
 

38 

 

 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 1395 شتاء، 41لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 83-102 م؛ صص 2017

 ةيلدراسة دال؛ المصاحبة اللفظية في شعر زهير بن أبي سلمی
 3يونس وليئي، 2نظري علی، 1سيد محمود ميرزايي الحسيني

 لرستاناللغة العربية وآداهبا جبامعة قسم يف  مساعدأستاذ . ٔ
 لرستانأستاذ مشارک يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة . ٕ
 لرستانيف اللغة العربية وآداهبا جبامعة  هطالب الدکتورا. ٖ

 01/04/95: البحث خ قبوليتار     70/10/1393: البحث خ استالميتار 

 صالملخ  
مضتتتامي    یشتتتعره إةتتتا ة علتتتول تتتّ  ؛ الشتتتاعر العتتتر  ااتتتابلش الشتتتزيب بشتتتاعر ا   تتتة یاشتتتتزر زبتتتيب بتتت  أ  ستتتل 

 یبوةتتتوح أّن احبتتتا  ة علتتت یإذا تأّمل تتتا يف شتتتعره  تتتر . والرتاكيتتتب، وج التتتة الل تتت ، ا   يتتتة يت يّتتت  جبتتتودة الستتت  
 .     ّب  الشعري ولع ت دوراً مزّ اً يف خلق احضامني وج الة التعابيب الشعرية یاح ردايت أّدت إل یاحستو 
وبتتتش متتت  ، یىل كل تتتة ي تتترتن استتتتادامزا يف اللغتتتة ب ل تتتة أو كل تتتات أختتتر مبتتت لمل احبتتتا  ات الل  يتتتة إ يشتتتيب

دقتتة  یاحوةتتوعات امامتتة وا يويتتة يف علتتم الدتلتتة التتل ت زتتر هتتات اللغتتة ودقتزتتا وتتتدل  أل ا زتتا ك تتا ت زتتر متتد
ت  الوصت ش حبث ا بذا يف إطتار احت ز  يت رق. الشاعر وبراعت  يف ا ت اء األل اظ و   زا ورص زا يف  سق لغوي بديع

، دراستتتة احبتتتا  ات الل  يتتتة يف شتتتعر زبتتتيب لت يتتتني أصتتت او احبتتتا  ات الل  يتتتة احو ّ تتتة يف شتتتعره یالتحليلتتتش إلتتت
ويف  زتتتم ع يتتتق للشتتتعر ومعر تتتة ا  تتتوت ، األل تتتاظ والرتاكيتتتب یوإل زتتتار دور بتتتذه ال تتتابرة اللغويتتتة يف  ديتتتد مع تتت

اإلجابتتتة عتتت  بتتتذا الستتت ات  یکتتتذل  يرمتتتش ال حتتت  إلتتت .متتت  تو يتتت  احبتتتا  ات  يزتتتا اعرالدتليتتتة التتتل أكثتتتر الشتتت
متت  ختهت بتذه اح التة أن زبتتيباً  ی  تتوت دتليتة تتعلتق احبتا  ات الل  يتتة يف ديتوان زبتيب   تر  یّ بتأ: الرئيستش وبتو

التدت  بتو ا  ت   «با تر »و  ت  ، استادم احبا  ات الل  ية يف  وعيزا اتمسش وال علش يف أمناطز تا احاتل تة
 .ني احبا  ات الل  ية يف شعرهال ارز ب

 
  .احبا  ة الل  ية؛ علم الدتلة؛ یزبيب ب  ا  سل ؛ الشعر ااابلش: الكلمات الرئيسة

                                                                                                                                                       

 لاتب المسؤو الک            mahmudalhosaini@gmail.com 
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 المقدمة
وكت  كل تتة تترت ا بتتاألخرى  ،(ٕٔ: ٖٜٜٔ، ال  تاد) الت    ستي  متت  ال ل تات يترتابا بعضتتزا بت ع 

ل ل تة دتتت متعتددة تعترو   ت  ا. يف ال   م  خهت الو ي ة ال حوية الل ت ديزتا يف اا لتة
واحبتا  ة الل  يتة . م  خهت تضاّمزا وتبتا  زا متع كل تات أختری يف و تدات تركي يتة يف اللغتة

وبتذه ، بش  ابرة لغوية ما دور بارز يف ت وي  الرتاكيب وربا ال ل ات بعضتزا بت ع  يف الت  
 .ت إلی الغرض اح بوديف  ديد دتتت ال ل ات للوصو  باّماً  اً ال ابرة تلعب دور 

 تا  يواللغوي الب ، بش احب لمل الشائع يف اللغة اإلجنلي ية للتع يب ع  احبا  ة collocationكل ة 
 .(ٙٙ: ٕٚٓٓ، ع د ال تاح ا سيين) م 7957ث بو أوت م  استادم بذا احب لمل عام يب  

أيت ت راربتا يوالل ، اح ردةوقي  يف تعري  احبا  ة أهنا ت رار معتاد جمل وعات م  ال ل ات 
 .(ٖٚٔ: ٜٜٚٔ، وس ي)  ةيو دة مم  ي  لتش ي  متيوع اتستادام حبيمعاً م  خهت ش

وتعل زا ب عضزا بعضاَ  ني ورودبا ، وصح تزا، دوامزاو ، أكثر ث ات ل  تني أوبع ارة أخری احبا  ة بش 
 .(ٔ: ٕٗٓٓ، غ الة) استع ات إ دابا بل  ة أخری حبي  ت يبملّ ، بش   مت ّرر يف اتستع ات اللغوي
مهتا « اإللت  والعتادة»: وقتات التدكتور الدستوقش، اإللت  والعتادة معيار احبا  ات الل  ية بو

لوجتتود كل تتة يف « التوقتتع»مهتتا اللتتذان ن  تتان ، اللتتذان يتح  تتان يف استتت رار استتتادام لغتتوي متتا
متت  مع تتی ال ل تتة الثا يتتة أن تبتتا ب ال ل تتة  وبتتذا التوقتتع يعتتين أن جتت ءاً ، مبتتا  ة كل تتة أختتری

 .(ٕٓٛ: ٕٓٗٔ، الدسوقش) «األولی
 :  سام الدي  جع  ثهث ةوابا ل ابرة احبا  ة والدكتور

تعتتتتين توا تتتتق ال ل تتتتات بعضتتتتزا متتتتع بعتتتت  وتعت تتتتد بتتتتذه التوا  يتتتتة علتتتتی : توا  يتتتتة اتقتتتترتان. 7
وت ، «ج   شتابق» ت وت « ج  »الل تت ق مع « شابق»: كل ة ومثات ذل ، معلومات ا اللغوية

 .«رج  شابق»وت ت وت  «رج »كت  تت ق مع كل ة أخری
أو تستتتتع   خهلتتت   عتتتين بتتتذل  متتتدی اتقتتترتان التتتذي و تتت  أن تتحتتتر ي: متتتدی اتقتتترتان. 2
 .  ات أون  يوا إ سان أو: و   استع ال  مع كل ات مث « مات»ال ع   مثهً ، ال ل ة
متتت  التتتتواتر احتتتتهزم لتتت ع   ذل  أن اتقتتترتان الل  تتتش وتلتتت   وعتتتاً عتتتين بتتتت: تواتريتتتة اتقتتترتان. 3

وإمنتا يعتود األمتر تت تاق ، وت عهقة ذل  ب واعد اللغة، ال ل ات الل ت و   أن تتغيب أو تت دت
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 بتتني البتت ا واحتتروة یوستتع، طتتاو  تتوت ال ع تتة:  ت تتوت يف العربيتتة، احت ل تتني باللغتتة واصتت ه زم
 .(ٖٛ: ٔ، ٕٓٓٓ،  سام الدي )

ش  أّن احبا  ة الل  ية تلعب دوراً بامتاً يف  ديتد دتلتة ال ل تات مت  ختهت احبتا  ات ت 
وت تستب دتتت أختری  «قرابتت »أو  «أسترة الرجت »التل تعتين « أب »يف كل ة  یك ا  ر ،  احاتل ة

إذا اقرت تت (؛ ص) قرابة الرستوت: إذا اقرت ت ب ل ة ال يت "أب  ال يت": م  خهت اتقرتان ك ا يلش
. العل تاء: إذا اقرت ت ب ل ة الذكر "أب  الذكر". زودياحسيحيون وال: ب ل ة ال تاب "أب  ال تاب"

 .(ٖٚ: ٔ، ٕٓٓٓ،  سام الدي ) س اهنا: وإذا اقرت ت ب ل ة احدي ة "أب  احدي ة"
ديوان زبيب ب  أ  سل ی لدراسة  تابرة احبتا  ة الل  يتة  يف بذه اح الة  د اختار ال ا ثون 
وبتتو شتتاعر ممتتتاز َختتَبَ ، ااابليتتةبتتو أ تتد أشتتزر شتتعراء العتترب و  تتيم الشتتعراء يف  إّن زبتتيباً .  يتت 

، وقوال تت ، واستتت اع أن يتت دي أهتت  صتتورة متتا يف ل  تت ،  زايوعتترو أستتال، صتت اعة الشتتعر ااتتابلش
يتتتت قبتتتائده ال ويلتتتة  لزتتتذا مسّ ؛ قبتتتائده ال ويلتتتة يف  تتتوت كامتتت كتتتان يبتتت ع  وقيتتت  إ ّتتت ، وصتتتيغ 

