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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 8931صيف ، 15لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 39-29 صص؛ م 9152

  داللة العنوان وبنية االستهالل في شعر بدر شاكر السياب
 أنموذًجا( «شناشيل ابنة الجلبي»ديوان )
 3يياناري بزچلو  ميابراه، 9قاسم مختاري، 2محمود شهبازي، 8قيس خزاعل

 أراك جبامعةوآداهبا  ةیيف اللغة العرب توراهطالب الدک. 1
 أراك جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العرب مساعد أستاذ. 2
 أراك جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العرب مشارك أستاذ. 3
 أراك جبامعةوآداهبا  ةیيف قسم اللغة العرب مشارك أستاذ. 4

 12/19/5921: البحث قبول تاريخ  82/10/5920: البحث استالم تاريخ

 صالملخ  
كعالقةةة الةةرأا بسةةابر ،  إنَّ العالقةةة السةةیاقیة الةابنيةةة بةةل بویةةة العوةةوان وبویةةة اصسةةتبالك وعةة  الة ةةید  بشةة   عةةا 

واملتلةةةع عوةةد رجوعةةن إ  بویةةة العوةةوان يسةةتایغ أن يرتةةغ الغنيةةوص اةتنيةة  يف عةة  الة ةةید  عةة   لةة  ، أجةةءاا النةةدن
لةة  إالتحلیلةةع -هةةكا املةةةاك اسةةب املةةوب  الو ةة ع لةةكل  عنيةةد، واصسةةتبالك والةةو العالقةةة الةابنيةةة بةةل العوةةوان 

دراسةةة ذلةة  الةةلابيل الةةدص  الةةةابم بةةل العوةةوان واصسةةتبالك اةةنين الغةةور يف عیعوةةاا مةةن  ةةعر السةةیا  وعوواعةةاا 
یة  امةة بةل العوةوان وجد مغاير   ة ل    اوقد  و علت عتاب  هكا النحث إ  أنع . ق ابد ديواعن " وا ی  ابوة اجلليب"

ةةق ةةید  مةةن ديةةوان " وا ةةی  ابوةةة اجللةةيب"  عةة 23واصسةةتبالك يف  د وجةةود إاةةدت اةةاا ااداعةةة الشةةعرية لةةدت ا يؤكع
كةكل  .  اةوراا تویاةا وااةحاار السةیا  مةن ایةث اصسةتبالصا اصایةة يف مراالةن الالاةةة  اةوع  عر  كنيا أنَّ ،  السیا 

 بةةا الشةةاعر كتبیمتةةة ومبیةةد وموالةة  للتعنةة  وظع ،  ةةعر السةةیا  ظةةاهر   ةةعرية مشةةبود إنَّ ظةةاهر  النةةداياا الاةسةةیة يف 
ةةة ره هلةةةكا النوةةةاا الاةسةةةع بةةةدأ يتلةةةاو  مرالةةةة التبیمتةةةة ا يف باطوةةةن مةةةن مشةةةاعر وااةةةاراباا ومعاعةةةا  ل وةةةن اةةةنين  اةةةوع عنيع

 1. اخلامسة مث  "ِس ر أيو " ید تیدخ  يف خماطنة عوا ر الاةس بش   منا ر كنيا تع  يف ق ، والتنيبید
 
 .النداية الاةسیة، بویة اصستبالك، الة ید  عووان، السیا  بدر  اکر، املعا ر شعر العريبال: الرئيسة الكلمات

                                                                                                                                                       

املسؤوك ال ا ب              shahbazi@araku.ac.ir-m 

 .إ  لودن طلناا للش اا من مران العضاك هع عشر ق ابد كتنبا السیا  عودما كان ذاهناا  «ِس ر أيو . »1
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 مةالمقد  . 5
كاعةةا مةةن أكثةةر املوااةةیغ لةةكل   ، العوةةوان واصسةةتبالك لةةا العتنتةةان ااو  والثاعیةةة يف كةة  ق ةةید  إنَّ 

ا يلعةب دور ر  وأایاعاةتالعووان هو مبثابة ق ید  م ةغع ، اد والنااثللدت الوةع  والعوا ر النوابیة إعار ا 
 كنة   يف الدراسةاا الوةديةة  تلنویة العووان ألیةة  . اخلال ة ملا يريد قولن الشاعر انين ق ید  كاملة

ول وعةةةةن عو ةةةةراا تعةةةةاصا يف بویةةةةة الة ةةةةید  ، املتلةةةةةع ك مثةةةة  أسةةةةلويب   ةةةةاد  بةةةةن عةةةةل  بو ةةةة با أوع »
هةةةةةو أوك اخلیةةةةةو  الواظنيةةةةةة » كنيةةةةةا أن اصسةةةةةتبالك الشةةةةةعر . (1٢١:  2١1٢، املرسةةةةةومع) «ااديثةةةةةة

 .(1١: ه1434، معیض) «للة ید  قالناا ومضنيوعاا
 من يف هكه الدراسة بش   عا  سی ون يف الدرجة ااو  مبثابة لنوة يف النواا املعريفما عةدع تإنَّ 

ةةةةةا معرتیاةةةةةا يف  ةةةةةاك هةةةةةكا وسیشةةةةة ع ، ااديبو  الوةةةةةوا مةةةةةن الدراسةةةةةاا الةةةةة   واولةةةةةت مواةةةةةوا    راكنيا
لوا إلیةةةن ص ةةةوا النوةةةاا مثع سةةةیدو دور اجلديةةةد  ةةةا  و عةةة، اصسةةةتبالك وعالقا ةةةن بعوواعةةةاا الة ةةةابد

 .الاةسع واملواع يف هی   الة ید  السیابیة

 أسئلة البحث
 :هكه ااسمتلة ال  يدور حبثوا اوهلا يف هكا املةاك حناوك أن جنیب عن

 ما هع أعواا العالقاا بل عوواعاا الة ابد واصستبالصا يف ديوان " وا ی  ابوة اجلليب"؟ 
 كیف  اور اصستبالك اصاع من  رد اصبتداا ب لنياا إ  اصبتداا باات ار عود السیا ؟ 
  ف السیا  اصستبالك املواع والنواا الاةسع يف هی   الة ید  ااديثة؟كیف وظع 

 البحثمنهج 
التحلیلةع واملةوب  الةةابم -املةوب  الو ة ع اسةب، املةاك کنيا هو  دن الدراسةاا الوةديةة هكا يف سرعالةد 

، التحلیلةةع-الو ةة ع املوب تةة، علةة  مةارعةةة اءا ةةاااا واجلةةداوك املسةةتارجة مةةن طیةةاا ديةةوان الشةةاعر
وقةراا  اجلةداوك اسةت عني  لتنیةل العني  وحتلی  الو وا الةوارد  يف الدراسةة ومةوب  املةارعةة  أسع وا يف و ف

 .ال روق ال اموة بل العوواعاا املاتل ة وأعواعبا يف ديوان " وا ی  ابوة اجلليب"
 .يف  عر السیا 1 واوك حبث وا اةوك العوواعاا وبواا اصستبالصا والنداياا الاةسیة، ويف هكا اجملاك

                                                                                                                                                       

س الشةاعر ق ةید ن علةل أل ةا  عةوا مةن النوةاا الشةعر  اللایةف ایةث يؤسعة ة کنيةا سةوتارق إلیبةا يف هةكا املةةاك  ةإنع النداياا الاةسةیة  .1
← 
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 خلفية البحث
، ثااواةدي ايب مواةوا  ةغ  بةاك ال ثة  مةن الوةةاد قةد ا اصستبالك وعالقا ن بالعووان يف الشةعر العةر 

تحاولةةةةت الدراسةةةةاا الوةديةةةةة ااديثةةةةة معاجلةةةةة هةةةةكا اامةةةةر وحنةةةةن استة ةةةةیوا أعةةةةره عوةةةةد بعةةةةض هةةةةكه 
 :الدراساا وموبا

   ( للواقد ياسل الو   ال ةادر 2١١١) "تن النداياا يف الو  ااديب: اصستبالك"كتا
 وةةاوك تیةةن ال ا ةةب مواةةوا اصسةةتبالك يف الشةةعر والسةةرد و اةةرق والةةك  ، عةةن دار عیوةةوت بدمشةة 

 .اعواا العوواعاا وعالقاهتا ب ن اصستبالك
   للنااثةةة النوةةدر  معةةیض عنةةدال رم، "اصسةةتبالك يف  ةةعر  ةةا   الة ةةیيب"ا عووانةة دراسةةة ،

غةة العربیةة وهع خماوطة يف كلیةة الل. ه1434عا  ، مت لوی  درجة املاجست  يف ااد  والوةددع ق  
 ةةةو  علةةل أسةةاا مةدمةةة ومبیةةد عةةن مواةةوا اصسةةتبالك يف ، م ةةة امل رمةةة() يف جامعةةة أ  الةةةرت
 .ااوك اوك أعواا العالقاا ال   ربيل العووان باصستبالك الشعر : وت لل،  عر  ا   الة یيب

