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 :ممخصال
من باب  نالكريم لم يك القرآنمع  اء الجاىميونستعمميا الشعر األلفاظ التي ان تطابق إ
ألنيا  ،نزل بالمغة العربية الفصيحة التي كان يستعمميا الناس في ذلك العصر القرآنن أل ؛المصادفة

ية في القرآنلفاظ فنجد الكثير من األ ،وضحسيل وأأالقرآن عندىم ليكون فيم  ؛لغة سيمة ودارجة عندىم
برز مدى تطابق المعاني في تي وردت في شعرىم وألذا وجب عمينا توضيح ىذه المكنونات ال ،شعرىم

لى بيانو ما نيدف إىذا  ا؟نفسو أو قاربتو توظيف المعنىب دالالتيا وىل جاءت و  الكريم القرآنالشعر و 
 .في ىذا البحث المتواضع

  .(المشتركة الجاىمية، األلفاظ، القرآن،) الكممات االفتتاحية:
Quranic words in pre-Islamic poetry Tarfa bin Al-Abd as a model 

dr. Manar Khaled Badi 

Al-Muthanna University / College of Education 

for the humanities 

Eid Turkish Attia 

General Directorate of Education Al-Muthanna 

 

Abstract  

The coincidence of the words used by the pre-Islamic poets with the 

Holy Qur’an was not a coincidence, because the Qur’an was revealed in the 

classical Arabic language that people used in that era because it is an easy 

language and common to them so that understanding the Qur’an for them is 

easier and clearer. Clarifying these hidden elements that were mentioned in 

their poetry and highlighting the extent to which the meanings are identical in 

poetry and the Holy Qur’an and their implications, and whether they came 

with the same meaning. This is what we will look for in this modest research. 

Keywords: (the Qur'an, vocabulary, pre-Islamic era, common). 
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 :ةــــالمقدم
مستحق الحمد والصالة والسالم عمى حامل لواء المجد )محمد( وعمى الحمد هلل 

 ألو وصحبو وبعد...
أنو لمن بالغ النعم وحسن الطالع أن أوفق لمنيل من مفردات المغة العربية، لغة 

الشعر  ية فيالقرآنالموسوم بـ )األلفاظ  الكريم ولغة الشعر الفصيح في بحثنا القرآن
التي ية القرآننموذجًا( والذي ييدف إلى أحصاء األلفاظ طرفة بن العبد إ –الجاىمي 

وبيان دالالتيا والمقارنة بين  القرآن قبل نزول أشعارىموظفيا شعراء الجاىمية في 
الكريم والوقوف عمى االختالف السياقي فيما  القرآنتوظيفيا في الشعر وتوظيفيا في 

 .اتخاذ صورتيا بينيا عمى الرغم من
التي اتخذت صورتيا المفظية بين النصيين الشعري قد تضمن ذكر األلفاظ و 

ي مع بيان داللتيا من حيث الجذر المغوي ثم دالتيا عند طرفة وأخيرًا داللتيا في القرآنو 
سياقاتيا  مع اختالفيد بسيط لتوارد ىذه األلفاظ في النصيين وحالكريم مع ت القرآن

بحث برصد األلفاظ التي وردت عمى لسان الشاعر طرفة، وكان الداللية ويعني ىذا ال
الكريم مما يدل عمى العالقة المغوية المتبادلة بين  القرآنليا حضور واضح في 

 . النصيين
يظير بالصورة المقبولة خر القول ىذا بحث بذلت فيو قصارى جيدي حتى آو  

ال كمال إال لو عز وجل فأن وفقت فمن عنده سبحانو وتعالى، وأن أخفقت فمن نفسي و 
 نالحمد هلل رب العالميخر دعوانا أن آو  ىنو غير مقصودة فيو. واعتذر مقدمًا عن أية 

 
 أللفاظ القرآنية في الشعر الجاىمي طرفة بن العبد إنموذجاً ا

كان ليا حضور واضح في الفاظا  بن العبد الشاعر طرفة نوردت عمى لسا
، والتعالق الداللي  الكريم مما يدل عمى العالقة المغوية المتبادلة بين النصيين  القرآن

بينيما مما يعكس طبيعة العربية في احتواء الدالالت عن طريق القوالب المغوية التي 
تتمثل بالمفردات المنتجة مما ينعكس ايضا عمى اسموبية البناء الفني لمنص سواء اكان 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 910 

داقنا عمى ما ذكرنا ما جاء عمى لسان الشاعر قيد الدراسة من قرآنيا ام شعريا ، ومص
   :مفردات مشتركة كانت اقرب الى المترادفة متنّا وتوظيفّا مثل

