170(تالبصريالفراھیديتمیمبنعمروبنأحمدبنالخلیلالرحمنعبدأبو()29

.44المعارج:سورة()28
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بھیحیطُملٍكفيیبیتحینالمرءبأنیكونوالمعنى)،معانیھا(أصلوھواإللصاق، 33

إرادةعلىقرینةالغروروفيعنھ،تنفكالالتيبأحالمھمغروراًباتفقدتضمین)(واإلحاطة

متالزمانفھماواندفاع،انغماسوالعمىعمى،الغرورإذالنص،فيالمراداإللصاقمعنى

والباء مناِسبة.

ضمائرأكثروھيلنفسھ)المعتمد(مخاطبةالمخاطَبضمائرھيالنصفيالمستخدمةالضمائر

علىعائداألخیرالبیتفيالغائبضمیرثمبناتھ،إلىالعائدةالمستترضمائرتلیھاالنص،

مجھول یمكن أن یكون أي أحد.

الشاعراستخدمھولماذاالنص،إلىالمخاطبضمیراستخدامأضافھالذيماسؤال،یبرزھنا

بدالً من استخدام ضمیر المتكلم الذي ھو أقرب للتعبیر عن النفس؟

والمعتمدنفسك،أنتلیسشخصإلىإشارةاستخدامھوفيلآلَخر،ضمیرھوالمخاطَبضمیر

المأسورالبعیدأنتھوفأناومكانیة،زمنیةمسافةوبینھبینھأحداًیناجيالِخطابھذافيھنا

بینناأجعلفإننيلذلكأنا،ھوالمخاطَبھذایكونأنتصّوربوسعيولیسحیاتك،منالمجّرد

حاجزاً یخفف من آالم التصور والیقین، مع علمي التام بأننا شخص واحد.

الذيالرجلھذایكونأنیریدالعبادفابنالمؤثر،االنطباعھذایعطيبالضمائرالتالعبإن

الاالستسالم،تمامعندهمستسلماآلخر،ھذایديبینوحزنھشكواهیزفروكأنھعنھ،یتحدث

الماضیةذاتھمنتجّردفكأنھماضیھ،منمنبعثةصورةإالھوماألنھسخریتھ،والنكایتھیخاف

النفسأوالضمیر،صوتكأنھبللھا،ھویةالتائھةذاتمجردبینھمافكانالحاضرة،وذاتھ

اللوامة التي تسكن بین جنبي االنسان ومع ذلك تنفصل عنھ، وھنا انزیاح وعدول.

ثالثاً _ المستوى الداللي

العیدیومعنتدورفكلھااألبیات،جمیعشملتالتيالموضوعیةبالوحدةالقصیدةھذهتمیّزت

كّنوماكسیرات،ذلیالتعلیھقدومھنبینوالمقارنة)،(أغماتفيبناتھفیھزارتھالذي 34

دار(بیروت:،البلدانمعجمھـ)،626(ت:الحمويالروميهللاعبدبنیاقوتهللاعبدأبوالدینشھابمراكش"قربالمغربأرضمنالبربربالدفيناحیةأ"َْغمات:()34

.1/225)،2،1995طصادر،

فيالدانيالجنىھـ)،749(تالمالكيالمصريالمراديعلّيبنهللاعبدبنقاسمبنحسنالدینبدرمحمدأبوانظر()33

36م)،1،1992طالعلمیة،الكتبدار(بیروت:فاضل،ندیممحمدقباوة،فخرتحقیق:،المعانيحروف

12



فكلالغموض،عنوالبعدالمعاني،وضوحأیضاًویالحظأعوام،قبلالنعیممنفیھیرفلن

مطّلداخلي،مونولوجنفسحدیثوكلھاوخاطره،نفسھفياعتملمالبیانمتضافرةاألبیات

وسجنوالحراس،القضبانذوالمادّيأغماتسجنسجنین،سجینالشاعرلكأنالخارج،على

ماضیھ البعید الذي ما یزال یطل منھ على واقعھ األخیر في األسر.