ك الشةعر   یت   باا وك واملنادئ ال  حتةة  ع ةیة اصسةتبالتا ال    الثاين من دراستبا أمع و 
 .كاصعسلا  واللابيل الداخلع بیون وبل عوا ر بواا الو 

 إعةةةةداد النااثةةةةة  ةةةةكت ، بویةةةةة اصسةةةةتبالك يف الشةةةةعر اامةةةةو : دراسةةةةة أخةةةةرت حتةةةةت عوةةةةوان
لعةا  ، قسم اللغة العربیة وآداهبا، ال  قدمتبا لوی  درجة املاجست  يف ااد ، عنداا یم الروا د 

ةة.   2١١٢ عالعةةة  علةة  ااردن( وا ةةتنيلت) كلیةةة اللبیةةة يف جامعةةة مؤ ةةة خماوطةةة يفا وهةةع أساسا
ت وك يف  عريف اصستبالك وآراا الوةاد الةدامل واةدعل يف املالغ كنيا  واوك حبثبا يف ال  ةلل 
الثةةاين والثالةةث مواةةوا اصسةةتبالك يف الشةةعر اامةةو  والنةة  التةلیديةةة لةةن وهةةع اصسةةت با  والتنيةة  

 .مر كنيا  ارقت للنيالغ ودصلتن الو سیةوالوداا واا
 " حتلیة  التحلی  السینيعابعع للااةا  الشةعر ع" دراسة أخرت للواقد عند املل  مر اص حتت عووان[

 :ت وك() جااا علل عالعة مستويااباءجراا املستوياوع لة ید   وا ی  ابوة االيبع[
 ؛السیعا التشاك  والتناين يف لغة الشعر لدت : املستوت ااوك
 ؛اایء والتعحیء يف لغة الشعر لدت السیا : املستوت الثاين

                                                                                                                                                       

 و عةةةاب   شةةة  بشةةة   منا ةةةر أو  ةةة  منا ةةةر لليةةةواهر الانیعیةةةة وصسةةةینيا املوایةةةة موبةةةا كالشةةةتاا والريةةةا  وااعةةةواا وااماةةةار والرعةةةود والةةة وق
 والثلوج وما ابن ذل . 
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 .التحلی  بإجراااا املنياع  والةريوة: واملستوت الثالث
 دراسةةةة يف "أعشةةةود  املاةةةر للسةةةیا " مةةةن  ةةةدلیف "اسةةةن ، كنيةةةا أنَّ كتةةةا  "النةةة  ااسةةةلوبیة

السیا  وبةلع  رابابةا بةالةیم اجلنيالیةة عاظم" والك  قا  تین ب ح  الن  ااسلوبیة النار   يف ع  
 .أيضاا أسع وا يف إجنا  حبثوا وأعار طريةوا هلكا املة ود، ال  ماعضت عن هكه الن 

أمةةةةةا اجلديةةةةةد يف دراسةةةةةتوا والةةةةةك  لرمبةةةةةا ا يتاةةةةةرق إلیةةةةةن النةةةةةااثون يف  ةةةةةاك النوابیةةةةةة ومةةةةةا يتعلةةةةة  
 "النداياا الاةسیة" يف  عر السةیا  ایةثما أطلةوا علین  سنيیة  بوت، باصستبالصا وأ  اهلا

تباةوك ااماةار ،  دع  اليواهر املوایة علل عتاجةاا الشةاعرإل   يف هكا الةسم من املةاك  ارقوا
و"الةةثل  الةةك   وثعةةن السةةنياا" وهنةةو  الريةةا  والرعةةود والةةومیض وم ةةوب السةةیا  يف طةةةس أروبةةةا 

اهر والعوا ةةةر الانیعیةةةة ا يغةةةض الويةةةر عةةةن كةةة  هةةةكه اليةةةو و ، وبةةةاريس1النةةةارد ويف لیةةةا  لوةةةدن ودر 
ا للتعنة  عةن  ادمبا وظی با ب  اسةت الشةاعر يیعاةا بدقةة وا ةةانل بةالغجِل وجعة  موبةا موالةاةا ومبیةدا

خللاا ع سن ومعاعا ن  ار ا وعن االتن ال حیة املت اقنية وهواجسةن طةوراا آخةر اةل حتولةت  لة  
يف عةدد مةن ق ةابد ديةوان " وا ةی  ابوةة اجللةيب"  ةا  النداياا الاةسیة إ  ظاهر   عرية مشبود 

 . ستح  العواية والتحلی  والتارق إلیبا

 لعنوان لغًة واصطالًحاا
عجنَّ الِ تا ج يةجع وُّن عجوعاا وعجوَّون كجعجوةْوجعجن وعجوةْوجعْةت ن وعجْلوجعْةت ن »: من معاين العووان الوارد  يف املعاجم اللغوية

 
ج
أجبةدلوا . ْع  وقةاك اللحیةاين عجوةَّْوةت  ال تةا ج  ةجْعویوةاا وعجوةَّْیت ةن  ةجْعِویجةةا إذا عجوةْوجعْةتجةنمبع  وااد مشت  من امل

مةةةن ِإاةةةدت الووعةةةاا يةةةاا واةةةع ع ْوواعةةةاا اجعةةةن يةجع ةةةنُّ الِ تةةةا ج مةةةن عاِایتیةةةن وأج ةةةلن ع وَّةةةان  تلنيةةةا كثةةةرا 
 (.312: 1١ج،  ۳۰۰۲، مويورابن ) «الووعاا قلنت إاداها واواا 

 «ع ًّا أو عنيالا تویًّا، أق  من اجلنيلة، مةاغ لغو » العووان يف  عري ن اص االاع العا  هوو 
يوةسةم هةكا املةاةغ ، وإذا مةا عيرعةا إلیةن مةن  اويةة السةیاق وخةارج السةیاق. (1٢٢:   1١١٢، علوش)

واةةةد  علةةةل » العوةةةوان السةةةیاقع الةةةك  يشةةة   مةةةغ العنيةةة  ااديب (1: اللغةةةو  الة ةةة  إ  عةةةوعل
العوةةةةةوان  (2. (1٢٢: ع سةةةةةنامل ةةةةةدر ) «مرادتةةةةةة التدويةةةةة  عامةةةةةة، املسةةةةةتوت السةةةةةینيیابع و لةةةةة  وظی ةةةةةة

                                                                                                                                                       

 . ةغ مةاطعة در  يف مشاك  رق إجنللا وعا نيتبا مديوة دورها  .1



 و...  شهبازي محمود خزاعل، قيس السياب شاكر بدر شعر في االستهالل وبنية العنوان داللة

34 

للتسةةةنيیة ، عةةةن العنيةة ، ويسةةةتعني  يف اصسةةتةالك» وهةةو الةةةك  يويةةر إلیةةةن خةةارج السةةیاق، املسةةنيل
 .(1٢٢: ع سنامل در ) «والت وق علین سینيیابیًّا
وهة َّ املاةر  ، هة َّ السةحا   املاةرج »هو من جةكر ؛ كنيا جاا يف لسان العر : واصستبالك لغةا 

، واسةةةتبلت السةةةنياا  يف أوك املاةةةر، اسةةةتب ع املاةةةر  وهةةةو  ةةةد  اع ةةةنابنو ، انةةةالصا وانةةة َّ املاةةةر ، هةةةالًّ 
وك   عا رتةغ  ةو ن تةةد ، رتغ  و ن و ا  عود الوصد : واستب  ال يب بالن اا. واصسم اهلالك

 .(121: ١ج،  2١١3، ابن مويور) «استب َّ 
تبةةو ، ي عتةة  اصسةةتبالك عوةةد النیةةاعیل توًّةةا وبراعةةةا وابت ةةاراا وایةةث يةةر نيل بالة ةةید  وا ةةاالااا

 .(١٩١: 1١٩3، معلوف) «ا سن ابتداا الة ید »
وعودما ي ون مع  اصستبالك مر نااا بضرور  التلويد يف النداياا يدو قوك الرا   يف رواة ال  ااة 

، ومعةة  لایةةف مانةةوا، بل ةةب بةةديغ م ةةووا، وال ا ةةب يف أوك رسةةالتن،  ةةعرهأن ينتةةدئ الشةةاعر يف أوك »
 .(1٢4:   2١١٢، الرا  ) «تإنَّ املالغ أوك ما يةرا السنيغ، وحيل  من كلنياا ي تا ع هبا أو ي ون تیبا ركاكة

 وبداية كنيا يةوك أرساو يف كتابن "تن اخلاابة" إذن اصستبالك ول    عا استبالك وم تتح
تتلةة  كلبةةا ، اصتتتاایةةة، ويف تةةن العةةءف علةةل الوةةا ، ال ةةال  ويوةةاظره يف الشةةعر املالةةغ هةةو بةةدا»

