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 قواعد تعليمات النشر
 على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:   -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  :املتن: بحرف 16)العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية
َ
يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 لب عليهن  التمايز في البحث.يغ (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث ف
َ
ي فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 التوظيف القرآني لإلنسان يف ديوان ) مساء ال ُتعنون غيمها (  

  دراسة داللية

  حممد حممود سعيدو  نور عبدالكريم دبانَأسامة ُأ

26/6/2021 تأريخ القبول:       22/4/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ألّول من الفصل هذا البحث هو مستخلص من رسالتي للماجستير وكان المبحث ا        
، من ديوان ) سماء ال ُتعنون غيمها ( للشاعر وان ) التوظيف القرآني لإلنسان (األّول بعن

) جاسم محمد جاسم ( هو عّينة الدراسة التي جاء فيها كثير من األبيات الشعرية التوظيف 
مبحث منها واخترت هذا ال ،اة لهذه األبيات وتحليلها داللي  القرآني لذا قمُت بجرد إحصائيّ 

كي يكون نموذجا  معّبرا  بشكل واٍف وموجٍز عن الرسالة بشكل عام وذلك بسبب أّن الفصل 
األّول من الرسالة كان بعنوان ) التوظيف القرآني لألحياء ( فكان اإلنسان خير ما ينوب 
عنها ألّنه أعقلها، على إثر ذلك درسُت األبيات التي ضّمت التوظيف القرآني وكانت 

 ي: أتة داللية كما يالدراس
ذكر البيت الشعري الذي ضّم التوظيف القرآني وُأتبعه بتعريف مبّسط للقصيدة التي  -1

  .جاء فيها
 .أذكر اآلية القرآنية التي َوّظف منها البيت الشعري ُمشيرا  إلى محّل التوظيف -2
 .أعطي المعاني المعجمية لأللفاظ الموّظفة قرآنيا   -3
  القرآني تحليال  دالليا  على وفق أربعة مستويات في الداللة هي: ُأحّلل التوظيف -4
التحليل الداللي للمستوى المعجمي: والمستوى المعجمي هو المستوى الذي شرحت فيه  -أ

  .داللة التوظيف القرآني مستعينا  بكتب علم الداللة واللسانّيات

                                                 

 طالب ماجستير/قسم اللغة العربيَّة/ كلية التربيَّة للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصل. 
 /قسم اللغة العربيَّة/ كلية التربيَّة للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصل ُأستاذ. 
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قارنة التركيبية بين اآلية القرآنية التحليل الداللي للمستوى التركيبي: وفيه اعتمدُت الم -ب
 .الكريمة وتوظيفها في البيت الشعري من حيث التطابق والمغايرة

التحليل الداللي للمستوى الصرفي: حيث درست الكلمات المفردة القرآنية الموّظفة في  -ج
 .البيت الشعري

نت مفردة أم التحليل الداللي للمستوى الصوتي: وبّينت عند تحليل األصوات سواء كا -د
 .مرّكبة ما أّداه الصوت أو األصوات من وظائف في خدمة المعنى

 .ديوان سماء اإلنسان، ني،آالقر  التوظيف،الكلمات المفتاحية:     
معالجتها وطريقة البحث إشكالّية  

 : هي أساسية نقاط ثالث في تكمن البحث إشكالّية
 القرآني التوظيف ّمنةالمتض الشعرية لألبيات الصحيح االستخالص كيفّية -1
  الشعري البيت منها وّظف التي القرآنية لآلية الصحيح االستنباط كيفّية -2
 القرآني التوظيف هو الشعري البيت من المقصود أنّ  إثبات كيفّية -3

 : هي نقاط بثالث مقنع بشكل ومعالجتها المشكلة هذه حلّ  ويتمّثل
 مفردا   الشعري البيت وكذا القصيدة سياق ضمن الشعري البيت فهم -1
 التفاسير وُكُتب الكريم القرآن على والمتأّني الواسع العط  اال -2
 لسياق موافقا   الشعري البيت في القرآني للتوظيف الداللّية المستويات تحليل يكون أن -3

 .منها وّظف التي الكريمة لآلية ومناسبا   القصيدة في البيت
 بيان أهّمية البحث وأهدافه

علم  ية بالدراسة الشعرية عن طريق َأبرزأهّمية البحث تكمن في ربط الدراسة القرآن        
من علوم اللغة وهو علم الداللة وبيان التأثير الذي ُيؤّديه التوظيف القرآني في البيت 

 الشعري على المعنى.
 منهجّية البحث

عري الذي ضّم تقوم منهجّية البحث على دراسة التحليل الداللي للبيت الش        
ربعة مستويات هي:)المستوى المعجمي، المستوى التركيبي، التوظيف القرآني على وفق أَ 

 .المستوى الصرفي، المستوى الصوتي(
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 (جاسم محمد أ.د.جاسم) بالشاعر التعريف 
  1971 – ُسّميل قضاء – دهوك محافظة – العراق: مواليد وأكاديمي، وناقد شاعر: أّوال  
  الموصل مدينة يف مقيم: ثانيا  
 2002 سنة الحديث العربي األدب في الماجستير شهادة حاز: ثالثا  
 2005 سنة الحديث األدب في الدكتوراه شهادة حاز: رابعا  

 جامعة العربية اللغة قسم األساسّية التربية كّلية في التدريسّية الهيئة عضو: خامسا  
 (  مساعد أستاذ)  بدرجة الموصل
 نينوى فرع العراقيين والكتّاب األدباء اداّتح عضو: سادسا  

 :النقدّية و األكاديمّية األنشطة
 :اآلتية الُكتب أصدر

 للطباعة تّموز معاصرة، دار شعرية نصوص في ، قراءات(النّص  ُفتون) كتاب -1
 2011/األولى دمشق، الطبعة – والنشر، سوريا

 دار عن( درويش محمود شعر في مقاربة-الشعري العنوان جمالّيات) كتاب -2
 وغيرها من المؤّلفات.  2012/اأُلردن مجدالوي،
 :الشعرية األعمال

   .شخصي ، نشر2002 ، شعرية مجموعة – الشَّرَنقة جدار في وَخزات -1
 والكّتاب األدباء اّتحاد منشورات مشتركة، شعرية البيبون، مجموعة وجنة على نقوش -2

 . 2004/نينوى فرع العراقيين،
 والكتّاب األدباء اتحاد منشورات 2009 شعرية مجموعة – غيمها ُتعنون ال سماء -3

 نينوى وغيرها من األعمال الشعرية . فرع العراقيين
 المقّدمة

التوظيف القرآني: هو استعمال الشاعر )جاسم محمد جاسم( للتوظيف القرآني          
ة للقصيدة وسياق البيت في ديوان )سماء ال ُتعنون غيمها( من أجل تدعيم الفكرة العام

الشعري، وكان هذا التوظيف مدروسا  وعن دراية أي لم يكن عشوائيا  من أجل إظهار 
ثقافة دينّية ودليل ذلك سعة االستعمال للتوظيف القرآني في أغلب قصائد الديوان ومنها 
هذا البحث وقد كان التحليل الداللي ينطلق في البيت الشعري ينطلق من الكّل وهو 
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حليل الداللي للمستوى المعجمي إلى الجزء وهو التحليل الداللي للمستوى الصوتي ثّم الت
 ُجعل البيت الشعري وهو الجزء منطلقا  للفهم الداللي للقصيدة وهي الكّل.