منھالفظكلإنبلخشونة.والفیھامجونالواضحة،بعنایةمختارةالقصیدةفياأللفاظ

سینمائّي،فلممنمقطعاًتشبھتمثیلیة،صوراأللفاظتضافرعننتجتبحیثأخیھ،معمغزول

للوھلةبدیَندخلن،فحینعلیھ.بناتھقدوملقطةفيFlashbackالفنّياالسترجاعتقنیةمستخدما

ذواتالخدم،كبناتاألبصارخافضاتالجوع،یغشاھّنبالیة،بأسمالوضیعات،فقیراتاألولى

ھاتھصورةوالعوز.التعبفرطمنخدودھاغارتجدبة،ووجوهاألحذیة،منعاریةأقدام

كامالت،لھّنصورةاستحضارإلىمخیّلتھفسارعتتصدیقھا،عیناهتردلمالمسكینات،البنات

متنعمات، الھیات مع أقرانھن، ال یعرفن من الحیاة سوى أن یأمرن فیَُجبن.

المقارنةبعقدیبدأالحالیةلحظتھفيلھنورؤیتھالسابقة،حیاتھنفيبناتھلصورةباستحضاره

ماالًیملكنالفقرھّنلشّدةاألقدامحافیاتعلیھبناتھقدومأوالھماصورتین:بینباأللمالملیئة

النبیلة،مترفةناعمةأقداممعمخیلتھفيتتجاورمتشققة،متَعبةذلیلة،أقداماألحذیة،البتیاع

تدوس إال على العطور واألطیاب.

كانتالتيالطینیومقصةھيشھیرةبقصةالشطرھذایذكرنا"وكافورامسكاًتطألم"كأنھا

اللبنیبعنبإشبیلیّةالبادیةنساءبعض"رأتوقدعباد،بنالمعتمدزوجة)(الرمیكیةبطلتھا 35

والمسكبالعنبرالمعتمدفأمرفعلھن،تفعلأنفاشتھتالطین،فيماشیاتوھّنالقربفي

ذلكفيوجواریھاوبناتھاھيفخاضتقصره،فيطیناًجمیعاوصیّرھاالورد،وماءوالكافور

36).الطین" (

.المرجع السابق()36

الملقبهللاوعبیدبالمأمون،الملقبعبادمنھا:لھوولدفتزوجھا،عباد،بنالمعتمدإلىوآلتإلیھ.فنسبتحجاجبنلرمیكجاریةكانتأندلسیة.شاعرةالرمیكیة:"اعتماد()35

قتلأنبعدمعتقلین،مراكش،من(أغمات)إلىوأرسلھماوالرمیكیةالمعتمدفأسرإشبیلیةعلىتاشفینبنیوسفوأغارالشاعرة.وبثینةوالمؤتمن،بالراضي،الملقبویزیدبالرشید،

دار(بیروت:األعالم،ھـ،1396تالدمشقيالزركليفارس،بنعليبنمحمدبنمحمودبنالدینخیربأیام".المعتمدقبلأغمات،فيالرمیكیةوماتتوالراضي.المأمونولدیھما

.1/334م)15،2002طللمالیین،العلم
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العید،یومأغماتسجنفينفسھاالقصیدةإنشاءزمنوقتین،بینمترددالقصیدةفيالزمن

یطرحفھوالمقارنة،فيالزمنینكالیستخدموالشاعروالنعیم.الملكزمنھوماضيبعیدوزمن

فيمعاًفیراھماالخلفإلىیعودمتجاورتین،نافذتینمنبجدارممسكلكأنھأخرى،أمامصورة

نفس الوقت.

الزمن الحاضرالزمن الماضي

ساءك العید في أغمات مأسوراكنت باألعیاد مسروراً

یطأن في الطین واألقدام حافیةكأنھا لم تطأ مسكاً وكافورا

رّدك الدھر منھیاً ومأموراكان دھرك إن تأمره ممتثالً

كان،كان،أفطرَت،تشّكى،برزن،ساءك،(كنَت،الماضيالفعلاستخدامكثرةاألبیاتفيیلحظ

سطوةعلىدلیٌلتأمره)یطأن،یغزلن،(ترى،المضارعةاألفعالمنقلةمقابلبات)بات،رّدك،

یرفضوكأنھوالترف،الملكذلكفيیعیشیزالمافكأنھالحالي،واقعھورفضالماضيحیاة

الواقع المریر، فیدفعھ بالكلمات التي تستدعي الزمن المنصرم وتدور في أفالكھ.

