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خصُُ:
مُلُ ُ ُ
يتنااا ه ااالا ال ا بااالتت و الاراسااض بلاام اللالوااة اللاافتةض اللاار ةض ا
ديفان النابغاض الالبةا بشارل اللالواض اباو ،اوافر الاي للاا ا االا الشارل واو
تللةقات جلاض اات ادااع ،للةاض و؛لاضم ااوار الالا لباه ا ت اا ال ااا السات را
تلريبًا وفج ًزا بالشا،ر تلريبًاا
البفادا الارر اللكنف ض وو صا ات؛ا شلل ال
واافج ًزا بالشااارل االلي تت ااو بلاام اللفااادل اللاار ةض اللاافتةض ا الااايفان
الشرل لشاع اتلاه اللفتفيةو اللافت اللار جاامت وفاادل؛لا ولز جاض
وو إ راد ل وفألض ت ه ،نفان اتا يفا؛ل ،لا القاارس االساتبادع ون؛اا تأسا
ال  -بلا اللقاوض، -ل و ثةو خلص اا ه للتلريف بالنابغض اباو ،اوافر
الثا الست را اللفادل اللفتةض اللر ةض ،رض؛ا.
الكلماتُالمفتاحية :الايفان النابغض ابو ،اوفر اللفتةض اللر ةض.
ُ
مقدمةُ:
ال لا هلل رب اللاللةو اللالع الفالم ،لا ساةا ال لاج عجللاةو ساةا ا
و لااا ،لا ولااه صا ه عجللااةو عوااا بلااا .ا ن ا الشاالر للياااه فااةة لل ا
الاار اللغاافا بلااا ي فيااه وااو اسااتللاه لغاافا وتلاااد اللشااارب وااو اختةااارات
اان داللةاض وااو وااا ي فياه وااو قاال
صافتةض عبنةااض صاار ةض ترا ةاة فيااض ولا ع
اللشا،ر الت يلةش؛ا الشا،ر تلافير ل ةتتاه التا يلاةه ة؛اام ؛اف
ااااسة
وااو عااام الللااادر اللغفيااض اادبةااض ييااا ةااه الاارساافن وهل ا ؛م للاال وااو عااام
اللفاتف اللار
اللفتفيات االستللالةض لللكا نفن اللغافا :اللفاتف اللافت
ديفان وا،ر اقا ل
؛لا عسا التكفيو اللغفا وو انا جامت كرع ال
ُاُا داددت دادارع ال ا ا تللا بلام
وو ولرام الياالةض اف النابغض اللبةا
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اللالوة اللفتةض التلريبةض ا ديفا اه ياام ،نافان ال ا باسام (واو اللالواة
اللاافتةض التلااريبةض اا دياافان النابغااض الاالبةا بشاارل ابااو ،اواافر) لكثاارع
اللفادل اابةات الت ااتفت؛ا ا تبةاه ب ةاه اااا لكال وفاألض واو لام عاةال إلا
بلم وفاضل؛ا ال؛اوه إاا ان للض وفاضو ولاللض ،لةه قا جام ال ا ا
للتلريف ت ته وهل ان :اا ه للتلريف بالنابغض الثاا للتلرياف باابو
و ثةو :و
لتت او تللا بلام اللالواة اللار ةض التلاريبةض ا الاايفان
،اوفر و
االستبادع وو ورل تللةج ابو ،اوفر ،ل الايفان ت ته ستض وهالاة :اا ه لإل اراد
الراباو لللشاتقات
التثنةض اليلو الثا للللةغ اللر ةض الثال للتال ةر التأ ةا
ال او للنفة التلغةر الفاد لللفتةض لم خاتلض لفارد عاام النتااد يلة؛اا
؛اار بللااادر ال ا وراجلااه .لاام خاتلااض لاال ر عااام النتاااد التا تفصاال إلة؛ااا
ال اا يلة؛ا ؛ر بالللادر اللراجو الت ال ُللتلا ،لة؛ا إ،ااد الا ال .
المبحثُاألولُُ
ُُ ُُ ُ ُُُ ُ ُ ُُ
التعريفُبالنابغةُالذبيانيُ) ُُ:
المطلبُاألولُ ُُُُُُُُُ ُ ُُُُُُُُ ُُ ُ ُُُ(ُُ-
ُُ ُ ُُ ُُُ ُ ُ ُ
اف زياد بو ولا يض بو ض اب باو جنااب باو يرباف باو ناةر باو وارع باو
،فف بو سلا بو ابةان بو بغةم بو ري بو نهبان بو سلا بو قاة باو ،اةالن
بو وضر يكن عبا عواوض ع عبا للاوض .س ة تلقة ه بالنابغض بةته اللا يقفه ةه:
اله بن القةو بو ج عر ** قا غه ل؛ُم ونا ُو ُؤ ُن
ااف واو والرام اله قااض اا لا اللقااوةو ،لا سااادر الشالرام يلاا عاااا
ااوراف الليو نم الشلر ون؛م ان الشلرام ي تكلفن إلةه ا ه تضرب له
ق ض وو عدم بففق ،كاظ ةأتةه الشالرام ةلرضافن ،لةاه عوالارام اان ع ه واو
ع شا اا،شا لا م افاان باو لاباه لام ع شااته الشالرام لام ع شااته ال نفاام بناه
،لر بو الشريا .ا ه اته ف ( )11ق ل ال؛يرع.
التعريفُبابنُعاشورُ)(ُ:ُ)2
المطلبُالثانيُ ُ ُ ُُ ُُ ُُُُُ ُُ ُ ُُُ(ُُ-
ُُ ُ ُُ ُُُُُُُ ُ
اسمهُومولدهُ :اف و لا الهاار بو و لا بو و لا الهاار بو ،اوفر .اإلوام الضلةو
ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُُُُ
الللفم الشر،ةض اللغفيض اادبةض التاري ةض .لا بتف سنض (1182= 1220م).
()1