 الدراسات المعتمدة التي سبقت دراستي
بين لغة  الُكتب التي اعتمدُتها في دراستي هو كتاب )التطّور الداللي زمن أبر           

كتاب )التحليل  وكذا( عودة أبو خليل عودة) لــ( داللية دراسة الشعر الجاهلي والقرآن
الداللي إجراءاته ومناهجه( لــ )كريم زكي حسام الّدين(، أّما عن سبب اختيارنا لهذه 
 األبيات وتحديدا  ديوان )سماء ال ُتعنون غيمها( فِلسعة التوظيف القرآني فيها ووضوحه. 

 لإلنسان قرآنيظيف الالتو 

اإلنسان لغة: ")أنس( الهمزة والنون والسين أصل واحد، وهو ظهور الشيء، وكّل شيء 
خالف طريقة التوّحش. قالوا: األنس خالف الجّن، وُسّموا لظهورهم. يقال آنست الشيء إذا 

. ويقال:  ]النساء[  ٱٱٱَّ  هي . . .  .  مغ جغ مع جع . . .   ُّٱرأيته. قال تعالى:
 :(1)الشيء إذا سمعته. وهذا مستعار من األول. قال الحارث آنست 

 آنسُت نبأة و أفزعها القُــ    ّناص عصر ا وقد دنا اإلمساءُ 

واألنس: أنُس اإلنسان بالشيء إذا لم يستوحش منه. والعرب تقول: كيف ابن         
نسان العي . وا  ن صبّيها الذي في أنسك؟ إذا سأله عن نفسه. ويقال إنسان ا إنسانان وأناسيُّ

نسان العين ما ُيرى فيها كما ُيرى في المرآة إذا استقبلتها الشيء" (2)الّسواد"  (3)" وا 

                                                 

، تحقيق : إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، 22قافية الهمزة :  ديوان الحارث بن حلزة اليشكري، (1)
 .م1991 –هــــ1411بيروت 

لسالم هارون، دار الفكر، د.ط ، تحقيق : عبد ا145 :1أنس، ج ،هــ(395)مقاييس اللغة، ابن فارس  (2)
 .م1979 -هـــ1399، 
، تحقيق : إبراهيم السامرائي، المجمع العلمي 18باب العين: ابو إسحاق الزّجاج، خلق اإلنسان، (3)

 .م1963-هـــ1382العراقي، 
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اإلنسان  ،وقصدت بلفظة اإلنسان  (لإلنسان قرآنيالتوظيف ال)عنونُت لهذا المبحث بـ 
في  - (أل)العاقل الذي مّيزه اهلل عن سائر المخلوقات سواء كان ذكر ا أم أنثى حيث 

 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:جنسية تفيد العموم ومنه قوله تعالى -اإلنسان 
: المراد منها الجنس ويدّل هذا (ال) داللةلـ ، قال اإلمام الرازي في تفسيره[]العصرَّ خم

  (4)على استثناء الذين آمنوا من اإلنسان
 :نا جاسم محمد جاسمقول شاعر  فيتمّثل ذلك في (اإلنسان)أّما فيما ورد في توظيف 

 (5)محّمديٌّ دمي صيغت مبادؤه      من سورة الفتح واإلنسان والبلدِ 
 )البحر البسيط( (1)إني السجين الذي ال يطلب الفرجا يا موثقّي إلى خيرات دوحتهم  -1

البسيط وقافيتها الجيم المطلقة وهي  على البحر (َعَتبة)البيت يقع ضمن قصيدة        
لتوظيف الداللي في هذا البيت من خالل جملة النداء قصيدة الغرض منها المدح ويتجّلى ا

الجملة االسمية اللذي جاء على صيغة  وخبر (إلى خيرات)وشبه الجملة  (يا موثقيّ )
 (السجين)المبالغة 

 المعاني المعجمية لأللفاظ القرآنية الموّظفة في البيت الشعري : 
 (2)يا:"حرف ينادى به القريب و البعيد." -
 (3)."-أي ربطتها  -هو كل ما أوثقت به شيئ ا .. ومنه أوثقت الدابة  لَوثاق:ا " موثقّي: -
الغاية تقول : خرجت من الكوفة الى  مّكة  نتهاءال هنا" حرف خافض وهو  إلى: -

 (4)وجائز ان دخلتها و جائز ان بلغتها ولم تدخلها ألن تشمل أّول الحّد وآخره."
                                                 

وت ، دار إحياء التراث العربي ، بير 279:  32ج ، الرازي ) ُينظر( مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، (4)
 .هـــ1420، 3، ط

 .2009، دار الُكتب، بغداد، 45:، جاسم محمد جاسمسماء ال ُتعنون غيمها (5)

  . 3 : ديوان سماء ال ُتعنون غيمها (1)
-هــ1403، دار الرسالة، الكويت ، د.ط، 740 : ]باب الياء[،هــ(666)تالرازي مختار الصحاح، (2)

 .م 1983
 .هــ1344،دار المعارف، حيدرآباد،48/ 2:ث ق و (هــ311)تابن دريد جمهرة اللغة، (3)
، تحقيق: عبداهلل علي الكبير، دار المعارف،القاهرة، 1/120: هــ(711)ابن منظور لسان العرب، (4)

 .د.ط، د.ت
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في صالحها والجميع ِخيار وأخيار وامرأة خيرة  "رجل خير وامرأة خيرة أي فاضلة خيرات:
 (5)." [الرحمن] َّ يل ىل مل خل ُّٱ:جمالها وميسمها قال تعالى  في 
"ورجل مسجون وقوم مسجنون، ، (6)السجن:"هو الحبس نفسه وهو بيت الحبس." -

وسجنوهم، وتوّعدهم السّجان ... ومن المجاز ... ضْرب سجين: ُيثبت المضروب مكانه 
 (7)ويحبسه."

 أّواًل : التحليل الداللي للمستوى المعجمي
 مع الشعري البيت في الجملة داللة مقارنة :موثقّي( )يا النداء لجملة الّداللي التحليل -أ

 يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱ:تعالى قال القرآنية اآلية
  ىن نن من زن رن مم ام يلىل مليك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
أّن لفظة  ]محمد[ حيث نلحظَّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريٰى ين

عليه _ الدالالت في التعبير عن حال يوسف )الوثاق( ّذكرت في كليهما وحملتا نفس 
، الحقا  والشاعر وهما موثوقان، مع المغايرة في السياق الذي سأذكره  _ الصالة والسالم

ن لم تذكر في سورة يوسف فدالالتها تتبع قرائن األحداث فإلقاء  ال تخفى عند وهي وا 
ثّم زّجه في السجن  مصر في الجّب وبيعه عبد ا لعزيز – لصالة والسالمعليه ا -يوسف 

ال يتمّكن المحكوم عليه من الهرب وبالتأكيد أن الّداللة التي  تتطّلب توثيق اليدين لكي
حملتها ألمحت إليها القرائن في سورة  يوسف حيث "يعتبر اللسانيون المعنى الذي يتحّدد 

لسياقات المختلفة قبل أن يأخذ مكانه في معجم اللغة جزءا  على لسان المتكّلم من خالل ا
  (1)هاّما  في تصّورنا لمفهوم الكلمة."

