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 في مفهوم الظواهر األسلوبية التركيبية
املعطيات اليت حتيط بالنص األديب تأخذ مكاهنا يف التحليل األسلويب ألّن بعض طرائق 

فّسر الظواار األسلوبي  بالرجوع ااات األسلوبي  اليت ترس  الّنص، تالتحليل األسلويب، واالجت
سغم ااتمامها بتحليل الّنص. السياقي  باالجتااات  اذهإىل حياة املؤلف، ومن مثّ  توصف 

اليت  زهير بن أبي سلميلذلك سأيت أن أمجع ما توفر حول شخصي  الشاعر اجلاالي 
، التركيبيو ، الصوتي: المعلقةاألسلوب يف سيستفير منها الطالب يف حتليل مستويات 

يف  ناه، فإنّ خصائص وضحنايف السراسي األّول املستوى الصويت و  نا. وما دمنا حّللوالداللي
 ناوقر حّرد لمعلقة زهير أبي سلمى،نشرع يف حتليل البني  الرتكيب  والراللي  ساذا السراسي 

 التكرارباالحتكام إىل مبرأ  التركيب أسلوبية يتحّكم فيها ظواهريف احلصص الذي أجنزنااا 
الفعل وتوزيعه  استخدامدساس   فمن بني اذه الظواار األسلوبي ، التوزيع، ومبرأ التواترومبرأ 

أسلوب لعل أمهها  ،في القصيدة وزمنه وعالقته ببعض التراكيب التي تكررت في القصيدة
ذا التوييق نإهنا  حتليل الصصيرة بوضع اذه هب  مستعيننيلذلك سأكمل معكم  ،الشرط

ضمن سياقات املعلص  والريوان واملعلصات والعصر، حّّت يأخذ التحليل صبغ  األسلوبي  الظواار 
 املوضوعي ، حبيث ميكن االطمئنان للنتائج اليت نصل إليها.

وأشري انا إىل منطلق التحليل تأخذون به حماكاة لتستوفوا املعلص  كامل ، فمنطلصه يكون 
وّضحه عتمرين على مفهوم االختياس الذي يى، ملفعل يف معلص  زاري بن أيب سلمبالرتكيز على ا

 تعريف عملي  الكمام اااها، ويصصر به مجموع  واو مصطلح يرخل يف ؛مفهوم)االستبرال(
األلفاظ اليت ميكن للمتكّلم أن يأيت بأحر منها يف كّل نصط  من نصاط سلسل  الكمام ومجموع  
تلك األلفاظ الصائم  يف الرصير املعجمي للمتكلم واليت هلا طواعي  االستبرال فيما بينها تصوم 

العماقات االستبرالي  ولذلك أطلق عليها حموس  بينها عماقات من قابلي  االستعاض تسّمى
االختياس، فإاا قال انإنسان)تناولت أكل  شهي ( فإنّه يف مرحل  أوىل اختاس فعل تناول من بني 

أفطرت  -طعمت-أكلت-مجموع  من األفعال كان ميكنه أن خيتاس أحراا فيصول مثما أخذت
ل ( من بني مجموع  ألفاظ اي على سبيل اختاس )أك -بعر تا  املتكّلم -... ويف مرحل  ياني 

جمل  ... ويف مرحل  يالث  وسدت لفظ  )شهي ( وكان ميكن -قهوة -غذا -فطوسا -املثال: طعاما
تصوم بينها  مسج ... اخل. فكل مجموع  من تلك األلفاظ-حاسة-حلوة-مرة-أن ترد: لذيذة



2 

 

وإاا اختري أحرمها انعزلت  إا تتنزل على حمول واحر من حماوس االختياس، استبراليهعماقات 
يابي ، أي يتحّرد احلاضر منها بالغائب يل يف اذه العماقات إهّنا سوابط غالبصي ، ولذلك ق

ويتحّرد الغائب انطماقا من احلاضر. وتزدوج العماقات االستبرالي  يف احلرث اللساين 
ره ألدواته التعبريي  بالعماقات الركني  واي حمصول ياني  تلحق عملي  اختياس املتكّلم من سصي

حسب تنظيم تصتضي بعضه قوانني الّنحو، وتسمح وتركيبها اذه األدوات  رصفوتتمثل يف 
مجاالت التصّرف، ومسيت عماقات سكني  باعتباس أهّنا ختضع لصانون التجاوس،  ببعضه اآلخر

ألّن تنظيمها  عمحور التوزيودالالاها ساين  األسكان الصائم  يف تعاقبها، لذلك أطلق عليها أيضا 
او مبثاب  سصف هلا على سلسل  الكمام، وتتمّيز العماقات الركني  بكوهنا حضوسي  أي يتحّرد 
بعضها ببعض مبا او موجود، أي مبا وقع اختياسه فعما ما يصّرس أنّه كان ميكن أن خيتاس من 

بلوس)ياكبسون(  الرصير. وقر استغل اذا املتصوس املزدوج يف الرساسات األسلوبي  وال سيما منذ
 نظريته يف تعريف األسلوب بكونه إسصاط حموس االختياس على حموس التوزيع.

 األفعال في معّلقة)زهير بن أبي سلمى( إحصاء
ليسهل على الطالب تعيني األفعال يف معلص )زاري بن أيب سلمى( نصلت نص املعّلص ،    

، قبل الشروع يف اليت سأقرتحها اياو هل مماحظتها، وتصّنف حبسب الز ومّيزت األفعال حّّت تس
بنا  ل التصنيف اهلادف إىل تبيان أسلوب الشاعر )زاري بن أيب سلمى( يف توظيف الفعل

، نوسد مماحظات ختص توزيع الفعل يف املعّلص ، حيث جنر الشاعر قر استخرم الفعل األبيات
استغىن عن ، فهو املعلص أبيات  معظميف  ،على حّر سوا  مسي االمل  اجل ويففعلي ، المل  اجل يف

الفعل  نعّر  أنّ  وعليه ميكن(، 12 -2)والثاين عشر  ،الثاين مها ، فصط،اينني بيتنياليف الفعل 
، وإاا ما نظرنا إىل توزيع األفعال أفصيا وجرنا الشاعر وظّفها ةلمعلقمميزة ل ظاهرة أسلوبية