( )1ينظار ا ترجلتااه :ط قااات اافه الشاالرام  51/1الشاالر الشاالرام  102 150/1اانااا 1 -5/11
ساالم الفصاافه إلاا ط قاااات الب اافه  353/5خزا ااض اادب لل غاااادا  135/2اا،اااالم 55-55/3
استن اه اللالوة اللر ضةض وو ورل ابو ،اوفر ،ل ديفان النابغض اللبةا ص.05-05:
( )2ينظر ترجلته :اا،الم  185/0تراجم اللؤلبةو التف فةةو  302 -305/3ثر اليافاار الاارر
 1205 -1202/2استن اه اللالوة اللر ضةض ص .00-05:عوا تالوةال نظا ًرًا لكثارع اللاب ات التا
تاب (تراجم اللؤلبةو التف فةةو) ةنظر تتلللام ،لةه افة ترتةة ر داام ا الللاار
ا ر ا ة؛ا
اللل فر.08 10/5 221/5 355 215-213 121 120/3 255 130 52/2 153/1 :
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حياتهُونشأتهُ :باع ابو ،اوفر تللةله الكتاتةة اتا عتقاو ابار القارون الكاريم
ُُُُ ُُ ُُ ُُُ ُ
لاام تللاام وااةتًا وااو اللغااض البر فااةض الت ااج بياااوو الزيتف ااض اا ساانض (= 1310
1122م) اسااتلر ا طلااة الللاام اتا صاال إلا وااا صاال إلةااه .در الللاافم
اللربةض ورل ديفان ال لاسض اللا عبا ةه ضال،ض اللغض النقا سلف الل ق
ااز به و؛رع ات لقة بكثةر وو االقاب ااز ثة ًرًا وو اللناصة ون؛ا :وةخ
ونلة وةخ جاوو الزيتف ض ،لةا ًاًا لياولاض الزيتف اض قاضاةًًا
اإلسالم اللالك
والكةنًا لليلا،ض ان وو ع،ضام الليللةو دوشاج القااارع .اوات؛ر باللا ر
الللفد عوام الكفارث التر او ،او
قفع االاتلاه ،لف ال؛لض اال،تزاز بالنب
إل ا ع ر بااا إسااتا فه
الااا ايا .قااام بااراالت إل ا اللشاارق ادام ريضااض ال ا
لللشار ض وؤتلر اللفتشرقةو سنض (1251م).
ُ:عخل بياوو الزيتف ض ،لا جلا،اض واو اللللاام وان؛م :إبارااةم اللاارنن ساالم
شيوخه ُُ
ُُ ُ ُ ُ
و لا بو يفسف.
بف ااجة ،لر بو الشةخ و لا النيار و لا الن ل
تالميذهُ :لقا خلنف ابو ،اوفر تالوةل ا ا و؛رع اسلض ون؛م :الا بةرم ال او
ُ ُ ُُُُ
يفسف بو عالا جلةط زياو اللاباايو باو افاةو عالاا الللار ف ب لةااع باو
عبااف ال فااو بااو واال ان
ال فجااض و لااا اللااادق الشااه الشااريف اللفااا ن
،لر بو عالا الللر ف بابو الشاةخ و لاا اللزياز باو و لاا بف،تافر و لاا
و لا بو ،ثلان بو و لا النياار و لاا
بو خلةبض اللش؛فر باللا ع اللاا
ال شةر النةبر ،ل بو ال فجض الش؛ةر بال ا ،ل .
مؤلفاتهُ :ترك اللالوض ابو ،اوفر ثة ًرًا وو اا،لااه اللللةاض ا نافن و تلباض
ُ ُُُُُ ُ
ون؛ا :عصافه اإل شاام ال هاباض .عصافه التقاام ا اإلساالم .علاة اللا ة بقرياة.
عوااال ،لا دالداال اإل،ياااز .عوااال ،لا و تلاار خلةاال .الت رياار التناافير تبفااةر
القرون الكريم .ت قةج تللةج ،ل تاب خلف ااالر الللر ف بلقاوض ا الن اف.
تلالةج ،ل اللهفه ااواةض الفاةالكفت  .ااواةض ،لا التنقاةة للقرا ا ا عصافه
البقااه ساال التفضااةة التل ا ةة .واارل دياافان ال لاسااض .واارل قلااةاع اا،ش ا
اا ر وال الل لناج .قلاض اللفلاا الن افا الشاريف .وارل وللقاض اوارس القاة .
االباااظ الفاقلااض ا
تاااب تاااريخ اللاارب .البتااا  .شااف اللغه ا وااو الللااا
اللفطااأ .وقاصااا الشااريلض اإلسااالوةض .واافجز ال النااض .النظاار البفااةة ،نااا وضااايج
اإلسالم .الفقف علار ا اإلساالم.
اا ظار الياوو الل ةة .النظام االجتلا،
قام بت قةج ثةر واو الكتاة ون؛اا :ديافان بشاار باو بارد .ديافان النابغاض الالبةا
جلو ورل تللةج .سرقات اللتن  .الفاضة وشكالت اللتن .
ياافم اااااا ( )13وااو واا؛ر رجااة= ( )12ع ت/وب ساانض
وفاتهُههُُ :تااف بتااف
ُُُ
(1283= 1323م) د و بلق رع الزال .
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المبحثُالثانيُ
ُُ ُُ ُ ُُُُُُُ ُ
منُالمالمحُالصوتيةُوالتصريفيةُفيُديوانُالنابغةُ)ُ
ُ( ُ ُُُُ ُ ُ ُ ُُُُ ُ ُُُ ُُ ُُُُ ُ ُُُُ ُُُ ُُُُ ُُ ُُُُُُُ ُ ُ
بااالنظر ا عبةااات الااايفان اار ثة ا ًرًا وااو اللالوااة اللاافتةض اللاار ةض
لضةج اللقام انا ال يلكو ا ر ل اال اللالواة سافام ا ،ااداا ع ا ف،؛اا
ضًاا -بال ر وفضاو اااا لكال وللاة
سأ تب برصا بلم اللالوة سأ تب  -عي ً
ال اللالوة اللهالة اآلتةض:
المطلهبُاألولُ-وااو والوااة اإل ااراد التثنةااض اليلاو :اااللبرد وااا ده ،لا ااااا ع
ُُ ُ ُ ُ ُُُ ُ ُ ُ
ااااع رجال اوارعع .اللثنا  :واا ده ،لا الناةو ع النتاةو ارجلةو اواارعتةو.
اليل ُو وا ده ،ل ع ثر وو النةو ع النتةو له وبارد واو لبظاه ولناا رجااه
الايفان وا يأت ُ :
وفللةو بنات( .)3وو والوة الا النف
ُُ:
إطالقُاللفظُعلىُالواحدُوالجمع ُُ
*ُُ ُ ُ ُُُُُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُ ُُُ ُُُ ُ ُ ُ
ُُ
د ()4
الفااةُُ اللادض اابكار زين؛ا ** سلا ُ
ان تُفضة ع باراا الل ُا
()6
سلاان :ه له افي يتللج باالفبر( .)5تفضاة :وفضاو  .الل اا :القهلاض الليتللاض
وو الفبر ع الشلر(.)7
()8
قاه ابو ،اوافر " :ا ر اياض (الللكاام) ،اف اابكاار عا :الغاالظ
قاه ،اصم بو عيفب وراه :اف اسم يقو للفاااا اليلاو ،لا لبار اااا .ا .
ر ايض (اليرجفر) قاه عبف جلبر وراه :اليرجفر :اللظةلض( )9الا اسام
ييفز الفااا اليلو"(.)10
إطالقُلفظُالجمعُعلىُالمثنىُُ:
*ُُ ُ ُ ُُُُ ُُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُُُ ُُُ ُ
ُُ
()11
إاا ارتلثه خاف الين ُ
ان ر،ال؛ا ** وو يتللج اة ُ ُ،لدج يبرق
()14
()13
()12
ر،ال؛ا :جلو ر،ثض ا القرط  .الينان :القلة  .البرق :ال فف .
()15
قا عطلج ر،ال؛ا بلةغض اليلو ،ل اللثن م ان ل الر،ثض ال يزيا ،ل النتةو .
( )3ينظر :الل اب قفا،ا اللغض ص.08-00:
( )4ينظر :ديفان النابغض ص.13:
( )5ينظر :لفان اللرب (سلا) ديفان النابغض ص 13:ااوه الل قج (.)1
( )6ينظر :وليم ال لاان .52/2
( )7ينظر :لفان اللرب (سلا) ديفان النابغض ص 13:ااوه الل قج (.)1
( )8ينظر :لفان اللرب (ولي).
( )9ينظر :لفان اللرب (جرر).
( )10ديفان النابغض ص 13:ااوه الل قج (.)1
( )11ينظر :ديفان النابغض ص.112:
( )12ينظر :لفان اللرب (ر ) ،ديفان النابغض ص 112:ااوه الل قج (.)1
( )13ينظر :لفان اللرب (سلا).
( )14ينظر :لفان اللرب ( رق).
( )15ينظر :ديفان النابغض ص 112:ااوه ( .)1وثله ديفان النابغض ص( 115:ب.)1
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ة
اد ولل ُ
ار ،ل ُر ُ ات؛م ** وربطُ ع را ع ع
وقل ُا عيف ع
()17
عيفار :جاللةو ويتللةو .
ُ
) :قا جلو النابغض ُر ض ،لا ُر اات بضام الكااف ااف ولاا ييافز
جمعُُ(فُ ْعُلَُةُ ُُ
*ُ ُ ُ ُُ
ُُ
()19
()18
ضًا .
ةه الضم البتة
الفكفن عي ً
 ُ:ردت ،نا النابغض بلم اليلف ،ل نةر القةا ون؛اا
الجمعُعلىُغرُقياس ُُ
*ُُُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ ُ ُُُُُ ُ
ُُ
وا قفله:
ُ ()20
ُ
يا وا و الضةم عن يغش سرات؛ُ ُم ** ااول اإلصر ،ن؛ُم بلاوا نرقفا
()21
لاة
قفله" :سرات؛م ببتة الفةو اسم جلاو سارا ااف الشاريف ا اللار مع
جل ًلًام ان ً
لةال ال ييلو ،ل للض"(.)22
المطلبُالثاني -وو والوة اللةغ :وو والوة اللةغ اللر ةض وا يأت :
ُُ ُ ُُ ُُُُُُُ ُ
ُُ ُُ :ا اار النابغااض ا بلاام اابةااات صااةغ وها ،ااض لا لم
هصُالصههي
هةُبعهُ ُُُُ
مطاوعهُ ُُُ
*ُ ُ ُُ ُ
ُُ
اللةغ ااخر ون؛ا وا يأت :
َُُُ ْفُ َعُلُُ :لا قفله:
لُمطاوعُأ
*ُفَُ َعُ ُُ ُ ُُ ُ
ُُ
()23
ال ي؛نأ اا،اام ولر ُ ولك؛م ** وا ،تقه ونهُ تلةم اد ُل
لتج وها ع،تج عا :صار ا عارا ًرًا(.)24
 ُ:لا قفلهُ:
لُمطاوعُُُفَُ َعُلُ ُُ
*ُاُ ْفُتَُ َعُ ُُ ُ ُُ ُ
ُُ
()25
إ ا اقتفلنا ُخهتةنا بةننا ** لل ُ
ه برع ااتلله يار
()26
ال ُ هض :القلض ااور .برع ،لم بللن ال ر .يار ،لم ،ل البيفر  .ااتللاه
بللناا اللااه عصااله وهااا اللااه ااتلاال تنفساا ولناا اللها ،ااض بكثاارع
االستللاه لار بللن الل(.)27
()16