وبراعة اصستبالك يف الروايةة ال ویةة  .(34:  1١١١، بدو ) «بداياا كدنا   تح السنی  إ  ما يتلوه
اتةة   عةة  الندايةةة الةة  حتتةةو  علةة  ق ةةة الروايةةة بشةة   عةةا  و شةةلعغ الةةةارئ علةة  قةةراا  الروايةةة »

ي ةةون العو ةةر النوةةابع ، واصسةةتبالك يف ق ةةابد السةةیا  .(4١:  2١1١، عاظنيیةةان ومي ةةر ) «الوبايةةة
، بیونيةةا ي ة  أایاعاةةا إ  مةاةةغ ق ةة  أو تةةر  كاملةةة داخةة  الة ةةید ، ااوك أو الشةار ااوك موبةةا

لسةیا   وجيب أن صعغ   عنيا يلةع الشةار ااوك يف ق ةابد ا. ويسنيعل ایوبا بالواد  اصستباللیة
كنيةةا هةةةو ااةةاك بالوسةةةنة لشةةةعر سةةابر الشةةةعراا اةةل يتلةةةاو  اصسةةةتبالك عوةةدهم النیةةةت ااوك مةةةن 

وإنَّ اللكیةء علةل النیةت ااوك .. لةیس يف العةاد  إص جةءااا مةن عو ةر»انَّ النیت ااوك ، الة ید 
 .(41٢: 1١١٩، ا  ) «وإ  اك الوير إ  ما يلین ي سد املع  أو يع سن

ااو  هةةع جلةةب  اعتنةةاه ؛ وظی تةةان أساسةةیتان ةةةة  ةةاراا كةةان أ  واةةد ا ةةةة لالسةةتبالك : هاللوظيفــة االســت
والثاعیةةة هةةع التلنيةةیح عنيةةا حيتويةةن الةةو ُّ بديسةةر مةةا   ةةن ، الةةةارئ أو السةةامغ أو املشةةاهد و ةةدُّه  إ  املواةةوا
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لید . 1من ال لنياا
 
. والةتال  وبعةدها اخلامةةاااذق أن جيتبةد يف حتسةل اصسةتبالك »وعلل الشاعر امل

 .(4١: 1١٢٢، اجلرجاين) «و ستنيیلبم إ  اء غاا، تإنا املواقف ال   ستعاف أااا اجلنيبور

 في شعر السياب العنوان: أواًل 
ل ونيةةا هوةةاك  ةةلة ، العوةةوان هةةو مبثابةةة "الة ةةید  امل ةةغر " وهةةو م تةةا  دخوهلةةا وتبنيبةةا ص ةة  أنَّ 

ایةةث عالقةةة العوةةوان باصسةةتبالك والندايةةة الةة  يةةدو هبةةا الشةةاعر أخةةرت بةةل العوةةوان والة ةةید  مةةن 
 .لنواا ع  الة ید  و دسیسن

قن  التارق لعالقة العووان واصستبالك يف ق ةابد ديةوان " وا ةی  ابوةة اجللةيب" جيةب علیوةا أن 
  " عشر  أعواا  ل  العالقاا وهع عالعةة كنيةا  اةرق هلةا الواقةد "ياسةل الو ة " يف دراسةتن املسةنيا

 ."2تن النداياا يف الو  ااديب: اصستبالك
 ق ابد ١: املاابةة() العوواعاا ال   تدكد ل ياا ومع  يف اصستبالصا .1
 ق ابد ٢: اص تةاق() العوواعاا ال   تدكد مع  ول يا مشتةاا من اصستبالصا .2
 ق ید  23: املغاير (التناين أو ) العوواعاا ال   تدكد مع  تةيل يف اصستبالصا .3

تةةةةةةةاةور ااوك الةةةةةةةك   ةةةةةةةةدخ  اةةةةةةةنيون الة ةةةةةةةةابد الةةةةةةة  عوواعاهتةةةةةةةا  دكةةةةةةةةدا ل يةةةةةةةاا ومعةةةةةةةة  يف 
 :قد مش  الة ابد الثنياعیة التالیة من يیغ ق ابد الديوان، اصستبالصا

 (8) جدول رقم
 نوع االستهالل المطلع العنوان

 اسم اللی  العنيی يف الريح     قرعتهما  الباب  ةرعن الريا  النا . 1
 تع  صخ ةة  من ععاك، خال البيت خال النیت .2
 ارف ../ سد دها  داا تتبنيس  يبوغداً سالقاها و داا سدلةاها .3

يف دعیا من االر/ والثل  والةار  يا غربة الروح يا  ربة الرو  .4
 ارف وال وصذ والضلر

 اسم أخع يف النالا ال ن حميٌد  محید .٢

يف املر   من عنضع/  المعول الحجريرعل  االر  املعوك .٢
 اسم يدمر يف خیا   ور  اارص

                                                                                                                                                       

 .(2٢--23 : 2١١١الو  ، )ي وير:  .1
 (22١-21٢ : 2١١١)الو  ،  -ي وير:  . 2
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 اسم غابة الظالمعیوا  حترقان  يف  ابة اليال  .٩

مو  كاد الةلب يلثنيبا *** لوص  رسالة رسالة .١
 اسم الضلوا ال   ثوین أن يثنا

 .اصستبالصا اصایة  اغل علل ااروتیة وال علیةويف هكا الووا من اصستبالك املااب  عشاهد 
واةةةةةور الثةةةةاين مةةةةن العوواعةةةةاا يشةةةةني  ق ةةةةابد جةةةةااا عوواعاهتةةةةا مشةةةةتةة مةةةةن أل ةةةةا  وردا يف 

 :استبالصهتا مع  ول ياا وهع ستُّ ق ابد

 (2) جدول رقم
 نوع االستهالل المطلع العنوان

جی ور . 1
 اسم دابنية اخلضر  أشجارها وأ لار املديوة

 اسم وإن جمتتبا كسیحاا ، أمي ل   جی ور أمع .2
كیف ا   .3

 اسم ایعت  يف  محة أيامع الاويلة؟ كيف أانن ؟
 اسم اللی  كاآلهاا من جی ور يد ی  نسيم عسیم من الة  .4

من اآلماك خاوية *** جرداا ص ماا وص  نفسي ع س  وق  .٢
 اسم عشب

هتاوين  /الدجىوما وجد ع ا  مث  وجد  إذا  إقناك واللی  .٢
 ارف كااماار باهلم والسبد

 .ب    ون اصستبالصا ال علیة معدومة يف هكا اةور، لالستبالصا اصایة ككل  يف اصستبالك املشت  عشاهد السیار 
 ق ةةید  23 وا ةةی  ابوةةة اجللةةيب( وهةةع ) أمةةا اةةةور الثالةةث تةةةد يشةةني  معيةةم ق ةةابد الةةديوان

 :مع  تةيل يف اصستبالصا أ  حتني    ة التناين أو املغاير  عل  جااا بعوواعاهتا ال   تدكد

 (9) جدول رقم
 نوع االستهالل المطلع العنوان

 ارف وأذكر من  تاا الةرية الوضا  تین الوور  وا ی  ابوة اجلليب .1
 ارف من خل  الدخان إر  ذاا العنياد .2
 اسم مؤيد  النا الغرتة  يف اللی  .3
 ارف وذكرهتا تن یت من أملع يف اعتيار رسالة .4
 ارف كنيا يوس ُّ عور  خابف من ترجة النا  لیلة يف لودن .٢
 ارف وذهنِت تاعسحب الضیاا لیلة يف باريس .٢
 ارف وأهلب ك  ألوا  الءجاج الءرق يف اليلنياا لیلة يف العراق .٩
 تع  مضارا اآلن واللی  مةنير   وامل أعِت  هوه.. ها.. ها .١
 ارف وما من عادو ع ران مااعع الك  كاعا أانی  .١
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 نوع االستهالل المطلع العنوان
 ارف أن يف الةلب ب ةیا ااننت لو يةولون حتیا .1١
 تع  أمر أو د  النا  تدعیا لست تیبا/ لیس  ستده   من عی  عير  التناين التا () لیلة وداا .11
 اسم املار عورعا بللبا  أ ویة بواا اجلن .12
 ارف تیغوا من رواع إ  الةاا.. وأ ر   وهتا أ  كلثو  والككرت .13
 اسم أجوحة يف دواة خت   أس  الةرا وة .14
 ارف كنيستواد أعءك يف الشتاا يف املستش ل .1٢
 اسم ظال  اللی  أو ار   سلوت .1٢
 ارف أص يدك  الرعب موا الضلوا مل علتةع .1٩
 ارف ر ع لو جداج علل عندك بالرقادا ي أظ  من بشر .1١
 ارف ولو ص  وج  ومءاجبا ال وار ا  وبد أع ايب الةن واجملر  .1١
 ارف وبةیت أدور/ اوك الاااوعة من أملع ع ا  يف اجلحیم .2١
 تع  ماصل  جيو   الديار، أ ل ععین الیو  لو  م ویس .21
 اسم ج راع يد الةنير الودية بالشكت مرعا علل لیلة اعتيار .22
 تع  أمر أهوابع وخل  أملل طیف /قرع  بعیوی  م  دون إ ضاا  لیلل .23