 ور: ـــــط  -ٔ
يقال في المغة: فعل كذا طورًا بعد طور، أي تارة بعد تارة وفي ذلك داللة عمى 

، وجاءت لفظة )الطور( عمى لسان الشاعر طرفة بن العبد (ٔ)النتائج والتدرج في الحدث
 في قولو: 

 (ٕ)يجوز بيا المالح طورًا وييتدي  عدولية أو من سفين بن يا من   

بمعنى ال يختمف عن المعنى المغوي لفظة فقولو )يجوز بيا المالح( أي: يدعل 
. بمعنى أن الحدث الصادر عن المالح (ٖ)لمقصد ويمضيبيا مرة ويميل مرة ييتدي 

كان عمى مراحل متدرجة وقد تكون غير مستقرة ضمره يصيب الطريق ومر يضل عنو 
 وكل ذلك عمى فترات. 

الكريم لحظنا الترادف في التوظيف الداللي  القرآنولو تتبعنا المفظ في 
َوَقْد َخَمَقُكْم َأْطَواًراوذلك في قولو تعالى: 

، أي حال بعد حال أو مرحمة بعد (ٗ)
اهلل تعالى في قولو ىذا إلى مراحل نشأة خمق اإلنسان التي بينيا  أشارمرحمة فقد 

َخَمْقَناُكْم ِمْن ُترَاٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَمَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغةٍ بقولو تعالى: 
(٘)، 

وفي ذلك بيان واضح لتوظيف المفظة بين السياق الداللي الدال عمى معناه كما 
يصح توجيييا بمعنى االختالف في الحدث والتراخي فيو، وىنا نمحظ أن التعبير 

ي قد وظف المفظة بالداللة التي عيدتيا الجاىمية، فمم يخرج عن جذورىا إال القرآن
لممعنى المراد، بدليل قول طرفة  بمقدار ما يتطمب النص السياقي من توظيف

 توظيفو لمفظة. 
 احــــوى:  -ٕ

 ، وجاء في قول طرفة بن العبد:(ٙ)في المغة من )حوا(
  (ٚ)مظاىر يتعطى لؤلؤ وزيد جد  وفي الحي احوى ينفض المرد شارك
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األحوى في قولو تشبيو لممرأة بالظبي األحوى وىو الذي لو خطتان من سواد 
َفَجَعَمُو الكريم بالمعنى ذاتو في قولو تعالى:  القرآنوبياض، وقد وردت المفظية في 

ُغثَاًء َأْحَوى
، في وصف المرعى بشدة السواد، والتقدير الذي أخرج المرعى أحوى، (ٛ)

نبات ويبس، فطارت بو الريح، وانما جعمو ىشيمًا يابسًا والغثاء األحوى ىو ما جف من 
، فنمحظ ان (ٜ)متغيرًا إلى الحوه وىي السواد من بعد البياض والخفرة من شدة اليبس

ي لم يخرج عن المعنى الذي عيده الجاىميون في تعبيراتيم وأقواليم، بل أنو القرآنالتغير 
وفييا اتحاد في وصف الشيء عن  وظفيا في السياق المرادف الستعماالتيم المغوية

 طريق المون بدليل قول طرفة.  
 ألــــواح:  -ٖ

، وقد وردت (ٓٔ)الموح واحد الواح السفينة، وىو ما يكتب فيو من الخشب ونحوه
 المفظة في قول الشاعر:

 (ٔٔ)عمى الحب كأنو ظير يرجد  أموت كالواح اإلرات نسأتيا
ىنا بالواح األران وىي الواح خشب فقد شبو الناقة في سعة جيبيا وشدة خمقيا 

التي يضع منيا التابوت فاألران ىو التابوت الذي كانوا يحممون بو الموتى وكان يضع 
، أما مجيء (ٕٔ)في الواح الخشب القوية التي توضع بشكل موثق حتى يؤمن ثمارىا(

في  الكريم فمم تخرج عن حدود ىذا المعنى ما يوحي بو السياق وذلك القرآنالمفظة في 
َوَحَمْمَناُه َعَمى َذاِت َأْلَواٍح َوُدُسرٍ قولو تعالى: 

، وىي الفمك التي صنعيا نوح )ع( (ٖٔ)
 .     (ٗٔ)من الواح الخشب الثقيمة والقوية والتي استعان بيا لمنجاة من الطوفان كما أمره ربو