وسواء مسّابا زبتيب با وليتات أو مسّابتا الترواة هبتذا اتستم  ت ّن بتذه التست ية تتدّت علتی ، با وليات
اً ع يتد الشتعر حّتتا شتعروا ع تده متت  يب ومضتوا يست ون زبتت. متدی متا أ تّب بتت  ال تدماء تل تاء م وتتتت 

والتتتذي ت ريتتتب  يتتت  أ تتت  كتتتان يستتتتو  علتتتی لغتتتت  . والتح تتتيب، والتجويتتتد ،والت  تتتيمل، طتتتوت الث تتتاو
كأهنتتا ی  تترتاء یومتا يتت ات ي ّستق  تتت، زتا وم تتع م زتا ختتيب متا  يزتتا مت  أل تاظ وكل تتاتيويستي ر عل

 .(ٕٖٛ: تتا، ةي ) ع ود م  ااوابر

 خلفية البحث. 1
 «احبتا  ة الل  يتة وت تور اللغتة»م التة : أمّهزا،  د أجريت عدة دراسات  وت احبا  ة اللغويةل
 تتتتّدث ال اتتتتب يف بتتتتذه اح التتتة عتتتت  أ تتتواع احبتتتتا  ات ، للتتتدكتور ابتتتترابيم الدستتتوقش( م 7999)
ترهتة »وم التة (. تروس)  أساس ال هغة واحعجم العر  األساسشنية استادامزا يف احعج ي يوك

 تتتّدث  يزتتتا ال اتتتتب عتتت  أقستتتام التتتل ، للتتتدكتور  ستتت  غ التتتة( م 7993) «احتهزمتتتات الل  يتتتة
قتاموس دار العلتتم »وقتد ألّت  التدكتور غ التة قاموستتاً يف بتذا اجملتات أيضتاً وبتو . احتهزمتات الل  يتة

حمل تتتتد ( م ٜٜٓٔ) « اللغتتتتوييباحبتتتتا  ة يف التع تتتت»كتتتتتاب  (.م ٕٚٓٓ) «لل تهزمتتتتات الل  يتتتتة
 2007) «الدتلة يف ال رآن ال رمياحبا  ة اللغوية وأثربا يف  ديد »وأطرو ة .  ي س  ع د الع  
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، مية يف ال تتران ال تتر يتت  عهقتتة احبتتا  ة الل  يتت ل»وم التتة .   تتادة د تتد ع تتد ال تتتاح ا ستتيين( م
ة ياحبا  ة الل  »وم الة . خهقشأدي وامام ي سنيد  سيسلل( ش7397) «سورة ال  رة منوذجاً 

و ب يتتتين وعلتتتی   تتتری و يی ا ستتتيتتتزايب د د تتتود ميستتتلل( ش7394) «ةيتتتد دراستتتة دتليتتتيف شتتتعر ل 
 . ب  ا  سل یيبمل تدرس  تی اآلن بذه ال ابرة يف شعر زب، عل  اعلی  ّد و . ئشيول

 المصاحبات اللفظية في شعر زهير بن أبي سلمی. 2
، الت  ا اتمستش یاحبا  ة الل  يتة علتی مستتو : ت  سم احبا  ات الل  ية إلی قس ني أساسيني

 .ول ّ  م ز ا أش ات متعددة، ال  ا ال علش یواحبا  ة علی مستو 

 المصاحبة اللفظية علی مستوی النمط الفعلي. 1-2
بسستتتب يف أغلتتتب األ يتتتان وكل تتتة أختتتری تتبتتتا  ان  تت تتتون احبتتتا  ة الل  يتتتة ال عليتتتة متتت   عتتت 

 : وم زا يف شعر زبيب، ر خمتل ةأيت بذا ال وع م  احبا  ة الل  ية  يبوّ يو . عهقتز ا الوطيدة

 المصاحبة بين الفعل والفاعل( ألف
 : يف صح ة  اع  بي ز ا صلة ت ّدي إلی تبا  ز ا،  عات يف شعر زبيباألقد ورد بع  

 ةّرست ا ربُ 

 خُتتتتتتتتتتتذوا   ا تتتتتتتتتتتم متتتتتتتتتتت  ود  تتتتتتتتتتتا إنا قربَ تتتتتتتتتتتا
 

 إذا َةرّسَتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا ا تتتتتتتتتتتتتتتتترُب  تتتتتتتتتتتتتتتتتاٌر تَسَتتتتتتتتتتتتتتتتتعارُ  
 
 

 (ٚ٘: ٜٛٛٔ، زبيب)
وقتتد ورد ال عتت   .(ٖٛ٘: ٕٗٓٓ، احعجتتم الوستتيا) بأةراستت م الغتتة يف َةتتَرَس و ع تتی عتتّ  « ةتتّرس»

 احبتدر) جرّبتت  وأ   تت : ةّرستت  ا تروب: ةّرس يف صح ة ا رب ك ا استتع ه معتاً يف احعتاجم
دة يبس ب عهقتز ا الوط أيضاً  و ری أن الشاعر استادم كل ة ةروس ص ًة للحرب .(ٖٛ٘:   س 
 : ت التا  وقاتييف ال 

  تتتتتتتتتتتتتتتترٌب عتتتتتتتتتتتتتتتتواٌن مضتتتتتتتتتتتتتتتترّةٌ إذا لَِ حَتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 

 ةتتتتتتتتتتتروٌس ُ تتتتتتتتتتتر  ال تتتتتتتتتتتاَس أ ياهُبتتتتتتتتتتتا ُعبتتتتتتتتتتت ُ  
 
 

 (ٗٛ: ٜٛٛٔ، زبيب)
شتتّ   الشتتاعر ا تترب بالّستت ع  ّ . وقتتوت الشتتاعر"إذا ةّرستتت ا ا تترب" أي عّضتتت ا ا تترب بأةراستتزا

وبتتذه ، ال عتت  ةتتّرس علتتی ستت ي  اتستتتعارة اح  يتتة بشتتشء متت  لوازمتت  وبتتو  تتذو احشتت   بتت  وأتتتی
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 .للشّدة و ع ی إذا اشتّدت ا رب ومحش وطيسزا احبا  ة مث 
 اص ّرت األ ام 

  ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدؤه بضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتربة أو يشّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 

 ب ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذة تبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رّ م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  األ امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُ  
 
 

 (ٜٜ: ٜٛٛٔ، زبيب)
وتتتدّت احبتتا  ة يف تركيتتب ، يف بتتذا ال يتتت« األ امتت »يف صتتح ة الل تت  « تبتت رّ »قتتد ورد ال عتت  

واحرء إذا مات تب ّر أ املت  ، ت ون إت لدی احوت ص رة األ ام  ت؛ "تب ّر األ امُ " علی احوت
ي ع تت  و أ يضتترب العتتدو ومع تتی ال يتتت أ ّتت  .(ٕٙٔ: ٜٖٗٔ، آختترونزايتتش ا ستتيين و يب م) وتستتوّد أ تتا ره

دالتة ت اآلتتی يف صتورة استم ال اعت  و يتالشاعر وّ   كل ل مب ّر واأل ام  معتاً يف ال إّن . وي تل 
 : ضاً يعلی احوت أ

 ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترَن مبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت رّا أ املُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُ غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادر ي
 

 َد احتتتتتتتتتتتائمل األستتتتتتتتتتت ِ يتتتتتتتتتتتُد يف التتتتتتتتتتترّممِل ميتتتتتتتتتتتو 
 
 

 (ٖٓٔ: ٜٛٛٔ، زبيب)
 تلّ ت ا رب

 وإ  يف ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروب إذا تل ّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 أجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب احستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغي  إذا دعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  
 
 

 (ٖٖٔ:   س  احبدر)
ل  ّتتتت  ب تتتا استتتتتع   متتتتع الل تتتت  ؛ يستتتتتادم متتتتع ال ّتتتار غال تتتتاً و   ع تتتی التَزتتتتبَ  «تل ّتتتتی»يتتتو ش  عتتتت  

ان يتقتد أراد الشتاعر ب ت. وبذا التبا ب "إذا تلّ ت ا رب"  ع تی إذا اشتتّدت ا ترب، «ا رب»
بتتتذه احبتتتا  ة أن ي تاتتتر ب  ستتت  ويبتتت    ستتت  بالشتتتجاعة وباحزتتتارة يف ا تتترب بتتتال وت إ ّتتت   تتتني 

 .يذود ع زم   أصحاب  وبويإل يلتجئ، تشتّد ا رب وت ي  ش يف سا ة ا رب إت شجعان
  احرج  ار

 آت اشتتتتتتتتتتتتتتجع لتتتتتتتتتتتتتت  ت وتتتتتتتتتتتتتتتواا   ل تتتتتتتتتتتتتتا يتتتتتتتتتتتتتت
 

 ومرجل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ي تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورُ ، ب زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  م 
 
 

 (ٕٙ:   س  احبدر) 
اشتتتتدا :  تتتار ال تتتدرُ  .(ٕٖٖ: ٕٗٓٓ، احعجتتتم الوستتتيا) الِ تتتدر متتت  ال تتتني اح  تتتوخ أو الّ حتتتاس: احِرَجتتت 