 

                                                 

براهيم السامرائي، د.ط3و4/1: خيرهــ(175-100)الفراهيدي العين، (5)  .،مهدي المخزومي وا 
، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة  16/87:هــ(310)تآن،الطبري جامع البيان في تأويل القر  (6)

 .م2000-ه1420، 1الرسالة، ط
 .، تحقيق: محمد باسم عيون السود، د.ط1/440:سجن هــ(538)تالزمخشري أساس البالغة، (7)
 ،ُكُتب عربية، د.ط .1/81التحليل الداللي إجراءاته ومناهجه، كريم زكي حسام الدين:ج (1)
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  أشارتُذكرت في البيت الشعري و  (الخيرات)لفظة  :(الخيرات)التحليل الّداللي للفظة  -ب
عليه  -في سورة يوسف دون ذكرها، فما بين الذات الشاعرة ويوسف  إليها األحوال
البيت الشعري هو ضمن ف تطابق معنوي كبير ضّمتنه هذه اللفظة، -والسالمالصالة 

ا في مدينة الدوحة حيث يقول في أحد أبياتها  : قصيدة يمدح الشاعر فيها شيخ 
 (2)سألت ما المدح يا شيخي فوشوش لي      عن هاجٍس لّج في جنبيه و اعتلجا

ى بلد غريب من أجل تحصيل فانتقال الشاعر مجبر ا من بلده العراق ال          
من  -(لى)إالتي جاءت على صيغة جمع المؤنث السالم مسبوقة بحرف الجر - (الخيرات)

عليه -فيه تداخل معنوي كبير تدّل عليه قرائن األحداث بانتقال سيدنا يوسف  ممدوحيه،
مصر وما حصل عليه  مجبر ا من بلده بيت المقدس الى بلد غريب وهو -الصالة والسالم

عليه -ابتداء بإكرام مثواه وانتهاء بجعله أمين ا على خزائن األرض ويوسف  (الخيرات) من
الذي أغدقه عليه عزيز مصر وزوجه بل كان يقّر به  لم ينس هذا الخير -الصالة والسالم

 يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ كلما سنحت له الفرصة من ذلك تذّكر اكرام المثوى
 يه ىه مه جهين ىن من خنحن جن يم  ىم مم خم حم جم
 العزيز وعدم امرأة عن واإلعراض ،]يوسف[ َّ ٰذ يي ىي مي خي  حيجي

 مق حقمف خف حفجف  مغ جغ مع ٹٱٹٱُّٱ منها كان ما رغم لومها
  . بفضلهم وإقرار   لهم مدح بمثابة ]يوسف[ فهذا َّ لك  خك حك جك

في القرآن بل ُذكرت ( السجين): لم ُتذكر لفظة (السجين)التحليل الّداللي للفظة   -ج
البيت في وقد وردت  (السجن)تي تدّل على حدث وال (س ج ن)صورها من الجذر 

 الشعري على صيغة المبالغة وسآتي على تحليل ذلك عند حديثي عن المستوى الصرفي.

 

 ثانًيا : التحليل الداللي للمستوى التركيبي
 ومتعّلقاتها (إني السجين)الجملة االسمية  -ومتعّلقاتها  /   ب (يا موثقيّ )جملة النداء  -أ
الدالالت فابتداء  بجملة الكثير من قد حملتا في هذا المستوى  من  ينالجملت نيلعّل هاتو 

                                                 

 .3ال ُتعنون غيمها: سماء  (2)
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لفظة سالم ُحذفت نونه لإلضافة الى ياء المتكّلم و  النداء حيث جاء المنادى جمع مذّكر
جاءت داللتها  لمؤانسة المنادى بإضافته للمتكّلم وقد خالفت دالتها المعجمية  )موثقّي(

كما ذكرُت آنف ا يكون ألسرى الحروب  (الوثاق)حيث أّن  -ن الكريم وكذا داللتها في القرآ
لى )إوداللتها للمؤانسة أّكدتها شبه الجملة المتعّلقة بجملة النداء  -وما ُيعانونه من إذالل 

                                                               بمعنى )في( وأنشدوا:                                "وتكون ،(في) معناه( إلى)ألن حرف الجرلك ذ (خيرات دوحتهم
ن يلتِق الحّي الرفيع تالقني      إلى ذورة البيت الرفيع المصّمدِ و              (1)ا 

 (2)إضافة  لمعانيها اأُلخرى التي تزيد عن سبع معاٍن."
 خرفي الشطر اآلو  نها،عفداللة جملة النداء على التقّيد في الخيرات وعدم االنفكاك 

جاءت الجملة االسمية وما تعّلق بها لتؤّكد هذه الداللة حيث ابتدأت بالحرف المشّبه 
 .(3)والثبوت لتوكيداالتي يدل معناها  (إنّ )بالفعل 

 -نالحظ أّن صيغتي الجمع السالم بشقيِه : ثالثًا : التحليل الداللي للمستوى الصرفي 
أعطيتا دالالت خاّلقة ُتعّبر عن قد –وثقّي وخيرات م -في لفظتي  -المذّكر والمؤّنث 

، أما (4)انة واإلذالل، "فالجمع السالم ما سِلم بناء مفرده عند الجمع."هالكثرة السالمة من الم
"وفي فعيل قل ذا أي  لفظة السجين التي جاءت على وزن المشتّقة صيغة المبالغة للتكثير،

داللتها على الكثرة في البيت الشعري، فالشاعر هو  ، وقد أّدت(1)اإلبدال عن فاعل للكثرة."
من  (سجين)سجين غربته وسجين ممدوحيه وسجين الخيرات فقد حّققت صيغة المبالغة 

                                                 

-هـــ1423، 3، تحقيق:مهدي محمد ناصر الدين، دار الُكتب العلمية، ط24ديوان طرفة بن العبد: (1)
 م.2002

 م.2005-ه1،1426، تحقيق:عرفان بن سليم، المكتبة العصرية، ط159معاني الحروف، الرّماني: (2)
، دار الطالئع، القاهرة، 152هــ(:761ت)ُينظر(: قطر الندى وبّل الصدى، ابن هشام األنصاري ) (3)

 م. 2009
-ه1428، 1، دار الغد الجديد، القاهرة، ط178جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييني: (4)

 م.2007
، دارالُكتب 1/449ه(: مج1206حاشية الصّبان على شرح األشموني أللفية ابنة مالك، الصّبان )ت  (1)

 م.1997-ه1417، 1العلمية، بيروت، ط
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خالل داللتها الخفية المعادلة المتوازنة مع النّص القرآني في سورة يوسف فقد تكّررت في 
 رث يت ىت  نت  ٹٱٹٱُّٱالسورة بتسعة مواضع بصيغ مختلفة منها 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يفىف يث ىث نث مث زث
  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ٹٱٹٱُّٱو ] يوسف[َّ زن رن  مم
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٹٱٹٱُّٱ]يوسف[ وٱٱٱَّ خت حت جت
يوسف والتي  إضافة إلى بقية اآليات في سورة  [،يوسف] َّ نئ  مئ زئ
 .(2)تسلسلها

 :تحليل الداللي للمستوى الصوتيال: ارابعً 
أن التكرار الصوتي في البيت الشعري لحروف المّد أضفى  مّما ال شّك فيه         

تكررت  إذالمستويات اآلنفة الذكر،  ةدالالت في غاية الَجمال لتعّزز ما جاء في بقيّ 
أعطت للبيت الشعري قيمة داللية فعلى باقي األصوات  مهيمنة  حروف المّد سبع مرات 

الثة )األلف والواو والياء( عندما "تهب هذه القيمة بشكل أوفى حروف المّد الثإذ كبيرة 
تجانسها حركة ما قبلها فتتمّخض النطالق الصوت مسافة أطول و هي عند التكرار يلمس 

فإّن المّد لغة أضف إلى ذلك ،(3)لها تطريب تطيب به النفس ويأنس به السمع والوجدان."
تكرار حروف المّد ، وال شّك أّن (4)وطموح البصر إلى الشيء ." والبسط، هو " كثرة الماء،

قد جاء مواكب ا للتدّفق الّداللي إضافة لداللة المّد  (السجين إّني، خيرات، يا،ُموِثقّي،)في 
 اللغوية.
 (1)ُيشيع في الناس أّن الشعرعافية          فيهم وأّن جنون الشاعرين حجا -2

 )البحر البسيط(

                                                 