لبيت أن ل النحوي رتكيبالللبيت الشعري، فصر يسترعي  السياق الدالليحبسب ما يسترعيه 
 التركيب الّنحوي، وقر يفرض (13)بيتاعشر  يماي ، والك يف فعال واحدايستخرم الشاعر 

ثالثة (، أّما األبيات اليت تضمنت 16)ر بيتاعش ست ، والك يف فعلينعلى الشاعر أن خيتاس 
 أحرفهي بعرد أربعة أفعال ، وأّما األبيات اليت احتوت (16بيتا) عشر  ستفهي بعرد  أفعال

يف  ستة أفعاليف بيتني اينني، واستخرم  خمسة أفعالوقر استخرم الشاعر (، 11)عشر بيتا 
اينني أيضا، وبعملي  حسابي  بسيط  فإنّنا نرصر عرد األفعال يف الصصيرة، كما ميكن بيتني 
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معرف  العماق  بني عرد األفعال وتركيب اجلمل ، بني اجلمل  البسيط  واجلمل  املركب ، وعماق  كّل 
الك بالرالل  يف سياق البيت، مث يف سياق األبيات اليت جيمعها اذا التوزيع لألفعال، واو 

 تبيّنه، يف انإجاب  عن السؤال. -أيها الطالب-طلوب منك امل
 (3الثالثة) حصة األعمال الموجهة

 )دور الفعل في بناء الجملة في معلقة زهير بن أبي سلمى(
والسياق الراليل يؤديان دوسا  ،يّتضح لك من اذا االحصا  أّن الرتكيب الّنحوي-:لمطلوبا

ااّما يف بنا  البيت الشعري عنر )زاري بن أيب سلمى(، استفر من إعراب األبيات لتوّضح اذا 
 الروس، وحتّرد نظام اجلمل  يف املعّلص ؟

 ... حِبىْومىانىِ  الّرسّاِج فاْلُمتىث ىلَّمِ َتَكّلِم أِمْن أُّم أْوَفى ِدْمنىٌ  مل -1
 لّرْقَمَتيِن كأنّها ... مراجيُع وْشٍم في نَواِشِر ِمْعَصمِ َوَداٌر َلَها با-2
اَيمشيَن هبا الِعنُي واألىْسآم -3 َهْضنَ  ِخْلفى  ... وأْطماؤاى  من كل مِجْثىمِ  يَ ن ْ
 الّراس ب ىْعرى تىوامِ  َعَرْفتُ هبا من بعِر عشرِينى ِحجًَّ  ... فأليًا  وقْفتُ -4
 يتثلَّمِ ٍل ... وىنُؤيًا كِجْذم احلْوِض مل أيايفَّ ُسْفًعا يف ُمعىرَِّ  ِمْرجى -5
 واسَلمِ صباًحا أيها الرَّبع انْ َعْم لِرىْبِعهىا: ... أىالى قلُت الرَّاسى  َعَرْفتُ  ف ىلىّما-6
 
ْلنَ ِمْن ظىعىاِئٍن ... تَ َرى خليلي اْل تَبّصْر -7  بالعىلياِ  ِمْن فوِق ُجْرمثُِ  َتَحمَّ
نٍي و  َجَعْلنَ -8 ْزنىُه ... وكْم بالصىناِن ِمْن حمُِلٍّ وىحُمْرِمِ الصىنانى عىن ميى  حى
 بأْْنىاِط ِعتىاٍق وِكّلٍ  ... ِوسىاٍد حوىاشيها ُمشىاكه  الّرمِ  َعَلْونَ -9
نىُه ... عىلىْيِهّن دىلُّ الّناِعِم اْلُمت ىن ىّعمِ  يَعلونَ يف السُّوباِن  َورّْكنَ وى -10  مىت ْ
 ... ف ىُهّن وىوىاِدي الرَّ ِّ كاليىِر لِلفىمِ بُسْحرىٍة  اْسَتَحْرنَ بكوسًا و بكْرنَ -11
 َوفيِهّن َمْلهًى للطّيِف َوَمْنَظٌر ... أنيٌق ِلَعيِن النَّاِظِر اْلُمتَ َوّسمِ -12
 ُيَحطَّمِ به حىبُّ الفىنا مل نَ َزلَن كأّن فُ تىاتى الِعْهِن يف كّل مىنزٍِل ... -13
يِّمِ َوَضْعَن املا  ُزْسقًا مِجىامىُه ...  َوَرْدنَ ف ىلىّما -14  عصّي احلاِضر اْلُمتىخى
 ... على كّل ق ىْيِِنِّ قشيٍب وُمْفأمِ  َجَزْعَنهُ ِمنى السُّوباِن مُثّ َظَهْرَن -15
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 حْولىُه ... سِجاٌل ب ىن ىْوُه من قُ رىيٍش وىُجْرُامِ  طافَ بالب ىْيِت الذي  فََأْقَسْمتُ -16
يًنا-17  كّل حاٍل ِمْن سىحيٍل وىُمب ْرىمِ ... على  ُوِجْدُتَما الّسّيراِن  لَِنْعمَ  ميى
 بىينىهم عطرى مىنشمِ  تَ َفاَنوا َوَدّقواعىْبًسا وىُابيان ب ىْعرىمىا ...  َتَدارَكُتما-18
 َنسلمِ  الّسلمى وىاسًعا ... مباٍل وىمىْعروٍف من الصول نُْدِرك: إْن قلتماوقر -19
يِن ف فَأْصَبْحُتَما-20  يها ِمْن ُعُصوٍق وىمىأمثىِ منها عىلىى خىرِي مىْوِطٍن ... بىعيرى
ن ْزًا ِمنى اْلمىْجرِ   َيْسَتِبحْ  ... وىمىنْ  هديُتماعىظيمىني يف ُعْليا مىعىرٍّ -21  يعُظمِ  كى
 مىْن لىْيسى فيها مبُْجرِمِ يُ َنّجُمَها ...  فََأْصَبحتْ  الُكلوُم باْلِمئنيى  تُ َعفَّى-22
 بينىهْم ِمْل ى حِمْجىمِ  يُهرِيقوا ق ىْوٌم لِصىوٍم غىرىامىً  ... وىملىْ يُ َنّجُمَها -23
 فيهُم ِمْن ِتمادُِكْم ... مىغىاِِنُ شىّّت ِمْن إفاٍل ُمزىِنَِّ فََأْصَبَح َيْجري -24
 