 يف«  تار»مبتحوباً لل عت  « احرجت »وقتد جتاء الل ت   .(٘ٓٚ:   ست  احبتدر) غلياهُنا وارت ع ما  يزا
أي  تني  غضتب غضت اً ، ت  ی هبا ع  شدة الغضتب« مرجل ا ي ور»وبذه احبا  ة ، بذا ال يت

 .بم م  غض زم باستادام بذه احبا  ةءوقد أراد الشاعر أن نذر أعدا. شديداً 
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 ا رب استعرت
 اجملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد يف غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيببم لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدثره

 
 وصتتتتتتتتتتتتتتتتتتبه   ستتتتتتتتتتتتتتتتتت  وا تتتتتتتتتتتتتتتتتترب تستتتتتتتتتتتتتتتتتتتعر 

 
 

 (ٖ٘: ٜٛٛٔ، زبيب) 
و"استتتعرت ا تترب"  .(ٜٕ، ٚ: ٕٔٓٓ، ال تتبي)  وإ تت  شتتّدة  تتّر جزتت ميبالستتع عتت  "استتتعرت" متت  

  ّ يب  الّشتتتاعر ا تتترب بال ّتتتار يف اإلبتتته  والتتتتدمشتتت ّ ؛ ستتتزايوط شجمتتتاز  ع تتتی اشتتتتّدت ا تتترب ومحتتت
 ال ّتتار ، ةيتت  اتستتتعارة اح  ي تتذو احشتت   بتت  وأتتتی بشتتشء متت  لوازمتت  وبتتو  عتت  "استتتعر" علتتی ستت 

  ي تتا)  ا تترب وال ّتتارني ا تات وا تتدة بتت، األخشتتاب وا تترب ت تلتتع الشتت اب والرجتتات  وتلتتتزم كتتأ
 تتوت لتتوت صتتب اح تتدوح وبأستت  يف يان بتتذه احبتتا  ة أن يتترمتتی الّشتتاعر ب تو  .(ٕٗٔ: ٕٙٓٓ، صتتاح

واستتتادمت بتتذه ،  تاتترون بتت يب ال ّتتاس متتا كتتان ل تتوم ممدو تت  جمتتد و اتتر يّتتا تترب حّتتا تشتتتّد و 
 .ت إل زار كثرة صب اح دوح وشدة بأس يبذا ال احبا  ة يف 

 طاش السزم
 لوكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاَن   ِقر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاً أ اةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلُ ُ 

 
 متتتتتتتتتتتتتا طتتتتتتتتتتتتتاَش ع تتتتتتتتتتتتتد   ي َتتتتتتتتتتتتتٍة ستتتتتتتتتتتتتز ش 

 
 

 (ٖٕٔ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
ب يتوالرتك، وطتاش الّستزم، وطتاش الع ت ُ ، س د  ع  "طاش" إلی كل ات متعتددة كتت طتاش الرجت ُ ي

و"طتتتاش  .(ٗٚ٘: ٕٗٓٓ، اياحعجتتتم الوستتت) امتتتدوَ بتتتب يُ مل و ، واحنتتترو،  تتتون  ع تتتی متتتاتي يباألختتت
 لتتق يو  .(ٜٖٗ: ٖٕٓٓ، داود) زم بجومتت ي ثر  تيتت ته ، زتتاجم ال ّتتاسي لتق علتتی مت  ي يبستز  " تع تت

 .(ٗٚ٘: مٕٗٓٓ، اياحعجم الوس)  ئ البوابهضا ح  ةّ  و يأ
 تارز خبت   يف ستا ة ي ني توت إ ّت   تي لکتشة يبتذه احبتا  ة يف صتورة ستل  الشتاعر استادم

. وت م تّر لعتدّوه م ت ، وت م جتاة،  تلت يو ، خبت   ب ستز   امتدَو التذي بتويبتيا ترب غاةت اً 
 : وقات يف شعره يبزب استادم   ب بذه احبا  ة ودتلتزا يف شعره ك ا ل يد استادم 

 صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادَ  َ ِم زتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ِغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراةً  ََأصَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  َزا
 

 ِإنا اح ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ت تَ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيُ  ِستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزامُزا 
 
 

 (ٔٔٔ: ٕٗٓٓ، ديل ) 

 المصاحبة بين الفعل والمفعول به( ب
 :  وم زا، مبا  ة ح عوت خاص بس ب صلتز ا ال وية متعّدية قد جاءت يوجد يف شعر زبيب أ عات



 ، يونس وليئينظري یسيد محمود ميرزايي الحسيني، عل  دراسة داللية ؛یبن أبي سلم المصاحبة اللفظية في شعر زهير

38 

 

 صّرم ا   َ 
  بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر م   َلزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا إذ صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترّمَت 

 
 وعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادی أن تهقيزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداء 

 
 

 (٘ٔ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
ويستتادم غال تاً متع ا  ت  ومتا حنتوه ك تا ورد يف بتذا ال يتت ، والتشتديد لل  الغتة، َصراَم  ع ی ق تع
مبتا  ة ل  يتة ومتا « صتّرم   لزتا»وقولت  . والّبتداقة، واحتوّدة، أل ّت  رمت  للحتبّ ؛ مبا  اً للح ت 

. ا تتتب بتتتني خماط تتت  و  ي تتتت  حب تتت  يتتتربا بي ز تتتا شتتتّ   الشتتتاعر. مع تتتی استتتتعارّي يف بتتتذا ال يتتتت
واتركزا  واحوّدةب س ب ا ب «وبني   ي ت  اق ع ما بي  »  ع یواحبا  ة "صّرم   لزا" ت ون 

 : وا   وقاتيد يفت آخر ي  ب بذه احبا  ة يف بالشاعر استادم . وُصّد ع زا
 أمستتتتتتتتتتتتتتتتاءُ ، َد   اِمتتتتتتتتتتتتتتتتايتتتتتتتتتتتتتتتتجد، صَتتتتتتتتتتتتتتتترََمت

 
 وإختتتتتتتتتتتتتتتتتتتاءُ ،  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتوُن تواصُتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُ يول تتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  

 
 

 (ٕٔ:   س  احبدر) 
 أبراق الّدمَ 
 َغرامَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةً قَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتومٌ ِل َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوٍم  يتُ َج  ُزَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

 
 ومل يتَُزرِي ُتتتتتتتتتتتتتتتتوا بتَيتْتتتتتتتتتتتتتتتت َتزُمْ ِمتتتتتتتتتتتتتتتت ْءَ ِدْجَتتتتتتتتتتتتتتتتمِ  

 
 

 (ٙٓٔ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
واماء يف الثا ية ، واألص  اللغة األولی، أراق احاَء والدَم يري   وبراق  يزري   وأبراق  ويزري   لغات»

: ٕٗٓٓ، احعجتتتم الوستتتيا) َستتت   : بتتتراق التتتدمَ  .(ٛٔٔ: ٕٗٓٓ، التتت وز ) «بتتتدت متتت  ام تتت ة يف األولتتتی
 : ت التا  وقاتي بذه احبا  ة يف ال يبوّ   زب .(ٕٜٛ

  َتي قَتلتتتتتتتتتتتتتتتی قتتتتتتتتتتتتتتتد ُأِصتتتتتتتتتتتتتتتنيمتشّتتتتتتتتتتتتتتتی بتتتتتتتتتتتتتتت
 

  تُُ وسُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزم ومل ُ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترَق دمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاءُ  
 
 

 (ٖٙ: ٜٛٛٔ، يبزب)
ألن ؛ إلتتی أن الشتاعر ت يتتذكر ل ت  التتّدم يف ال يتتت األوت راق والتّدم قتتد أّدیامتتالتتهزم ال تتوي بتني 

واحتل ش  ي  ا يتلّ ش ال ع  يت ادر إلی ذب ت  ل ت  ، احملذوو وبوالّدمال ع    س  يشيب إلی الل   
 وبتذا التبتا ب. «مل يزري توا بيت زم مت ء دجتم مت  التدماء»وأصت  ال تهم بتو . الّدم علی ال تور

 .يدّت علی براء م ع  ال ت  وعدم ج ايتزم
 كشحاً  طوی

 كْشتتتتتتتتتحاً علتتتتتتتتت  مُسْتتتتتتتتتتَ  ّةِ  وكتتتتتتتتتاَن طتتتتتتتتتوى
 

مِ أَبْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدابا ومَلْ   َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته بُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو    يتَتَت َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا
 
 

 (ٛٓٔ:   س  احبدر) 
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وكثتيباً متا يستتع   بتذان الل  تان . متا بتني اصاصترة والضتلوع وال شمل بتو.  ع ی ةّم ول ّ  طوی
أعتترض بتتوّده »كشتتح  ع تت " ي تتون  ع تتی أ تت   "طتتوی: حنتتو، «عتت »وإذا أتتتی بعتتدمها  تترو ، معتتاً 
   جتتاز وي تتون  ع تتی أخ تتاهكشتتح  علتتی شتتشء"  "طتتوی« علتتی»وإذا أتتتی بعتتدمها  تترو ، «ع تت 

 واستشتتتتتتزد يف لستتتتتان العتتتتتترب هبتتتتتذا ال يتتتتتتت لشتتتتترح "طتتتتتتوی .(ٖٙٔ: ٕ، ٜٜٛٔ، ال خمشتتتتتري) وأةتتتتت ره
 .(ٜٕٕٚ: ٗ، تتتا، ابت  م  تور) وقي  بعده أّن زبيب أراد باحست ّ ة عتداوًة أكّ زتا يف ةت يبه، كشح "