 عد(:ـــاق ، مصــــ)جنوح ، دف -ٗ
جنحت السفينة أي مالت إلى جنوح: من جنح في المغة أي: مال ومنيا قوليم 

أحد جانبييا، وسمي اآلثم المائل باإلنسان عن الحق جناحًا ومنيا جوانح العدد: 
االطالع المتصمة رؤوسيا في وسط الزور الواحدة: جائحة، وذلك لما فييا من 

، اما دفاق في المغة من وفق: أي السرعة وكل ما يتعمق بيا ومنيا استعير: (٘ٔ)الميل
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. أما )مصعد( في المغة من )صعد( وىو االرتفاع (ٙٔ)ويعبر ادفق أي سريعجاءوا دفقة 
 .(ٚٔ)والعمو ويستعار لكل شاق ومرتفع

 وقد وردت ىذه األلفاظ عمى لسان الشاعر )طرفة( في بيت واحد بقولو: 
 (ٛٔ)ليا كتفاىا في معالي ُمصعدّ       جنوح دفاق تمندل ثم أفرعت 

تخرج عن داللتيا المغوية إال بمقدار ما يحتاجو النص من معنى فيو ىنا  ولم
يصف الناقة التي تميل في سيرىا نشاطًا وسرعة، ويكتفييا التين تساعدانيا وتقويانيا 

 . (ٜٔ)عمى اعتالء األماكن المرتفعة
ي موظفًا ىذا األلفاظ وفقًا لما عيدتو الجاىمية من دالالت القرآنوجاء التعبير 

ْمِم َفاْجَنْح َلَيا َوَتَوكَّْل َعَمى المَِّو تعماالت وذلك في قولو تعالى: واس ن َجَنُحوا ِلمسَّ  ۚ  َواِ 
اْلَعِميمُ  السَِّميعُ  ُىوَ  ِإنَّوُ 

، (ٕٔ)، أي مالوا إلى طمب السمم, وقولو تعالى: )ماء دافق((ٕٓ) 
َصُعوًداَسُأْرِىُقُو أي ماء سائل سريع السريان والتدفق وقولو تعالى: 

، أي اضع من (ٕٕ)
َفَتَيمَُّموا َصِعيًدا َطيًِّباطريقة عقبة شاقة يصعب عمى الوصول إلييا وقولو تعالى: 

 

وفي كل ذلك  (ٕٗ)، فالصعيد الغبار الذي يصعد إذ البد لممتيم أن يعمق بيده غبار(ٖٕ)
ي لؤللفاظ جاء موافقًا لداللة األلفاظ ذاتيا في الجاىمية ولم القرآننمحظ أن االستعمال 

يفترق عنيا في المعنى إال بمقدار بما يسترعيو النص والسياق، فالجذر المغوي واحد 
 وظالل المعنى متنوع التوظيف مع احتفاظيا بنواة الداللة.    

 :مقـــّدر -٘
عام، ومنو قيل لقامة  في المغة من )قّد( أي: قطع الشيء طواًل وىو القطع بشكل

 ، وجاءت المفظة عمى لسان طرفة بقولو: (ٕ٘)اإلنسان )قد( ألن المقصود تقاطعيو
 (ٕٙ)بنائق غّر في قميص مقدر  تالقي أحيانًا يقين كأنيا 

والمعنى ىنا أي: القميص المشقق وجاءت في سياق المعنى العام لمبيت الشعري 
ومرة يفترق من أثار الفسح: يعني أثر بأنو يتصل إذ يصف الشاعر ىنا جمد الناقة 

حبال الرحل في جمدىا إذ شبو الطرق الذي التي عبر عنيا بـ )الموارد( واقترافيا أو 
اتصاليا بالناقة البيضاء في قميص خمق أي: الجمد المتشقق وذلك يؤدي إلى بيان 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 913 

نفسو ي بالمعنى القرآن، وقد وردت المفظة في االستعمال (ٕٚ)بياضيا من سائر الجمد
ْن َكاَن َقِميُصُو ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َوُىَو ِمَن إقال تعالى: وباالستعارة ذاتيا، إذ 

ْن َكاَن َقِميصو ُقدَّ  قال تعالى:  ، (ٕٛ اْلَكاِذِبينَ  اِدِقينَ  ُدُبر ِمنْ  َواِ   َفَكَذَبْت َوُىَو ِمَن الصَّ


قطع أوشت القميص والذي يعني المباس الكامل، وفي األثنين معنى واضح ىو  (ٜٕ)
ي لمفظة عن داللتيا العامة التي تعارضت عمييا الجاىمية بل القرآنفمم يخرج التوظيف 