ويف هةةةكا الوةةةوا مةةةن اصسةةةتبالك املغةةةاير عشةةةاهد اصسةةةتبالصا ااروتیةةةة  اغةةةل علةةةل اصسةةةتبالصا 
ومعيةةم اصسةةتبالصا ااروتیةةة قةةد  نةةدأ حبةةرف واو يسةةن  تعةة  مةةاص أو مضةةارا ، اصایةةة وال علیةةة

 1. الواو    مدلوف علل الوحو الةدم ب  هو استعنياك حنو  جديدوهكا 
، الو ة ) «هو التناين الش لع بةل العوةوان واصسةتبالك» إذا كاعت إادت مياهر ااداعة الشعرية وااهتا

السةیا  مةةرد يف كثة  مةةن  تإعوةا جنةد مةةن خةالك هةكه اجلةةداوك الثالعةة ومةارعتبةا بنعضةةبا بةدنَّ ، (22١:   2١١١
ق ابد ديواعن " وا ی  ابوة اجلليب" علل عوواعاا الة ابد ایث جاا بثالب وعشرين ق ید  بعوواعاا مغاير  

 :تت ون عسنة أعواا العوواعاا الوارد  يف ديواعن املكکور اسب الرسم النیاع  التا ، ق ید  3٩من أ   

                                                                                                                                                       

" هةةو مبثابةةة بةايةةا هةةكيان أ .1 اسةةتنيرار لشةةعا يف ع ةةس الشةةاعر لةةةد  تةةد مةةن ذهوةةن إلةة   وإنع هةةكا الةةواو الةةك  ا ي ةةن مةةن بةةا  "واو ر  َّ
الةةورق ل وةةن ي ةة  إلیوةةا کةاعةةة منتةةور  مةةن أت ةةار و  ةةوراا يف بدايةةة ق ةةید ن، وکةةدن الشةةاعر يريةةد أن جيعلوةةا عتةةابغ الرالةةة الو سةةیة هلواجسةةن 

 وخیاص ن. وهكا اصستعنياك اجلديد من مياهر الة ید  ااديثة يف ااد  العريب. 
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استبالك مااب  وستع ق ابد ذاا استبالك مشت ل من جاعب آخر وجود مثاين ق ابد ذاا 

 .علل ا ناا الونييل التةلید  يف النواا الشعر  لدت السیا  يدكع 
وةةةا جنةةةد يف  ةةةعر أمةةةا بالوسةةةنة ليةةةاهر  النةةةداياا مةةةن  اويةةةة اصبتةةةداا باصسةةةم وااةةةرف وال عةةة  تإعع 

اااةةةا وتعةةةالن  1٢و ارتاةةةا  1٩) الغلنةةةة هةةةع للحةةةروف أوصا ومةةةن مث يةةةدو دور اااةةةاا السةةةیا  أنَّ 
يع س اعاناعاا »ماایان ومضارا وااد وأمران( وذل  يف الوهلة ااو  وكنيا يةوك ياسل الو   

التلديد ا يندأ يف بویة العنيود  وأنَّ ، السیا  ما يءاك استباللن حم وماا مبالةاا تویة قد ة هو أنَّ 
كنيةا أنع كثةر  . (221: امل ةدر ع سةن).« لت عیلةةال   للة ید  بةدر ما كان مو ةناا علةل اءيةةاا والةرو  وا

هةةةةةةكه  اصسةةةةةتبالصا ااروتیةةةةةة وكةةةةةكل  اصایةةةةةة   ونعةةةةةد عةةةةةةن سةةةةةیاقاا ت ريةةةةةة راكةةةةةد  عوةةةةةد الشةةةةةاعر انَّ 
انةةا حتیةة  ، تاعلیتبةةا تاعلیةةة اجلنيلةةة اصایةةة الراكةةد  النوةةاا، ص حتتةةو  اركةةة تاعلةةة كنةة  »اصسةةتبالصا 

لةةكل  ص   ةةون اصسةةتبالصا اصایةةة .. حمةةدود  بةةل اصبتةةداا واءخنةةار ااركةةة الداخلیةةة هلةةا إ  تاعلیةةة
 .(222: امل در ع سن) «مولد  لووت داخ  الو  صات امبا إ  مالةاا بوابیة حمدود  ال اعلیة

أعشةةةود  "و ""موةةةءك ااقوةةةان ةول ةةن هةةة  يوانةةة  هةةةكا الو ةةف علةةةل دواويةةةن السةةةیا  ااخةة   كةةة
ر م بةو  طةوع »؟ بة  يف هةكه الةدواوين " وا ی  ابوةة اجللةيب"وصسینيا ديوان  "املعند الغري "و "املار

ت ةةر  ، ال لنيةةة اصایةةة هوةةا، إ  اصبتةةداا باات ةةار، اصسةةتبالك اصاةةع مةةن  ةةرد اصبتةةداا ب لنيةةاا
 .(224: امل در ع سن) .«ومتع اختیارها م اعیاا وت  مندأية اءهبا ،  امضة، منبنية

نسبة أنواع العنوانات

رة العنوانات المغاي

قةالعنوانات المطاب
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 الطقسيةالبدايات : ثانًيا
ق ةید  مةن  13النداياا الاةسیة ظاهر   عرية مشبود  يف عدد    قلی  من ق ةابد السةیا  وهةع يف الواقةغ  تةا   إنَّ 

، يف املمتةةة مةن هةةكا الةةديوان 3٢يةةار   أ  مةا " وا ی  ابوةة اجللةةيب"ةةةةل بلت ديواعةةن الشةعر  املسةةنيع ق ةةید   ة ع  3٩أ ة  
 .هكه الياهر  الشعرية وعةو  ب شف النواا الاةسع يف هی   الة ید  السیابیة اهتنياموا يف دراسة لكل  ار ديوا أن ع بع 

ةة س الشةةاعر ا عةةوا مةةن النوةةاا الشةةعر  اللایةةف ایةةث يؤسعةةول ةةن مةةا هةةع الندايةةة الاةسةةیة يف الشةةعر؟ إنع
كالشتاا ق ید ن علل أل ا  و عاب   ش  بش   منا ر أو    منا ر لليواهر الانیعیة وصسینيا املوایة موبا  

 ةابن ذلة  مةن أل ةا  ودواك  ةدور يف الةدابر  الدصلیةة  والريا  وااعواا وااماار والرعةود والة وق والثلةوج ومةا
 .ا يريد بسالسة وي سر عنيع   هی   الة ید  ويع ع لیوال  الشاعر بعدها إ   ران و ايتن تی نيع ، الاةسیة

كنيةةا هةةو ااةةاك يف كتابةةة اهلةةاي و ) واملواسةةمهوةةاك إ ةةاراا اةةنيویة خ یةةة وظري ةةة إ  الاةةةس  كنيةةا أنَّ 
خت  ال واكن واا هار والو باا ال   اف عناراا وأل اظا الیاباين( ایث يدو السیا  بتعاب  موایة أو يوظع 

أ هةر ، اةداب  الوةارع  والعوةب) ةكة،   ش  إ  املوسم الك   وض  تین  لة  ال واكةن و ت ةتح تیةن  لة  اا هةار
يعنةةة  الوةةةارع ( وأمثةةةاك  لةةة  مةةةن اء ةةةاراا املانمتةةةة ،  ةةةكت اللینيةةةون، عنةةة  التةةةوا ،سةةةراة خةةةو ، اللینيةةةون

 .والن نياا الدالة علل املواسم املاتل ة يف ديواعن
 :ق ید  13أما الة ابد ال  ب ویت علل هكا الونييل وااساا تبع اسب اجلدوك التا    ون 

 (3) جدول رقم

 االستهالل والبداية الطقسية القصيدة
المفردات الموحية الدالة 
على عناصر الطقس في 

 القصيدة
 عدادال

 ابوة اجلليب  وا ی  .1
وأذكر من  تاا الةرية الوضا  تین 
 الوور/من خل  السحا  كدعن الوغم/

 سرع  من عةو  
 املعءف/ار عشت لن اليلم

 الةار/ عل / ال ةابغ/ مار
(/ اهلاط / 4) (/ الوبر2)

أبرقت/ (/ ال ق/ 2) املدرار
(/ 2) ومض/ أرعدا

 (/ مار2) الرعد/  یث
 (3) (/  تاا/ سحا 4)

2١ 

 لیلة يف لودن .2

كنيا يوس  عور خابف من ترجة 
النا /إ  اليلنياا يف 

 رتن/اعت هتاتن اجملرو  يع  
ل تغ من ااو   حنو  الشرتن/

لودن اللی  املا  بلوعن 

دعار/ الثل / ملت ة/  تاا/ 
 ٢  یف
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 االستهالل والبداية الطقسية القصيدة
المفردات الموحية الدالة 
على عناصر الطقس في 