فى عِن سِسىالىً  ... وىُابْيانى ال  أَْبِلغِ أال -25  كلَّ ُمصسىمِ أقَسمتُم األْحماى
 يَ ْعَلمِ  اهللُ  ُيكتمِ  ومىهما لَِيْخفىاهللى مىا يف نفوِسُكم ... َتْكُتُمّن فىما -26
ر فُيوَضع-27 ْل فَ يُنَقمِ ... لِيىوِم احْلساِب أو  فَ ُيّدَخر يف ِكتىابٍ  يُؤخَّ  يُ َعجَّ
 ... وىما اوى عىنها باحلْىريِث اْلُمرىجَّمِ علمتْم َوُذقُتم وىمىا احلْىْرُب إاّل مىا -28
َعُثوهامىّت -29 َعُثوها  تَ ب ْ ٌ  ... وتَ ب ْ  فَتْضَرمِ  َضّريْ ُتُموهاا إا َتْضرَ اىميمى
 فَ تُْتِئمِ  تُ ْنَتجْ  ِكشافًا مثُّ تَ ْلَقْح عْركى الرَّحى بِثفاهلا ... و فَ تَ ْعرُُكُكم-30
 فَ تَ ْفِطمِ  ُترِضع لىُكْم غْلمانى أشأمى كّلهْم ... كىأىْْحىِر عاٍد مثُّ فَ تُ ْنِتج -31
 من قىِفيٍز وىِدْساىمِ  ألىْاِلها ... قُرًى بالعراقِ  تُِغلّ  لكم مىا ال فَ تُ ْغِلل-32
 

 ُحصىنُي بن ضىمضىمِ يُؤاتيهْم عليِهُم ... مبا ال َجّر احلْىّي  لَِنْعمَ  لىعىْمري-33
 يَ تَ َقّدمِ وىملْى أْبَداها كشًحا على ُمْستىِكّنٍ  ... فىما ُاوى َطَوَى  وكانى -34
 ُمْلجىمِ  ... عىروي بأْلٍف ِمنى وىسىاِئيى  أَتَِّقي حاجيت مُثَّ  َوقَاَل سأقِضي-35
ْيُث  يُ ْفزِع ف ىلىمْ  َفَشدّ -36  سىحلىها أمُّ قشعمِ  ألَقتْ بُ ُيوتًا كثريىًة ... لرى حى
 تُ َقلَّمِ لىرىى أىسىٍر شىاِكي الّسماِح ُمصىذَِّف ... لىُه لِبىٌر أىْظفىاسُُه ملْى -37
 مِ َيْظلِ بالظّلِم يُ ْبَد بظُلِمِه ... سىريًعا وإاّل  يُعاِقب ُيْظَلم جىريٍ  مّت-38
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 بالّسماِح وبالّرمِ  تَ َفّرى ... ِغماسًاَتّم َأْوَردوا ِظْمأىُاْم حّت إاا  رََعوا-39
ن ىُهْم مُثّ فَ َقّضْوا -40  ... إىل كأل ُمْست ىْوِبٍل ُمت ىوىخِّمِ  أصَدروامىنايا ب ىي ْ
يِك أْو قتِل اْلُمث ىلَّمِ  َجّرتْ لعىمُرك ما -41  عىلىْيِهْم سِمىاُحُهم ... دىمى ابِن هنى
 يف اْلمىوِت يف دىِم ن ىْوفىِل ... وىالى وىاىٍب منها وىال ابِن اْلمخىزَّمِ  َشارَكتوىالى -42
 ... صىحيحاِت ماٍل طالِعاٍت مبىْخرِمِ  يَ ْعِقُلونَهُ  أْصَبُحوا أرَاُهمْ فُكماا -43
 إحرى الليايل مبُعظىمِ َطَرَقْت النا ى أىْمرُُاْم ... إاا يَ ْعِصُم حلىيٍّ ِحماٍل -44
لىُه ... وىال اجلاسُِم اجلْىاين عليهْم مبُْسلىمِ ُيْدِرُك ِكرىاٍم فىما او الضِّْغِن -45  ت ىب ْ
 

 َيْسَأمِ ... مثىىاِننيى حىْواًل الى أىبا لىكى  يعشْ تىكىاليفى احلْىياِة وىمىْن  َسِئْمتُ -46
لىُه ... وىلىِكنَِِّن عىْن ِعلْ َوَأْعَلُم -47  ِم مىا يف غىٍر عىِميمىا يف اليْوِم واألمِس ق ىب ْ
نايا خىبطى عشوا ى من  رَأَْيتُ -48 رْ  ُتخطئوىمىْن تُِمْتُه ... ُتصب اْلمى  فَ يَ ْهَرمِ  يُ َعمَّ
 مبىْنِسمِ ويُوطَأ بأْنياٍب ُيَضرَّْس يف أُُموٍس كىثريٍة ... ُيصانْع وىمىْن ملْى -49
 ُيْشَتمِ الّشتمى  يَ تَّقِ  مىْن الوى  يَِفْرهُ  املعُروفى من دوِن ِعْرِضِه ...يجعِل  وىمىنْ -50
 َويُْذَممِ عنُه  ُيْسَتغنَ  بفْضِلِه ... على ق ىْوِمهِ  فَ َيْبَخلْ اىا فىْضٍل َيُك وىمىْن -51
ِئّن الِبّ ال  يُ ْهدَ وىمىن  يَُذَممال  يُوفِ  وىمىن-52  يَ َتَجْمَجمِ قلُبه ... إىل ُمطمى
نايا  َهابَ وىمىْن -53  أىسبابى السَّماِ  ِبُسلَّمِ يَ ْرَق وإْن ... يَ نَ ْلَنُه أسبابى اْلمى
 َويَ ْنَدمِ ْحىُْرُه اىماا علىْيِه  َيُكنْ اْلمىعُروفى يف غىرِي أاِلِه ...  يجَعلِ وىمىن -54
ْذىمِ رُّكَبْت العىوىايل  يُطيعُ أطرىافى الزِّجاِج فىِإنَُّه ...  يَ ْعصِ وىمىن -55  كلَّ هلى
ْوِضِه بِ  َيُذدْ وىمىْن ملْى -56 مِسماِحِه ... عىْن حى  ُيْظَلمِ الّنا ى  يظِلمِ  وىمىن ال يُ َهدَّ
 يكرَّمِ ن ىْفسىُه ملْى  ُيَكرِّمْ عُرواا صىريصىُه ... وىمىْن ملىْ  َيْحِسبْ  يغتِربْ وىمىن -57
ِليصىٍ  ... وىِإنْ  تكنْ  وىمىْهمىا-58  تُ ْعَلمِ على النَّاِ   َخالها َتْخَفى عنر اْمرٍِئ من خى
 ْن صىاِمٍت لىكى ُمْعِجٍب ... زِيىادىتُُه أىْو ن ىْصُصُه يف التَّكىلُّمِ مِ تَ َرى وكائْن -59
 إاّل ُصوسىُة اللَّْحِم والرَّمِ يَ ْبَق لساُن الفّت نْصٌف وىِنْصٌف ُفؤاُدُه ... ف ىلىْم -60
ُه ... وإّن الفىّتى بىعرى الّسفىااىِ  -61  َيْحُلمِ وىإّن سىفاهى الشَّيِخ ال ِحْلمى ب ىْعرى
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 َسُيْحَرمِ التسآلى يْوًما  أكثرَ ... وىمىن  فَ ُعْدُتمُ  نا فََأْعطَْيُتْم َوُعْدناَسألْ -62
 