 القرآنأنيا جاءت باالستعارة والتمثيل ذاتو مع احتفاظ السياق بحصوصو التعبير وكان 
مقدر عينة القميص الذي استعارة من الجاىمية الوسيمة التي بنيت المعنى، فالقميص ال

 )قّد( من دبرًا أو قبل مع تباين الييأة. 
 س: ـــالتوج -ٙ

في المغة من الَوْجس: وىو الصوت الخفي والتوجس: التسمع، والخفاء صفة 
، وقد وردت عمى لسان طرفة بن العبد في (ٖٓ)عن الخوف والحذر ناشئمالزمة ألنو 

 قولو: 
 (ٖٔ)أو صوت مندر يحرس خفي  وصار وقنا سمع التوجس لمسرى 

ونمحظ أنو ذكر لفظة التوجس مقترنة بالسمع ألنو أراد بو الحذر والخوف والمعنى 
أنيا تصدق يسمع أذيتيا، فال تكر بيا إذا سمعت شيئًا سواء أكان صوتًا خفيًا أو صوتًا 

َفَأْوَجَس ِمْنُيْم الكريم بالداللة ذاتيا في قولو تعالى:  القرآن. وقد جاء (ٕٖ)مرتفعاً 
، (ٖٗ)أي تحذر منيم وأمس منيم في نفسو خوفًا وىو الياجس الذي أمس بو (ٖٖ)َِّخيَفةً 

 والمقصود بني اهلل إبراىيم الخميل. 
 اُلمَصمد:  -ٚ

في المغة من صمد بمعنى: القصد والمكان المرتفع الغميظ، والسيد المطاع الذي 
 ، وقد وردت في قول طرفة بن العبد: (ٖ٘)ال يقضي دونو أمر

 (ٖٙ)إلى ذروة المجد الكريم المصمد  أن يمتقي الحي الجميع تالقني 
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إذا التقى الحي الجميع أي )الجماعة( بعد اقترافيم وجدتني في موقع  أنووالمعنى 
الشرف منيم وعمو المنزلة، لذا فيم يصمدون الّي لشرفي وبموغي وذروة كل شيء فأن 

 .(ٖٚ)المصمد بينيم أي السيد المقصود
ي موظفًا المفظة بالمعنى نفسو والداللة نفسيا سياقًا ونصًا القرآنوجاء التعبير 

َمدُ بقولو تعالى:  المَُّو الصَّ
اهلل الحسنى، وصفاتو العميا  أسماء، فالصمد ىو من (ٖٛ)

والمعنى ىو وحده المقصود في الحوائج والسند الدائم الذي يصمد إليو األمور أي الذي 
يقصد، والصمد الذي ليس بأحوق وىو األعمى من اإلنسان وىو الباري والمالئكة ونحو 
ذلك من المعاني، فكل ىذه المعاني وافقت ما تعارضت عميو الجاىمية من استعمال 
لمفظ، فالصمد عندىم شريف القوم أو السيد المطاع أو السيد المقصود الذي ال يقضى 

 . (ٜٖ)دونو أمر
 كـــــأس:  -ٛ

 وردت ىذه المفظة في قول طرفة بن العبد:
 (ٓٗ)وأن كنت عنيا ذا غنى فأغن وازود  متى تأتني أصبحك كأسًا روية 

. (ٔٗ)إذا كان فييا خمراً ويقصد بالكأس ىنا الخمر في األناء، والكأس األناء أيضًا 
 الكريم بالمعنى نفسو مع زيادة اقتضاىا السياق وذلك قولو تعالى: القرآنوقد وردت في 

 ًَوُيْسَقْوَن ِفيَيا َكْأًسا َكاَن ِمزَاُجَيا َزنَجِبيل
ِإنَّ اأْلَْبرَاَر َيْشَرُبوَن ِمن  : وقولو تعالى (ٕٗ) 

والكأس ىا ىنا األناء بما فيو من شراب، وتحديدًا ىي ، (ٖٗ)ََّكْأٍس َكاَن ِمزَاُجَيا َكاُفورًا
كأس فييا خمر ممزوجة بأحسن أنواع الطيب وىو ماء الكافور والزنجبيل يسقون منيا 

ي القرآن، فالكأس لفظ واحد دل عمى معنى واحد فمم يخرج التعبير (ٗٗ)األبرار في الجنة
 عن مدلولو في الجاىمية.  