(2) (32،33 ،36،41،42،100) 
 م.1986-ه1407، 2، عالم الكتاب، ط60التكرير بين المثير والتأثير، عّز الدين علي السّيد :  (3)
، تحقيق : محمد نعيم ، مؤسسة  318ه( : فصل الميم : 817القاموس المحيط، الفيروزآبادي )ت (4)

 م.2005-ه1426، 8الرسالة، ط
 .4يمها: ديوان سماء ال ُتعنون غ (1)
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الجيم المطلقة هذا البيت التي جاءت على البحر البسيط  بقافية  (عتبة)ضّمت قصيدة 
وهي قصيدة غرضها المدح والتوظيف القرآني يتحّدد في البيت الشعري من خالل 

عافية فيهم وأّن جنون  أّن الشعر)الجملتين االسميتين المعطوفتين على بعضيهما 
 (الشاعرين حجا

 :المعاني المعجمية لأللفاظ القرآنية الموّظفة في البيت الشعري
كان مقّفى موزونا  و عربي هو النظم الموزون وحده ما ترّكب تركبا  ُمتعاضدا  " )الشعر( ال -

مقصودا  به ذلك .... مأخوذ من شعرُت إذا فطنُت وعلمُت بالشيء وُسّمي الشاعر لفطنته 
                                                                        (2)و علمه به."

ٱٱَّ مه . . .  ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱالجنون وفي التنزيل) الِجّنة (:  -   
      (3).. ) الجنون ( زوال العقل أو فساد فيه." ]سبأ[
" الشعر: لغة العلم وفي االصطالح كالم مقّفى موزون على سبيل القصد، والقيد  -

 كالم فإّنه [الشرح] َّ خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ األخير يخرج

به موزونا  ليس على سبيل القصد، الشعر في  اإلتيان ألنّ  بشعر، ليس  لكنه موزون مقّفى
اصطالح المنطقيين: قياس مؤّلف من المخّيالت والغرض منه انفعال النفس بالترغيب 

  (4)والتنفير كقولهم: الخمر ياقوتة سّيالة والعسل مّرة مهّوعة."
 أّواًل : التحليل الداللي للمستوى المعجمي

لى  لشعر بالجّن والشياطين فكرة متجّذرة منذ العصرإّن ارتباط قول ا         الجاهلي وا 
"وكانت الشعراء  الثعالبي في كتابه حيث قال: من ذلك ما أورده أبو منصورهذا وقتنا 

تزعم أّن الشياطين تلقي على أفواهها الشعر وتلّقنها إّياه وتعينها عليه وتّدعي أّن لكّل فحل 
                                                 

، تحقيق: 315: شعر هــ(770)تالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المقري الفّيومي  (2)
 .2عبدالعظيم شّتاوي، دار المعارف، ط

 المعجم الوسيط، شعبان عبدالعاطي عطية وأحمد حامد حسين وجمال مراد حلمي (3)
 . م2004-ه1425، 4، مجمع اللغة العربية، ط141وعبدالعزيزالنّجار:

، محمد صديق المنشاوي، دار 109: الشعر م(1413-هـــ816) معجم التعريفات، الشريف الجرجاني (4)
 .الفضيلة
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نه، فمن كان شيطانه أمرد كان شعره أجود وبلغ من منهم شيطانا  يقول الشعر على لسا
تحقيقهم وتصديقم لهذا الشأن أْن ذكروا لهم أسماء فقالوا: إّن اسم شيطان األعشى ِمْسحل 

  ... وفي ِمسحل يقول األعشى :
 وما كنت شاحْردا  ولكن حسبتني    إذا مسحل سّدى لَي القول أنطقُ 

  (1) شريكان جّنٌي و إنٌس موّفقُ          خليالن فيما بيننا من موّدة          

 .(2)وهذه الظاهرة لدى أغلب شعراء قبل اإلسالم و امتّدت إلى ما بعده            
لعّل العالقة الداللية بين النّص القرآني وتوظيفه في البيت الشعري جاءت لكي تؤّكد هذا 

نما يكون اّتفاق  ضمني حول متشابها  حي االرتباط حيث " يكون فهم الكلمات متماثال  أو
بالشياطين قال تعالى:                     الشعر قول ارتباط أّكدت الشعراء ، وسورة(3)توظيفها و استخدامها."

 خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ

  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت

 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

 خلمل حل جل مك لك خكحك جك مق  حق مف خف حف جف

المشركين  للرّد على وذلك الشعراء أخبار فيها ذكر هللا ألنّ  الشعراء سورة يتسمّ  (، (هل
في زعمهم أّن محمدا  كان شاعرا  وأّن ما جاء به من قبيل الشعر فرّد اهلل ذلك الكذب و 

، فالتوظيف القرآني جاءت داللته معّبرة عن الفكرة اإلجمالية لآليات في سورة (4)البهتان."
"هم الكّفار يّتبعهم -ِسوى اآلية األخيرة  -مام القرطبي في تفسيره لآليات الشعراء، نقل اإل

 (ِحجا)وبالعودة للبيت الشعري حيث أّن الشاعر قد أضفى اللفظة  (5)ضاّلل اإلنس الجّن."
                                                 

 ، تحقيق : محمد حسين .221ديوان األعشى الكبير: قافية القاف:  (1)
، 1رة، ط، دار المعارف، القاه 70هـــ(: 429ثمار القلوب في المضاف و المنسوب ، الثعالبي ) ت (2)

 م.2003-ه1424
 م.2002، اتحاد الُكّتاب العرب، دمشق، 4ُأصول تراثية في نظرية الحقول الداللية، أحمد عّزوز:  (3)
 م.2001-ه1421، دار الفكر، 342/  2صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني: ج (4)
، 2الكتب، القاهرة، ط، تحقيق: أحمد البردوني، دار 145/ 13الجامع ألحكام القرآن، القرطبي:ج (5)

 م.1964-ه1384



 التوظيف القرآني لإلنسان يف ديوان ) مساء ال ُتعنون غيمها ( دراسة داللية 

                                                                                                         و حممد حممود سعيد نور عبد الكريم دبانَأُأسامة                                                                                             

 36 

، فيدخل الشاعر ضمن (6)"الِحجا: العقل."ولينفي أن يكون جنون الشاعرين عن جهل، 
التوظيف الداللي للبيت  تا فيّما اآليتان القرآنيتان اللتان جاءاء في اآلية األخيرة أناالستث

 ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن ُّٱ فهما قوله تعالى :الشعري 

 .[الصافات]ٱَّ خئ حئ جئ يي
  :ثانيًا : التحليل الداللي للمستوى التركيبي 

 الذي تمّثل في يلفت االنتباه بشكل قوي أّن التوظيف القرآني في البيت الشعري          
عافية فيهم وأّن جنون  أن الشعر )الجملتين االسميتين المعطوفتين بحرف العطف الواو 

، " وجدوى التأكيد أّنك (1)و"معنى أّن التوكيد." (أّن  )قد صّدرتا بالحرف  (الشاعرين حجا 
إذا كررت فقد قّررت المؤّكد وما علق به في نفس السامع  ومّكنته في قلبه وأمطت شبهة 

، وبالفعل فإّن الداللة (2)ته أو توّهمت غفلة أو ذهابا عّما أنت بصدده فأزلته."رّبما خالج
عافية وأّن جنون الشاعرين حجا  أّكدت هذا في ذهن السامع وتمكينه في قلبه بـ" أّن الشعر

" أّي الشعر ليس مرضا  من الجّن بل هو عافية وأّن الجنون الذي ُنسب للشاعرين إّنما هو 
ومنه القول عمل في غاية الجنون أو شيء جنوني أي مبدع وخاّلق كناية العقل المفّكر 

عن التعّجب ولعّل مواكبة التوظيف الشعري للنص القرآني تجّلت في قوله تعالى بعد 
بأّنه شاعر مجنون  -صلى اهلل عليه وسّلم  -عرض قول الكافرين وتهمتهم لرسول اهلل 

واإلضراب : معناه اإلعراض  (3)"إضرابوهي" حرف  (بل)حيث صّدرت جملة الجواب بـ 
فاهلل سبحانه أراد مّنا اإلعراض عن قول المشركين والبيت  (4)" أضرب عنه أي أعرض."