باختیارالسامعذھنالسترعاءمأسورا)(مسرورا،الناقصالجناسنجداألولالبیتإلىبالعودة

كانفقدالحال،استحضارزمنفيالتناقضحالیستدعيماأیضاً،طباقبینھمامفردتین

والتأثیر،الدقةبالغاختیاروھواألسر،رھنكانالتذكرزمنفيلكنھاألول،الزمنفيمسروراً

سیما بتوسط حرف السین، أحد أحرف الصفیر التي تستخدم للفت االنتباه لما سیقال.

))(وقطمیر)،((األطمارھمابعنایةمختارتینكلمتیننجدالثانيالبیتإلىوباالنتقال 3738

مابینقاَربفكأنھالموجودات،وأحقرأقلالقطمیر،وكذلكالثیاب،منالقلّةمعنىلألطمار

فنیةصورةحتى،یملكنھالالذيالخفیفالرھیفالقطمیربذلكوحقارتھقلّتھفيبناتھترتدیھ

المملوك.وانعدامالحیلةوقلةبالبؤسمرسومةتلیھ،أبیاتوثالثةالبیتھذافيمتكاملةمتحركة

الشدةبصفاتیتمیزالذيالطاءحرفنطقھمافيیبرزاللتینوقطمیرأطمارلفظتياختاروقد

ھذانطقعندعنھالتعبیرالمرادالمعنىتثبّتقویةصفاتوكلھاواإلطباق،واالستعالءوالجھر

.1/96السابق،المصدرالنواة"،قشرة"القطمیر()38

ْمُر()37 التراث(إحیاءالمھدي،عبدالرزاقتحقیق:العربیة،وسّراللغةفقھھـ)،429(ت:الثعالبيمنصورأبوإسماعیلبنمحمدبنالملكعبدالَخلِق"الثَّْوب"الطِّ

.1/53م)1،2002طالعربي،
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(العید/األلفاظبین)اشتقاق(جناسوجودیلحظالسادس،البیتوفيالعالیة.القلقلةذوالحرف 39

المعانيإلىاألصلیةدالالتھمنالمعنىوقلباللفظي،التالعببابمنتفطیرا)فطرك/عادت،

التي ركز الشاعر على إبرازھا في أبیاتھ.

الحاضر،الزمنیتعلقبالسجنوالقصر،السجنمكانان:فھمااألبیاتفياألمكنةعنأما

منمفھومولكنھالشاعر،بھیُصّرحلممضمر،المكانینوكالالماضي،الزمنیتعلقوبالقصر

والملكوالنھيواألمرالبناتوترفالسرورصفاتبھمتعلقةمكانفالقصرالنظم،خالل

البناتوقدومواإلساءةاألسرصفاتیحويالذيالسجنیقابلھاالنسان،تحتھیھنأالذيالعریض

وانفطارذلیلة،ونظراتذابلة،بخدودالنفوس،مكسوراتاألقدام،حافیاتالھناءمنمتجردات

لطة.وانعدامأكباد، ینظرحكیماً،غدابینھماوالشاعرالحلم،ھووالقصرالیقظةھوالسجنللسُّ

أوملكھبذھابسواءیوم،ذاتغفلتھمنسیصحوبأنھالقصوریسكنمازالَمنكلإلىبأسف

العامالتصورتكّونألنھاإلیھابااللتفاتجدیرةمتضادة،ثنائیاتاألبیاتوفيبالموت.أوسجنھ

الحاضر،الزمنوحالالماضيالزمنحالبینالمقابلةوھوتقدیمھ،الشاعریریدالذيللمعنى

فنرىالمرفوضة،المدمَّرةالصورةھووالحاضرالمشتھاة،المثالیةالصورةھوالماضيبجعل

مفردات الماضي تعكس القیم اإلیجابیة، بعكس مفردات الحاضر التي تفیض سلبیة وحسرة:

الحاضرالماضي

ساءكمسرورا

الطینالمسك والكافور

تفطیراأفطرَت

مأموراتأمره

ال عادالعید

األحالمالُملك

مصطفىبنإبراھیمبنأحمدانظراشتقاق.یجمعھماوأنوترتیبھا،الحروففيالجناسُركنيتوافقھواالشتقاقجناس()39