 (4حصة األعمال الموجهة الرابعة )
 بنية الفعل في معلقة زهير بن أبي سلمى()

األفعال اتمم الجدول اآلتي، ثّم استنتج ما  في إحصاءفي ضوء الطريقة المقترحة -
 خصائص بنية الفعل في معلقة زهير بن أبي سلمىهي 

 نالزم بنيته وزنه الفعل البيت
ّلمِ  1  مضاسع  سباعي ف ىعَّلى  تىكى
2     
 مضاسع يمايي ف ىعىلى  ي ىن ْهىْضنى  ،ميىشنيى  3
 ماضي يمايي ف ىعىلى  عىرىْفتُ ، وقْفتُ  4
 مضاسع  سباعي ف ىعَّلى  يتثلَّمِ  5
 ماض، مضاسع يمايي ف ىعىلى، فىٍعلى  اسلىمِ ، انْ عىمْ  ،قلتُ ، عىرىْفتُ  6
 ماض، مضاسع يمايي، سباعي ُعلى، ف ىعىلى، ف ىعَّلى ف ى   حتىىمَّْلنى ، ت ىرىى، تبىّصرْ  7
 ماض يمايي ف ىعىلى  جىعىْلنى  8
 ماض يمايي ف ىعىلى  عىلىْونى  9
 ماض سباعي، يمايي ف ىعَّلى، ف ىعىلى  يىعلونى ، وىسّْكنى  10
11     
12     
 

 (5حصة األعمال الموجهة الخامسة )
 داللة الفعل في معلقة زهير بن أبي سلمى

 اختيار الفعل )سئمُت(-
إىل تطبيصات على  قوام األسلوب ميكن حتويله ميثل ذا الشرح ملفهوم االختياس الذيا

الظواار الرتكيبي  اليت تعرضها معلص  زاري بن أيب سلمى، ومن مثّ  حنّرد العماقات احلضوسي  
 والعماقات الغيابي  يف أسلوب الشاعر، ولنأخذ مثما قوله:

اننيى حىواًل ال أىبا لىكى      تىكاليفى احلىياِة وىمىن يىِعش   َسِئمتُ   َيسَأمِ مثى
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( فكان يف براي  البيت ويف خامتته، وما دام أنّه موزع سىِئمتُ جنر أّن الشاعر اختاس الفعل)
ويظهر كفا ة الرتكيب يف  ،نهايهبذه الطريص  فإنّه حامل لرالل  معين  على احملّلل األسلويب أن يتب

وب بأنّه اختياس مثلما بّيناه سابصا يتضح أّن الشاعر تضّمن املعىن، وباستخرام مفهوم األسل
اختاس الفعل من بني مجموع  من االمكانات التعبريي ، ولكي نكتشف الك نعود إىل معجم 
)لسان العرب( ألّن التحليل على مستوى حموس االستبرال تكون فيه العماق  غيابي ، أي نعرف 

الك باملعاجم وشروح ل احلاضر، ونستعني على إىل حّر ما األفعال الغائب  انطماقا من الفع
 .الشعر وغرياا

 ، يصول الزوزين:يف شرح املعلصات جنر أن الفعل)سئم( قر شرح بالفعل)مللت وضجرت(
وكذلك يف ، 1«مللت مشاق احلياة وشرائراا، ومن عاش مثانني سن  ملَّ الكِب ال حمال .»

سأم: سىِئمى الشي ى وسىِئمى ِمْنهُ » منظوس: جا  يف لسان العرب البن املعاجم قرميها وحريثها،
. وىيف احلْىِريثِ  ِئْمُت ِمْنُه أىْسأىُم سىأىماً وسىْأمىً  وسىآماً وسىآمً : مىلَّ؛ وىسىُجٌل سىُؤوٌم وىقىْر أىْسأىمىُه ُاوى  :وسى

 ِإن اللَّهى الى يىْسأىُم حىّتَّ تىْسأىُموا.
ا ِمْثلى ق ىْولِهِ   قىالى اْبُن األىيري: اىذى

 الى ميىىلُّ حىّتَّ متىىلُّوا
ىلىُل والضَّجىُر. وىيف حىِريثِ 

 ، وىُاوى الرِّوىايىُ  اْلمىْشُهوسىُة. والسآمُ : امل
 أُم زىسٍْع: زىْوجي كىلىْيِل اِهام  الى قُ رٌّ وىالى سىآم 

ب ىْرِد والضَّجىر أىي الى يىْضجىُر ِمِنِّ أىي أىنه طىْلٌق معتِرل يف ُخُلوِّه ِمْن أىنواع األىاى وىاْلمىْكُروِه بِاحلْىرِّ وىالْ 
 ف ىيىمىّل ُصْحبىيِت. وىيف حىِريثِ 

ْت عىاِئشى ى: أىن اْلي ىُهودى دىخىُلوا عىلىى النَِّبِّ، صىلَّى اللَُّه عىلىْيِه وىسىلَّمى، ف ىصىاُلوا: السَّْأُم عىلىْيكى ف ىصىالى 
ْأُم وىاللَّْعنى    ُ عىاِئشىُ : عىلىْيُكُم السَّْأُم والذَّ