 ممكت يدي: -ٜ
 ين في قول طرفة بن العبد: وردت ىاتين المفظت

 (٘ٗ)فذرني أبادرىا بما ممكن يدي    فأن كنت ال تستطيع دفع منيتي 
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والمعنى االجمالي لمبيت الشعري ىو انو يقول: أن كنت ال يسعك دفع المنية 
ما ممكت  عني فال تممني عمى اتباع ىواي في انفاق حالي ودعني أبادر المنية بانفاق

يدي قيل حوليا وقولو )ما ممكت يدي ىو قول عام يشمل األموال واألشياء 
 .(ٙٗ)األخرى(

ي لياتين المفظتين المتين تشكالن عبارة موحدة القرآنونمحظ في توظيف التعبير 
 الداللة بقولو تعالى: 

 ِلكَ َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم َتُعوُلوا َأالَّ  َأْدَنىَٰ  ذََٰ
َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُكمْ وقولو تعالى:  (ٚٗ) 

 

ِلَيْستَْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَمَكْت َأْيَماُنُكمْ  :وقولو تعالى (ٛٗ)
أنو خص ممك العبيد في  (ٜٗ) 

، ولو قارنا بين التعبيرين (ٓ٘)باليمين، واليمين واليد المتعرفة باألمر والنيي والممك القرآن
ية لما عيدتو الجاىمية من تعبير وذلك أن ما ممكت اليد دليل عمى القرآننممس الموافقة 

التمكن والبذل وعدم الحاجة وما ممكت اليمين ىي ذاتيا اليد المعطاء والمتصرفة التي 
تممك زمام األمور وعادة يشار إلى العطاء باليد اليمنى واألخذ باليد اليسرى ومع أن 

التوافق الداللي أو السياق بين أيضًا، فالمحور التوافق في ميدان المفظ واضح وجمي فأن 
واحد وىو االنفاق ودفع الضرر والعمل لآلخرة وىو ما عبر عنو طرفة بـ )دفع المنية( 
والمبادرة إلى مواجيتيا واالستعداد ليا باالنفاق من المال ونحوه، وىو ما اوصى بو 

ة والتصدق ومما تممكو الكريم لكسب األجر والمثوبة في األخرة ومنو )الزكا القرآن
اليمين( سواء أكان ماديًا كاألموال ونحوىا أو معنويًا كعتق الرقاب ونحو ذلك، ومع 
لحاظ اننا نستطيع توجيو التعبيرين عمى اتفاقيما يعتبر عام الداللة وىو المعنى الجاىمي 

 ي في النصوص المباركة. القرآنعمى لسان طرفة وتعبير خاص وىو المعنى 
 : المنــّضر -ٓٔ

من نضر في المغة بمعنى نسق ورتب ومنو: نضر الكتب عمى الرفوف أي: 
 ، وجاءت المفظة عمى لسان طرفة بن العبد بقولو: (ٔ٘)رتبيا

 (ٕ٘)صفائح حم من صفيح منّضد     ترى جثوتين من تراب عمييما
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وىنا يصف التراب الذي يوضع عمى الغير بعبارة )الجثوتين( والجثوة ىو التراب 
لمغير وجاء يوصف الصفائح وىي الحجارة العريضة بـ )المنّضد( ليدل عمى المجموع 

 .(ٖ٘)أنيا تنّضد عمى الغير بعضيا فوق بعض
ي متغيرًا المفظة بداللتيا المتعارفة عمييا في الجاىمية وذلك القرآنوجاء التعبير 

، وبغض النظر عن (٘٘)، وقولو تعالى: )وطمع منضود((ٗ٘)قولو تعالى: )طمٌع نضير(
المطمع أو الطمع أىو نخل او موز أم شجر من اشجار الجنة نوع المنضود من باب 

   . (ٙ٘))فعيل بمعنى مفعول( أي الموصوف والمرصوص بعضو فوق بعض
 ذوي القربي: -ٔٔ

، وجاء عمى لسان الشاعر (ٚ٘)من قرب عكس يعد وىنا تختص بقرابة النسب
 باجمل معنى إذ قال:

 (ٛ٘)المرء من وقع الحسام الميندعمى   وظمم ذوي القربى اشد فصاحة
فيو ىنا يصف ظمم ابن عمو لو ولومة لو بأنو اشد حرقة في نفسو من غيره 
فيصف ذلك بقولو أن ظمم القرابة اشد الظمم عمى اإلنسان وأبمغو أثرًا في نفسو ألن 
المظموم ال يكاد يجد في االنتصار من قريبة بل ينطوي عمى ما يمقى منو ويصير ولذا 