( )16ينظر :ديفان النابغض ص.28:
( )17ينظر :لفان اللرب (يفر).
( )18ينظر :ديفان النابغض ص 28:ااوه الل قج ( .)2ينظر وفاألض جافاز الضام الباتة :اللقتضاة
 112/2ولا اللرف ص.15:
( )19ينظر :اللقتضة  112/2ولا اللرف ص.15:
( )20ينظر :ديفان النابغض ص.113:
( )21ينظر :لفان اللرب (سرا).
( )22ديفان النابغض ص 113:ااوه الل قج ( .)3ينظر الا التللةال ا  :لفاان اللارب (سارا) .ينظار
وثلااه ولااا جااام ،لا نةاار القةااا ا الااايفان ص( 51:ب( 55 )2ب( 51 )1ب( 25 )3ب105 )3
(ب( 150 )1ب( 100 )1ب( 108 )3ب.)3
( )23ينظر :ديفان النابغض ص.118:
( )24ينظر :ديفان النابغض ص 118:ااوه الل قج (.)2
( )25ينظر :ديفان النابغض ص.105:
( )26ينظر :لفان اللرب (خهط) (برر) ( ير) ديفان النابغض ص 13:ااوه الل قج (.)2
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 ُ:لا قفلهُ:
ُمطاوعُُُفَُ َعُ َلُ ُُ
*ُتَُفَُعُ َلُُ ُ ُُ ُ
ُُ
ارب
تُ ُف درلو وو عزوان يفم الةل عض ** إل الةفم قا ُج دربو ُ ل التي ُ
رث ا انا لليرد التأ ةا(.)29
تفرلو وها
العدولُمنُصيغةُإلىُأخرىُ :ا ر النابغض ا بلام اابةاات صاة ًغا ولا لاض إلا
*ُُُ ُُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُُُ ُُُ ُ ُ ُ
ُُ
بلم اللةغ ااخر ون؛ا وا يأت :
ُبمعنىُُُفَُاُ ِعُلُُ :لا قفله:
*ُفَُ َعُ َلُُُ ُ ُُ
ُُ
()30
ً
ُ
ُ
إن اورع ير ُجف ال لفد قا رع ** سرير عب قابُف يُلا به ،يز
سرير :له .يُُلا  :يُُفر (.)31
قفله،" :يز ولار ،يز قه ساكفن الياةم عن الشاا،ر اارك الياةم للضار رع
ع ه إخ ار بالللار للل الغض اللراد ع ه ،اجز عا اللرم"(.)32
 ُ:لا قفلهُ:
لُبمعنىُُُ َمُ ْفُعُ ُولُ ُُ
*ُفَُ ْعُ ُُُ ُ ُُ
ُُ
()33
ُ
ضهُ ال ُؤ ُن
اراا إال بلق عا ** ُولر لة ينق ُ
كةف ر ُ
()35
()34
عا :ولقفد .ولر :وبتفه .
قفله، :قا ولار بللن اللبلفه
 ُ:لا قفلهُ:
يلُبمعنىُُُ َمُ ْفُعُ ُولُ ُُ
*ُفَُ ِعُُ ُُُ ُ ُُ
ُُ
()36
ُ
ام ي تارن قاي ؛ا ** لا ابتارت سلا وةا قراقر
تظل اإلو ُ
()38
()37
عسبل القار ةغرف بي؛ا  .قراقر :وفضو .
قاية :ورق القار وا بق
()39
للل الا الت فه بف ة خبض الةام.
قفله :قاية لةل بللن وبلفه
 ُ:لا قفلهُ:
لُبمعنىُُُ َمُ ْفُعُ ُولُ ُُ
*ُفَُاُ ِعُ ُُُ ُ ُُ
ُُ
()40
ُ
ةر
أ ؛ا خاضة عظال هُ ل؛ج ** ق؛ ُا اإلااب تربتهُ الز ا ُ
()28