1/326العصریة)المكتبة(بیروت:،والبدیعوالبیانالمعانيفيالبالغةجواھرالصمیلي،یوسفتدقیق:ھـ)،1362الھاشمي(ت
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40) وأثرھا في تشكیل المعنىاإلنزیاحات (

فرّدك الدھر منھیا ومأموراقد كان دھرك إن تأمره ممتثالً

الشاعرحررحینمامجازيمعنىإلىالحقیقيمعناھامنالعبارةانزاحت)(دالليانزیاح 41

تشخیصالجماد،أنسنةمتضادة،حركةوھناوتتحرك،تتنفسروحاًلیكونالدھر،عنالجمود

للقاراتالعابرةالدینعالءمصباحقصةفيبالجنّيشبیھاًمأموراًعبداًالدھریتخیلوھومتقن،

فینفذوالنساء،والفتحوالسطوةوالمالالملكلھیھبأنیأمره)(ولیلةلیلةألفقصصفي 42

الیده،طوعفدھرهالحدوث،دوامعلىدلیل(ممتثالً)المصدرالمیمياستخدامھوفيالفور،على

والمعتمداآلمر،السیدھوالدھرویصبحالموازینتتقلبعندماالمصیبةثمیعصیھ.والیخالفھ

أسیراًوجعلھأحالمھ،منوجردهعلیھانقلبإذالقسوة،غایةفيالدھرتسیّدولكّنالمأمور،العبد

ھوھناالطباقفائدةممتثالً)منھیاً/مأمورا،(تأمره/فيطباقالصورةوفيبالسالسل.مقیداً

استعراض النافذتین واألثر النفسي الذي انتھت إلیھ الحال ما كان سیتجلى لوال ھذه المقارنة.

لدینافأصبحتالمألوف،خالفوھوللخدالتشكيإسنادوفیھداللي،انزیاحتشّكى:خد-

منورفعتھفشّخصْتھناطقاًالخدجعلتالتيالصورةابتكارمعمنسجمةشعریةجملة

فعل(تشكَّى)فيالفعلالحسرات.وتبثتتشكىنفٍسھیئةإلىالساكنالجمادصورة

الخدصورةعلىللضغطالمبنىفيزیادةوھيالوسط،مضّعفبالتاء،مبدوءمضارع

المبدوءالمضّعفالفعلبلشكا)خدیشكو،خدشاكي،(خدالتركیبیكنفلمالشاكي،

وأنین،وبكاءصرخاتوكأنھاألمھا،وشدةالشكوىاستمرارعلىللداللةالمضارعةبتاء

ولیس مجرد سرد ألحداث عابرة زائلة.

یعوزھاالللثقافات،عابرةتراكمیةحكایاتاألساطیرأنإالبكثیر؛التاریخھذاسبقتعبادابنوقصةعشر،الثامنالقرنفيكانولیلةلیلةألفظھورأنمنالرغمعلى()42

تاریخ بدء وال نقطة نشوء.

الصفةأوالجمع،مكانالفردوضعكمثلاللُّغویة؛للرموزاالختیارقواعدعلىیخرُجاالستبدالي"االنحرافالبالغیةبالصورویرتبطأیضاًوالتصویرياالستبدالي"ویسمى()41

.212سابق،مرجعفضل،"صالحالمألوفبدلالغریباللفظأواالسم،مكان

أنلھینبغيماالمبدعیحققبحیثومألوف،معتادھوعمابھایخرجاستعماالًوصور_وتراكیب_مفرداتللغةالمبدعاستعمالوھومستحدث،أسلوبي"مصطلحاالنزیاح()40

.294م،1996سبتمبر،6م،21جعالماتمجلة(مقال)،األسلوبیةالدراساتمنظورفياالنزیاحوظیفةویس،محمدأحمدجذب"وقوةوإبداعتفردمنبھیتصف
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انزیاحوھوبھما،االنسانشعوربلاإلحساسأواإلساءةیختارالالعید:العیدساءك-

منبالمسيءالعیدشبھاستعارة،وفیھالتشخیص،بابمنللعیداإلساءةوأسندداللي،

الناس، فأنسنھ وأكسبھ صفة البشر، إمعاناً في التعبیر عن اإلساءة.