                                                 

 ، تحقيق: عبداهلل درويش، الدار المصرية.131/  5هــ(: ج370-ه282تهذيب اللغة، األزهري ) (6)
، تحقيق: محمد محي  318/  1هـــ(: ج769شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل )ت (1)

 م .2008-ه1429الدين، المكتبة العصرية، بيروت ، 
، تحقيق: علي أبو ملحم، مكتبة الهالل، 146/  1لمفّصل في صنعة اإلعراب، الزمخشري : جا (2)

 .بيروت
، دار الصحابة، طنطا، 1965/  3إعراب القرآن الكريم، عبد اهلل علوان ومحمد إبراهيم وآخرون: مج (3)

 م.2006-هـــ1427
 . 2567لسان لعرب:  (4)
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ثم اتباع جملة المضارعة الحالية بـتأكيدها  (ُيشيع في الناس) ذلك أظهر وأّكدالشعري 
ال ُتوجب إاّل بجملتين اسميتين معطوفتين بحرف العطف الواو التي داللتها " أّنها 

   (5)االشتراك بين شيئين فقط في حكم واحد."
 :ثالثًا : التحليل الداللي للمستوى الصرفي

معّرفا باإلضافة الى كلمة  (جنون)نلحظ في هذا البيت مجيء المصدر           
، (6)التي جاءت جمع مذّكر سالم، و" إّن المصدر يدّل على الزمان المطلق ." (الشاعرين)

ر يدّل على دوام الحدث وعدم اختصاصه بزمان ومكان محّددين وقد ناسبت داللُة فالمصد
التي تدّل على التوكيد ( أنّ )هذه داللَة الجملتين االسميتين اللتين ُصّدرتا بـ  المصدر

والمصدرية يقول سيبويه: أما أّن فهي اسم وما عملت فيه فهو صلة لها، ذكر السيرافي 
أّن وما بعدها من اسمها و خبرها منزلة اسم واحد في مذهب  معّلقا  على قول سيبويه:

، وداللة المصدر المؤول من أّن واسمها وخبرها أعطت جماال  للبيت الشعري (1)المصدر.
فــ " المصادر المؤولة تستطيع أن تأتي بالفعل واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشّبهة  

صيغة داللتها من حدث  و ثبوت و تكثير و  وصيغ المبالغة واسم التفضيل فتفيد كلّ 
التي جاءت على جمع المذّكر السالم مجرورة  (الشاعرين)، أّما لفظة (2)تفضيل وغيرها."

على شعراء وجمع فاعل  بالياء لإلضافة فقد جاء جمعها قياسي حيث أّن " جمع شاعر
لم هو الصالح ته هو أّن " جمع المذّكر الساومن أجمل دالال (3)على فعالء نادر ."
فلو جّردنا  -أي بقاء صورة المفرد صالح بعد التجريد  - (4)للتجريد من الزيادة."

فداللة الجمع   (الشاعر)من زيادة الياء و النون لَما اختّلت الداللة في لفظة  (الشاعرين)

                                                 

 ، تحقيق: إميل بديع يعقوب.6/  5هــــ(: ج643وصلّي )تشرح المفّصل للزمخشري، ابن يعيش الم (5)
 م.2011، 3، ط192فقه اللغة العربية و خصائصها، إيميل بديع يعقوب :  (6)
-هـــ1412، عبدالسالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 119/  3) ُينظر (: الكتاب، سيبويه: ج (1)

 م.1992
 م.2000-هـــ1420، 1، دار الفكر، ط150/  3معاني النحو، فاضل السامرائي: ج (2)
 . 315المصباح المنير:  (3)
، دار الطالئع، 23التحفة السَّنية في شرح الُمقّدمة اآلجرومية، محمد محي الدين عبد الحميد:  (4)

 م.2004القاهرة، 
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في األبيات جاءت ضمائر مفردة  هنا للمفرد لالفتخار وتعظيم الذات ذلك أّن الضمائر
 ّلم.للمتك

 :المستوى الصوتيالداللي تحليل الرابعًا : 
الشين هو الصوت الُمستحوذ في البيت ذلك أّنه انفرد بصفة مازته عن باقي        

اصطالحا : شي و" التفّشي لغة : االنتشار واالّتساع و أصوات اللغة العربية وهي صفة التفّ 
، كما أّن (5)ل بمخرج الظاء."انتشار الهواء في الفم عند النطق بحرف الشين حّتى يّتص

الكلمات جاءت من تكراره ثالث مّرات بل وابُتدئ به البيت الشعري و  هيمنة صوت الشين
أّن هذا التكرار ليس بذلك  من رغمعلى الو  (، الشاعرينرُيشيع، الشع)التي جاء فيها هي 

التي تّكررت  العدد الكبير إذا ما قيس بصوت النون التي تكّررت تسع مّرات وأصوات المدّ 
الكثير لهذه األصوات لم يجعلها ترقى لهيمنة صوت الشين  سبع مّرات إاّل أّن هذا التكرار

 لصفته االنفرادية الُمّتسعة.

 (1)حملُت ذنوبي على منكبي     وظهري هالل وعشقي صبي -3
 )البحر المتقارب(

مدح رسول اهلل التي غرضها  (يباس في حضرة البرق)هذا البيت هو مطع قصيدة        
وبّث الشكوى ِلما وصل إليه حال اأُلّمة وهي على البحر  -صّلى اهلل عليه وسّلم  -

 .المتقارب بقافية الباء المكسورة
 :المعاني المعجمية لأللفاظ القرآنية الموّظفة في البيت الشعري

    (2)" الَحمل ما كان في بطن أو على رأس شجرة والِحْمل ما كان على ظهر أو رأس." -
    (3)" الذنب: اإلثم والمعصية والجميع ذنوب والتذّنب التجّني." -

                                                 

، 10، ط، دار الغوثاني، دمشق 114علم التجويد أحكام نظرية ومالحظات تطبيقية، يحيى الَغَوثاني:  (5)
 م.2011-هـــ1432

 .5سماء ال ُتعنون غيمها:  (1)
، تحقيق: عزة حسن، دار 34: هــــ(395)تالتلخيص في معرفة أسماء األشياء، أبو هالل العسكري (2)

 . 2طالس، ط
 .، د.ط399/  2: جهــــ(385)ت المحيط في اللغة، الصاحب بن عّباد (3)
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على: مشتركة بين االسم و الفعل و الحرف فإذا كانت حرفا  دّلت على االستعالء و من  -
 ذلك " على زيد َدين " وتكون بمعنى فوق كقول الشاعر: 

  (4)اعز ُمجِفلِ على خاضٍب يعلو األم        قطعُت بشوشاء كأّن ُقتوَدها 
 (5).و لها معاٍن كثيرٍة في اللغة العربية

    (6)" المنكب:  الظهر." -
  (7)" البطن. خالف: الظهر"  -

 :أّواًل : التحليل الداللي للمستوى المعجمي
فليس غريبا  وسّلم  عليه اهلل صلى محمد الرسول مدح في لقصيدة مطلع هو البيت        

ريحة من نصوص القرآن و هذا ما أداه التوظيف القرآني في استلهام ما جادت به الق
 مث زث رث يت ىت ٹٱٹٱُّٱاآلية القرآنية حيث  المطلع والذي اقتبس من نور

  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث

 البيت في القرآني التوظيف ُقوبل فقد [األنعام] َّ ٰى ين ىن نن من زنرن مم

 = ي= أوزاهم( ) منكبي وظهري)ذنوب يحملون(=  حملتُ )الكريمة  اآلية مع الشعري
والسبب في هذا أّن " الذنب في األصل هو األخذ  (الذنوب بــ األوزا)ومقابلة  ظهورهم( ،

، ُيقال: ذنبته أّي أصبت ذنبه ويستعمل في كّل فعل يستوخم عقابه اعتبارا  بذنبه،  بالذنب
الِوْزر: الِحمل، والثقل،  أّما " (1)ولهذا ُسّمي الذنب تبعة، اعتبارا  بما يحصل من عاقبته."