 .ت أ ّ  أة ر يف صدره   داً يوي بد هبذه احبا  ة يف بذا ال 
ت اآليت وبتتش  ع تتتی أ تت  أةتتت ر وأخ تتی    تتت  ومل يتت   تتتب بتتذه احبتتتا  ة يف ال يباستتتادم زبتت

 :  زرهي

 وإذ كه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا إذا  ا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مُ ارقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةٌ 
 

 ار طتتتتتتتوی كشتتتتتتتحاً علتتتتتتتی  َتتتتتتت َنِ يمتتتتتتت  التتتتتتتدّ  
 
 

 (ٜٕٔ: ٜٛٛٔ، يبزب) 
 قّلم ال  رَ 

ٍو  لتتتتتتتتدى َأسَتتتتتتتتتٍد شتتتتتتتتتاكش  الس تتتتتتتتتهِح مُ َتتتتتتتتتذا
 

 تتَُ لاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمِ َأْ  َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارُهُ مَلْ  لَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُ ِل َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدٌ  
 
 

 (ٛٓٔ:   س  احبدر) 
قلتتم . وكثتتيباً متتا يستتتع   متتع ال  تتر ك تتا استتتادم  الشتتاعر يف بتتذا ال يتتت، وق تتع قَتلَتتَم  ع تتی بتتری

يبتت  ممدو تت   ان بتتذه احبتتا  ة "أ  تتاره مل تُ لّتتم" أنيتتت زبتتيب ب أراد. ق تتع متتا طتتات م تت : ال ُ تترَ 
 األستتد بتتو مثتت  للشتتجاعة. ل تتد ومل تُ لتتم براث تت  بتشتت يز  بأستتد لتت  وال تتوة الغال تتة بالّشتتجاعة ال ائ تتة

وُشتتّدد ال عتت  ب تتا . م لتتوم األ  تتار: وي تتات للّضتتعي . وبستتالت  علتتی قوتتت  ي كتتد براث تت  وعتتدم قهمتتة
 .(٘: تتا، ااوبري) لل ثرة

 وةع العبا
  ل ّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وردن احتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاءَ زرقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاً هامُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 
 وةتتتتتتتتتتتتتتتتع  عبتتتتتتتتتتتتتتتتشّ ا اةتتتتتتتتتتتتتتتتر احتاتتتتتتتتتتتتتتتتيم 

 
 

 (٘ٓٔ:   س  احبدر) 
 .(٘ٔٔ: ٕٗٓٓ، ال وز ) «ألن احسا ري  إذا أقاموا وةعوا عبيزم؛ العبا ك اية ع  اإلقامةوةع »

 .(ٕٕٔ: ٖٕٓٓ، داود) أل ی عباه:  ات ل ّ  م  بلغ موةع اإلقامة أو الرا ةيو ، وةرب بذا مثه
 .(ٖٕٗ:   س  احبدر)  ات ح  تّر   وسا ر "مح  عباه"يو 
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 التقابلية المصاحبة الفعلية العطفية( ج
استتادم زبتيب يف . تضتادّ الت ابت  أو ال مع و ني ي  يان علی عهقتة نياحبا  ة م   عل بذهن  وّ تت

إلی  ا اً يوت ّدي أ  بع  األبيات كل تني متضادتني بي ز ا عهقة قوية ت دي إلی تبا  ز ا غال اً 
وبعتتتت  ، متضتتتتاُد ال ل تتتتة التتتتل مسعزتتتتا بستتتت ب صتتتتلتز ا ال ويتتتتة يءأن ه تتتتر ب تتتتات الستتتتامع وال تتتتار 

بضّدبا بست ب عهقتزتا الوطيتدة أو بع تارة أختری ذكتر إ تدابا يستتدعش ذكتر  ال ل ات قد تُعرو
 : م زا، «اللي  وال زار»ی كالعهقة بني كل ت،  ومذا قد تتهزمان وتتبا  ان، األخری
 وطرق غادی

 وذا  أ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت مزم رأيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا إذا   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ
 

 طرقتتتتتتتتا ال تتتتتتتتاَس أو یوادث غتتتتتتتتادمتتتتتتتت  ا تتتتتتتت 
 
 

 (ٙٚ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
وطتترق"  احبتتا  ة يف تركيتتب "غتتادی ت يتتد. أتتتابم لتتيه: وطتترق ال تتاس، أتتتابم غتتدوا: غتتادی ال تتاس

أن  وقتتتد قبتتد الشتتاعر باستتتتادام بتتذا الع تتت . اتستتت رار واتستتتيعاب ا يتتتع األوقتتات واألزم تتة
 .وشّدة أصيب ال وم  بي ةإذا    ّ  أرجمل ال اس رأياً دائ اً بممدو    يب 

و ت  أن ي تع بتني هنتايتني حعيتار متتدرج أو » وبتو التضاد احتتدرّج، ومّسش بذا ال وع م  التضاد
 «اآلخر وإ  ار أ د عضوي الت اب  ت يعين اتعرتاو بالعضو. بني أزواج م  احتضادات الداخلية

 .(ٕٓٔ: ٜٜٛٔ، خمتار ع ر)
 واغتدی راح

 ووستتتتتتتتتتتتتتتتتتتيجُزاإلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی بتتتتتتتتتتتتتتتتتتترٍم  جيبُبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 

 تتتتتتتتتتتتتروحُ متتتتتتتتتتتت  الليتتتتتتتتتتتتِ  الت تتتتتتتتتتتتاِم وتَغتتتتتتتتتتتتتدي 
 
 

 (ٜٖ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
وت ، وت تعجت ، ي وت الشاعر إ ّ  ي  لق إلی ممدو   برم ب  س ان ب اقة تسيب طتوات الليت  وال زتار

وقد أراد الشتاعر . علی اتستيعاب للي  وال زار وتدّت احبا  ة بني  علی "راح" و"اغتدی". ت  ّ 
وو   ا ال وت إن الشاعر قد أراد أن ي زتر ، بذي  ال علني أن يب  قوة  اقت  يف الّسيبباستع ات 

 .  طوات اللي  وال زارياشتياق  وولع  ل يارة ممدو   حبي  يسيب إل
 أمّر و ه

 وقتتتتتتتتد ك تتتتتتتتُت متتتتتتتت  ستتتتتتتتل ی ِستتتتتتتت نَي  ا يتتتتتتتتاً 
 

 علتتتتتتتتتی صتتتتتتتتتيِب أمتتتتتتتتتٍر متتتتتتتتتا وتتتتتتتتتر  ومتتتتتتتتتا نلتتتتتتتتتو 
 
 

 (ٖٛ:   س  احبدر) 
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 احبتتا  ة يف الرتكيتتب الع  تتش "متتا وتتّر ومتتا نلتتو" علتتی أّن الشتتاعر مل ييتتأس متت   تتبتتتدّت بتتذه 
ومتتتتذا ب تتتتتش ، أي أّن   ي تزتتتتتا ت تبتتتترم  وت تواصتتتتتل ، ويتتتتترُج وصتتتتاما، ومل يأمتتتت ، ووصتتتتتاما   ي تتتتت 
 .ومتحيباً يف  ّ زا وت يعلم م تزی أمره مض رباً 

 أرةع و  م
  تُ تتتتتتتتتتتتِت ُ ل تتتتتتتتتتتتم ِغل تتتتتتتتتتتتاَن أشتتتتتتتتتتتتأمَ كل زتتتتتتتتتتتتم

 
 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتأمحِر عتتتتتتتتتتتتتتتتتتاٍد  ّ تُرِةتتتتتتتتتتتتتتتتتتعُ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ ِ م 

 
 

 (ٚٓٔ:   س  احبدر) 
   تتذو احشتت   بتت  وأتتتی بشتتشء متت  لوازمتت  علتتی ، بتتأّم يف ات تتتاج والتتوتدة« ا تترب»شتتّ   الشتتاعر 

 وقتد قتات الت وز  يف شترح  علتتی. و"ت  تم" "ترةتتع" ولوازمت  بتش ال عتهن، ست ي  اتستتعارة اح  يتة
 .(ٕٔٔ: ٕٗٓٓ، الت وز ) ت ون وتدة األب تاء و شتوؤبم يف ا تروب: يف بذا ال يت« ترةع وت  م»

واآلثتتار الستيئة التتل ت تجزتا ا تترب ، والتويهت، والشترور، استتعار الشتاعر غل تتان أشتأم لل بتتي ات
 ی تت یأ ّ  قد أراد باستادام بذي  ال علتني معتاً أن ي توت إّن آثتار ا ترب ت  ت ي دو ول  ، وجتّربا

 .وت متحو بني ال اس مدة طويلة
 هن  وع ّ 

 التتتتتتتتتتتتّدرِع أ تتتتتتتتتتتتت ل تتتتتتتتتتتتا إذا ولَتتتتتتتتتتتت عم  شتتتتتتتتتتتتو
 

لتتتتتتتتتتتتت متتتتتتتتتتتت  العَلَتتتتتتتتتتتتِق الرّمَتتتتتتتتتتتتاحُ وعلّتتتتتتتتتتتتِت    هنَِ
 