( )27ينظر :ديفان النابغض ص 105:ااوه الل قج (.)2
( )28ينظر :ديفان النابغض ص.58:
( )29ينظر :ديفان النابغض ص 58:ااوه الل قج ( .)5وثله ص( 113:ب.)2
( )30ينظر :ديفان النابغض ص.151:
( )31ينظر :لفان اللرب ( له) (،ا ).
( )32ديفان النابغض ص 151:ااوه الل قج (.)1
( )33ينظر :ديفان النابغض ص.33:
( )34ينظر :ديفان النابغض ص 33:ااوه الل قج (.)5
( )35ينظر :لفان اللرب (ورر) ديفان النابغض ص 13:ااوه الل قج (.)5
( )36ينظر :ديفان النابغض ص.113:
( )37ينظر :لفان اللرب (قال).
( )38ينظر :وليم ال لاان .318/5
( )39ينظر :ديفان النابغض ص 113:ااوه الل قج ( .)2وثله ص( 82 :ب( 200 )1ب.)2
( )40ينظر :ديفان النابغض ص.131:
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ال ضة :وا ي ضة باه واو اناام فااا( .)41ااظاالف :جلاو ظلاف ااف لل قار
ال اف لل لةار النلاواض( .)42الل؛اج:
ف بلنزلض القام لإل فان ال اا ر للبار
اابةم .الق؛ا :اابةم وو ع الد الظ ام ال قر .اإلااب :اليلا وا لم يابغ .الز ا ةر:
جلو ُز ار ُز ةر اف اباب صغةر(.)43
خاضة ا،ل بللن و ضفب ،ل وبلفه(.)44
 ُ:لا قفلهُ:
ولُبمعنىُُُفَُاُ ِعُلُ ُُ
*ُفَُعُ ُ ُُُ ُ ُُ
ُُ
()45
ُ
ُ
فن ** ا ه البؤا ُد ب؛ا را ُ
أت ب ُفُلاد ،ني ًف وه ُ
ةو
()46
أت :ب ُلُات .وهفن :بلةاع .
()47
.
قفله :وهفن لفه بللن ا،ل يفتفا ةه اللل ر اللؤ
هبُالثالهُهثُُ-وااو والوااة التاال ةر التأ ة ا  :ااصاال ا ااوااةام التاال ةرم للااام
المطلهُ ُُُُُُ
ُُ ُ ُ
()48
ااتةاجه إل ،الوض للا ان التأ ة ر التل ةر ااتا إل ،الوض تاه ،لةاه
قا جام الايفان بلم اللفادل اللتللقض بالتل ةر التأ ة ون؛اُ:
حذفُعالمةُالتأنيثُ :لا قفله:
*ُ ُُ ُُ ُ ُ ُ ُُُُُُُُ ُ
ُُ
()49
وو اه جرع وفو ٌّ ع ار ُ،هُ ** طا ا الللةر فةف اللةقل البرد
جرع :ةبام وتفلض بةو وكض اللايناض( .)50وفوا  :واو وا الثافب زيناه ب هافط
خلااط لاافن بلاافن .طااا ا، :ك ا النشاار عا :ولتلااج بلضااه ب ا لم .الللااةر:
اللل  .البرد :اللبرد(.)51
ااصااال :وفواااةضم لكااافن
لااام يااال ر الشاااا،ر ،الواااض التأ ةااا ااا قفلاااه :وفوااا
()53
ا
(ع ار،ه) جلو تكفةر( )52القةا عن يكفن بالتام لله ال اه للضار رع
لتا ال التةو ال لف جادز(.)54
( )41ينظر :لفان اللرب (خضة).
( )42ينظر :لفان اللرب (ظلف) ديفان النابغض ص 131:ااوه الل قج (.)3
( )43ينظر :لفان اللرب (ل؛ج) (ق؛ا) (عاة) (ز ر).
( )44ينظر :ديفان النابغض ص 131:ااوه الل قج (.)3
( )45ينظر :ديفان النابغض ص.202:
( )46ينظر :لفان اللرب ( أا) (وهو).
( )47ينظر :ديفان النابغض ص 202:ااوه الل قج (.)1
( )48الل اب قفا،ا اللغض ص.52:
( )49ينظر :ديفان النابغض ص.82:
( )50ينظر :وليم ال لاان .302/5
( )51ينظر :لفان اللرب ( و ) (طفا) (ولر) ( رد) ديفان النابغض ص 82:ااوه الل قج (.)3
( )52ينظاار :دياافان النابغااض ص 82:ااااوه الل قااج ( .)3ينظاار وثلااه ا ص( 00:ب( 102 )2ب)5
( 155ب( 213 )2ب.)2
( )53ينظر :ورل التلرية .501/1
( )54ينظر :ورل عبةات وغن الل ةة .08/5
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التعبيرُبلفظُجمعُمؤنثُالعاقلُلجمعُمؤنثُغيرُالعاقلُ :لا قفله:
*ُُُُ ُُُ ُُُُُ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُُُ ُُُ ُُُ ُ ُ ُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُُُ ُُُ ُ
ُُ
()55
ة؛م بن ُ
ج ** ُ رقًا ورا لُ؛ا وو اللضلار
ات اللفيا د
ا الا ع
اللفياا :ف ض إل ،فايا ااف اسام ار ل نا عساا .الااج :اسام ار  .رقاا:
جلااو ع رق اا الغ اارع القاتلااض لاافن الرواااد( )56اللرا اال :جلااو ور اال اااف
وكااان ر اال الاابااض بالرجاال .اللضاالار :وكااان اللااا ( .)57قااا  ،اار بال نااات ،ااو
اا را ا ؛ا نةر ،اقلض ياز اإلخ ار ،ن؛ا بالتأ ة (.)58
المطلبُالرابع -وو والوة اللشتقات :اناك ثةر وو اابةات الت ا ر ة؛اا بلام اابنةاض
ُُ ُ ُُ ُُُُ ُُُ ُ
ع اللةغ اللتللقض ب لم اللفادل االوتقاقةض اللر ةض ا ،ل الن ف اآلت :
االشتقاقُمنُاالسمُالجامدُ" :االسم الياواا واا لام يؤخال واو نةار رجال ،لام.
*ُُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُُُ ُ ُ ُُُُ ُُ ُُ
ُُ
()59
ولاا جاام
اللشتج وا عخل وو نةر لالم وللفمم ؛لا وأخفاان وو الللم"
وشتقنًا وو اسم جاوا قفلهُ:
ُ ()60
ل دا ،لا تر إا ال ارتيا لهُ ** ا م القُتُفد ،ل ،ةرا عض ع ُجا
ا م :لال عوار واو لا عا :زاد .القتافد :جلاو قتاا ااف ،افد واو ع،افاد الراال.
،ةرا ض :الار الفاه .عجا، :ظةلض قار الظ؛ر(.)61
قفله (،ةرا ض) صف اوتج وو اسم جاوا اف ،ةر(.)62
ُ:اف "واا ده ،لا ال ااث ويار ًدًا واو الازوو الااب إيااب"( )63قاا
المصدر ُُ
*ُُُ ُ ُُ ُ
ُُ
ردت عبنةض الللار -بلبض ،اوض -الايفان ثة ًرًا لا قفلهُ:
()64
وا وو عُ ا ع ا ا وي عا وك ُرو عض ** إال يُشا ،لة؛م واع د
اللية
قا جام الللار (ويا) وو ويا يل ُي ُا(.)65
ُ:ااف اساام و اا م بلااةم زاداااع ا نةاار (اللبا،لاض) للااللااض ،لا
المصهدرُالميمهُهيُ ُُ
*ُُُ ُ ُُ ُُُُ ُُ
ُُ
()66
ال اث نةر وقةا بزوو ع و ص ع وكان ولةو  .ةلاا واو الثاللا الليارد
( )55ينظر :ديفان النابغض ص.102:
( )56ينظر :لفان اللرب (،فيا) (ل ج) ( رق) .ديفان النابغض ص 102:ااوه الل قج (.)3
( )57ينظر :لفان اللرب (ر ل) (ضلر).
( )58ينظر :ديفان النابغض ص 102:ااوه الل قج (.)3
( )59الل اب قفا،ا اللغض ص.52:
( )60ينظر :ديفان النابغض ص.81:
( )61ينظر :لفان اللرب ( ل ) (قتا) (،ةر).
( )62ينظر :ديفان النابغض ص 81:ااوه الل قج ( .)2وثله ص( 101:ب( 113 )5ب.)3
( )63الل اب قفا،ا اللغض ص.52:
( )64ينظر :ديفان النابغض ص .20:وثله ثةر( 20 :ب( 28 )3ب.)5+3+1
( )65ينظر :لفان اللرب (ويا).
،لم التلريف .225/1
تاب سة فيه ص 153 155:اللفتقل
( )66ينظر :عبنةض اللرف
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،ل ا بنااام ُ( َمُ ْفُ َعُههلُُ) ااف( :وب ا نر) قاااه سااة فيه ":ا اا عردت الللااار بنةتااه ،ل ا
وبلل ...قاه ،ز جل :ﮋعيو اللبرﮊ( )67يريا :عيو البرار"(ُُ.)68
()69
لكنن ُ ن ُ
ة
ه اورعً ل جا ة ** وو اار
ةه ُوفتراد ولا ُ
()70
ً
ونزال ع ألً ؛ف وفتراد وو راد عا :طلة .
استراد عاله
()71
قفله :وفتراد ولاة ولاران وةلةان .
"ُ:اااف وااا ده ،لا ولنا الللااار قااص ،ااو ااار ف للااه لبظاااً
همُمصهُُهدرُ ُُ
*ُُاسهُ ُُ ُ
ُُ
()72
تقاي ًرًا وو نةر تلفيم فالم الم قةا ولارالا تفلةم تكلةم" ُ.
()73
يظل وو خف ه اللال ُل ُولتل ًلا ** بال ة ُزرا ض بلا اايو النيا
ال ةزرا اااض :خشاااا ض تت اااال وااااو وااااير ال ةاااازران( .)74اللااااالل :قادااااا الفاااابةنض ع
صااااا ؛ا( .)75ااياااو :اإل،ةاااام التلاااة( .)76النياااا :اللااارق( .)77قااااه اباااو ،اوااافر:
" ر عبف  ،ةاع الللرا الثا ( :بال ةفبف ض وو ج؛ا وو ر،ا) ال ةفابف ض
ورا الفبةنض الي؛ا التلة( )78الر،ا بكفر الرام ت ؛ا جلو ر،اع ا اسم
ولار ارتلا إاا اضهرب"(.)79
 ُ:اا ه اف اسم ولف للااللض ،ل ال اث اللات
اسماُالفاعلُواسمُالمفعول ُُ
*ُُ ُ ُُُُُُُ ُ ُُ ُُ ُ ُُُُ ُُ ُ ُ ُ
ُُ
()81
()80
الثاا ااف "اسام وشاتج
يكفن ولنا التياد ال اا ث  .لاه ع زان ثةارع
()83
واو
وو يُُبلل للو قو ،لةاه البلال"( )82ع يُُبللال ياأت ،لا ع زان ثةارع
اابةات الت رد ة؛ا الان النف،ان وو اللشتقات قفلهُ :
( )67سفرع (القةاوض) اآليض (.)10
( )68الكتاب .18/5
( )69ينظر :ديفان النابغض ص.55:
( )70ينظر :لفان اللرب (ر د).
( )71ينظر :ديفان النابغض ص 55:ااوه الل قج ( .)3وثله( 22 :ب( 231 )8ب( 251 )3ب.)1
( )72الل اب قفا،ا اللغض ص.53:
( )73ينظر :ديفان النابغض ص.11:
( )74ينظر :لفان اللرب (خزر).
( )75ينظر :الل ال (ولة) ديفان النابغض ااوه الل قج (.)1
( )76ينظر :لفان اللرب (عيو).
( )77ينظر :لفان اللرب القاوف الل ةط ( يا).
( )78ينظر :لفان اللرب (ج؛ا).
( )79ينظاار :دياافان النابغااض ص 11:ااااوه الل قااج ( .)1وثلااه ا ص( 505:ب .)5ينظاار ا ولن ا
الر،اع :لفان اللرب (ر،ا).
تاب سة فيه ص.182:
( )80ينظر :ورل اللرال لللةن ص 112:عبنةض اللرف
( )81ينظاار :عبنةااض ااساالام اا لاااه الللااادر ص 180:واالا اللاارف ص 02:عبنةااض اللاارف ا
تاب سة فيه ص.201-205:
( )82ورل اللرال لللةن ص.135:

تاريخ النشر2021/00/01 :

تاريخ االستالم2021/01/15 :

13

من املالمح الصوتية والتصريفية في ديوان النابغة الذبياني بشرح ابن عاشور

وو يهلُة الاار تُار هُ و ال ُهُ ** الاا ُر بالفتر ا ع نة ُر وهلُفب
الفتر :وو قتل له قتةل لم يارك باوه( " .)85ا  :سالم وو عن يؤخل بثأر واو يلتااا
اف ،لةه"( .)86قفله :ا اسم ا،ل وو ي  .وهلفب :اسم وبلفه( .)87عوا قفله:
()88
تلُ ُ
فث بلا ا تضاه ال ُرد وتزراا ** لفلًا ،ل وثل د،ص الرولض ال؛ارا
()90
()89
تلااافث :تللاااة  .ا تضااااه :لللاااه واااو البضااال عا :الزياااادع  .ال ااارد :لااافب
و هااط( .)91اللتاازر :لاافب يلت اف بااه( .)92د،ااص :الرواال الليتلااو( .)93ال؛ااارا:
الضلةف الفاقط الل؛ نام(.)94
قا قاه ابو ،اوافر" :ال؛اارا اللن؛ااه الالا ال يفاتقر لرخا تاه للاه ااار ي؛افر
؛اف ا ا اللاةو علباه التا بلاا ال؛اام ،ااةو الكللاض عصال؛ا اافر بافزن لال وثاال
خلاف خاالف .لةفاه علباه وزيااع وثال علاف اسام
خلف ولنا ا،ال لاا عن ولنا
ع
()95
البا،ل إ،رابه ،ل الرام" .
ُ:ا اسام وشاتج للااللاض "،لا فا ض اااث إلا اللفصافف ب؛اا
الصفةُالمشبهة ُُ
*ُُُ ُُ ُُُُ ُ ُُ ُ ُ
ُُ
()97
()96
ون؛ا وا يكفن ،لا بناام اسام
ل؛ا ع زان ثةرع
،ل ج؛ض الث فت الا ام"
البا،ل اسم اللبلفه( )98ولا جام ون؛ا الايفان قفلهُ:
()99
قُة ااياطل تردا ع،نت؛ا ** ال اض ات وو الز،ر الظنابةة
()84

( )83ينظاار :عبنةااض ااساالام اا لاااه الللااادر ص180:
تاب سة فيه ص.125:
( )84ينظر :ديفان النابغض ص.20:
( )85ينظر :لفان اللرب ( تر).
( )86ديفان النابغض ص 20:ااوه الل قج (.)2
( )87وثله الايفان ثةر ينظار ويا م اسام البا،ال ا  :ص( 20:ب( 31 )5ب( 201 )2ب)5+1
( 202ب .)3+2+1وي م اسم اللبلفه ص( 28:ب( 30 )1ب( 31 )0ب.)5
( )88ينظر :ديفان النابغض ص.158:
( )89ينظر :الل ال (لفث).
( )90ينظر :لفان اللرب ( ضل)، .لةه ةكفن ا تلل بللن لل الليرد .ينظار :ال ار الل اةط .383/0
ً
طفال .هللا ع،لم.
يكفن الللن  :تللة وتزراا بلا زيادع الثفب
( )91ينظر :لفان اللرب القاوف الل ةط (برد).
( )92ينظر :لفان اللرب (عزر).
( )93ينظر :لفان اللرب (د،ص).
( )94ينظر :القاوف الل ةط (افر).
( )95ينظر :ديفان النابغض ص 158:ااوه الل قج (.)3
،لم التلريف .525/1
( )96اللفتقل
( )97ينظر :اللشتقات الاالض ،ل البا،لةض اللبلفلةض ص.51-50:
،لم التلريف .502-501/1
( )98ينظر :اللفتقل
( )99ينظر :ديفان النابغض ص.52:
واالا اللاارف ص03:
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قة :جلو عقة عا :الضاور ال هو( .)100ااياطل :جلو عيهل اف وا بةو ال اصرع
ونقهو ااضال ( .)101الز،ر :جلو عز،ر اف قلةل الاريه( .)102الظنابةاة :جلاو
ظن فب اف ،ظم الفاق( .)103قفله :ز،ر جلو عز،ر اللا اف صبض وش ؛ض(.)104
 ُ:ا عبنةض و لفصض و فلض ،او صاةغض اسام البا،ال لقلاا إ اادع
ُالمبالغةُ ُُ
ُُ ُُُُ ُُُُ ُ
*ُصي
ُُ
()105
ولا رد ون؛ا الايفان قفلهُ:
الل الغض التكثةر
()106
ُ
ب ول ااا
است ج ُ دك لللايج ال تكو ** قت ًا يلم بغار ع
القتااة :ال را،ااض( .)107الغااارب :وااا بااةو الفاانام اللنااج( .)108قفلااه :ول ااااا صااةغض
و الغض ،ل زن وبلاه(.)109
ُ:اف اسم يلا وو البلل الثالل اللتلاام للااللض ،ل اآللض التا قاو البلال
اسمُاآللة ُُ
*ُُ ُُُُ ُُ ُ
ُُ
()110
وو الي قفلهُ:
ب؛ا ع زا ه القةاسةض لاللض ا  :وبلاه وبلل وبللض
()111
ب الفلةاع باللف اع الثأد
ُردت ،لةه عقاصةه ل ا ُ ** ضر ُ
()113
ااقاص جلو عقل اف ال لا( .)112الثاأد :الهاةو النااا الالا عصاابه ال لال .
وف اع وير ض وو اايا( )114ييرف ي بر ب؛ا .ا ،ل زن :وبللض(.)115
 ُ:الا اسلان يلانان وو الثالل ولاا
اسماُالمكانُوالزمانُعلىُغيرُالقياس ُُ
*ُُ ُ ُُُُُ ُ ُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُ ُُُُُُُ ُ
ُُ
()116
قاه سة فيه ":االا بااب اواتقاقي
فقه للااللض ،ل زوو قف البلل ع وكا ه
( )100ينظر :الل ال (ق ة).
( )101ينظر :لفان اللرب (عطل).
( )102ينظر :لفان اللرب القاوف الل ةط (ز،ر).
( )103ينظر :القاوف الل ةط (ظنة).
( )104ينظار :ديافان النابغااض ص 52:اااوه الل قااج ( .)2وثلاه ا ص( 03:ب( 152 )1ب218 )2
(ب( 233 )5ب.)3
،لم اللرف ص.205:
( )105ينظر :ورل ول ر اللاة البو اشان ص 355:اللغن
( )106ينظر :ديفان النابغض ص.83:
( )107ينظر :لفان اللرب (قتة).
( )108ينظر :لفان اللرب (نرب).
( )109ينظر :ديفان النابغض ص 83:ااوه الل قج ( .)3وثله ص( 150:ب( 151 )2ب( 153 )2ب.)2+1
( )110ينظر :الته ةج اللر ص 11:اللن؛ اللفت لل نةض اللربةض ص.121:
( )111ينظر :ديفان النابغض ص.88:
( )112ينظر :لفان اللرب (قلا).
( )113ينظر :لفان اللرب (لأد).
( )114ينظر :الل ال (س ا).
( )115ينظار :ديافان النابغااض ص 88:اااوه الل قااج ( .)1وثلاه ا ص( 30:ب( 125 )1ب238 )2
(ب .)5ةه الف ار ض اإل،راب وو وخر االسم الللتل ضر رع ا ت ض يام عقاصةه .ينظر :ضرادر
الشلر ص.22 -21:
( )116ينظر :وااةو  ،ا الل فر اللن؛ اللفت لل نةض اللربةض ص.120
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ااساالام للفاضااو بنااات الثاللااض التا لةفااه ة؛ااا زيااادع وااو لبظ؛ااا"( .)117عوااا اساام
اللكان كقفلهُ:
()118
ني ُ
اب
ي ،اور قا قاه ج؛ ًال ** ن وظنض الي؛ل الش ُ
()119
اان قةاسا؛ا :وظناض بباتة
وظنض :وكان الظو  .فر الظام ،لا نةار قةاا
الظام( .)120عوا اسم الزوان كقفله:
()121
ارا اُو بآو عض ** ع،يلن؛ُو وظنض اإل،لار
أص و عبك ً
()123
ال كر :الللرام( .)122ووض، :زاب نةر وتز جات .اإل،لار :ال تان .
قفله( :وظنض) اسم زوان وو الظو عا :قه الظو اف ،ل نةر قةا (.)124
المطلبُالخامس -التلغةر النفة :وو اللالواة اللافتةض اللار ةض ا الاايفان
ُُ ُ ُُ ُُُُ ُُ ُ ُ
وا يتللج ب اب النفة التلغةر الي لا يأت :
" ُ:اااف عن تل ااج وخاار االساام يااام وشااادع تاااه ،ل ا ف ا ته إل ا اللياارد
النسهُهبُ ُُ
ُُُُُ-1
()125
الي لا قفلهُ:
ون؛ا"
()126
ُ
ة ** ف ل الةلا قاص ًاا لللناال
اجة عض ،ايه وتو الا ع
()127
اجةااض :الاابااض الفااريلض تنيااف بلاااا ؛ا  .وااتو :ظ؛اار .الاااة :طريااج اسااو
وفطنأ( .)128س ل :اسم لفب يلنو ا الاةلو .اللنااال :جلاو ون؛ال ااف اللافرد
عا، :ةو اللام(.)129
ضًاا
قفله( :الةلا ) ف ض إل الةلو قا جلو بةو يام النفة االف التا تقاو ،ف ً
الللااف ،نااه ااالا ال يياافز إال ا
،ااو يااام النفااة قااا جلااو بااةو اللااف
()130
الضر رع ااصل :الةلان ب لف يام النفة .
( )117الكتاب .18/5
( )118ينظر :ديفان النابغض ص.58:
( )119ينظر :لفان اللرب (ظنو).
( )120ينظر :ديفان النابغض ص 85:ااوه الل قج ( .)1وثله تلا ًوا ص( 112:ب.)3
( )121ينظر :ديفان النابغض ص.110:
( )122ينظر :لفان اللرب (ر ل) (ضلر).
( )123ينظر :لفان اللرب (بكر) (ع م) (،لر).
( )124ينظر :ديفان النابغض ص 110:ااوه الل قج (.)1
( )125الل اب قفا،ا اللغض ص.125:
( )126ينظر :ديفان النابغض ص.120:
( )127ينظر :الل ال ( يا).
( )128ينظر :لفان اللرب (وتو) (ل ة).
( )129ينظر :الل ال (س ل) ( ؛ل).
( )130ينظر :ديفان النابغاض ص 120:اااوه الل قاج ( .)3ينظار وثلاه واو النفاة ،لا نةار قةاا
الايفان ص( 212:ب( 253 )2ب.)3
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 ُ:لا قفلهُ:
تخفيفُياءُالنسب ُُ
*ُ ُ ُُُ ُُُُ ُُُُُ ُ ُ
ُُ
د
ص باللا ل ** بال ُ ل ال ُل للض الثقاه
لهُ ب ر يُق دل ُ
يقلص :القلاص ااف ت ارك اللاف  .اللاا ل  :فا ض إلا بلااع باال ريو تلانو ة؛اا
الفبو الض لض( .)132ال ل  :جلو خلف ا سبةنض عصغر وو اللا لةض(.)133
 "ُ:ااف ت فيال بنةاض الكللاض لغار م إواا الت قةار للاا يتافام ع اه ،ظاةم
التصغير ُُ
ُُ ُُ ُ ُُُُ-2
ااف :زيةااا ...ع تقلةاال الكثةاار ااف :دري؛لااات ...ع تقريااة وااا يتاافام ع ااه بلةااا
ف :بُُلةا اللغرب"( )134لا قفلهُ:
()135
ال ع،ر ند بلا وا قا ؛ةتُ ُكم ** عُجاد ُه يف ًوا وفا جاول
وفا :تلغةر وام اللا اف جلو واع( .)136جاول :اسم جلو جلل ال اقر الكالة(.)137
"ُ:قا ييرد االسم وو الز ادا الت ةه لم يلغر يفال تلاغةر
تصغيرُالترخيم ُُ
*ُ ُ ُ ُُ ُُُُُ ُ ُُ ُ
ُُ
()138
لا قفلهُ:
الترخةم"
()139
فت ثل عض تُ لة عض ** ف ُسلة عم ُ ل قضام اادل
ُ ل ص ُل ع
()141
()140
صلفت :و الغض اللله  .ثلض :الاار ،اواض ع الفاسالض ون؛اا  .ت لةاض:
فاااا ض إلاااا ت ااااو ولااااي الااااةلو( .)142قضااااام :وفاااااوةر القضاااام اااااف ال لاااا
اللغةرع( .)143اادل :طفيلض سابغض( .)144قفله( :سلةم) تلاغةر سالةلان واو ترخةلاه
نةر الناام ضر رع(.)145
المطلبُالسهادس -واو اللالواة اللافتةض :والواة اال اا افا ثةارع ا الاايفان
ُُ ُ ُُ ُُُُ ُُُ ُ
ون؛ا وا يأت :
()131