 .(ٜ٘)وقع الحسام وىو السيف القاطع الميند )نسبة إلى اليند(شبيو ب
الكريم عن داللة ىذه المفظة بل عبر عنيا بمعناىا المطرد وفي  القرآنولم يخرج 

َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبىَٰ تعالى: الجاىمية في مواقع عديدة منيا قولو 
: وقولو تعالى (ٓٙ) 

 ََٰوِذي اْلُقْرَبى
َوِبِذي اْلُقْرَبىَٰ  :وقولو تعالى (ٔٙ) 

َيِتيًما َذا َمْقَرَبةٍ  وقولو تعالى: (ٕٙ) 
 

(ٖٙ). 
 ُمستــــِعر: -ٕٔ

في المغة من )سعر( بمعنى الميب وتخص بو النار واستعير لمعرب بمعنى 
 . وجاء عمى لسان طرفة بن العبد بقولو: (ٗٙ)اندالعيا

 (٘ٙ)ومن الحب جنون مستعر  اصحوت اليوم أم شافتل  ىــــْر 
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بقولو )ومن الحب جنون مستعر( أي من الحب حب مفرط مجاوز القدر  يريد
، (ٙٙ)وكل ما جاوز القدر فيو جنون شديد بالغ ممتيب كالتياب النار إذا وقدت ونيجت

ِإنَّ اْلُمْجِرِميَن ِفي : الكريم ىذا المعنى بقولو تعالى القرآنومن الجانب نفسو وصف 
َذا اْلَجِحيم ُسعَِّرتْ  :وقولو تعالى (ٚٙ)ََّضاَلٍل َوُسُعرٍ  َواِ 

وىنا وصف لشدة التياب  (ٛٙ) 
 نار جينم وتوقدىا. 

 شطـــت:  -ٖٔ
. وقد (ٜٙ)من الشطط في المغة وىو األفراط البعد يقال: أشطت الدار أي: بعدت

 وردت عمى لسان طرفة بن العبد بالمعنى نفسو بقولو: 
 (ٓٚ)لعمى عيد حبيب معتكر  فمئن شطت نواىا مرة 

والمعنى ألن فارقت وبعدت ثيقيا أي جيتيا التي نوتيا أي فأن بذلك عمى عيد 
الكريم ىذه المفظة معنى ولفظًا في سياق اآلية الكريمة  القرآن، وقد وصف (ٔٚ)الحبيب
لََّقْد ُقْمَنا ِإًذا َشَطًطااآلتية: 

، والمعنى قواًل بعيدًا عن الحق بعدًا بينًا فمم يخرج (ٕٚ) 
ي عما تعارفت عميو الجاىمية من معان بل استعارىا موظفًا أياىا في القرآنالتعبير 

 السياق الذي تصح فيو وتشق مع ما ىو متعارف عميو من استعمال. 
 األنصاب واألزالم:  -ٗٔ

 وردت ىاتين المفظتين عمى لسان الشاعر طرفة بن العبد بقولو: 
 (ٖٚ)األنصاب يسفح بينين دم وأني وجدت ما ىجوتك و

 . أما األزالم فقد قال فييا: (ٗٚ)وأراد باالنصاب ىنا الحجارة كانوا ينسكون بيا فأتمم بيا
 (٘ٚ)فأتى اغواىا زلمــــــــة  أخذ األزالم مقيتاً 

وأراد باألزالم جمل زلم وىو القدح الذي كانوا يعولون عميو في أمورىم ويقسمون 
 .(ٙٚ)فاييما خرج تبعوهبو في الجاىمية فيضربون بيا وحدىا أمر واآلخر ناه 

الكريم لتؤديا المعنى ذاتو بل جاءتا عمى سبيل  القرآنوقد وردت المفظتان في 
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَنَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس  ،التحريم ليا بفعمو

َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحونَ مِّْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه 
، واألنصاب ىنا شيء ينصب يذبح  (ٚٚ)
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عميو المشركون ويتقربون ألصناميم بالذبائح، واألزالم أشياء يقسمون بيا أو أشياء يقال 
ليا السيام من أنواع الخشب يكتبون عمييا )أفعل( )ال تفعل( والثالث يكتبون عميو 

 .باجتنابياما واألمر )غفل( ما عميو شيء فشرع اهلل تعالى بتحريمي
 ىنا نورد مجموعة من األلفاظ:  -٘ٔ

ي القرآنالتي وردت عمى لسان الشاعر طرفة بن العبد بمعنى وقد جاء التعبير 
بالمعنى نفسو في توظيفيا سياقيًا ومنو قولو )أنكح( بمعنى الزواج ومرادفاتو إذ قال 