 فالذنب جزء يدخل و تبعاته ضمن الكّل وهو الوزر (2)والذنب، وجزاء الذنب وعقوبته."

                                                 

 . نوري حمودي، تحقيق: 119ديوان المزاحم العقيلي:  (4)
 . 498/  4) ُينظر( شرح المفّصل للزمخشري: ج (5)
، تحقيق: خليل إبراهيم، مكتبة الثقافة الدينية، 59: هـــ(245)تخلق اإلنسان في اللغة، البغدادي  (6)

 .م1994 -ه1414
، تحقيق: 479/  12: ) ظهر ( جهــــ(1205)تتاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الزبيدي (7)

 .موعة المحّققين، دار الهدايامج
 ، دار الفضيلة، د.ط.107/  2معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية، عبد الرحمن عبد المنعم: ج (1)
 .492/  3]المصدر نفسه[: ج (2)
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ُيسّمى بـ "  هذالشاعر و ل فداللة التعبير بالجزء وهي الذنوب ناسبت داللة الضمير المفرد
خر بملح هام واحد التقارب الداللي ويتحّقق حين تتقارب المعاني لكن يختلف لفظ عن اآل

 (3)على األقّل ويمكن التمثيل له من العربية بكلمَتي حلم ورؤيا وهما من كلمات القرآن."
  :ثانيًا : التحليل الداللي للمستوى التركيبي

الذي يدّل  (حملتُ )القرآني في البيت الشعري هو الفعل الماضي  توظيفمطلع ال         
ت أيضا  أحدها أن يتعين معناه للمضي  وهو الغالب ، على الحال فــ " للماضي أربع حاال

ُأتبعت الجملة الماضية و  (4)الثاني أن ينصرف إلى الحال و ذلك إذا ُقصد به اإلنشاء."
وداللة الجملة  (وظهري هالل)بواو الحال وجملة  اسمية بعدها التي داللتها للحال 

ك الشتمالها على رابط إّما الواو أو االسمية على الحال ألّنها حّققت شرط جعلها حاال  وذل
ومن ناحية ُأخرى تعتبر الجملة الحالية ، (5)الضمير وقد اشتملت هذه الجملة على كليهما

مؤّكدة لمضمون الجملة التي قبلها و تكون الحال " مؤّكدة لمضمون  (وظهري هالل)
معارف و كونهما الجملة و جملة الشرط كون جزئيهما معرفتين ألّن التأكيد إّنما يكون لل

جامدين ال مشتّقين وال في حكمهما وفائدتهما إّما بيان ... أو تصاغر نحو أنا عبدك فقير 
وهذا ما حملته داللة التوظيف القرآني بين ُدّفتيها من تصغير للذات وافتقار  (6)الى عفوك."

لون أوزارهم على الى  اهلل، وقد أتت داللتها تطابقية مع اآلية القرآنية فجملة " . . وهم يحم
  (1)، فيها " الواو واو الحال."]31:األنعام[ظهورهم . ." 

  :ثالثًا : التحليل الداللي للمستوى الصرفي
داللة التوظيف القرآني في إسناد ضمير الرفع المتحّرك تاء الفاعل الى الفعل         

ام الفعل الصحيح ، والفعل السالم هو أحد أقس(حملتُ )في جملة ( حمل)الماضي  السالم  

                                                 

 م .1998، 5، مكتبة لسان العرب، ط221علم الداللة، أحمد مختار عمر:  (3)
، عبدالحميد هنداوي، المكتبة 43/  1هـــ(: ج211ي)تهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، السيوط (4)

 التوقيفية، مصر.
 . 594/  1)ُينظر(: منحة الجليل في  شرح ابن عقيل، محمد محي الدين عبد الحميد: ج (5)
 .319/  3)ُينظر(: ] المصدر نفسه [: ج (6)
 م.2001-هـــ1422، 1، مكتبة الهالل، ط429/  2إعراب القرآن، الكرباسي : مج (1)
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وهو ما لم يكن أحد ُأصوله حرف عّلة وتختّص تاء الفاعل بالدخول على الفعل الماضي 
، وقد ُأسندت واو الجماعة في اآلية  (2).ا  السالم وتكون مضمومة للمتكّلم ذكرا  كان أم مؤّنث

ارة إليه اإلش ، " ومّما تجدر(يحملون)في قوله تعالى  (يحمل)القرآنية الى الفعل المضارع 
هنا أّن الضمير المّتصل بالفعل ُيعّد جزءا  من تركيب الفعل بحيث يصبحان وكأّنهما في 

لتفات من داللة االف، (3)الشكل كلمة واحدة ولكّنها في الحقيقة مكّونة من الفعل وفاعله."
لتفات " االو، (حملتُ )التكّلم تاء الفاعل  الى ضمير (يحملون)الغيبة واو الجماعة  ضمير

تطرية واستدارا  للسامع وتجديدا  لنشاطه  هو نقل الكالم من ُأسلوب إلى ُأسلوب آخر
لتفات ، ومن أقسامه اال(4)وصيانة لخاطره من الملل بداوم اأُلسلوب الواحد على سمعه ."

فالعدول من ضمير الغيبة الى ضمير التكّلم للتعبير عّما ُتعانيه  (5)من الغيبة الى التكّلم
 .ل ذنوبها دون القاء اللوم على اآلخرينالذات في حم

 :رابعًا : التحليل الداللي للمستوى الصوتي

قد  (هالل على، حمل،)نلحظ أّن صوت الالم الذي تكّرر أربع مّرات في            
داللة الجملتين الفعلية   - (6)واالنحراف لغة الميل" "وهي صفة االنحراف -وافقت صفته 
فحمل الذنوب  (وظهري هالل)الحالية الجملة و  (ذنوبي على منكبيحملُت )وما عّلق فيها 

على الظهر يدّل على االنحاء والميل، أما الهاء التي تكّررت مرتين في جملة الحال 
صوت حرف الهاء باهتزازاته  فقد جاءت ُمعّززة داللة ُأختها الالم فــ " (وظهري هالل)

ذ   ل ما ُيوحيأوّ  العميقة في باطن الحلق ُيوحي ال ُبّد لإلنسان  اباالضطرابات النفسية، وا 

                                                 

، دار الحديث، 191/  189)ُينظر(: المغني في تصريف األفعال، محمد عبد الخالق عضيمة :  (2)
 م.1999-هــــ1420، 2القاهرة، ط