 

 (ٖٔ: : ٜٛٛٔ، زبيب) 
قد  .(ٖٕٙ:   س  احبدر) شرب ثا ية: ع ّ  .(ٜٜ٘: ٕٗٓٓ، احعجم الوسيا) شرب الشرب األوت: هن 

 .الّرماح علی س ي  اتستعارة اح  يةع   الشاعر ال ع  "عّ " علی ال ع  "هن " وأس دمها إلی 
، وي يد الع   بني ال علني يف الع ارة "إذا هنلت م  العلق الّرماح وعّلت" زم  اشتتداد ا ترب

وقتتد قبتتد الشتتاعر هبتتذا الع تت  أن يبتت  مرثيتت  ستت ان بتت  أ   ارثتتة بالشتتجاعة بتتال وت إ ّتت  كتتان 
 .جتري الدماءيدا ع ع  الشاعر وقوم  ويرعابم  ني تلتزب  ار ا رب و 

 النمط االسمي یالمصاحبة اللفظية علی مستو . 2-2
واحبا  ة احت و تة مت  ، أو م  إسم و رو جرّ  ن بذا ال وع م  احبا  ة الل  ية م  إمسنييت وّ 

ومع تتوو ؛  يتتمضتتاو ومضتتاو إل؛ موصتتوو وصتت ة: م زتتا اتمستتني تشتتت   علتتی أشتت ات خمتل تتة
 . يومع وو عل
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 (هيالمضاف إل+ المضاف ) المصاحبة اإلضافية( الف
قد ،  ييف صح ة كل ة أخری يف تركيب مضاو ومضاو إل  ل اتاليف شعره بع   قد أورد زبيب

 : م زا، أوجد مبا  ة ل  ية
 وش  ال ني

 ومل تتتتتتتتتتتتتدِر وشتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتنِي  تتتتتتتتتتتتل رأ تتتتتتتتتتتتم
 

 وقتتتتتتتتتتتتتتد قعتتتتتتتتتتتتتتدوا أ  اقَزتتتتتتتتتتتتتتا كتتتتتتتتتتتتتت ّ مَ عَتتتتتتتتتتتتتتدِ  
 
 

 (ٖٛ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
: ٙ، تتتتا، ابتت  م  تتور) ستترعة ال تتراقيعتتين  وشتت  ال تتني. ال تتراقوال تتني  ع تتی ،  ع تتی الستترعة الوشتت 
 : ت التا  مذا احع ی و قاتيك ا استادمزا ع رو ب  كلثوم يف ال  .(ٗٗٛٗ

 ق تتتتتتتتتتش  ستتتتتتتتتتتأل  بتتتتتتتتتتت  أ تتتتتتتتتتتدثِت صتتتتتتتتتتترماً 
 

  تتتتتتتتتتتتتتتتتاي أم خُ تتتتتتتتتتتتتتتتتِت األمنيِ لوشتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتت 
 
 

 (ٚٙ: ٜٜٔٔ، ع رو ب  كلثوم)
أي  تني أ تاط الرمتاة ، سترعة ال  ترة لل ترار علتیتتدّت  يبت زبتيتل   احبا  ة "وشت  ال تني" يف ب

 .عدت وجرت بسرعة  ائ ة زا طرقزايوسّدوا عل ال  رة
 غ رة احوت

  أ  تتتتتتتتتتتتتتَذبا متتتتتتتتتتتتتت  غ تتتتتتتتتتتتتترِة احتتتتتتتتتتتتتتوِت أهّنتتتتتتتتتتتتتتا
 

 رأت أهّنتتتتتتتتتتتتتتتا إن تُ  تتتتتتتتتتتتتتترُ ال ّ تتتتتتتتتتتتتتت َ تُ بَتتتتتتتتتتتتتتتد 
 
 

 (ٜٖ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
 .(ٜٕٖٗ: ٘، تتتتتا، م  تتتورابتتت  ) م ز  تتت  وشتتتّدت : و غ تتترة كتتتّ  شتتتشء، عتتتهه وستتترته: َغَ تتتَر الشتتتشءَ 

موستتتی )  عتتت  بتتت يغ تتترن متتت  ي  ألن أبوامتتتا لت كتتتذيتتتمس، غ تتترات احتتتوت بتتتش شتتتدائده وم اربتتت 
أي غ تتاه    واغت تترهاحتتاء  غ تترهالشتتشء شتتدت  وأصتتل  التغ يتتة ي تتات   تترةغ .(ٚٗٔ: ٜٜٜٔ،  يالشتتر 

وم ت  ي تات لل تاء ، إزالتة أثتر الّشتشء الغ تروةعت يف موةتع الشتدائد واح تاره ول الّبتحاح أصت  
، اح زري) تزالت  أثر ا يوة غ رة احوتبيا ية مسيت شدة  احوتإىل  الغ رةال ثيب وعل  بذا اةا ة 

  ِإِذ ال اتتتتاِلُ وَن يف  َولَتتتْو تَتتترى»: ميوجتتتاءت   تتتب بتتتذه احبتتتا  ة يف ال تتتترآن ال تتتر  .(ٖٜٕ: ٖ، ٕٗٓٓ
ْوت
َ
 .(ٙاأل عام / ) «َغَ راِت اح

ة يف يوبش مبا  ة تدّت ب ا علی وقوع ال  رة الو ش، مضا اً إلی احوت وب ا ورد ل   "غ رة"
استتتتتع ات بتتتتذه ب يبوأراد زبتتتت. زتتتتا وإ اطتزتتتتاية مو تتتتا تقتتتترتاب الرمتتتتاة إليتتتت وعلتتتتی  ت يبم تتتتان خ تتتت

 .ألّن سرعة عدوبا أ  ذ ا م  احوت ا ت ش؛  زر سرعة عدو ال  رةيت أن ياحبا  ة يف بذا ال 
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 خ ا عشواء
 الَ  ايَتتتتتا خَتتتتت َْا عَْشتتتتتواءَ مَتتتتت  تُِبتتتتتبْ  رَأَيْتتتتتتُ 

 
تْتتتتتتتتتتتتتت ُ ومتتتتتتتتتتتتتتت    ُُتِْ تتتتتتتتتتتتتتْئ يتُعَ اتتتتتتتتتتتتتتتْر  تَيتَزْتتتتتتتتتتتتتتترَِم  متُِ

 
 

 (ٓٔٔ: ٜٛٛٔ، زبيب)
ال اقة الل يف ببربا ةتع  ُتت ا إذا مشتت ت تتتوقی : والعشواء، داً يخ     ع ی ةرب  ةرباً شد

  يتعترو كيأو ت ، ةيب  ببتيبتبترو يف األمتور علتی غتي ا خ ا عشواء أي ه هن :  اتي. ئاً يش
ختتتت ا العشتتتتواء  .(ٜٓ: ٜٜٜٔ،  يموستتتتی الشتتتتر )  ة ال بتتتتري تتتتئ كال اقتتتتة الضتتتتعه  يتتتتب وت كيبتتتتي

 ٖٕٓٓ، داود)  والشترّ يب اصني  بيو بر العواقب وت يمبا  ة تعّب ع  التبرو ال ائ  الذي ت 
 .  يو  ل  م  تبزا علی عً ی يديا بال اقة الل ت ت بر  تا ا بيشّ   الّشاعر اح ا .(ٜٕٗ: م

 غراب ال ني
  عتتتتتتتتتتتتتّد ع تتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتتتتری إذ  تتتتتتتتتتتتتات م ل ُتتتتتتتتتتتتت 

 
 أمستتتتتتتی بتتتتتتتذا  غتتتتتتترابُ  ال تتتتتتتني قتتتتتتتد  ع تتتتتتتا 

 
 

 (ٗٚ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
كتّ  غتراب  .(ٓٛ: ٕٗٓٓ، اياحعجتم الوست) ر ال رقتةيتشتاءم بت  أل ّت   تذي: نيوغتراب ال ت، ال رقة: نيال 
،   ل   غترابي وإمنا قيب  س  غراب صغ نيأما غراب ال ،  إذا أرادوا ب  الش مني ات ل  غراب ال ي

ضتتربون يكتتا وا  .(ٖٔٗ: ٕ، ٜ٘ٙٔ، ااتتا  )  لستت وط  يف مواةتتع م تتازمم إذا بتا وا ع زتتانيغتراب ال تت
و إمنا ل م  بذا اتسم ألن الغراب إذا بان أب  ، نيالغراب مثه يف الش م   الوا أشأم م  غراب ال 
وا يب ت ّ م  تشاءموا ب  وت يتلّ ب و يو م يموةع ب الدار لل جعة أي طلب ال أل يف موةع  وقع يف

: ٕ، تتتتا، شتت ري األلوستتش ال غتتدادي) نيعتترتي م تتازمم إت إذا بتتا وا  ستت وه غتتراب ال تتيم تت  إذا كتتان ت 
 : اتقضاً يف شعره و ي" مبا  ة و  زا ع رتة أنيو"غراب ال  .(ٖٖ٘

   تّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتینيوعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادا  غتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراب ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 هيكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأ  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد قتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  قتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 
 

 (ٗٔٔ: ٕٜٜٔ، ع رتة) 
، وامجران،   ع  ال راقي" يف ا دنيتستع   مبا  ة "غراب ال ،  سب ما جاء يف كتب اللغة