 طرفة: 
 (ٛٚ)بذلك عوض أن تصاب مقاتمو  وأنكح اسماء المراد يبتغي 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناتِ   قولو تعالى:ومنيا   
وكذلك قولو ( ٜٚ) 

 في لفظة )وقر( بمعنى الثقل والثبات إذا قال:
 (ٓٛ)فاصمو الرأي وفي الروع وقر  ولقد تعممم بكرًا أننا

لفظة )ىجع( بمعنى النوم لياًل إذ وكذلك قولو في ( ٔٛ)َّ َوِفي آَذاِنِيْم َوْقرًا ومنيا 
 قال:

 (ٕٛ)في خميط بين برد وتمر   ثم زارتني وصحبي ىجع
وقولو في لفظة )اآلالء( بمعنى ( ٖٛ)َّ َيْيَجُعونَ  َما ِمَن المَّْيلِ  َكاُنوا َقِميال ومنيا 

 النعم:
 (ٗٛ)نيو سيد سادات خضم كامل يخمل اآلالء الفتى 

 .(٘ٛ)َّ َربُِّكَما ُتَكذَِّبانِ َفِبَأيِّ آاَلِء  ومنو قولو 
 
 ةــــــالخاتم

سنحاول الوقوف عمى ما انبثق لنا من خالل بحثنا المتواضع ىذا من نتائج ىي  
من مالحظ مستخمصة من محتوى المادة التي درسناىا في األصل ما يمكن أن نمحظو 

 وىي كاآلتي:
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  وظفيا في اشعاره إذ لم يخرج طرفة بن العبد عن الحدود الداللة لؤللفاظ التي
غمب ولم تتعد المعنى إال وفق ما جاءت مفرداتو وفقًا لممعنى المغوي عمى األ

ي إذ حافظ عمى القرآنألشعاره وىذا ما تناص بو النص قتضيو السياق النصي ي
الجذر المغوي لممفردات وطردىا وفقًا لمقتضى الداللة السياقية التي تقوم عمييا 

 ى مركزي وظالل معنى. المفردات فكان ىناك معن
  ي وفقًا لما عيدتو عرب الجاىمية من القرآنجاء توظيف المفردات في النص

معان وىذا ما لحظناه من خالل المفردات التي استعمميا طرفة بن العبد في 
مزقتو وبفارق اسموبي  القرآناشعاره وجاءت عمى المنوال الداللي ذاتو في 

 مقتضيات السياق. 
خر دعوانا أن ينال عممي ىذا القبول وقد بذلت في سبيل انجازه ما قدرنا اهلل آو 

 لذلك ولو الكمال وحده والحمد هلل أواًل وأخيرًا. 
 

 اليوامــــــش
 . ٕٕٛ( ينظر: مفردات النقاط القرآن، الراغب األصفياني )طور(: ٔ)
 . ٙ( شرح ديوان طرفو بن العبد: ٕ)
 ( ينظر: المصدر نفسو. ٖ)
 . ٗٔ( نوح: ٗ)
 . ٘( الحج: ٘)
 . ٕٔٚ( ينظر: مفردات الفاظ القرآن )حوا(: ٙ)
 . ٚ( شرح ديوان طرفو: ٚ)
 .٘( األعمى: ٛ)
 . ٜٔ٘( ينظر: تفسير الطبري: ٜ)
 . ٘ٚ( ينظر: مفردات الفاظ القرآن )لوح(: ٓٔ)
 . ٔٔ – ٓٔ( شرح ديوان طرفو: ٔٔ)
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 .  ٔٔ – ٓٔ( شرح ديوان طرفو بن العبد: ٕٔ)
 . ٖٔ( القمر: ٖٔ)
 .ٕ٘ٔ/ ٘ٔ( ينظر: تفسير الطبري: ٗٔ)
 .ٕٓٚ( ينظر: مفردات الفاظ القرآن: )جنح(: ٘ٔ)
 .ٖٙٔادة )دفق(: ( ينظر: المصدر نفسو، مٙٔ)
(ٔٚ ) 
 .ٗٛٗ – ٖٛٗ( ينظر: مفردات الفاظ القرآن )صعد(: ٛٔ)
 . ٚٔ( شرح ديوان طرفة: ٜٔ)
 ( المصدر نفسو. ٕٓ)
 .ٔٙ( األنفال: ٕٔ)
 . ٙ( الطارق: ٕٕ)
 . ٖٗ( النساء: ٖٕ)
 .ٗٛٗ( ينظر: مفردات الفاظ القرآن، مادة )صعد(: ٕٗ)
/  ٛ، ولسان العرب، مادة )قطع(: ٚ٘ٙ( ينظر: المصدر نفسو، مادة )قدر(: ٕ٘)