 م.2008، دار الُكتب، بغداد، 41الكافي في علم الصرف، فراس الكّداوي وعبد الوّهاب العدواني :  (3)
 ، تحقيق : محمد أبو الفضل، دار المعرفة، بيروت.314/  3البرهان في علوم القرآن، الزركشي: ج (4)
 .314/  3)ُينظر(: ]المصدر نفسه[ : ج (5)
 ، دار الموصل، الموصل. 61رسالة في أحكام التالوة، نور الدين الُحسيني:  (6)
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قد اهتدى الى صوت هذا الحرف  للتعبير عفويا  عن اضطراب نفسي معين قد أّنه العربي 
 ، وكما هو واضح في البيت فالذنوب تتعب النفس و ُتورثها االضطراب .(1)أصابه"

  (2)فعاتب في حّبك الجاهلون      فقلُت سالمًا ولم أعتبِ  -4

على البحر المتقارب وقافيتها  (يباس في حضرة البرق)البيت ضمن قصيدة            
وبّث الشكوى لما وصل  -صّلى اهلل  عليه وسّلم  -الباء المكسورة وغرضها مدح الرسول 

في البيت الشعري من فاعل الجملة في الشطر  يكون التوظيف القرآنيو إليه حال األّمة 
 (فقلُت سالما  )الفعلية الُمعّقبة  والجملة (الجاهلون)األّول 

 :المعاني المعجمية لأللفاظ القرآنية الموّظفة في البيت الشعري

  (3)الجهل نقيض العلم، جهلت الشيء جهال  وجهالة واستجهلُت الرجل جعلته جاهال . -

 " سالما  : أّي إذا ُسفه بالسيء لم ُيقابلوه عليهم بمثله بل يعفون ويصفحون وال يقولون -
إاّل خيرا  كما كان رسول اهلل محمد صّلى اهلل عليه وسّلم ال تزيده شّدة الجهل عليه إاّل 

  (4)ِحلما."
 :أّواًل : التحليل الداللي للمستوى المعجمي

 حت ٹٱٹٱُّٱالتوظيف القرآني في هذا البيت موافق تماما  لآلية القرآنية            
 َّ حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت

                                                 

 م.1998، اتحاد الُكّتاب العرب، د.ط، 192خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عّباس:  (1)
 .5عنون غيمها: سماء ال تُ  (2)
، المكتب 35/  3هــــ(، : )جهل( : السفر الثالث : السفر458)ُينظر(: المخّصص، ابن سيدة )ت (3)

 التجاري، بيروت.
، تحقيق: سامس بن محمد، دار طيبة، ط ، 122/  2هـــ(: ج774تفسير القرآن العظيم، ابن كثير )ت (4)

 م.1999-هـــ1420
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موافقة  (... الجاهلون فقلُت سالما)قد أتى التوظيف القرآني في البيت الشعري ، ف[الفرقان]
 من حيث ترتيب األلفاظ  والداللة. ]الفرقان[ َّ حس جس مخ . . .  ٱُّٱٱ:لقوله تعالى

ما يلفُت انتباهنا في تحليل هذا المستوى  برزأَ : ثانيًا : التحليل الداللي للمستوى التركيبي 
وجوبا  ألّنه تفصيٌل ِلما الذي ُحذف عامله  - (سالما  )لمفعول المطلق دالليا  هو ما حمله ا
سالما  : مفعول مطلق أي قالوا قوال  يسلمون فيه من  من دالالت فــ " -سبقه من الجملة 

، و" انتصب )سالما ( على المفعولية المطلقة ... و)السالم( يجوز أن يكون (1)اإلثم."
ر بيننا وال شر فنحن مسّلمون منكم و يجوز أن يكون مصدرا  بمعنى السالمة أي ال خي

مرادا  به لفظ التحية فيكون مستعمال  في الزمه وهو المتاركة ألّن أصل استعمال السالم 
، كّل هذه (2)في التحية أن يؤذن بالتأمين و التأمين أّول ما يلقى به المرء من يريد إكرامه."

وهناك دالالت خفية ّأخرى دّل عليها وهذا  (سالما  )الدالالت اختزلها المفعول المطلق 
يسّمى " إيجاز الحذف: يكون بحذف شيء من العبارة ال يخّل بالفهم عند وجود ما يدّل 
على المحذوف ، من قرينة لفظية  أو معنوية و ذلك المحذوف إّما أن يكون مسندا  ... و 

، وكما (3)ظ، وتقريب الفهم."اعلم أّن دواعي اإليجاز كثيرة منها، اإلختصار، وتسهيل الحف
 وعامله المحذوف حَمال هذه الدالالت  (سالما  )هو واضح أّن المفعول المطلق 

اسم الفاعل الذي جاء على صيغة جمع : ثالثًا : التحليل الداللي للمستوى الصرفي
، يدّل على الحدث والحدوث وفاعله فاسم الفاعل يدّل على (الجاهلون)المذّكر السالم 

الذي يتحّقق من معنى المصدر ويدّل على الحدوث وال يدّل على الثبوت بدرجة  الحدث 
ثبوت الصفة المشّبهة وال يدّل على الحدث والتجّدد بدرجة الفعل ولكّنه أدوم وأثبت في 

                                                 

 . ، اليمامة، دمشق39/  7نه ، محيي الدين درويش : مجإعراب القرآن الكريم وبيا (1)
 .، الدار التونسّية69/  19والتّنوير، ابن عاشور، ج التحرير (2)
، 1، دار ابن الجوزي، القاهرة ، ط167/  166: جواهر البالغة، السيد أحمد الهاشمي: ر(ُينظ) (3)

 .م2010-هـــ1421
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داللته على َمن قام  في المعنى من الفعل ... ويميز اسم الفاعل عن غيره من المشتّقات
  (4)والتجّدد .به الفعل على وجه الحدوث 

، " فاء العاطفة وهي (فقلتُ )الفاء في جملة :  رابعًا : التحليل الداللي للمستوى الصوتي
، ُيعّقب أي لم يعطف (5)من الحروف التي تشرك في اإلعراب والحكم ومعناها للتعقيب"

، والفاء أقوى في العطف من غيرها من حروف العطف وهذا ما (6)والتعقيب ُغزاٌة بعد غزاة
حملته داللة التعقيب لكي تواكب جملة القول في اآلية القرآنية التي ُذكرت مجّردة من الفاء 

[ فأحسن الشاعر التوظيف إذ ما الفرقان]  َّ حس جس مخ . . .  ُّٱٱ:في قوله تعالى
 .تماهى مع النّص القرآني

 (1)ُبعثَت إلى األرض مغلولة        ُيعرِبد في معصميها الّسبي -5
 ارب()البحر المتق

صّلى اهلل عليه  -وغرضها مدح الرسول  (يباس في حضرة البرق)يقع البيت في قصيدة 
وبّث الشكوى لما وصل إليه حال األّمة وهي على البحر المتقارب وقافيتها الباء  -وسّلم 

البيت الشعري في الفعل المبني للمجهول مسنٍد في القرآني  يفظتو قد تمّثل الو المكسورة 
 (.ُبعثتَ )تاء الفاعل التي تدّل على المخاطب في جملة لنائب الفاعل 

 المعاني المعجمية لأللفاظ القرآنية الموّظفة في البيت الشعري
  (2))بعث( بعَثُه وابتعَثُه أي أرسلُه، فانبعث." " -

                                                 

، دار النشر للجامعات، 72/  71لداللة، محمود عكاشة: : التحليل اللغوي في ضوء علم ا(ُينظر) (4)
 .م2011، 2القاهرة، ط

، تحقيق : فخرالدين قباوة، دار الكتب العلمية، 61الجني الداني في حروف المعاني، الُمرادي:  (5)
 .م1992-هــــ1413، 1بيروت، ط

-هــ1406، 2ؤسسة الرسالة، ط، تحقيق : زهير عبدالمحسن، م620: المجمل، ابن فارس: عقب ( ُينظر)  (6)
  .م 1986