الخشوع،صفةعلىاألبصارتقدیمھواألصلإذ)(تركیبيانزیاحأبصارھن:خاشعة- 43

داللةلھالفاعلواسمبالصفة،اھتماماً(خاشعة)الفاعلاسمالصفةقّدمالشاعرولكّن

والحدوث،الفعلإلىداللتھفياقتربعملإذاالفاعلاسمإن"إذومعنویة،جمالیة

ھذاإلىیضاف،)والتجدد"(التغیرعلىفیدلاالسمیة،منأكثربالمستقبلوارتباطھ 44

أن اسم الفاعل ھنا مقترن بھ التنوین، محققاً داللة صوتیة جمالیة، وبُعداً صوتیاً مختلفاً.

الحركة في القصیدة وبّث الروح في المشھد

یغزلن للناس ما یملكن قطمیراترى بناتك في األطمار جائعة

أبصارھن حسیرات مكاسیرابزرن نحوك للتسلیم خاشعة

كأنھا لم تطأ مسكاً وكافورایطأن في الطین واألقدام حافیة

ولیس إال مع األنفاس ممطوراال خّد إال تشّكى الجدب ظاھره

بدأمسرحي،مشھدأماموكأنھنفسھبھایخاطبالتيالفعلیةالجملةبھذهالمتحّركالمشھدبدأ

فيعملھنعرفوقدالجوع،سیماءتعلوھّنالرثة،الفقربھیئةقادماتالبناتبرؤیةالمشھد

رآھنأنبعدأبیھنعلىللتسلیمالبناتببروزالتقدم،فيالمشھدیتدرجثملآلخرین،الغزلخدمة

العوزمنعلیھرآھنالذيكانإذاممابنفسھلیتحققبطیئة،بحركةرویداًفاقتربنبعید،من

والذل،الحزنسمةوھيالنظر،كسیراتبقدومھنالظن،ھذالھأكدنولكنھّنحقیقة،أموھماً

أعینھنبینبصرهتنقلحینأكثر،المشھدتقّدمثمالغنى،لذويالمصاحبةالترفعنظرةبعكس

علىیسترجعجعلھمابالطین،مغمورةإلیھتحملھنالتيفاألقدامأیضاً)الرؤیة(تدّرجوأقدامھن

72،2011،100العددملحقاألساسیة،التربیةكلیةمجلة)،(مقالالكھفسورةفيالصرفیةاألبنیةدالالتحسن،مجیدوسام()44

ترتیبفياالختالفمثلوالتركیب،النظمقواعدعنتخرجعندمااللغویةلإلشاراتالخطیةالسیاقیةبالسلسلةتتصلالتيالتركیبیة"االنحرافاتھوالتركیبياالنزیاح()43

.211،سابقمرجعفضل،صالحالكلمات"
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األعلىإلىاألسفلمنالنظرإلجالةیعودالنعیم.فيترفلكانتحیناألقدامھاتھمنظرالفور

فيتجّول(رحلةاألنفاسیراقبثمالضامرة،الذاویةالخدودإالیجدفالالخدود)إلىاألقدام(من

فالخدودالنظراتالذاھب،للنعیممتبقّيأيإلیجادمتوسلةرحلةفيواحد)تلوواحداًالمالمح

مستخدماًسینمائیة،مشاھدمتحركة،قصیدةطرحإذنالشاعرباقي.شيءالولكنفاألنفاس،

واستعاراتالمعاني،فيوانزیاحاترنان،جرسذاتألفاظمنوالبالغیةاللغویةأسلحتھجمیع

ھذهفأنشاتتضافرتاللغویةالظروفھذهكلالروّي،إلىإضافةمناسبوبحروتشبیھات،

الصورة المتحركة، المعجونة بالحسرة والحزن والحكمة والیأس.

الخاتمة والنتائج

بعد التحلیل ألجزاء القصیدة صوتیاً وتركیبیاً وداللیاً، خلص البحث إلى النتائج اآلتیة:

أجلھمنقیلتالذيالغرضنحوالقصیدةتوجیھفيساھماالروي،وحرفاالبحر-

القصیدة.

اختیار األحرف المكررة كان مؤثراً في توكید الحالة النفسیة المتألمة للشاعر.-

فكأنھواالنزیاحات،البدیعیةوالمحسناتوالتأخیرالتقدیمعلىاعتمدالمشاھدتصویر-

عدسة تصویر نقلت مشاھد واقعیة.