ا جىا ى يف سِوىايىٍ  مىْهُموزًا ِمنى السَّْأم، وىمىْعنىاُه أىنكم تىْسأىمون ِدينكم، وىاْلمىْشُهوسُ   قىالى اْبُن األىيري: اىكىذى
، وىُاوى مىْذُكوٌس يف مىْوِضِعِه، وىاللَُّه أىعلم.  2«ِفيِه ت ىْرُك اهْلىْمِز وىي ىْعُنونى بِِه اْلمىْوتى

تاس الشاعر اذا الفعل وأام الفعلني اآلخرين) مللت، وضجرت( مع ولنا أن نسأل: ملااا اخ 

                                 
 .149شرح املعلصات السبع للزوزين، ص 1
 .280، ص12لسان العرب، ج 2
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املماحظ  أّن الفعلني هلما نفس البني  الصرفي  والعروضي ؟ وانإجاب  اي أّن الشاعر اختاس اذا 
الفعل لراللته على احلال  الوجراني  اليت يعيشها، وميكن أن نفّسر اذا االختياس بطريص  أخرى، 

يف االستخرام لرى الشعرا  يف العصر اجلاالي، مبعىن أّن الفعل له  اي كثرة دوسان الفعل
  تؤالها كي خاصي  وصفتها البماغ  العربي  بالفصاح ، واي خصائص صوتي  تتمّيز هبا الكلم

 تكون أكثر استخراما.
والبحث البسيط عن استخرام الفعل )سئمت(يف دواوين الشعرا  اجلااليني ميكن أن ترلنا على 

الفعلني اآلخرين)مللت، اليت حفّزت الشاعر كي يّتجه يف اختياس الفعل )سئمت( دون  الروافع
 ، فعلى سبيل املثال جنر عنرتة بن شراد يستخرم الفعل)يسأم( يف قوله: وضجرت(

 عاتِ ص ي ْحى لى الِنجادِ  وىيىس أىُم  ...كىّفي مىماالً  وىيىش ك و السىيُف ِمن
ومما سبق ميكن أن نتبنّي العوامل اليت وّجهت الشاعر إىل اختياس لفظ  دون أخرى، ولعّل    

 بني الشعرا  والفصحا . االستعمال والتداول، مثّ يأيت بعراا الداللةأمّهها يف الرسج  األوىل 
 اختيار الفعل )أعلُم(-

لىُه ... وىلىِكنَّ َوَأْعَلُم   مىا يف غىٍر عىِمي ِعْلمِ ِِن عىْن مىا يف اليْوِم واألمِس ق ىب ْ
إاا كان علم األسلوب يرس  االمكانات اليت تعرضها الّلغ  يف التعبري عن املوقف الذي يتعرض 
هلا الشاعر، فإّن املعجم العريب يعرض لنا لفعل)علم( مرادفات أو ما يصرب إليه من معىن، أو ما 

أىْعلىُمه ِعْلماً:  وعىِلْمُت الشي ى  »العرب:فصر جا  يف لسان  يصع يف حصله الراليل من أفعال،
واي )عرف(، )وأدسك(، )دسى( وغرياا، واملؤكر أّن الشاعر قصر اختياس الفعل  ،3«عىرىف ُْته.

قصرا صرحيا، واو املعروف بتنصيحه لشعره، حيث خيتاس يف الرتكيب اللفظ  املناسب ، وقر 
 م( والك يف قوله:استخرم الشاعر يف سياق تركيب آخر مرادف الفعل )عل
 الّراس ب ىْعرى تىوامِ  َعَرْفتُ وقْفُت هبا من بعِر عشرِينى ِحجًَّ  ... فأليًا 

والذوق السليم يرلنا على أن استبرال الفعل)عرفت( بالفعل)علمت( ال يستصيم، معىن الك أّن 
يف الذي ميّثل الّلفظ  املختاسة حامل  ملعنيني؛ األّول معجمي يصّرهبا من مثيمااها مع الفاسق الطف

ق الذي ترد فيه، ومن مثّ  تصرق خصوصيتها يف الرتكيب، والثاين سياقي، تكتسبه من السيا

                                 
 .417، ص12لسان العرب، ج 3
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  مصام مصال.املصول  البماغي  لكل 
وقر حييط علمي مبا مضى وما حضر، ولكِن عميُّ الصلب عن »إاا نظرنا إىل شرح املعلص :     

 سلمى( مل يستخرم الفعل )عرف( واختاس أّن )زاري بن أيب 4«انإحاط  مبا او منتظر متوقع
الفعل)علم(. والسؤال الذي يطرح ال اناك فرق بني املعرف  والعلم، يصول ابن سيره يف معجمه 

 5املخصص
كما ترل املعاجم أن العلم من العمام ، وعليه ميكن أن نتبنّي استخرام الشاعر هلذا 

وغرياا، واو من باب اختياس املعىن  (الفعل)أعلم( دون الفعل)أعرف( أو )أدسك(، أو )أدسي
الرقيق يف السياق الذي يصتضيه، واملماحظ أن الشاعر اكر مصرس الفعل)علم( يف الشطر 

 واو ما يرشح الفعل لماختياس أكثر. الثاين،
 (رَأَْيتُ اختيار الفعل)-

نايا خىبطى عشوا ى من ُتصب ... مُتِْتُه وىمىْن خُتطئ يُ عىمَّْر  رَأَْيتُ   ف ىي ىْهرىمِ اْلمى
ال شك أّن الشاعر اختاس الفعل)سأيت( من االمكانات اليت تعرضها الّلغ ، اذا الّلغ  املايل  يف 
االستعمال الذي شاع على األلسن ، ولكي نؤّكر اذا الشيوع نعود إىل الواقع الشعري الذي 

االستعان  عاش فيه الشاعر، ول  ّما كانت املهم  صعب  يف إيبات اذا الواقع الشعري كانت 
 بالبحث يف املوسوع  الشعري  حيث متّكننا من سصر استخرام الفعل عنر الشعرا  اجلااليني.