 تت  ووقتات ت ، وا تزتاء ال رصتتة، والتّ م ، ان ا  ضتاء الوقتتتيتتاستتع لزا ب تا ل  يبواتر تات ل ت  زبتت
 .الوصوت إلی ما مضی واكتساب 

 قيد األوابد
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 قيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد األوابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يغي ُزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 

 كالسّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيد ت ةتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترٍع وتقحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمِ  
 
 

 (ٕ٘ٔ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
التذي استتادم ل ت  ال يتد  وإمرؤال يب بتو. مبا ً ا لألوابد يف بذا ال يت « يدال»قد جاء ل   

 : يف ال يت التا ، مع األوابد ص ة لل رس أوت مرة
 وقَتتتتتتتتتتتتتتتتْد أَْغتَتتتتتتتتتتتتتتتتِدي وال اتتتتتتتتتتتتتتتتيب يف وك َاِ َتتتتتتتتتتتتتتتتا

 
 ِ ُْ جَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترٍد قَيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِد األواِبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِد بَيْ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِ  

 
 

 (ٖ٘: ٕٗٓٓ، إمرؤ ال يب) 
: وأت عتتتت   يزتتتا الشتتتعراء، واستحستتت تزا العتتتربُ ، ستتت ق العتتترَب إلتتتی أشتتتياء ابتتتتدعزا»إّن إمتتترأ ال تتتيب

وشتتتتّ   ال ستتتتاء بال  تتتتاء و ، وقتتتترب احأختتتتذ، ورقتتتتة ال ستتتتيب، والت  تتتتاء يف التتتتّديار، استتتتتي او صتتتتح  
 .(٘٘: تتا، اب  سهم) «يف التش ي وأجاد ، وقيد األوابد، وشّ   الع  ان باصي  و العبشّ ، ال ي 

 ترس قيتد األوابتد جمتاز و ع تی . نيتشزرة بذا ال يت إلمرئ ال يب قد جعلت ال ل تني متهزم
 .وبذه احبا  ة ت يد شدة السرعة وات د اع. لسرعت  ي يد الو وش أن بذا ال رس

 صروو الدبر
   تتتتتتتتتتتتد أب تتتتتتتتتتتتتت صتتتتتتتتتتتتروُو التتتتتتتتتتتتتدبر متتتتتتتتتتتتتين

 
 عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروو العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترّا  امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوانِ  

 
 

 (ٖٔٔ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
أل   يبرو ؛ وت يد بذه احبا  ة  دثان الدبر و وائ  ، للّدبر مبا  اً  «برووال»قد ورد ل   

وقتتتد أراد الشتتتاعر متتت  استتتتادام بتتتذه احبتتتا  ة أن ي اتتتر ب  ستتت  . األشتتتياء عتتت  وجوبزتتتا ويغيببتتتا
 بذه احبا  ة يباستع   زب. بال وت إ ّ  رج  ذو أخهق محيدة ثابتة اماَم مبائب الدبر و وادث 

 : ت السابقيضاً وما   ب الدتلة يف ال يت التا  أييف ال 
 أشتتتتتتتتتتتتتتتتتدا علتتتتتتتتتتتتتتتتتی صُتتتتتتتتتتتتتتتتتروِو التتتتتتتتتتتتتتتتتّدبرّ إدّاً 

 
 اة ويف ال  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتورِ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاً يف ا يب وختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 
 

 (ٗٙ:   س  احبدر) 

 (الصفة+ الموصوف ) المصاحبة الوصفية( ب
 زتش مت  أبترز البتور التل . احبتا  ة الل  يتةاحبا  ة بني الب ة واحوصوو مت  أبتم صتور تعتب 

وبعتتتت  ، ل تتتتاظ توصتتتت  ب ل تتتتات معي تتتتة   تتتتااألألن بعتتتت  ؛ ت زتتتتر متتتتدی التتتتتهزم بتتتتني األل تتتتاظ
 : وم زا يف شعر زبيب، ب ات ُتت  بأل اظ معي ة   ا دون غيبباال
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 جمد م ثّ 
 ل تتتتتتتتتتتتتتتتد أورَث الع ستتتتتتتتتتتتتتتتش  جمتتتتتتتتتتتتتتتتداً متتتتتتتتتتتتتتتت ثّه

 
 ود تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدة متتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  باقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات احملامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد 

 
 

 (ٛٗ:   س  احبدر) 
  األغبان متعّ دبايبكث،  د اصشبيّ ج، عّ ريم ي  مست يمأخوذ م  األث  وبو شجر طو  «اح ث »
 أي جمتتٌد كأ ّتت  اا تت ، لتت  أثتتاٌت كأ ّتت  أثتتات: ت تتوت. ومسّتتش اجملتتُد باألثتتات .(ٙ: ٕٗٓٓ، اياحعجتتم الوستت)
،   يواتصتت، والتتدائم، الثابتتتة  ع تتی اجملتتد يتتواجملتتد اح ثتت  مبتتا  ة ل   .(ٕٔ: ٔ، ٜٜٛٔ، ال خمشتتري)

 : ت التالیييف ال  هبذا احع یب يك ا استع لزا إمرؤال 
 ول   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعی جملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد م ثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 
 دِر  اجملتتتتتتتتتتتتتتَد اح ثتتتتتتتتتتتتتت َ أمثتتتتتتتتتتتتتتا يُتتتتتتتتتتتتتتوقتتتتتتتتتتتتتتد  

 
 

 (ٜٖٔ: ٕٗٓٓ، بيامرؤ ال )
ب ة لل جد جمتاز ألن الّشتاعر شتّ   اجملتد بشتجر صتلب جبتامع الث تات واإلصتالة کواستع ات اح ث   

  بأ ت  يت مرثيبووصت  زبت. ةيت  اإلستتعارة اح  ياحش   ب  وأتی بب ة مت  صت ات  علتی ست  ّ   ذو
 . قوم  بعد موت نيًه بي  بال وت إ   أب ی جمداً أصيرج  شر 

 أسد ةارٍ 
 زتتتتتتتتتتتتتتتتا أستتتتتتتتتتتتتتتتودٌ ةتتتتتتتتتتتتتتتتارياٌت لَ وسُتتتتتتتتتتتتتتتتزميعل
 

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتوابغُ بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيٌ  ت ُُترّقُزتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ال ّ تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُ  
 
 

 (ٗٛ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
، األستتد مثتت  للشتتجاعة .(ٜٙ٘: ٕٗٓٓ، احعجتتم الوستتيا) بأكتت  اللحتتماحولتتع : الضتتاري متت  الستت اع

والشتتتتاعر يف بتتتتذا ال يتتتتت شتتتتّ   قتتتتوم ممدو تتتت  باألستتتتود يف الشتتتتجاعة  ّ  تتتتذو احشتتتت   علتتتتی ستتتت ي  
تتدّت بتذه احبتا  ة "أستود ةتاريات" يف بتذا . وجع  الل   "ةتاريات" صت ة لألستود، اتستعارة

 .و رصزم علی ا ربال يت علی شجاعة قوم اح دوح وولوعزم 
 رب ةروست  رب عوان 

 إذا لَِ حَتتتتتتتتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتتتتتتترٌب عتتتتتتتتتتتتتتتتواٌن مضتتتتتتتتتتتتتتتترّةٌ 
 

 ةتتتتتتتتتتتروٌس ُ تتتتتتتتتتتر  ال تتتتتتتتتتتاَس أ ياهُبتتتتتتتتتتتا ُعبتتتتتتتتتتت ُ  
 
 

 (ٗٛ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
 ترب شتديدة : و ترب ةتروس .(ٖٓٛٔ: ٗ، تتتا، ابت  م  تور) قوتت   يزتا مترة بعتد مترة:  رب عتوان

 "عتتتوان" و"ةتتتروس" للحتتترب یصتتت ت قتتتد استتتتادم الشتتتاعر .(ٖٛ٘: ٕٗٓٓ، احعجتتتم الوستتتيا) مزل تتتة
ت يتك ا جع  ع رتة كل تة "عتوان" صت ة للحترب يف ال ،  شّدة ا رب وةراو ا وكلتامها تدّتن علی
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 : التا  للدتلة علی شدة ا رب
 وُِلتتتتتتتتتتتتتدُت ط تتتتتتتتتتتتته، ويف ا تتتتتتتتتتتتترِب العتتتتتتتتتتتتتوانِ 

 
 تُ يومتتتتتتتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتتتتتتت  احعتتتتتتتتتتتتتتتامع قتتتتتتتتتتتتتتتد سُتتتتتتتتتتتتتتت  

 
 

 (ٖٛ: ٕٜٜٔ، ةع رت ) 
أل ّتت  قتتات يف ؛ البتت تني للحتترب أن ي زتتر شتتجاعة قتتوم ممدو تت  نيتا متت  استتتع ات بتتيبأراد زبتتقتتد 

أي بتتتم ت هتتتا ون ، جتتتواب إذا يف األبيتتتات التاليتتتة متتتذا ال يتتتت "جتتتتدبم نشتتتوهنا باحشتتتر ية وال  تتتا"
 .وت ي ّرون م زا ب  يوقدون  اربا بالسيوو والّرماح، واحزل ة ا روب الشديدة
 الس ة الشز اء