 القصيدة
 عدادال

ال ايب/علل الارقاا  رقد يف 
 دعار الثل  م لت عن

 لیلة يف باريس .3

وذهنِت تاعسحبج 
أاسست باللی  / الضیاا

/يوثاك   الشتابع ااءين وبالن اا
كالشالك من أت  حتانين 

/أاسست وخء اللی  يف  الغیو 
/  باريس واختو  اهلواا

بالةبةباا من النغايا آه  ر عش 
 الولو 

اللی  الشتابع ااءين/ الغیو / 
 -وخء اللی /  ر عش

برعنيت  -الربیغ -اخلريف
 طلغ الوای  -الغ ون 

 -ال د -إ ار  للربیغ( )
 -ل   برد اهلواا -ار  ت
 بال د -ي دعر -الريا 

14 

 لیلة يف العراق .4

وأهلبج ك َّ ألوا  الءجاج الءرق 
تووعر  رت  إ اص   /يف اليلنيااْ 

عثار  / برق مث رشع مدارج اات ِ 
الرعد تار عشت لن من ااا  
، علل الدجل، وافَّ /اا دااْ 

 ا   من ااماار واا هار 
 والورقِ 

الشتاا  -قةجرَّ  -(2) الشتابیة
 -( 2) الريح -ال یف -

إ اص  -(2) برق - یم
 -ار عشت -الرعد -برقل 

 -(٢) املاا -ااماار
 الريح -ملت ة -ار ف

22 

جی ور وأ لار  .٢
 املديوة

 اخلضره/كدنا دابنية أ لارها
 يعروها عرت /ص رخا  من أعنيد 
 يالغ يوا / ص ولیلبا/   ره وص
 يف ل ن / تلره أاداقن من
 للشتاا كنيا  ألواعن لل یف جی ور

 -املاا -الشتاا  -ال یف
 ٢  یو  -(2) أمار

 أ ویة بواا اجلن .٢
  عورعا بللبا املار/وأ ع  الةنير/
 تیبا تواعیس تیا قوات  الغلر/

 اهتدتبشعرعا 
 4 بللبا -املار -بللبا  -املار 

 يا  ربة الرو  .٩

 يا  ربة الرو  يف دعیا من االر/
يا  والثل  والةار وال وصذ والضلر/
تیبا   ربة ارو  ص مشس تدبتل /

وص أت /يا  تین خیا  ساعة 
عار  ضعا اخلواا ال د  السحر/

 حتلق

 صمشس -ال د  -الثل  
 یاهبا بسنب  یو  )

 ار عشا -يرجف -الشتاا(
٢ 

كیف ایعت  يف  محة أيامع  كیف ا أانن   .١
ا أا  الثو  عن  الاويلة؟/

عن  التوا وسراة  - یف
إ ار ا للنيوسم الك  ) خو 

٢ 



 5921 ، صيف15 الـ العدد محكمة ةيعلم فصلية، وآدابها العربية للغة اإليرانية الجمعية مجلة

43 

 االستهالل والبداية الطقسية القصيدة
المفردات الموحية الدالة 
على عناصر الطقس في 

 القصيدة
 عدادال

ندي  يف لیلة  یف مةنير /يا 
عن  التوا من طوقیبنيا مر ت 
وجبع يف مخیلن/من  كت العكراا 

 يف ندي 

 وض  تین ها ان 
 جكو  يف  نير  -ال اكبتان(

إ ار  ملوسم الشتاا وطةسن )
 الريح -النارد(

 يف املستش ل .١
كنيستوادل أعءك يف الشتاا/وقد 
أو   اللی  يف ع  ن/أتاق تدوقب 

 عل الضیاا
 2 اهلواا -الشتاا 

 سلوت .1١

يدعدن  و     ظال  اللی  أو ار /
/ يرجعغ  الوسوان تیبا وهع  ر ف 

/ الولو  و ر عش  لسبا السعف 
بدعنياق  علل  داه يرن قیثاره/

  السنياا ظال  هكا اللی  او ار!
وكم ع  اخللی  إ ع واانار 

يد دغ بیض أ رعة يبیم  واللعا/
 ويوش  بیوبا املار/ ورااها الةنير/

وأو   يف  عا  ال ق يرجف  
لیحني  من قرار  قلن   كلنيا ملعا/

 اآلص  وال ءعا

 -املار - ر عش - رجف
 -ملعا -رجفي -ال ق
  كت اللینيون -ير عشان

إ ار  للنيوسم الك   ثنير )
 -تین أ لار اللینيون(

 -مر ف -بردها -رج ا
 -كاملار  -الثل  -ال یف

اداب   -مدتد  حتلق
إ ار  ) الوارع  والعوب

أ هر  -أرعش -ملوابنيا(
 -إ ار  ملوان( ) اللینيون

 أعسا  الربیغ

1١ 

 رسالة .11

 يلثنيبا/رسالة مو  كاد الةلب  -1
 لوص الضلوا ال   ثوین أن يثنا

جااا رسالت  اخلضراا  -2
ب َّ اایا مون وااعسا   كالسعف/

علل  واملار/جااا ملر ف/
 السرير وراا اللی  حيتضر

 -مر ف -املار -ب َّ 
 يعن  الوارع  -ال یف

ال یف  -إ ار  ملوان()
إ ار  صقلا  ) حيتضر

 ت   اخلريف(

٢ 

 لیلة اعتيار (12

يد الةنير الودية بالشكت مرعا 
يد الةنير الودية مث   علل ج راع/

أعشا  الربیغ هلا إ  
ال نح/خ وق توق وجبع كف 

 ط ل  ال غ   كف آصا

 -الودية -الشكت -الودية 
 ٢ الودياعة -الربیغ 

 إقناك واللی  (13
وما وجد ع ا  مث  وجد  إذا 
الدجل/ هتاوين كااماار باهلم 

 والسبد
 -الريا  -الغیو  -ااماار

 4 الغیو 
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الة ةةةابد التالیةةةةة اسةةةب الل یةةةةب حتنيةةةة  أكةةة  الةةةةم مةةةةن  بةةةالوير إ  هةةةةكا اجلةةةدوك ييبةةةةر لوةةةةا أنع 
امل ةةةرداا املوایةةةة والةةةدصصا الاةسةةةیة يف عواياهةةةا وهةةةع " وا ةةةی  ابوةةةة اجللةةةيب" و"لیلةةةة يف العةةةراق" 

 ثةةةر اسةةةتعنياصا يف يیةةةغ الة ةةةابد هةةةوالةةةداك الاةسةةةع ااك كنيةةةا أنَّ ،  و"سةةةلوت" و"لیلةةةة يف بةةةاريس"
"مار" و"أماةةةر" و"أماةةةةار" و"الةاةةةر" و"قاةةةةر " و"يةاةةةةر" ةةةةةة ةةة  بةةةةن مةةةن أل ةةةةا  ك"املاةةةر" ومةةةةا يتع 

رمةء  تةإنَّ ، و" ةار" و" یث" ال  ي    نيوعبا إ  عالعل م رد  يف ديوان " وا ی  ابوة اجلليب"
مركءيةة علةل كة  اللكیةب ااديب يف  يسةیار ك ةور »    بن من أل ةا  مشةاهبة أ ةنحاملار وما يتع 
  ولشةةةدع . (312:   1١١١، تضةةة ) «د مثةةة  اارص الینةةةا  يف ق ةةةید  "إلیةةةوا" الشةةةب  عنيةةة  حمةةةدع 

وهةةةو ديةةةوان ، دواويوةةةن ا اهةةةمع عوواعاةةة»ااجةةةة السةةةیا  هلةةةكه الدصلةةةة الاةسةةةیة جعةةة  ل يةةةة "املاةةةر" 
 .(1٩٩:   2١١٢، علع اجلنيعة) «وهو يرمء إ  عوام  اخل ب، "أعشود  املار"

ه كا  دو سابر اال ا  املوایة بالاةس واملواسةم يف معلنيبةا اسةب العةدد الةوارد يف ديةوان 
 :" وا ی  ابوة اجلليب"

 (5) جدول رقم
 عدد ورودها في الديوان اللفظة عدد ورودها في الديوان اللفظة

، مار، أمار، املار
، الةار، أماار
، يةار، الةار 
  یث،  ةار

، ومض، أبرقت، ال ق 3١
 ١ إ اص،  ومضان

 ١ ال یف 2١ الريح، الريا 
 ٩ أرعدا، الرعد 21 اابع، ااا
، الغیو ، الغیم

، السحا 
، اهلاط ، السحب
 الغنيا ، املدرار

 3 الربیغ 1١

 3 الضنا  14 املاا، الوبر
، ي د، ال ود ، ال د

 2 اخلريف 11 قارا، قرع 
 2 ال ةابغ 1١ الشتابیة، الشتاا

 ابنة الجلبي" البناء الطقسي في ديوان " شناشيل: ثالثًا
ك ق ید  من هكا الديوان الك  اقتنس السیا  عوواعن عشاهد النواا واصستبالك الاةسع يف أوع  أ(
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 وا ةةی  ابوةةة اجللةةيب( ایةةث ينةةدأ السةةیا  ق ةةید ن بةةواول  ةة  مدلوتةةة يف الوحةةو العةةريب الةةةدم ) موبةةا
مةغ  هلكياعةن واديثةن اسةتنيراراا الشاعر بةن ق ةید ن ي ةون الشارج ااوك الك  يستب ُّ  "وأذكر" ت دنَّ 