سأي: الرُّْؤيى  بالعىنْي ت ىتىعرَّى ِإىلى مىْفُعوٍل وىاِحٍر، وىمبىْعىنى  »جا  يف )لسان العرب( البن منظوس:
؛ يُ صىاُل: سىأىى زىْيرً  ا عىاِلًما وسىأىى سىْأيًا وُسْؤيىً  وسىا ىًة ِمْثُل ساعى . وىقىالى اْبُن الِعْلم تتعرَّى ِإىلى مىْفُعولىنْيِ

ْه: الرُّْؤيىُ  النَّظىُر بالعىنْي والصىْلب.  6«ِسيرى
معناه أن  ؛الفعل قر تعّرى إىل مفعولني )املنايا(، )خبط(يرلنا على أّن البيت املذكوس اب عر إو 

ه األفعال، كالفعل )علمت( غري  مل خيرتملااا ىن )علم(، فالسؤال الذي يطرح انا؛ الفعل مبع
 ؟مثما
حيتمل أّن الشاعر يستخرم األفصح يف اذا الرتكيب، الك أّن الرؤي  الصائم  على الّنظر اي    
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أصله على املصاسن ؛ املؤدي  إىل العلم، برليل أّن الشاعر استخرم صوسة التشبيه الذي يصوم يف 
   يف حركتها غري املنتظم .حيث شّبه )املنايا( بالناق  العشوا

في سياق البيت بحيث توضح السؤال: بنفس الطريقة ُادرس داللة األفعال دراسة 
 ؟العالقات الحضورية والغيابية 

 
 (6حصة األعمال الموجهة السادسة)

 زمن الفعل في معلقة زهير بن أبي سلمى
 

يمكنك أن تستفيد من الجدول السابق كي تدرس زمن الفعل في المعلقة، بتحديد     
ن الغالب على المعلقة، ثم دراسة زمن في األفعال في سياق البيت، مع التركيز على الزم

 أسلوب الشرط، العتماده على الفعل المضارع.
ااّما من فصول األسلوبي  هلذا موضوعا  تشكل دساس  الزمن واألْناط ») بياس غريو(: قال
ت من منظوس حنوي حبث، أي بغي  حترير الصيم األسلوبي . وال نستطيع إاّل أن نِبس براا  عوجل

تمال، وللحاضر التاسخيي، وصيغ  املصرس، ضي املستمر، ولصيغ  االحاحملصول األسلويب للما
واملاضي املستمر للسرد. واذه كلها أشكال أدبي ، شرت إليها انتباه اللسانيني خاّص )...( 

إذا كانت مع بنا  اجلمل  قضي  من الصضايا األكثر أمهي  يف حنو األسلوب)...(فإنّه ونمامس 
)بياس غريو، األسلوبي ، « المفردات هي جسد األسلوب، فإّن بناء الجملة هو روحه.

 .(66، 65ص
                                                                                                                                        

 . [م(609 -ق. ا :..... 13 -] )..... ترجمة زهير بن أبي سلمى
م أيب ُسلمى سبيع  بن سياح بن قرة بن احلاسث بن امسه، او: "زاري بن أيب سلمى، واس-1

مازن بن يعلب  بن يوس بن ارم  األصم بن عثمان بن عمرو بن أّد بن طاخب  بن إليا  بن ُمضر 
ولر يف بماد ُمزىينى  بنواحي املرين  وكان  وُمزىين  أُّم عمرو بن أُّد اي بنت كلب بن وبرة. بن نزاس.

واو حكيم الشعرا ، يف اجلاالي ،  واستمّر بنوه فيه بعر انإسمام.يصيم يف احلاجز من دياس جنر، 
وأحر الثماي  املصّرمني على سائر الشعرا ، وإْنا اختُِلف يف تصرمي أحر الثماي  على صاحبيه. 
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 فأما الثماي  فما اختماف فيهم، وام: امرؤ الصيس، وزاري، والنابغ  الذبياين.
لِكمايّب: أن زاري وأباه وولرىه كانوا يف بِن عبر اهلل بن قال ابن األعرايب وحريِن أبو زياد ا

غطفان، ومنزهلم اليوم باحلاجر، وكانوا فيه يف اجلاالي . وكان أبو ُسلمى تزوج إىل سجل من بِن 
 -والغرير او أبو بشام  الشاعر-فهر بن مرّة بن عوف بن سعر بن ابيان يصال له الغرير 

اري من امرأة من بِن ُسحيم. وكان زاري يذكر يف شعره بِن مرة فولرت له زاريًا وأوًسا، وولر لز 
 وغطفان وميرحهم. وكان زاري يف اجلاالي  سّيًرا كثري املال حليًما معروفًا بالوسع.

" اليت اكراا زاري يف شعره كانت امرأته، فولرت منه أوالًدا  قال ابن االعرايب: "أُمُّ أْوَفى
واي أم ابنيه كعب   الغطفانيرى واي كبش  بنت عماس ماتوا، مث تزوج بعر الك امرأة أخ

 وجبري، فغاست من الك وآاته فطلصها مث نرم فصال فيها:
اٌت ... ويف طول املعاشرة الّتصايل  لعمرك واخلطوب ُمغىريِّ

 لصر باليُت مىْظعىنى أُّم أوَف ... ولكن أم أوَف ما تبايل
 ذايلفأما إا نأيت فما تصويل ... لذي صهر أالت ومل ت

 أصبت بِّن منك ونلِت مِن ... من الّلذات واحللل الغوايل
 حياته ونتاجه: -2

ليس بني أيرينا شي  واضح عن نشأة زاري سوى أنه عاش يف منازل بِن عبر اهلل بن 
غطفان وأخواله من بِن مرة الذبيانيني، ويف كنف خاله بشام  بن الغرير وكان شاعرًا مجيًرا كما  

عني بعري، يف اجلاالي ، وكان  يرياا، يصول ابن سمام: "وكان زاري ممن فصأكان سيًرا شريًفا 
 .الرجل إاا ملك ألف بعري فصأ عني فحلها

قال ابن األعرايب: وكان بشام  بن الغرير خال زاري بن أيب سلمى، وكان زاري منصطًعا إليه 
مكثرًا من املال، ومن أجل وكان معجًبا بشعره. وكان بشام  سجمًا مصعًرا ومل يكن له ولر، وكان 