 بال ّتتتتتتتتتاِس أجح َتتتتتتتتتتإذا السَتتتتتتتتت ةُ الشتتتتتتتتتز اءُ 
 

 و تتتتتتتتتتات كتتتتتتتتتترامَ احتتتتتتتتتتاِت يف ااحتتتتتتتتتترةَ األكتتتتتتتتتت ُ  
 
 

 (ٙٛ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
وقي  الس ة الل ت م ر ، ت يري  يزا خضرة، بيضاء م  اادب، إذا كا ت جمدبة: الس ة الشز اء

 .(ٖٕٙٗ: ٗ، تتا، اب  م  ور) وقي  الشز اء أي ال يضاء ل ثرة الثل  وعدم ال  ات.  يزا
ألن الشتاعر ؛ كترم قتوم اح تدوح وجتودبم احبا  ة "الس ة الشتز اء" يتدّت علتی استادام بذه

، أي بتتم يع تتون ال تتاس. قتتات يف جتتواب إذا يف ال يتتت التتتا  "رأيتتت ذوي ا اجتتات  تتوت بيتتو م"
 .واحبائب إذا أصيب ال اس باادب وال حا، وي ذلون مامم يف الشدائد

 

 التقابليةالمصاحبة العطفية ( ج
 : حنو، بذا ال وع م  احبا  ة م  امسني مع و ني ي  يان علی عهقة الت اب  أو التضادّ يت ون 

 حنب وأسعد
 تَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ي  أيّ  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنٍي أتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواءُ عل

 
 أستتتتتتتتتتتتتتتتتاعةَ حنتتتتتتتتتتتتتتتتتٍب تتُتا تتتتتتتتتتتتتتتتتش أم بأستتتتتتتتتتتتتتتتتعد 

 
 

 (ٓٗ:   س  احبدر) 
وت يتتتد بتتتذا ، مع تتتو ني يف بتتتذا ال يتتتت قتتتد استتتتع   الشتتتاعر كل تتتل "حنتتتب" و"ستتتعد" احتضتتتادتني

، احبا  ة يف صورة الع ت  أن ممتدوح الشتاعر مّتبت  بتاألخهق ال روتة والستجايا اصل يتة دائ تاً 
 .وت يتشاءم بششء،   أّي  نييوي رم م  يدخ  عل

 مأمور م يع وآمر م اع
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 بتتتتتتتتتتتتتتم جتتتتتتتتتتتتتتردوا أ  تتتتتتتتتتتتتتام كتتتتتتتتتتتتتت ّ ُمضتتتتتتتتتتتتتتلّة
 

 متتتتتتتتتتتتتتت  العُ تتتتتتتتتتتتتتتم ت يل يألمثامتتتتتتتتتتتتتتتا  بتتتتتتتتتتتتتتت ُ  
 
 

 بع متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِة متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأموٍر مُ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٍع وآمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترٍ 
 

 يل تتتتتتتتتتتتتتش  تتتتتتتتتتتتتت ِمزم مثتتتتتتتتتتتتتت ُ م تتتتتتتتتتتتتتاٍع  تتتتتتتتتتتتتته  
 (٘ٛ:   س  احبدر)  

متع صت تيز ا احتضتادتني أن ي عتت  احتضتادتني« متأمور وآمتر»كل ل  قد قبد الشاعر م  ع  
وبتتذا األمتتر يتتدّت علتتی أهّنتتتم ، قتتوم إذا أُِمتتروا ي يعتتون وإذا أََمتتروا ي تتاعون قتتوم ممدو تت  بتتال وت إهنتتم

 .اختهو بي زم وت بالسياسة ومعرو ون باجت اع ال ل ة عاحون
 ال ادي وا اةر

 دع ذا وعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  ال َتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوَت يف بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِرٍم 
 

 ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيِب ال ُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتداِة وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيِد ا َضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترِ  
 
 

 (ٗ٘:   س  احبدر) 
 ال ل تتتتني نيتاوالشتتتاعر قتتتد أراد متتت  استتتتع ات بتتت. وبتتتذه احبتتتا  ة تتتتدّت علتتتی قتتتوم العتتترب كّلزتتتم

ألن العرب إمتا كتا وا ي ي تون ؛ خيب العرب كّلزم احتضادتني أن ي وت إن ممدو   برم ب  س ان بو
 .ويسّ ون أب  ا ضری بأب  ال ادية وإما ي ي ون احدن وال ر  ال ادية ويسّ ون

وبتتذه احتضتادات ت ستتم ال تتهم »، أو غتتيب احتتدرّج يستّ ش التضتتاد ا تادّ  بتذا ال تتوع مت  التضتتاد
  ذا . باآلخر الت اب  يعين اتعرتاو یو  ش أ د عضو . حبسم دون اتعرتاو بدرجات أق  وأكثر

 .(ٕٓٔ: ٜٜٛٔ، خمتار ع ر) «قلت إن  ه ًا غيب مت وج  زذا يعين اتعرتاو بأ   أع ب
 احاوت والعدمي

 وبوغيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا يف كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ّ عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتامٍ 
 

 يلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوذ بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  احاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوُت والعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدميُ  
 
 

 (ٜٔٔ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
 والعتتدمي بتتو. احتتات الغتتين وذو واحاتتوت بتتو .(ٖٜٕٔ: ٕ، تتتتا، ابتت  م  تتور) أع تتاه إيابتتا: خولتت  احتتاتَ 

رج  كرمي وجواد  علی أن ممدوح الشاعر بو تدّت احبا  ة بني كل ل "احاوت" و"العدمي". ال  يب
 .أكا وا   راء أم أغ ياء   هيعاييلتج ون إل وبم، وجوده يش   ال اس كّلزم، ت يستغين ع  

 طري  وتالد
 أو ا ضتتتتتتتتتتترُ مل و تتتتتتتتتتتع متتتتتتتتتتت  احتتتتتتتتتتتوِت ربّتتتتتتتتتتت 

 
 ريتتتتتتتتتتتتت  وتالتتتتتتتتتتتتتدوقتتتتتتتتتتتتتد كتتتتتتتتتتتتتان ذا متتتتتتتتتتتتتاٍت ط 

 
 

 (ٜٗ: ٜٛٛٔ، زبيب) 
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احتات ال تدمي : التالتد .(٘٘٘: ٕٗٓٓ، احعجم الوستيا) اح تسب وا دي  احست اد م  احات: ال ري 
ال ريتتتتت  والتالتتتتتد صتتتتت تان متضتتتتتادتان ُتتّبتتتتتان باحتتتتتات وت  .(ٙٛ،   ستتتتت  احبتتتتتدر) األصتتتتتلش احتتتتتوروث
 .ضاً ياحتدرج أ بذا التضاد بو التضاد ا اد أو غيب. تستع هن مع غيبه

أّن أج   وت يد، كثرة احات والثّروة احبا  ة يف الرتكيب الع  ش "طري  وتالد" علی تدت بذه
إمرئ إذا جاء ت يستغ اه احات والثّراء ع  احوت مز ا كان لديت  وت و تع احتوت وتيبتر   ع ت  أي 

  التتتتتا  إل زتتتتار مکا تتتتة  تتتتابرة ويف اصتتتتتام   تتتتّدم الرستتتتم ال يتتتتا. ت راّد وت متتتتا ع لل تتتتوت إذا جتتتتاء
 .احبا  ة يف شعر زبيب

 

 النتيجة
احعج تش التذي ن تی مکا تة عاليتة يف ال ضتايا   تعّد احبتا  ات الل  يتة مت  إ تدی أ تواع الست 

ت تتنّي ل تتا متت  ختتهت دراستتة بتتذه ال تتابرة أّن إبتتداع الشتتاعر يف اختيتتار اح تتردات . اح رو تتة يف اللغتتة
لعتتب دورًا بام تتا يف خلتتق اح استت ة احع ويتتة والل  يتتة ، يف دتتور التجتتاور اللغتتوييتتب وتو ي زتتا كوالرتا 

يت تتوّع الرتکيتتب ال واعتتدي لل بتتا  ات الل  يتتة يف ديتتوان الشتتاعر ويتشتتّعب ةتت   إطتتار . اصّهبتتة
 : يتحّدد  ي ا يلش

احبتتا  ة الل  يتتة علتتی مستتتوی التت  ا ال علتتش ومتت  جم وعزتتا ت تتدرج ستتتة تع تتيبات يف ( التت 
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ومخستتتة تع تتتيبات يف احبتتتا  ة بتتتني ال عتتت  واح عتتتوت .( /78) احبتتتا  ة بتتتني ال عتتت  وال اعتتت  ب ستتت ة
 .(./75) ومخسة تع يبات وص ية يف احبا  ات الع  ية الت ابلية ب س ة.( /75) ب س ة
احبا  ة الل  ية علی مستوی ال  ا اتمسش وم  جم وعزا ت درج ستتة تع تيبات أدبيتة يف ( ب

وستتتتة .( /75) ومخستتتة تع تتتيبات يف احبتتتا  ة الوصتتت ية ب ستتت ة.( /78) ةتتتا ية ب ستتت ةاحبتتتا  ة اإل
 .(./78) تراکيب يف احبا  ة الع  ية الت ابلية ب س ة