( )131ينظر :ديفان النابغض ص.205:
( )132ينظر :لفان اللرب (قلص) (،اه).
( )133ينظر :الل ال (خل ) ديفان النابغض ص 200 -205:ااوه الل قج (.)5
( )134تل؛ةا القفا،ا .5152/10
( )135ينظر :ديفان النابغض ص.121:
( )136ينظر :ديفان النابغض ص 121:اااوه الل قاج ( .)1ا ار اليافارا عن واف ن
ا جلاو واام .ينظار:
الل ال (وف ) .ا ر ابو ونظفر عن الشفا جلو واع ع اسم جلاو ل؛اا .ينظار :لفاان اللارب (وافا).
ينظر وو وفاضو التلغةر الايفان ص( 03:ب( 255 )1ب.)5
( )137ينظر :لفان اللرب (جلل).
( )138الل اب قفا،ا اللغض ص.123:
( )139ينظر :ديفان النابغض ص.201:
ص ه لم يُُفلو ل؛ا صفت" .لفان اللرب (ايل).
( )140قاه ابو ونظفر الللفت" :الار الت إاا ُ
( )141ينظر :لفان اللرب ( ثل).
( )142ينظر :لفان اللرب (ر ل) (ضلر).
( )143ينظر :لفان اللرب (قضم) ديفان النابغض ص 201:ااوه الل قج ( .)1قاه ابو ونظافر ا
ولن القضام" :القضام وو الار الت قا ر وو ،لل؛ا عاكله" .لفان اللرب (قض ).
( )144ينظر :لفان اللرب (ايل).
( )145ينظاار :دياافان النابغااض ص 201:ااااوه الل قااج ( .)1وثلااه ا ص( 258:ب .)3اااف االلي ا
ديفان النابغض بشرل ال ضرو ص 12:ضرادر الشلر ص.101:
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"ُ:اف جلل ُوهلج ارف وكان وخر"( )146ولا جام ونه
اإلبدال ُُ
ُُ ُُُُ ُُ-1
()147
ةل قا ُيلو به ** ُوفتلةو ا ُفا نةر عيتام
يا ُرب اات خل ع
وفتلةو جلو ُوفتم( )148اسم وبلافه واو عيتلاه إاا صاةر يتةلاا عا :إاا قتال عباا
الفا باه وو الةام لفقف الةام بلا ضلض لة و؛لف ًزا(.)149
()150
اإلعاللُ" ُ:اف تغةةر اارف الللاض للت بةاف بقل اه ع إساكا ه ع ال اه"
ُُ ُ ُ ُ ُُ-2
ولا جام ونه الايفان:
القلبُ :لا قفلهُ:
ُ*ُُُُ ُ
()151
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
الريال ديلض ااوهار
قبه ،لة؛ا اضل ل طلفل؛ا ** اف ُ د
()152
اف  :جلو افجام ا الارية القفياض .ديلاض :وهار وتلال طافيال  .عصال؛ا:
د وض قل ه الفا يام للكفرع ق ل؛ا()153م ار بًًا وو الثقل.
 ُ:لا قفلهُ:
الحذف ُُ
ُ*ُُ ُُ ُ
()154
ً
ً
ُ
ن
ُ
ُ
فب إل ت اه
ن نه اورع قا ُسؤت ظنا ** بل اك ال ه ُ
ت اه وو ال لا ع ال لاف ااف االخت اار( .)155أصال (ت ااه) :ت اال عف اساتثقله الكفارع
،ل الفا ل ه سكو الفا م التق سا نان سكفن الفا سكفن التنفيو ل ه
الفا لار :ت اه(.)156
 ُ:لا قفلهُ:
النقلُثمُالحذف ُُ
ُ*ُُُُ ُُُ ُُُُ ُُ ُ
()157
ُ
ارا اقفام
قاله بنُف ،او عر خالفا بن عس عا ** يا بُؤ للي؛ل ضر ً
خالفا :عور وو خاال إاا ت لا ،ناه( .)158عصال الكللاض :خاالةفا اساتثقله الضالض
،ل الةام نقله إل الالم بلا سلة ار ت؛ام التقه الةاام ساا نض واو ا اليلا،اض
اجتلو سا نان لف الةام لف ق؛ا(.)159
الايفانُُُ:

( )146ولا اللرف ص.122:
( )147ينظر :ديفان النابغض ص.231:
( )148قاه ابو سةا  " :جلل؛ا وةاتةم" .ينظر :الل
( )149ينظر :ديفان النابغض ص 231:ااوه الل
( )150ولا اللرف ص.121:
( )151ينظر :ديفان النابغض ص.103:
( )152ينظر :لفان اللرب (اف ) (د م).
( )153ينظر :ديفان النابغض ص 103:ااوه الل
( )154ينظر :ديفان النابغض ص.205:
( )155ينظر :لفان اللرب (بال).
( )156ينظر :ديفان النابغض ص 205:ااوه الل
( )157ينظر :ديفان النابغض ص.221:
(خلف).
( )158ينظر :تا اللر
( )159ينظر :ديفان النابغض ص 221:ااوه الل

كم (يتم).
قج (.)1

قج (.)3
قج ( .)0وثله

ص( 151:ب.)3

قج (.)3
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القلبُثمُاإلدغامُ ُ:لا قفلهُ:
ُ*ُُُُ ُُُ ُُُ ُُ ُُ ُ
ه قا رعيهُ
علُم تللران إل ون؛ا ** د قا سلل ُ
تلاااالران عصااااله :تلتاااالران قل ااااه التااااام ً
ااال لاااام عدنلااااه اااا الاااالاهم لتقااااارب
و رجة؛لا(.)161
الحذفُثمُالتعويصُ ُ:لا قفلهُ:
ُ*ُُ ُُ ُُُ ُُُُُ ُ ُُ ُ
()162
الفالم إاا استلرت ** لة ي ُرد ولا ؛ا التظند
قفا
د
()164
()163
ال دفدااالم :ال ياار  .واالا ؛ا :اللاالاة اااف اللفاالي .التظناا  :الظااو  .عصاال
(التظن ) :التظنو ال ه النفن الثا ةض ،ف ارف التضلةف بالةام(.)165
 ُ:اف إت ا ار ض ارف ل ر ض ارف ويا ر ُ لا قفلهُ:
اإلتباع ُُ
ُُ ُُُُ ُُ-3
()166
ُ
ُ
ُ
ُ
ب
تفق عزيغة تر يه ُوياجت؛ا ** ااك وو ظلت؛ا ظلته و ُر ُ
عزيغة :تلغةر عزنة اف :ع ه وا ي ا واو رياه البار ( .)167الظدامم" :واا باةو
الشااربةو الاافرديو"( .)168وياجت؛ااا :ريق؛ااا( .)169قااا عت ااو الشااا،ر الاارام الفااا نض ل ر ااض
الشةو اللضلفوض ااصلُ :ورب بفكفن الرام( )170للل الي اجل الفزن.
 ُ:عا التاميو ت لف خالف بةو ال لاريةو
حذفُإحدىُالتاءينُفيُالمضارع ُُ
ُُ ُ ُُ ُ ُُُُ ُُُ ُُ ُُُُُُ ُُ ُُُ ُُ ُ-4
الكف ةةو لاة ال لريفن إل عن الل ل ض التام ااصالةض اااة الكف ةافن إلا عن
الل ل ض تام اللضار،ض( )171قا رد الا النف وو ال لف الايفان لا قفله:
()172
ال ينفبو تُرب؛ا ** ُ ل ُول اا عااضةة را،ا
تلا ُراا اار ُ
()174
تلا رااااا :تتااااا ل؛ا( .)173اار ال :جلاااو ر ل اااا الااارية  .الللااا  :اللهااار
الاااادم( .)175عااضااةة :جلااو اضا ض اا اللهاار ع ثةاارع القهاار ع الا لااض وااو
()160

( )160ينظر :ديفان النابغض ص.81:
( )161ينظر :ديفان النابغض ص 81:ااوه الل قج ( .)2وثله ص( 82:ب.)3
( )162ينظر :ديفان النابغض ص.251:
( )163ينظر :الل ال (سلم).
( )164ينظر :لفان اللرب (ااة) (ظنو).
( )165ينظر :ديفان النابغض ص 251:ااوه الل قج (.)5
( )166ينظر :ديفان النابغض ص.103:
( )167ينظر :لفان اللرب (زنة).
( )168لفان اللرب (ظلأ).
( )169ينظر :لفان اللرب (وي ).
( )170ينظر :ديفان النابغض ص 103:ااوه الل قج ( .)1وثله ص( 250:ب.)2
( )171الل اب قفا،ا اللغض ص.125:
( )172ينظر :ديفان النابغض ص.12:
( )173ينظر :اإل لاف .051/2
( )174قاااه الياافارا" :الاارية اااااع الريااال ااريااال قااا تيلااو ،لا عر الم ان عصاال؛ا الاافا م إ لااا
جامت بالةام ال كفار وا ق ل؛ا" .الل ال (ر ل).
(لث ).
( )175ينظر :تا اللر
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()177

اللهاار( .)176أصاال (تلا راااا) :تتلا راااا ااال ه إاااا التاااميو اختلااا ًرًا
ت بةبًا لتقلةل الي؛ا ،نا النهج.
 ُ:لا قفلهُ:
حذفُإحدىُالياءينُفيُاالسمُللوقف ُُ
ُُ ُُ ُُُُ ُ ُ ُُُ ُُُ ُُ ُُُُُُ ُُ ُُُ ُُ ُ-5
()178
دار تلبه ال ع ة بي دفاا ** إال بقايا دون عض ع ارا
ع ارا :جلااو عرا اااف ،اافد تشااا بااه الااا اب( .)179عصااله :ع ار ن
ا بتشااايا الةااام
بف اجل الفقف(.)180
ُ
خاتمةُ
ُُُ ُ ُ
بلاا تناا ه بلام اللالواة اللافتةض اللار ةض ا ديافان النابغاض الاالبةا
بشرل ابو ،اوفر تأصةل؛ا تفلةق؛اا واو الللاادر اللت للاض ا الاي يلكاو
الي ةلا يأت :
ا ر عام النتاد الت ظ؛رت وو خاله الا ال
 عن الشلر اللرب وياه خلة لل فث الاراسات اللغفيض بيلةو ر ،؛ا.
 عن اللغض الشلريض ال با ة؛ا وو خاصةض ولةنض يليأ إلة؛ا الشلرام ااه االضهرار.
 عن اللالوة اللفتةض اللر ةض ديفان النابغض اللبةا ثةارع جا نًاا ولاا يبفاة
اللياه إل،ااد ثةر وو ال فث ااخر .
 عن اللا ه وو صةغض إل صةغض اإلبااه ال ر ات الهفيلض القلةرع ورد
طلة ال بض التقلةل وو الي؛ا ،نا النهج.
 عن اللغااض اللربةااض اات لاار ع لبظةااض اساالض بفاا ة اللااا ه اا بلاام اللااةغ
اخااتالف بلاام البف ةلااات اللاافتةض ال ر ااات القلااةرع الت ا تتنااا ب ،ل ا
ااصفات اللفاوه.
 عن وو اللالوة اللفتةض اللر ةض ديفان النابغض لاا ه اللاةغ إلا ولنا
اللشااتقات اللاار ةض وااا يتللااج بااالنفاا اللاافتةض اااإل،اله
صااةغ عخاار
اإلبااه نةرالا.