فيالشاعرتبناھاالتيالیائسةالرؤیةاتضحتوالمترادفاتالمفرداتعلىباالعتماد-

األبیاتفياألحرفنبرةانخفضتلذافیھا،نفعالالمقارنةمجردبأنعلمھمعالمقارنة،

األخیرة أمام األبیات األولى.

منطقيتسلسلفيومشاھدتفاصیلوبینھمابحكمة،وانتھىقصصيبسردالشاعربدأ-

ونتیجة متوقعة.

الصفیرصفاتذاتاألحرفعلیھدلتالحسرة،واستبدادالعبارة،علىاأللمطغیان-

واإلطباق واإلذالق، ألنھا كلھا ضاغطة وملفتة لالنتباه عند النطق بھا.

لوحةلتشكلالواضحة،األلفاظخلفالمتواریةالعمیقةبالمعانيالنصمكوناتربطتم-

من األلم والشعور بالمعاناة التي عاشھا الشاعر في تجربة األسر.
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دلیٌلالمضارعة،األفعالمنقلةمقابلالماضيالفعلاستخدامكثرةاألبیاتفيلوحظ-

على سطوة حیاة الماضي ورفض الشاعر واقعھ الحالي رفضاً تاماً.

ضمائرأكثروھيلنفسھ)المعتمد(مخاطبةالمخاطبھيالنصفيالمستخدمةالضمائر-

التائھةذاتمجردبینھمافكانالحاضرة،وذاتھالماضیةذاتھمنتجّردفكأنھالنص،

ومعاالنسانجنبيبینتسكنالتياللوامةالنفسأوالضمیر،صوتكأنھبللھا،ھویة

ذلك تنفصل عنھ، وھنا انزیاح وعدول.

للمعنىالعامالتصّورتكّونألنھاإلیھابااللتفاتجدیرةمتضادة،ثنائیاتاألبیاتفي-

الحاضر،الزمنوحالالماضيالزمنحالبینالمقابلةوھوتقدیمھ،الشاعرأرادالذي

بجعل الماضي ھو الصورة المثالیة المشتھاة والحاضر ھو الصورة المدمَّرة المرفوضة.

المصادر والمراجع

القرآن الكریم-1
مجلددمشق،جامعةمجلة(مقال)،عبادبنالمعتمدعندالشعریةالصورةأقدح،حسناء،-2

28،2012.
)2،1968طالكیالني،مطبعة(مصر:اللغة،أصواتعبدالرحمن،أیوب،-3
اآلدابكلیةمجلةالشعري،للنصاألسلوبيالتحلیلوآلیاتمستویاتتاوریریت،بشیر،-4

العددم)2009یونیوخیضر،محمدجامعة(بسكرة:واالجتماعیةاإلنسانیةوالعلوم

الخامس
دار(بیروت:اإلعراب،صناعةسر،ھـ)392(تالموصليعثمانالفتحأبوجني،بن-5

م)1،2000طالعلمیةالكتب
المجید،عبدحامدوتحقیق:جمعاشبیلیة،ملكعبادبنالمعتمددیوانالمعتمد،عباد،بن-6

م).3،2000طالمصریة،الكتبدار(القاھرة:حسین،طھمراجعة:بدوي،وأحمد
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وسّراللغةفقھھـ)،429(ت:منصورأبوإسماعیلبنمحمدبنالملكعبدالثعالبي،-7

م)1،2002طالعربي،التراث(إحیاءالمھدي،عبدالرزاقتحقیق:العربیة،
التربیةكلیةمجلة(مقال)،الكھفسورةفيالصرفیةاألبنیةدالالتمجید،وسامحسن،-8

72،2011العددملحقاألساسیة،
اإلخوةجامعةنفسیة)،(دراسةعبادبنالمعتمدهللاعبدإشرافخیط،،محمدحمادي،-9

م.2004/2005الجزائر،قسنطینة/منتوري،
معجمھـ)،626(ت:الروميهللاعبدبنیاقوتهللاعبدأبوالدینشھابالحموي،-10

).2،1995طصادر،دار(بیروت:البلدان،
فيالصاحبيھـ)،395(ت:الحسینأبو،القزوینيزكریاءبنفارسبنأحمدالرازي،-11
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