 :ك بككر موسم الشتاا و كعكر أاداعن قابالا تیندأ املةاغ ااوع ، ع سن
 «وأذكر من  تاا الةرية الوضعا  تین الوور»

 2١إ  لی ةة  عةةدد امل ةةرداا املوایةةة الدالةةة علةةل عوا ةةر النوةةاا الاةسةةع يف هی ةة  الة ةةید  
ا تیبةةةةا العوا ةةةةر املوایةةةةة كالشةةةةتاا والسةةةةحا  والوةةةةور واليةةةةال  مث يرسةةةةم لوةةةةا لواةةةةةا  ت ةةةةدع ، م ةةةةرد 

ر يف هةةكا اصسةتبالك  لة  العوا ةةر بعنةاراا وم ةةرداا تتت ةرع ، واصر عةاش وظةالك اجلوسةة  الة ةب
أخةةةرت كالغیةةةث وسةةةیالن الةاةةةر و"أرعةةةدا السةةةنياا" و"ار عشةةةت ذرت السةةةعف" و"ومةةةض الةةة ق" 

 .املدرار" و"ال ةابغ"  یثباو"
سةةةةیلد أنةةةةا منویةةةةة علةةةةل ت، مةةةةا  ةةةةابغ املتلةةةةةع قةةةةراا  الة ةةةةید  ومععةةةةن يف مةاطعبةةةةا ااخةةةةرت إذا

ر يف سةةةةابر أجةةةةءاا اصسةةةةتبالك واملةاةةةةغ ااوك وجيةةةةد معيةةةةم م ةةةةرداا هةةةةكا املةاةةةةغ ومضةةةةنيوعن  ت ةةةةرع 
يدخك اتبا  والتدسیس،  دسیس هلا»حسب ب  هو تتاصستبالك لیس ابتداااا للة ید  ، الة ید 
تال استبالك لة ید  دون ااتوابن علل معة  الة ةید  وص اسةتبالك لة ةید  مةن دون أن ، العامة

مةن دون أن ي ةون اةنين ، تاعلةة، وص اسةتبالك لة ةید  متحركةة، ي ون عامیاا منوًّا عضوياا داخلبةا
 .(22١:  2١١١، الو  ) «هكه ال اعلیة

 ف توةةةون اءحيةةةاا والتشةةةنینتااطةةةب العةلةةةع ويوظعةةةاةةةل عوةةةدما يريةةةد الشةةةاعر أن ينتعةةةد عةةةن ال

يتوا ك عن عءعتن وا اهن الاةسع يف  عره ایةث  " تالإنه الرُّطب  واصستعاراا ويةوك عن املار "
 .(313:  2١١١، السیا ) «ءتساقط في يد العذرا»: يردف قابالا 

النوةةاا واصسةةتبالك املاةةر( أص وهةةو التسةةاقيل ل ةةع صينتعةةد عةةن ) تیةةدو بشةةعا مةةن لةةوا   املشةةنعن
 . الاةسع الك  جاا بن يف أوك ق ید

: ف  عنةةةة اا طةسةةةةیاا آخةةةةره ةةةةكا يسةةةةتب ُّ السةةةةیا   املةاةةةةغ الثةةةةاين مةةةةن ق ةةةةید ن وهةةةةو يوظعةةةة ب(
 .(314: امل در ع سن) «وأبرقت السنياا»

، هبةةكا اصسةةتبالك عستشةةعر وجةةود عةةوال مةةن السةةردية أو اا ايةةة يف بوةةاا اللغةةة الشةةعرية السةةیابیة
الوثريةةة الةة  ععویبةةا هةةع منةةدأ  وسةةعع »: أ ةةار إلیبةةا الواقةةد "ياسةةل الو ةة " هبةةكه العنةةاراا سةةردية
علةل  لی وعةا إيةاعاةا  ةاعرياا يةدكُّ  معاةايلتةیان ، إيةاا الشعر وإيةاا الوثر؛ مبع  أن اءيةاعل، اأيضا 
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 .(21١:   2١١١، الو  ) «قدر  الشاعر علل ااتواا مساااا جديد  ا  ادها الة ید  من قن 
ا إ  هةةكا اص ةاه السةةرد  يف  ةعر السةةیا  ول ةن بشةة   يشة  ال ا ةةب "عیسةل بالطةةة" أيضاة

وقةد »: سليب ایث يةت لم عةن احنةدار جةود  ق ةابد السةیا  يف املرالةة ااخة   مةن  ةعره وایا ةن
مسةةتوت واحنةةدرا جود ةةن أایاعاةةا إ  . أ ةةنح  ةةعر بةةدر وكدعةةن يومیةةة يسةةل  تیبةةا عواط ةةن وأت ةةاره

لةةةكل  ا جيةةة  . (1١1:  2١١٩، بالطةةة) «ل ةةن اهتنيامةةةن باایةةةا  واملةةوا ظةةة  اةةةاداا، التعنةة  الوثةةةر 
اعتناطاةةا وعنثاةا مةةن قنة  السةةیا  كنيةا سةةونل هةةكا  -املنة  علةةل أسةاا املوایةةة الشةعرية-اصسةتبالك الثةةاين

بةةوعع  ةةا ل مةةن جاعنةةن  اامةةر يف عراةةوا لسةةابر مةةةاطغ الة ةةید  بةة  يوظةةف الشةةاعر هةةكه اليةةاهر  الشةةعرية
 .لی ني  بواا الة ید  علل عس ل وااد متداخ  وي تني  هكا السرد لیونيو داخ  جسد الة ید 

ف أعشةود   ةعنیة ا يتابغ السیا  بواا الة ید  الاةسع ایث يوظع يف املةاغ الثالث أيضا  ج(
ماةرا يةا  ا ةا/ عة  يةا ماةرا يةا الةيب/ عة ع بوةاا اجللةيب/ يةا »: يتغ ع هبا أط اك الن ر  اةل ماةر

 .(314:  2١١١، السیا ) «يا مارا من ذهب بواا النا ا/
اء ار  املوایة واستنيرار الوس  الاةسع وااح للعیان يف هكا املةاغ ال غ  من الة ید   إنَّ 

 .اا هواایث   ررا ل ية "مار" عالب مرع 
وطوقةت املعةابر مةن جةكوا /  مة  هكا اهلاط  املدرار/ قاعبةا وورَّاهةا؛  ةاعت الدرو » د(

أمحةةد( ) كة ةة خضةةراا أرجدهةةا وخالهةا/ إ  الغةةد،  الواة  يف ااماةةار/ كغرقةةل مةن سةة یوة سةةودباد
يلنيس بودقیتن ويسع  مث يع  طرتن  الشةرتن / ورتةلق ، الواطور وهو يدير يف الغرتة / كؤوا الشا 
؟ / مةل يتوقةف / أمن ةث يف ظةال  اجلوسة  امل: اليال  / و ا  "يا جد " أخع الثرعةار نتة  عوتيةر 

 .(314: امل در ع سن) «املار؟
إنَّ املةاةةغ الرابةةغ عنةةار  عةةن خةةاطر   نةةدأ بةةككر املاةةر والةةك  يسةةتع  لةةن الشةةاعر اسةةم "اهلاطةة  

و وتبةةةع بةةةو س هةةةكه  «مةةةة ُّ هةةةكا اهلاطةةة  املةةةدرار/ قاعبةةةا وواراهةةةا؛  ةاعةةةت الةةةدرو »: املةةةدرار"
؟ ""مل يتوقف : ال لنية املوایة بالشتاا  املار 

يككر السیا  يف عوايا املةاغ مياهر الشتاا يف الةرية كلةكوا الواة  العابنيةة بسةنب ااماةار 
واجلوسة  الة ةيب املنتة  اةل يوتبةع هةكا املةاةغ بتسةا لن آعةف ، ويككر االاق اليةال  ب عة  الة ق

؟ لیؤكد بوااه الاةسع ويضنين استنيراره يف املةاطغ التال: الككر  .یةمل يتوقف املار 
/ مث  لو  يف ااتةِ / ذرت . تاار موبا مث عة اع لرا/  وا ی  ابوة اجلليب، وأرعدا السنياا  » ه(
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 «وایةةث كةةان يسةةارق الويةةرا/  وا ةةی  اجلنيیلةةة ص   ةةیب العةةل إص محةةر  الشةة  ِ . قةةوا السةةحا 
 .(31٢:  2١١١، السیا )

، السةیا  واسةتباللن الاةسةعل هوا ميبر من مياهر املوسم الشةتابع املتغلغة  يف ذاكةر  يتللع 
ر من مةاغ إ  مةاغ آخر يف ق ید  " وا ی  ابوةة اجللةيب" لةكل  تتستنير الياهر  السردية و  رع 