 . 8سماء ال ُتعنون غيمها :  (1)
-هـــ1399، القاهرة، 2، دار العلم، ط273الصحاح  تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري : بعث  (2)

 .م1979



 
 هـ1444م( /8/12/2022) وَّلكانون اأَل                    (                 91العدد )                          

 45 

" البعث البعثة في الشرع إرسال اهلل تعالى إنسانا  إلى األنس والجّن ليدعوهم إلى طريق  -
ظهار معجزة."الحّق وشرط  (3)ه إّدعاء النبوة وا 

 :أّواًل : التحليل الداللي للمستوى المعجمي
داللتها التوظيفية في البيت الشعري ُمصاغة من داللتها في اآلية  (بعث)لفظة          
 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ٹٱٹٱُّٱالقرآنية 

 ] الجمعة [  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي

وهذا  (4)" يعني أّنه بعثه في األّميين الذين على عهده." اآلية  هذهل تفسيره في النَسفي ذكر
على الزمن الماضي في التوظيف القرآني للبيت الشعري  (ُبعث)ما إلتزمت به داللة الفعل 

 على الزمن الماضي في اآلية الكريمة. (َبعث)لتناسب داللة الفعل 
 ثانيًا : التحليل الداللي للمستوى التركيبي 

مبنّي للمجهول ُحذف فاعلها وُأقيم نائب الفاعل وهو  (ُبعثتَ )تركيب الجملة           
قامة نائب فاعل مقامه فيه من الدالالتال ُيحذف ف، المتعّددة تاء محّله وَحذف الفاعل وا 

الفاعل من الجملة لغرض لفظي أومعنوي ومن األغراض اللفظية اإليجاز، اإلختصار أي 
الكالم، أّما األغراض المعنوية التي ُيحذف لها الفاعل، علم إرادة الُمتحّدث اختصار 

ومن جانب آخر فإّن بناء الجملة للمجهول وحذف الفاعل  (1)المخاطب بالفاعل والتعظيم.
فإضمار الفاعل في اآلية وحذفه في   (اهلل)اآلية القرآنية التي ُأضمر فاعلها وهو  ساَير

 .التي ذكرتها آنفا  و  البيت الشعري قد تضّمنا نفس الدالالت
 ثالثًا : التحليل الداللي للمستوى الصرفي 

الِصياغة الصرفية للكلمة المفردة في اللغة العربية ُتعطي دالالت ال تجدها في          
ما نطالعه هو الفعل الذي بين أيدينا فقد  وخير نفس الكلمة إذا ِصيغت على بناء آخر
ــ " بناء الفعل الماضي الصحيح للمجهول: ُيبنى ِصيغ صرفيا  ِصياغة المبني للمجهول ف

                                                 

 .م1996، 1، تحقيق: علي دحروج، مكتبة لبنان، ط340/ 1كّشاف مصطلحات الفنون، التهاوني: ج (3)
 .م2005، تحقيق: مروان محمد، دار النفائس، بيروت، 200/  4ير النسفي، النسفي: جتفس (4)
، دار الجامعات، 226، 225، 224، 223/  2)ُينظر( : النحو العربي، إبراهيم إبراهيم بركات : ج (1)

 .م2007، 1مصر، ط
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وقد ُبني للمجهول في البيت الشعري وألهم دالالت  (2)ما قبل آخره." بضّم أّوله وكسر
قامة المفعول به مقامه كما جعل المفعول به عمدة في  معينة منها وجوب حذف الفاعل وا 

با ، فمتى ُبني الفعل للمجهول الكالم بعدما كان ُفضلة وأعطاه حكم الرفع بعدما كان منصو 
 .(3)وجب أن تتغّيَر صورة الفعل المعلوم

 :رابعًا : التحليل الداللي للمستوى للصوتي
التالؤم الذي حدث بين الفعل المبني للمعلوم في اآلية الكريمة )بعث( والمفعول به        
ل )الضمير التاء( والفعل المبني للمجهول في البيت الشعري )ُبعث( ونائب الفاع )رسوال(

وصياغة هذا الفعل في البنائين بطريقة تُناسب السياق دون إشكال هو الحركات التي 
ُتالزم الحروف وُتكسبها معانيا  جديدة  ولعّل "الفائدة من التالؤم حسن الكالم في السمع ، 

د من حسن الصورة، وطريقة وسهولته في اللفظ، وتقّبل المعنى له في النفس ِلَما يرِ 
 .(4)"الداللة

 الخاتمة
 تمّخضت نتائج هذا البحث عن اآلتي:

 إثبات التوظيف القرآني في ديوان )سماء ال ُتعنون غيمها( -1
 إعطاء األدّلة التي تؤّيد هذا التوظيف من خالل : -2 
 .ذكر اآليات القرآنية الكريمة ومقارنتها مع البيت الشعري الذي تضّمن التوظيف -أ
الدراسة لكي أنفَي االعتباطية  ي الذي أذكر فيه الُكتب التي تؤّكدالتحليل الدالل -ب
 .العشوائيةو 
التأكيد على أّن التوظيف القرآني في األبيات الشعرية هو خاصّية تمّيز بها ديوان  -3

  .)سماء ال تعنون غيمها( عن بقّية دواوين الشاعر )جاسم محمد جاسم(

                                                 

 .ط، د. 69الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية، أيمن عبد الرّزاق الشّو:  (2)
 .42)ُينظر( : جامع الدروس العربية :  (3)
-هــــ1408، 1، دار الطباعة المحمدية، ط7البناء الصوتي في البيان القرآني، محمد حسن الشرشر:  (4)

 م.1988
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على مختلف المواضيع ولم ُيحصر بموضوع بّينُت بأّن التوظيف القرآني توّزع  -4
 القصيدة الديني 

بيان التأثير الداللي الذي أّداه التوظيف القرآني في البيت الشعري بشكل خاّص  -5
 والقصيدة بشكل عام. 

 المستويات جميع في متوازيا   الوفيرة بالمعاني ُيمّدنا الذي الخاّلق الداللي العمق كان -6
 و لمحدس لها نتطّرق لم منعدمة المستويات بعض في الداللة نتكا إن و األبيات ألغلب

 التخمين.
 و توثيقها في عناء نتكّلف لم صريحة واضحة المعجمي المستوى في الداللة كانت -7

 جميع في نهمله ولم المستوى في الحديث أطلنا لذا القرآني النّص  مع مقارنتها و شرحها
 و الصعوبة نحو تتجه كانت المستويات باقي يف الدارسة لكنّ  مأخذه لسهولة األبيات
 . العمق
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universe, and the verses of the Qur’anic employment for this research 
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moon and so on). It is the study followed in the analysis of the Qur’anic 

quotation in poetic verses, and this study was as follows  : 

1-Poetic verse is mentioned including the Qur’anic function and followed 

it with a simplified definition of the poem in which it came 

2-mention the Qur’an verse from which the poetic verse was used, 

indicating the place of employment 

3-lexical meanings of the terms used in the Qur’an are given 

4-The Qur’anic quotation is analysed semantically according to four 

levels of significance: 

A- Semantic analysis of the lexical level: The lexical level is the level at 

which the meaning of the Qur’anic employment is explained with the help 

of semantics and linguistics books. 

B- Semantic analysis of the compositional level: the synthetic comparison 

was adopted between the Qur’anic verse and its use in the poetic verse in 

terms of congruence and contradiction. 

C- Semantic analysis of the morphological level: where it is studied the 

Qur’an singular the words employed in the verse. 

D- Semantic analysis of the phonemic level: When analyzing sounds, 

whether they are singular or compound, it shows what functions the 

sound or sounds have performed in the service of meaning. 

       Key words: Usage, Qranic,humans,Divan Heaven. 