  ا  تتتت  التتتتدت استتتتتادمت يف مع تتتتم احبتتتتا  ات الل  يتتتتة يف شتتتتعر زبتتتتيبت تتتتنّي لل تتتتا ثني أّن 
احبتا  ات قتد استت ّرت وتتواترت يف  وال   تة األختيبة بتش أّن ستّتني يف احائتة مت . اصاص للحرب

اللغتتتة العربيتتتة احعاصتتترة وو ّ تتتت بتتت  ب الدتلتتتة الستتتاب ة وبتتتذا يتتتدّت علتتتی إبتتتداع الدتلتتتة يف الشتتتعر 
 .ااابلش وقدرة زبيب الشعرية يف خلق الرتاکيب ذات الدتلة الع ي ة

 صادرالم

 العربية
 ال رآن ال رمي

 .دار احعارو: ال ابرة، العربلسان (، تتا)، د د ب  م رم، اب  م  ور

 .دار الکتب العل ية: بيبوت، شرح د ود د د شاکر، طبقات فحول الشعراء(، تتا، )د د، اب  سهم اا حش

 .دار احعر ة: بيبوت، شر ع د الرمح  احب اوي، ديوان إمرؤ القيس(، مٕٗٓٓ، )إمرؤ ال يب

 .ال ا  ا ليب یم  عة مب  ، ال ابرة، ال  عة الثا ية،   يق ع د السهم بارون، الحيوان(، م 7965، )أبوعث ان ع روب  حبر، ااا  

 .دار العلم لل هيني: بيبوت،   يق أمحد ع د الغ ور ع ار، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(، تتا، )امساعي  ب  محاد، ااوبري

 .دار غريب: ال ابرة، إجراءته ومناهجه ليالتحليل الدال(، مٕٓٓٓ، )كرمي زكش،   سام الدي 

 .بيدار غر : ال ابرة، ة المعاصرةير االصطالحي في العربيمعجم التعب(، م 2003، )د د د د، داود

العدد ، جامعة ال ابرة، مجله كلية دارالعلوم، «احبا    الل  ي  وت ور اللغة»(، ق. هٕٓٗٔ، )ابرابيم، الدسوقش
 .اصامب والعشرون

 .دار ال تب العل ية: بيبوت،   يق د د باس  عيون السود، أساس البالغة(، م7998، )د ود، ال خمشري

 .احرك  الث ايف العر : بيبوت، نسيج النص(، م7993، )األزبر، الّ  اد
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 .دار احعر ة: بيبوت، ال  عة الثا ية، شرح المعقات السبع(، م2004، )أ  ع داهلل ا سني ب  أمحد، ال وز 

 .دار ال تب العل ية: بيبوت، شرح و ت دمي علی  س   اعور، ديوان زهير بن أبي سلمی(، مٜٛٛٔ، )زبيب ب  أ  سل ی

ال  عة ، مل د د هبجة األثرييتبح، بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب(، تتا، )د ود، ش ري األلوسش ال غدادي
 .ةياح ت ة األبل: مبر، ةيالثا 

 .دار احعارو: ال ابرة، ال  عة الرابعة والعشرون. تاريخ األدب العربي العصر الجاهلي(، تتا، )شوقش، ةي 

ق ع داهلل ب  ع داهلل احملس  ي  ، القرآن ةل آييان عن تأو ير الطبري جامع البيتفس(، م 2007، )ريد د ب  جر ، ال بي
 .بجر: وتيب ب، الرتكش

رسالة ، المصاحبة اللغوية وأثرها في تحديد الداللة في القرآن الكريم(، مٕٚٓٓ، )د د محادة، ينيع د ال تاح ا س
 .جامعة األزبر: ال ابرة، ع د ا ليم د د ع د ا ليم ود ود ع د الع ي  ع د ال تاح: جامعية ل ي  درجة الدكتوراه ب شراو

 .دار ال تاب العر : وتيب ب، ع وبيع ي  بديق إمي  ، وان عمرو بن كلثوميد(، م 7997، )ع رو ب  كلثوم

 .دار ال تاب العر : بيبوت، شرح اص يب التبي ي، ديوان عنترة بن شداد(، م 7992، )ع رتة ب  شداد

 .44-7ص  ، العدد األوت، دار العلم لل هيني: بيبوت، مجلة ترجمان، «ترهة احتهزمات الل  ية»(، م2004)  س ، غ الة

 .داراحعر ة: وتيب ب، عةيد بن ربيوان لبيد(، م2004، )عة العامرييد ب  ربيل 

 .م ت ة الشروق الدولية: مبر، ال  عة الرابعة، المعجم الوسيط(، م2004، )جم ع اللغة العربية

 .عامل ال تاب: ال ابرة، ال  عة اصامسة، علم الداللة(، م7998، )امحد، خمتار ع ر

 .اء الرتاث العر يدار إ : وتيب ب، ةيق أمحد عّ و ع اي  ، ر المظهرييتفس(، م 2004، )د د ث اء اهلل، اح زري

 .دار األ دلب اصضراء: جدة، ب واألمثال المتداولةيمعجم المصطلحات والتراك(، م 7999، )د د،  يموسی الشر 

عة العامري يد ب  ربية يف شعر ل ياحبا  ة الل  »(، ش 7395، )و بي، ئشيول، علی،   ري، د ود، ينيی ا سيزايب م
 .745-727ص  ، العدد الثام  عشر، ةيمجلة إضاءات نقد، «ةيدراسة دتل

  ية ل يرسالة جامع، ة في الشعر الجاهلييصور الحرب وأبعادها األسطور (، م 2006، )ابتسام،   صاح ابو الّربي ا
 .ةيجامعة ال جاح الوط :  ابلب،  يالدكتور إ سان الد:  ب شراويبدرجة احاجست

 .م األبلشيب والتلعيشركة معابد التدر : تيال و ، ف تترجميك(، م 7997) ،د د  س ، وس ي
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 واژگبنی در شعر زهير بن أبی سلمی ییآ همبببررسی معنبشنبختی 
3یونس وليئی، 2ینظر یعل، 1ینيالحس ییرزايمحمود م ديس

 

 لرستبنداوطگبٌ  یزثبن ي ادثيبت عرثگريٌ  استبدیبر. 9

 لرستبنداوطگبٌ  یزثبن ي ادثيبت عرث گريٌ داوطيبر. 9

 لرستبنداوطگبٌ  یزثبن ي ادثيبت عرثی دمتر یداوطجً. 8

 دهيچک
از اوسيجب   ، یدر مىيبر ضايبضيه منمي    ،ضبعر عرة پييص از اسي     ،زَير ثه أثی سلمیضعر 

در سيح    یآیي  ٍ ثيبَم مي  ميبثیي  یدرضي  یثب تأضل در ضعر ي. ثرخًردار است یا ثرجستٍ یياشگبو

ي  یپيرداز  ضايمًن در  یي وقيص ضُمي   در دیيًان ضيبعر اوجبضييذٌ    یياشگبن ثٍ اوسجب  ياشگيبو 

 .است ایفب ومًدٌ یادث یرَبيي تعج َب تيترم یاستًار

 ثيب  ییل ياشٌ ثب ياشٌ یب ياشگبن دیگرطی آن است مٍ  ريوذی ثيبوگر یياشگبو یآی اغح ح ثبَم

 ذیآ یضثٍ ضمبر  یدر ضعىبضىبس مىىذٌ هييتعضُم ي  ضًضًعبتایه ضًضًع از . ريوذ یضَم ثٍ مبر 

َمچىييه از  ، ایيه پذیيذٌ  . مىيذ  یض یثبز ي الفبظ َب تيترمدر مطف داللت  یا ثرجستٍ ي وقص

در یيل  ي چيىص آوُب ضبعر در گسیىص ياشگبن  یدست رٌيچي  دقت ،زثبن یتىيذگ ي درَم یزیجبی

 .دارد یثرضپردٌ  یثبفت ثذیع زثبو

ياشگبوی در ضعر زَيير   یَب ییآ َمي تحليلی ثٍ ثررسی ثبريش تًغيفی   یريمبرگ ثٍایه ضقبلٍ ثب 

در ضيعر يی ي تجيييه    ضيذٌ  گرفتٍبرم ياشگبوی ثٍ یَب ییآ َمي در پی ضىبسبیی اوًاع ثب پردازد یض

در درك عميق  ي َب تيترمومًدن ضعىبی ياشگبن ي  ٍ ایه پذیذِ زثبوی در ضطخعوقطی است م

َيبی   آیيی  ٍ ثيبَم است م پرسص ایه ثٍ گًیی َمچىيه پصيَص مبضر ثٍ دوجبل پبسخ. دارد ضعر

 اختػبظ دارد؟ ی از ضعىبیَب مًزٌياشگبوی در دیًان زَير ثيطتر ثٍ چٍ 

در  اسيت،  ياشگبوی دیًان ضبعر ثٍ دي غيًرت اسيمی ي فعليی    یَب ییآ َموطبن داد مٍ ثبوتبیج 

آیيی را ثيٍ خيًد     گ ثيطيتریه ثيبَم  ضعىيبیی جىي   ي مًزِ است، ضذٌثٍ مبر گرفتٍ  یاوًاع ضختلف

 .است اختػبظ دادٌ

 .یياشگبوی ثبَم آی، یضعىبضىبس، سلمیی زَير ثه اث، یضعر جبَل: هب کليدواژه

                                                                                                                                                       

وًیسىذِ ضسئًل :             mahmudalhosaini@gmail.com 