ةةةد هةةةو اةةةة  الاةةةةس الةةةك   ت ةةةدع  ا تیةةةن أل ةةةا  موایةةةة كالرعةةةد جنةةةدها  ةةةدور يف اةةةة  دص  مواع
ةةع يف كة  مةاةغ واسةتبالك والومیض واملار والريا  لتش   إيةاعاا داخلیاةا خا اةا يتتنعةن ذوق املتل

تةةوحن يف ق ةةابد ، وحيةةاوك أن يةةربيل بةةل املةةةاطغ املاتل ةةة عةة  رعةةل هةةكه اال ةةا  املوایةةة املتتالیةةة
جنةةد أع سةةوا يف إطةةار عثر  سةةرد ت ایةةاو  تلةة  إيةاعةةن ، وبالةةكاا اسةةتبالص ن اجلیةةد »السةةیا  

الشةةةاعر  عتنيةةةد  يف الشةةةعر  عةةة  أنَّ هةةةكه الوثريةةةة امل املتةةةداخ  مةةةغ إيةةةةاا النوةةةاا الشةةةعر  وعوةةةد  أنَّ 
 .(22١:  2١١١، الو  ) «التلار  اجلديد -ا وراا موا  ااضار  ال واععضا ااديث ا يعد راك

ا إ  سةتع   عةةیالا مةةن عةةوا الةةو ن العرواةةع ااةر بت عیال ةةن الةة  ي ة  عةةددها أایاعاةة كنيةا أنَّ 
بداخلةن مةن اوةل  املتداخ  لیالة  الشةاعر مةاالشعر   -"م اعلنت" يالبم ماماا هكا النواا السرد 

 .إ  اايا  اخلوا  وكدعن يرويبا بلغة عثرية مءخرتة بال ور الشعرية واءيةاعاا والةوايف املتغ  
وكةة ا كةةم اةةب وكةةم وجةةِد/  ةةوه  يف تةةؤاد !/   أين كلنيةةا  ةة ةت ، عالعةةون اعةضةةت» و(

/ تدب ةرا ابوةة اجللةيب مةنلةة إ  وعةد ! / رمبةا ابتلة  الشوا ةی   : يدا الرعِد/ مددا الاةرف أرقةب
 .(31٢:  2١١١، السیا ) «أباطی  / وعنت  دومنا مثرل وص ورِد !، هواا  ك ُّ أ واقع. وا أرها

ي وبةةةع السةةةةیا  ق ةةةةید ن " وا ةةةةی  ابوةةةةة اجللةةةةيب" بةةةاملةاغ السةةةةادا بیونيةةةةا  توا ةةةة  تیبةةةةا  ةةةةور 
و ةةف املاةر وسةةی  املةاا والوایة  والسةةنياا رتلة   ةةعوراا  إنَّ »؛ الةككرياا مةن أيةةا  الا ولةة وسةردها

:  2١١٩، بالطة) «مبا تین من ایوية واركة بیونيا ااط اك يراقنون يف لك  املسحور، بوضار  املشبد
ل ةةن السةةةیا  يف املةاةةةغ ااخةةة  ينةةد  اسةةةتیااه وأسةةة ن الشةةةديد علةةل اعةضةةةاا  لةةة  اايةةةا  . (2١١

یضةةبا و یثبةةا املةةدرار وكةةكل  أااديةةث جةةدعه "اهلةةدعار" وق ةة  اجلنيیلةةة وأ ةةتیة الةريةةة برعودهةةا ووم
هكه اااداب واا اياا مر مث   رييل سیونيابع  "أمحد الواطور" يف "ظال  اجلوس  املنت ع" وكدنَّ 

مةةن ذهةةن الشةةاعر تیوا ةة   ةةرابا يف إطةةارل سةةرد ق متةةداخ  مةةغ إيةاعةةاا النوةةاا الشةةعر  واعةةن ص 
اةةغ مةةن جسةةد الة ةةید  تنيةةا أن ينةةدأ املةاةةغ ااخةة  موبةةا هبةةكين يريةةد هلةةكا السةةرد الشةةعر  أن يوة

 :الشارين
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 «كم اب وكم وجِد/  وه  يف تؤاد !  وك ا  ، عالعون اعةضت»
غ بةككر عوا ةره و  رارهةا يف ال يرجغ إ  بوااه الاةسع الةك  خلةةن يف املةاةغ ااوك و وسعة

 ةة  أين كلنيةةا »: الة ةةید  الوبةةابعتیةةةوك يف الشةةار الثالةةث والرابةةغ مةةن مةاةةغ ، املةةةاطغ ااخةةرت
 «رمبا ابتل  الشوا ی   :   ةت يدا الرعِد/ مددا الارف أرقب

مةةا رجعوةةا إ  اسةةتبالصا مةةةاطغ الة ةةید  وواةةعواها إ  جوةةب بعضةةبا حن ةة   يف الوبايةةة إذا
  تاا الةرية/ وأبرقت السنياا/»: علل هكا التسلس  املواع وال ور ال   ع  عن ظواهر    عابتة

 «اهلاط  املدرار/ وأرعدا السنياا/   ةت يدا الرعد-يا ماراا يا اليب/  ةاعت الدرو 
ا و ةةةف ر يةةةا تةةةإن هةةةكه اليةةةواهر الانیعیةةةة الءابلةةةة الةةةوارد  يف مسةةةتب  كةةة  مةاةةةغ  واسةةةب ماماةةة
 ربةةة اءعسةةان »الشوا ةةی  اخلاط ةةة الةة   ةةءوك بإ الةةة الرعةةد وظبةةور قةةوا السةةحا  وهةةع  رمةةء إ  

 .(2١١:  2١١٩، بالطة) « كیف أنا سريعة اصطخااف إذا حتةةتللسعاد  و نلع 
ن رسةةةم لوةةةا أجةةةواا الريةةةف العراقةةةع يف هةةةكه السةةةیا  ر ةةةم أعَّةةة املل ةةةت للويةةةر هةةةو أنَّ : ملحوظـــة

الة ةةةةید  وجعلوةةةةا عتایةةةة  أرجةةةةاا ذاك "اجلوسةةةة  الة ةةةةب" و"ظاللةةةةن السةةةةنيراا" ل ونيةةةةا كتةةةةب هةةةةكه 
لودن( وهو ع س  بر  نا  الك  كتةب تیةن ) الضنا يف مديوة  24/2/1١٢3الة ید  بتدريخ 

ق ةةید  "لیلةةة يف لوةةدن" وبةةو س املديوةةة الةة   ةةدعر باةسةةبا الةةةارا وعلوجبةةا املتسةةاقاة ت تةةب تیبةةا 
 .معيم ق ابده ذاا الو بة الاةسیة واصستبالصا املوایة

اسةاة سةرد ذكريا ةن ما يندأ هكه الياهر  الشةعرية بتبیمتةة وحتضة  بو  تإنَّ كان السیا  يف مرالةل 
املوایةة ور ةةف عوا ةةر الاةةةس الشةةتابع كنيةةا رأيوةةا يف بةةداياا مةةةاطغ " وا ةةی  ابوةةة اجللةةيب" تبةةو 

تیةةدخ  يف خماطنةةة عوا ةةر ، اةةنين  اةةوره هلةةكا النوةةاا الاةسةةع بةةدأ يتلةةاو  مرالةةة التبیمتةةة والتنيبیةةد
 الثل : اخماطنا اخلامسة ایث قاك " 1الاةس بش   منا ر كنيا تع  يف ق ید  "ِس ر أيو 

، رمحةاك بةا الةثل   / أيع  .../ كن هلیناةا علةل أوجةن العةابرين ...يا اشرجاا الدهور، أيبا الثل »
 .(1٢4:  2١١١، السیا )« ...من ال د واجلوا س رت   ريب / يف بالدل إينع 

هوا رتاطب الشاعر عو راا من عوا ر الانیعة وظاهر  من ظواهرها الاةسیة ت جوه أن ي ةون 
ةةا  معةةن يف بةةالد الةة د واجلةةوا بیونيةةا کةةان يتعاةةك مثةة  هةةكه العوا ةةر کوسةةیلة أو رمةةء للتعنةة  عةةن راینيا

تةةإنَّ هةةكه املنا ةةر  يف اخلاةةا  ا   ةةن معبةةود  يف ق ةةابد السةةیا  . م ةةاهیم العسةةر وال ةةةر والعةةد 
و سةتح  السةیا   و اةور مبةم علة   ةعید النوةاا الشةعر  لةد وهكه مرالة متةدمة من ذ  قن  
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 .هكه التلربة مواوعاا للدراسة والنحث بش   مستة أن   ون 

 يجةالنت
 :بالوسنة اعواا اصستبالصا يف  عر السیا  ودصصهتا وعالقاهتا بالعوواعاا

  َّالتناين واملغاير  الش لیة بل العووان واصستبالك ي عدُّ من مياهر ااداعة الشعرية وااهتةا إن 