الك نزل إىل اذا البيت يف غطفان خلئولتهم. وكان بشام  أحزم النا  سأيًا، وكانت غطفان إاا 
أسادوا أن يغزوا أتوه فاستشاسوا وصرسوا عن سأيه، فإاا سجعوا قسموا له مثل ما يصسمون 

ره املوت جعل ألفضلهم، فمن أجل الك كثر ماله. وكان أسعر غطفان يف زمانه. فلما حض
يصسم ماله يف أال بيته وبني إخوته. فأتاه زاري فصال: يا خواله لو قسمت يل من مالك!! 
فصال: واهلل يابن أخيت لصر قسمت لك أفضل الك وأجزله. قال: وما او؟ قال: شعري 
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وىسىيتنيه. وقر كان زاري قبل الك قال الشعر، وقر كان أول ما قال. فصال له زاري: الشعر شي  
ا قلته فكيف تعتر به علّي؟ فصال بشام : ومن أين جئت هبذا الشعر! لعلك ترى أنك جئت م

به من مزين  وقر علمت العرب أن حصااها وعني مائها يف الشعر هلذا احلي من غطفان مث يل 
 منهم، وقر سىوىيته عِن، وأحذاه. نصيًبا من ماله ومات.

وأبو ُسلمى امسه  -لمى بضم السني غريهوليس يف العرب س -او زاري بن أيب سلمى املزين
سبيع  بن سياح بن قرة بن احلاسث بن مازن بن يعلب  بن برد بن الطم بن عثمان بن مزين  بن 
أدبن طاخب  بن اليا  بن مضر، وكان من أمر أيب سلمى أنه اجر قومه، وعاش مع أخواله بِن 

الف ، وعاش زاري مع أخوال أبيه  مرة إحرى قبائل غطفان، هلذا فهو مزين بالنسب غطفاين باحمل
 كذلك.

كان زاري وقوسًا مشهوسًا برزانته للسمام، وقر نظم معلصته اذه على أير احلرب اليت داست 
سحااا بني بِن عبس وفزاسة، بسبب سباٍق بني داحٍس فر  قبس بن زاري سير بِن عبس، 

ا وْحمًا تراانا على مئ  والغِبا  فر  ْحل بن برس سير بن فزاسة من غطفان، والك أن زاريً 
بعري، يرفعها من خيسر السباق إىل من يرحبه، وملا كان اليوم املعني بعث ْحل بن برس من 
يكمن لراحس، ويرده عن غايته إاا جا  سابًصا، وملا أسسل الفرسان برز داحس عن الغِبا  حّت 

 شاسف الغاي : ودنا من الكمني، فويبوا عليه، وسدوه فسبصت الغِبا .
أسسل ْحل بن برس ابنه مالًكا إىل قيس يطلب منه حق السبق، فأىب قيس دفعه وقتل  مث

احلرب، وكثر فيها الصتلى حّت أصبح  مالًكا، فكان الك باعثًا على احلرب، وقر طالت اذه
املريان انظر  -بني املتحاسبني ارم بن سنان بن أيب حاسي ، واحلاسث بن عوف بن أيب حاسي ، 

دفعا الريات من ماهلما، وقيل إهنا بلغت يماي  آالف بعري، وعرفت تلك و  - 17 -بيت سقم
 احلرب حبرب داحس والغِبا .

 وسبب نظمها ة زهير بن أبي سلمية،معلق
معلص  )زاري( أشعر شعره. وقر اجتمعت ما أشبه كمام األنبيا ، وحكم  احلكما . ففيها 

واملعاين العالي ، واألغراض النبيل . أضف  احلكم  البالغ ، واملوعظ  احلسن ، واألخماق الفاضل ،
وقر أنشأاا ميرح هبا )احلاسث بن  إىل الك ما حوته من األساليب البليغ ، والكمام اجلزل.

عوف( و )ارم بن سنان( ، ويذكر سعيهما بالصلح بني )عبس وابيان( وحتملهما ديته من 
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 ماهلما.
ملري( يف حرب )عبس( والك أن )وسد بن حابس العبسي( قتل )ارم بن ضمضم ا

و)ابيان( قبل الصلح، واي املعروف  حبرب )داحس والغِبا ( . فلما اصطلح النا  ووضعت 
احلرب أوزاساا ختلف )ضمضم( أخو )ارم( عن الرخول فيما دخل فيه النا . وحلف أن ال 
يغسل سأسه حّت يصتل )وسد بن حابس( أو سجما من )بِن عبس( مث من )بِن غالب( . ومل 

وكان قر ْحل احلمائل وتكفل بأدا  دي  من قتل قبل الصلح )احلاسث  على الك أحر. يطلع
 بن عوف بن أيب حاسي ( و )ارم بن سنان( .

مث أقبل سجل من )بِن عبس( مث من )بِن غالب( حّت نزل حبصن بن ضمصم. فصال له: 
سب حّت "من أنت أيها الرجل؟ "، قال: "عبسي ". فصال: "من أي عبس؟ "، فلم يزل ينت

انتسب على )غالب( . فصتله )حصني( . وبلغ الك )احلاسث بن عوف( و )ارم بن سنان( ، 
فاشتر عليهما الك. وبلغ األمر )بِن عبس( ، فركبوا حنو )احلاسث( . فلما بلغه سكوهبم إليه وما 
قر اشتر عليهم من قتل صاحبهم وأهنم يريرون قتل )احلاسث( . بعث إليهم مبئ  من انإبل 

ا ابنه. وقال للرسول: قل هلم "انإبل أحب إليكم، أم أنفسكم؟ " فأقبل الرسول حّت قال معه
هلم الك. فصال )الربيع بن زياد( : "يا قوم، إن أخاكم قر أسسل إليكم يصول: انإبل أحب 

 إليكم، أم ابنه تصتلونه مكان قتيلكم؟ ". فصالوا: "بل نأخذ انإبل ونصاحل قومنا".
 مكان  زاري الشعري 

عرفت عائل  زاري بن أيب سلمى بأهنا عائل  شعر واي عريص  به فصر شهر خاله أو  ابن 
حجر بالشعر مث شهر بعر الك زاري بن أيب سلمى، وأختاه، وأتى بعر الك ابناه كعب وجبري، 

 وكعب او الذي شهر بِبدته حينما قرم على الرسول تائبا وقرم قصيرته املشهوسة:
 متبول ... متيم أيراا مل يفر مكبولبانت سعاد فصلِب اليوم 

اذه الصصيرة اليت أياست ضج  يف البماد انإسمامي  ويف شعرا  انإسمام فسمواا الِبدة 
عرف لزاري مرسس  شعري  خاص ، فصر كان ينصح  وهنجوا على منواهلا وشرحواا الشروح الكثرية.