( )176ينظر :لفان اللرب (اضة).
( )177ينظر :ديفان النابغض ص 12:ااوه الل قاج ( .)2وثلاه ا ص( 113:ب( 158 )1ب185 )2
(ب( 200 )3ب.)1
( )178ينظر :ديفان النابغض ص.103:
(عر ).
( )179ينظر :تا اللر
( )180ينظر :ديفان النابغض ص 103:ااوه الل قج (.)2
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المصادرُوالمراجعُ
ُُ ُ ُُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ














عبنةض ااسلام اا لاه الللاادر تاألةف، :لا باو جلبار باو القهاا اللاقل
ت قةج :عالا و لا  ،ا الكريم وه لض دار الكتة الللريض بالقاارع 1222م.
تاب سة فيه وليم دراسض تاألةف :خايياض ال اايث وكت اض
عبنةض اللرف
ل نان اور ن بةر ت -ل نان ط(2003 )1م.
استن اه اللالوة اللر ضةض وو ورل ابو ،اوفر ،لا ديافان النابغاض الالبةا
ويلاض والاه جنافب قفام اللغاض البر فاةض
تألةف، :لار ،لا سالةلان ال اار
لةض اآلداب -جاولض ولراتض اللاد ( )13يف ةف 2012م.
اا،الم تألةف :خةر الايو الزر ل دار الللم لللاليةو ط(2002 )15م.
ااناااا تاااألةف :عبااا البااار ااصاااب؛ا ت قةاااج :سااالةر جاااابر دار البكااار
بةر ت ط(.)2
اإل لاف ا وفاادل ال االف باةو الن افيةو ال لاريةو الكاف ةةو تاألةف :عبا
ال ر ات  ،ا الرالو بو و لا اا ارا ت قةج :و لا و ة الايو  ،ا ال لةا
دار البكر دوشج.
ال ر الل ةط التبفةر تألةف :عب اةان و لا بو يفسف اا الفا ت قةاج:
صاق و لا جلةل دار البكر بةر ت . 1520
وو جفاار القاوف تألةف :الفةا و لا ورتض الزبةاا ا،تنا
تا اللر
بااه ، :ااا اللاانلم خلةاال إباارااةم ااريم سااةا و لااا و لاافد دار الكتااة اللللةااض
بةر ت -ل نان ط(2008 )1م.
تاااراجم اللاااؤلبةو التف فاااةةو تاااألةف :و لاااا و بااافظ دار الغااارب اإلساااالو
بةر ت -ل نان ط(1225 )2م.
الته ةاااج اللااار تاااألةف ، :اااا الراج ااا دار الن؛ضاااض اللربةاااض بةااار ت
1215م.
خزا ااض اادب لااة ل اااب لفااان اللاارب تااألةف ، :ااا القااادر بااو ،لاار ال غاااادا
ت قةااج واارل ، :ااا الفااالم و لااا ا اار ن وكت ااض ال ااا ي القاااارع ط()5
1228- 1511م.
دياافان النابغااض الاالبةا جللااه وااراه للااه ،لااج ،لةااه :و لااا الهاااار بااو
،اوفر الشر ض التف فةض للتفزيو 1210م.
دياافان النابغااض الاالبةا وااراه :و لااا بااو إباارااةم ال ضاارو ت قةااج، :ل ا
ال؛ر ط الكرك-ااردن 1222- 1513م.
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ساالم الفصاافه إل ا ط قااات الب اافه تااألةف :ولااهب بااو  ،ااا هللا القفااهنهةن
الللر ف ب اج خلةبض ت قةج :و لفد  ،ا القادر اار اؤ ط إواراف تقاايم:
ع لاال الااايو إافااان ع نل ا تاااقةج :صااالة ساالاا ا صااالة إ،ااااد الب؛ااار :
صالل الايو ع يغفر وكت ض إرسةكا إستا فه-تر ةا 2010م.
و اللارف تاألةف :عالاا باو و لاا ال لاال ا ت قةاج :لار
ولا اللرف
هللا  ،ا الرالو لر هللا وكت ض الروا الريا .
وارل عبةاات وغنا الل ةاة تاألةف ، :اا القاادر باو ،لار ال غااادا ت قةاج ، :ااا
اللزياااز رباااال عالاااا يفساااف دقااااق دار اللاااأوفن للتاااراث بةااار ت 1-5
ط( 5-1 1323 )1ط(. 1515 )2
ورل التلرية ،ل التفضةة (التلرية بلضلفن التفضةة الن ف) تألةف:
خالا بو  ،ا هللا اازارا ت قةج :و لا باسل ،ةفن الففد دار الكتة اللللةض
بةر ت-ل نان ط(2000- 1521 )1م.
واارل واال ر الاالاة ا ولر ااض ااالم اللاارب تااألةف :جلاااه الااايو  ،ااا هللا بااو
يفساف بااو اشاام قااام لاه ضااو افاوشاه ؛ارسااه :إوةال يلقاافب دار الكتااة
اللللةض بةر ت-ل نان ط(2005 )2م.
ورل اللرال التلريف تألةف :بار الايو و لفد باو عالاا اللةنا ت قةاج:
 ،ا الفتار جفاد وؤسفض الل تار القاارع ط(2008 )1م.
الشلر الشلرام تألةف :عب و لا  ،ا هللا بو وفلم بو قتة ض الاينفرا ت قةاج:
عالا و لا وا ر دار ال اي القاارع . 1523
الل ا ال تااا اللغااض ص ا ال اللربةااض تااألةف :عب ا لاار إساالا،ةل بااو الاااد
اليااافارا البااااراب ت قةاااج :عالاااا  ،اااا الغبااافر ،هاااار دار الللااام لللالياااةو
بةر ت ط(1218- 1508 )5م.
ضاارادر ال دشاالر تااألةف :عب ا ال فااو ،ل ا بااو وااؤوو الللاار ف بااابو ،لاابفر
اإلو ةل ت قج :الفةا إبارااةم و لاا دار اا اال لله ا،اض النشار التفزياو
ط(1210 )1م.
ط قاات افه الشالرام تاألةف :عبا  ،اا هللا و لاا باو ن
ساالم اليل ا ت قةاج:
و لفد و لا وا ر دار اللا جاع.
القاوف الل ةط تألةف :عب طاار ويا الايو و لاا باو يلقافب البةر زوباادا
ت قةاااج :وكتاااة ت قةاااج التاااراث ااا وؤسفاااض الرساااالض إواااراف :و لاااا لاااةم
اللرق ُفُفس وؤسفض الرسالض بةر ت-ل نان ط(2005- 1520 )1م.
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الكتاب تألةف :عب بشر ،لر بو ،ثلان باو قن ار الللار ف بفاة فيه ت قةاج
ورل ، :ا الفالم و لا اار ن دار اليةل بةر ت ط(1221 )1م.
اللغاض
الل اب قفا،ا اللغض والت اادب الن ف اللرف ال النض اللر
اللثاال تااألةف :و لااا ،ل ا الفاارا وراجلااض :خةاار الااايو ولف ا باوااا دار
البكر دوشج ط(1213- 1503 )1م.
لفان اللرب تألةف :عب البضل جلاه الايو و لا بو وكارم باو ونظافر واليل
ب فاو الةازج جلا،ض وو اللغفيةو دار صادر بةر ت ط(. 1515 )3
الل كاام الل ااةط اا،ظاام تااألةف :عباا ال فااو ،لاا بااو إساالا،ةل بااو سااةا
اللرسااا ت قاااج ، :اااا ال لةاااا انااااا ا دار الكتاااة اللللةاااض بةااار ت ط()1
2000- 1521م.
،لم التلاريف تاألةف ، :اا اللهةاف و لاا ال هةاة وكت اض دار
اللفتقل
اللر بض الكفيه ط(2003 )1م.
اللشتقات الاالض ،ل البا،لةض اللبلفلةض دراسض صر ةض داللةض إالادةض تألةف:
سةف الايو طه البقرام ،الم الكتة ال اي إربا -ااردن 2005م.
وليم ال لاان تألةف :ع ب  ،ا هللا و؛اب الايو يااقفت باو  ،اا هللا ال لافا دار
صادر بةر ت ط(1225 )2م.
،لم اللرف تألةف ، :ا ال لةا الفاةننا دار صابام للنشار التفزياو
اللغن
،لان -ااردن ط(2002 )1م.
اللقتضة تألةف :عب الل ا و لا بو يزيا الل رد ت قةاج :و لاا  ،اا ال االج
،ضةلض ،الم الكتة بةر ت.
اللن؛ اللفت لل نةاض اللربةاض رؤياض جايااع ا اللارف اللربا تاألةف ، :اا
الل فر وااةو وؤسفض الرسالض 1210م.
ثار الياافاار الااارر ا ،للااام القاارن الرابااو ،شاار بليلااه، :قااا الياافار ا
،للااام الربااو اا ه وااو القاارن ال اااو ،شاار تااألةف :يفسااف اللر،شاال دار
الللر ض بةر ت-ل نان ط(2000-1528 )1م.
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