 عر السیا  من خةالك دراسةة اصسةتبالصا والعوواعةاا الةوارد  يف وإعوا  تنعوا أعر هكا التناين يف 
د يف كثةة  مةةةن ق ةةةابد ديواعةةن علةةةل عوواعةةةاا نَّ السةةةیا  مةةةرع دديواعةةن " وا ةةةی  ابوةةة اجللةةةيب" و نةةةل بةة

 .ق ید  3٩من أ    -الة ابد ایث جاا بثالب وعشرين ق ید  بعوواعاا مغاير  صستبالهلا
 مةةن  ةةرد اصبتةةداا ب لنيةةاا عاديةةة إ  ، ع يف  ةةعر السةةیا  اةةورا دصلةةة اصسةةتبالك اصاةة

تد ةنح اصسةةتبالك اصاةع يف ق ةةابد ديواعةن " وا ةةی  ابوةة اجللةةيب" ت ةةر  ذاا ، اصبتةداا باات ةةار
وهكا ي عدُّ  اوراا تویاةا  الشاعر اختارها اسب مندأ اءهبا  يف بواا ع ن الشعر   نيوص وإحياا انع 

 .ك يف الشعر العريب املعا رملحوظاا يف بویة اصستبال
  إنَّ النةةداياا الاةسةةةیة وسةةرد الةةةككرياا املوایةةةة ور ةةف عوا ةةةر الاةةةس الشةةةتابع و ةلنا ةةةن

اجلوية من رعود وبروق وريا  وأماار وعلةوج يف  ةعر السةیا  ظةاهر   ةعرية مشةبود  كةان الشةاعر 
اراباا ومعاعةةا  ل وةةن يف مرالةةةل مةةا يوظ بةةا كتبیمتةةة وحتضةة  ءطةةالق مةةا بداخلةةن مةةن مشةةاعر وااةة

تیةةدخ  يف خماطنةةة عوا ةةر ، اةةنين  اةةوره هلةةكا النوةةاا الاةسةةع بةةدأ يتلةةاو  مرالةةة التبیمتةةة والتنيبیةةد
 .خلامسةاالاةس بش   منا ر كنيا تع  يف ق ابد مث  "ِس ر أيو " 

 المصادر

 الکتب
 .دار ااديث: الةاهر ، 1۰و ١ج ، لسان العرب،  (2١١3) ابن مويور

طة  .املؤسسة العربیة للدراساا والوشر: ب وا، ٢ ، بدر شاكر السياب حياته وشعره،  (2١١٩) عیسل، بالع
 حمنيد علع - إبراهیم ال ض  أبو حمنيد: حتةی ، وخصومه المتنبي بين الوساطة،  (1١٢٢) العءيء عند بن علع، اجلرجاين
 .االيب النايب مانعة عیسل: الةاهر ، 1 ، النلاو 
 .دار كتاباا جديد  للوشر اءل لوين، 1 ، ختارات من شعر الهايكو اليابانيم،  (2١1٢) عندالةادر، اجلنيوسع
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، 2 ، عندالوااد لؤلؤ :  رية، العربي الحديث االتجاهات والحرکات في الشعر،  (2١١٩) سلني  اخلضراا، اجلیوسع
 .مرکء دراساا الواد  العربیة: ب وا
 .اهلیمتة امل رية العامة لل تا : الةاهر ، 1 ، العربية وداللته النفسيةمطلع القصيدة ،  (1١١٩) عنداالیم، ا  
 .دار واب  للوشر، 1 ، خالد اجل : حتةی ، روضة الفصاحة،  (2١١٢) أبو عنداهلل حمنيد بن ب ر، الرا  

 .اارية دار: بغداد، 2 ، بدر شاکر السياب() األعمال الشعرية الکاملة لـ،  (2١١١)  اکر بدر، السیا 
 .و ار  الثةاتة واءعال : بغداد، 1 ، عندالرمحن بدو :  رية، الخطابة،  (1١١١) أرساو، طالیس

 .اهلیمتة العامة لة ور الثةاتة، 1 ، شعر خليل حاوي دراسة فنية،  (2١١٢) عايد ، علع اجلنيعة
 .ال تا  اللنواينو ، الدار النیضاا: ب وا، 1 ، معجم المصطلحات األديبة المعاصرة،  (1١١٢) سعید، علوش
 .دار الشروق: الةاهر ، 1 ، نظرية البنائية في النقد األدبي،  (1١١١)  ال ، تض 

 .املؤسسة ااديثة لل تا : ب وا، 1  ، القصيدة المركزة ووحدة التشكيل،  (2١1٢) علع  لیيب  ید، املرسومع
 .دار املشرق: ب وا، 21  ، المنجد في اللغة،  (1١٩3) لويس، معلوف
 .دار عیووت: دمش ، 1 ، االستهالل فن البدايات في النص األدبي،  (2١١١) ياسل، الو  

 الرسائل الجامعية
رسالة ماجیست  يف ، عل  اةاسوة: املشرف، بویة اصستبالك يف الشعر اامو ،  (۳۰۰2)  ك  عنداا یم، الروا د  -

 .جامعة مؤ ة: ااردن() مؤ ة، کلیة اللبیة،  ااد 
، تحليلية نسقية مقاربة االستهالل في شعر غازي القصيبي، ق(1434) النودر  معیض عندال رم الشیخ، يايبالك -

ترا ااد  والنال ة ، كلیة اللغة العربیة،  رسالة ماجیست  يف ااد  والوةد، عا ر يوسف إبراهیم جابر  ناعة: املشرف
 .امعة أ  الةرتج: م ة امل رمة، والوةد

 الدورياتج( 
دراسة  انیةیة لروايتل "ق ة اب  وسیة" لعندالرمحن مویف و"چشم هايش" »، (۳۰12) راا وعلع مي ر ، عاظنيیان -

فصلية علمية ، مجلة الجمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآدابها« لنءرك علو  عل  اوا مدرسة النویوية اللغوية
 .82-۲3   ، 12العدد ، 11السوة ، محکمة
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 ابیساختار مطلع در شعر بدر شاکر الس معناشناسى عنوان و

 («شناشيل ابنة الجلبي»: ديوان یمورد ة)مطالع
 4يياناری بزچلو می، ابراه3، قاسم مختاری2، محمود شهبازی1قیس خزاعل

 دانشگاه اراک  یعرب اتیدانشجوى دكترى زبان و ادب. 5

 اراک  دانشگاه یعرب اتیادب و زبان گروه اریاستاد. 5

 اراک  دانشگاه یعرب اتیادب و زبان گروه اری. دانش4

 اراک  دانشگاه یعرب اتیادب و زبان گروه اری. دانش3

 چكیده
 یاجزا ریسر با سا انیبه طور عام مانند ارتباط م دهیمطلع و متن قص، عنوان انیارتباط ساختارى م شکیب

از ابهامدات   ایهپدار  تواندد یم، عنوان بیمخاطبِ شعر هنگام مراجعه به ساخت و ترك بساچه. استبدن 

 د   یفیروش توص ادارد ب ظررو در ن شیپژوهش پ. دیذهن خود برطرف نمارا از  دهیموجود در متن قص

اقدام  « وا ی  ابوة اجللةيب» ةمجموع هایهدیقص یهاو عنوان ابیساز شعر  هاییهبر نمون هیتک و با یلیتحل

همچون وجود  یجیپژوهش به نتا نیا .دیمَطلع نماقائم میان عنوان و  ییارتباط معنا یبه خوانش و بررس

امر به  نیكه ا افتهیدست  مذكور وانیاز د دهیقص 54عنوان و مطلع در  انیكامل م یظاهر رتیو مغا نیتبا

 هدای مطلدع از لحاظ  یشعر و نیهمچن ؛انجامدیم ابینزد س یادب ةتیبارز مدرن هاییژگیاز و یکیاثبات 

در . اسدت افتده ی یامالحظده قابدل   شدرفت یو پ یاو دگرگدون  یشدعر و زنددگ   یانید پا ةدر مرحلد  یاسم

آشدکارا   ایهدید بده پد  ابی( در شعر سیفصل) یساختار موسم یدارا یشعر یهاو مطلع هاعشروضمن 

ابدراز احساسدات و    بدرای  سازیهنیمقدمه و زم عنوان بهساختار را فقط  نیدر ابتدا اكه شاعر  شده لیتبد

روند    یساختار و شدروع موسدم   نیسپس به كاربرد ا، بردهیمكار خود به  یندرو هایجو رن هایشانیپر

و  عدت یشروع به مورد خطاب قرار دادن عناصدر طب خارج كرده و  سازیهنیزم ةو آن را از مرحل دهیبخش

 .مشاهده كرد «سِفر أیوب»مانند  یدیقصا در توانیامر را م نینموده كه ا میبه طور مستق یفصل هایهدیپد

 .یشروع موسم ؛ساختار مطلع ؛عنوان ؛ابیبدر شاكر س ؛معاصر اتیادب: هاکلیدواژه

                                                                                                                                                       

مسئول:  نویسندة              m-shahbazi@araku.ac.ir 