يرة يف أسبع  أشهر، أشعاسه حّت عرفت مرسسته مبرسس  عبير الشعر، فصر كان يصول الصص
وينصحها يف أسبع  أشهر ويرسلها يف أسبع  أشهر ودعيت اذه الصصائر حبوليات زاري عاشت 

 اذه املرسس  طويما وكان هلا سواد وتماميذ.
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فصر كان كعب تلميذ أبيه زاري وكان احلطيئ  تلميذ كعب وزاري وكان ارب  بن خشرم 
 م.تلميذ احلطيئ  وكان مجيل تلميذ ارب  بن خشر 

مث سأينا من حيمل اذه الراي  يف العصر العباسي منهم مسلم بن الولير صريع الغواين حامل 
 ساي  التجرير يف البريع قبل أيب متام.

وحسِب أن أسوق اذه الوقف  بني اذه املرسس  مرسس  عبير الشعر واملرسس  األخرى اليت 
 شاارا على مشوخ أعمام اذه املرسس .ال تنصح مسلم بن الولير وأيب العتااي  ليكون اذا املثال 

التصى أبو العتااي  مبسلم بن الولير فصال له يا مسلم إْنا يعيبك قل  شعرك فأنت يف العام 
ال تصول إال قصيرة أو قصيرتني بينما أنا أقول يف كل يوم قصيرة قال مسلم: لو أسدت أن 

 كله لتصول مثل اذا الصول:  أقول شعرا مثل شعرك لكان كل كمامي شعرا، ولكِن أعطيك العمر
 موف على مهج يف يوم اي ساج ... كأنه أجل يسعى إىل أمل

اذا الكمام املنصح ال يصرس على سبكه إال قل  من الشعرا  أمثال زاري وتمامذته والنابغ  وأضرابه 
 ومسلم ومن حنا حنوه.

 . بل إن عمر بن يعتِب زاري عنر بعض النصاد الصرما  يالث الفحول من الشعرا  يف اجلاالي
اخلطاب سضي اهلل عنه، اعتِبه خري الشعرا  يف اجلاالي  على انإطماق ألنه شاعر احلكم ، وكان 

 ال يعاظل يف الكمام.
ومل خيتلف النصاد يف شأن معلصته هنائيا ومل خيرجوه من شعرا  املعلصات كما فعلوا مع النابغ ، 

األبرص وكل الذين قالوا باملعلصات اكروا  واحلاسث بن حلزة اليشكري، واألعشى، أو عبير بن
اسم زاري بينهم وكان واسط  العصر. فصر ترفع عن فحش امرئ الصيس، وعنجهي  بن كلثوم 

 وغراب  كلمات لبير وكان نسيجا مفردا يف زمنه.
وقر برز عنصر التهذيب والتعليم بصوة يف شعر زاري، وال سيما يف معاين العتاب والزار،       

بعض العلما  أنه خاضع لتأيري النصراني ، نعم كان تأيري النصراني  واسع االنتشاس قرميًا  حّت ظن
 يف جزيرة العرب بير أنه ال جيوز من أجل الك عّره نصرانياا.

ويصول ابن قتيب : كان زاري يتأله ويتعفف يف شعره. ومن معلصته ما حيمل على الصول إنه كان 
 ب برليل قوله:مؤمًنا باهلل وبالبعث واحلسا

 فما تكتمن اهلل ما يف نفوسكم ... ليخفي ومهما يكتم اهلل يعلم
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 يؤخر فيوضع يف كتاب فيرخر ... ليوم احلساب أو يعّجل فينصم
وكان يعىن بتنصيح شعره واهذيبه، وقر سويت له أسبع قصائر مسيت باحلوليات أي      

ها يف أسبع  أشهر، وينصحها يف أسبع  السنويات، وزعم سواة أخباسه أنه كان ينظم الواحرة من
 أشهر، ويعرضها على أخّصائه يف أسبع  أشهر، فما تظهر إال بعر حول.

وأشهر شعره معّلصته اليت مطلعها: "أِمْن أُّم أْوَف دمن  ملْى تكلَّم"، ويتميز مبتان  لغته وقوة تركيبه، 
على ماديته احلصيصي ، وبتحكيمه وكثرة الغريب يف شعره، وبتطلبه حصيص  املعىن الوضعي ليخرجه 

 عصله وسويته يف تصوساته وخياله، فما يبتعر، إال يف النادس، عن احلصائق الواقعي  احملسوس .
بالرصان  والتعّصل،  واو أشهر شعرا  اجلاالي  يف إعطا  احلكم  وضرب املثل، وعرف يف حياته

بر وسْح  وفيها نزع  قوي  إىل واو شخصي  ممتازة من شخصيات الشعر اجلاالّي، شخصي  فيها 
وآساؤه ليست إال من أوليات التفكري انإنساين وتفكري الشعب، واذه اآلسا  اي اليت  اخلري.

جعلته قريًبا من الشعب؛ ألنه كان يكلمه فيها مبا يعرف ويألف. وحتكيمه عصله يف شعره، 
عنره من احّلظ إال  وإعماله تفكريه فيه، أضعفا عمل خياله، وعمل عاطفته، فما جتر هلما

وال سيب أنَّ لكِب سن   يسريًا، ومما يرل على تعصله وحنكته وسع  صرسه حكمه يف معلصته.
تأيريًا يف مخود عاطفته وضعف خياله، فكل شعره يرلنا على أنه نظمه يف حرب داحس 

يغلب  والغِبا ، وبعراا خاص  عنرما بلغ الثمانني على حّر قوله، أو جتاوزه، فمن البريهي أن
وحياة زاري من  عليه التعصل والرتصن، وأن يكون للعصل العمل املهيمن يف نتاجه الشعرّي.

الوجه  األدبي  طريف ، يصول األصبهاين: "كان أبوه شاعرًا، وخاله شاعرًا، وأخته ُسلمى شاعرة، 
 .ري شاعرين، وأخته اخلنسا  شاعرةوابناه كعب وجب
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