ٕٕٛ . 
 . ٚٔ( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٕٙ)
 . ٚٔ( ينظر: شرح ديوان طرفو بن العبد: ٕٚ)
 .ٕٙ( يوسف: ٕٛ)
 . ٕٚ( يوسف: ٜٕ)
 .٘٘ٛ( ينظر: مفردات الفاظ القرآن )وجس(: ٖٓ)
 . ٕٓ( شرح ديوان طرفة: ٖٔ)
 .ٕٓطرفة:  ( شرح ديوانٕٖ)
 . ٕٛ( الذاريات: ٖٖ)
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 . ٕٔ٘( ينظر: تفسير الطبري: ٖٗ)
 . ٕٜٗ( ينظر: لسان العرب )صمد( ومفردات الفاظ القرآن )صمد(: ٖ٘)
 .ٕ٘( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٖٙ)
 ( المصدر نفسو. ٖٚ)
 . ٕ( اإلخالص: ٖٛ)
 .ٗٓٙ( ينظر: تفسير ابن كثير: ٜٖ)
 . ٕ٘( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٓٗ)
 ( ينظر: المصدر نفسو. ٔٗ)
 ٘( اإلنسان: ٕٗ)
 .ٚٔ( اإلنسان: ٖٗ)
 . ٜٕ٘/  ٘( ينظر: التفسير الصافي، الكاشاني: ٗٗ)
 .ٕٛ( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٘ٗ)
 .ٕٛ( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٙٗ)
 .ٖ( النساء: ٚٗ)
 .ٖٔ( النور: ٛٗ)
 .ٛ٘( النور: ٜٗ)
 . ٘ٚٚ – ٗٚٚ( ينظر: مفردات الفاظ القرآن، مادة )ممك(: ٓ٘)
 ( ينظر: لسان العرب، مادة )نضر(: ٔ٘)
 . ٖٔ( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٕ٘)
 ( المصدر نفسو. ٖ٘)
 . ٓٔ( ق: ٗ٘)
 . ٜٕ( الواقعة: ٘٘)
 . ٛٔ٘، وابن كثير: ٖ٘٘( ينظر: تفسير القرطبي: ٙ٘)
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 .ٖٙٙ)قرب(: ( ينظر: مفردات الفاظ القرآن، مادة ٚ٘)
 .ٖٙ( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٛ٘)
 .ٖٙ( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٜ٘)
 .ٛٔ( فاطر: ٓٙ)
 .ٔٗ( االنفال: ٔٙ)
 . ٖٙ( النساء: ٕٙ)
 . ٘ٔ( البمد: ٖٙ)
 .ٔٔٗ( ينظر: مفردات الفاظ القرآن، مادة )سعر(: ٗٙ)
 .٘ٗ( شرح ديوان طرفو بن العبد: ٘ٙ)
 ( المصدر نفسو.ٙٙ)
 ٚٗ( القمر: ٚٙ)
 . ٕٔ( التكوير: ٛٙ)
 .ٖ٘ٗ( ينظر: مفردات الفاظ القرآن، مادة )شطط(: ٜٙ)
 . ٔ٘( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٓٚ)
 .ٔ٘( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٔٚ)
 .ٗٔ( الكيف: ٕٚ)
 .ٔٓٔ( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٖٚ)
 ( المصدر نفسو.ٗٚ)
 .ٕٚ( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٘ٚ)
 .ٖٚالعبد: ( شرح ديوان طرفة بن ٙٚ)
 . ٜٓ( المائدة: ٚٚ)
 . ٜٔٔ( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٛٚ)
 .ٜٗ( األحزاب: ٜٚ)
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 .ٔٙ( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٓٛ)
 .ٕ٘( األنعام: ٔٛ)
 .ٚٗ( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٕٛ)
 .ٚٔ( الذاريات: ٖٛ)
 .٘ٓٔ( شرح ديوان طرفة بن العبد: ٗٛ)
 . ٖٔ( الرحمن: ٘ٛ)
 
 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 .ٖٜٜٔ، ٕأدونيس منتحاًل، كاظم جياد، مكتبة مديرتي، مصر، ط -
 أسموبية األنزياح في شعر المعمقات، عبد اهلل خضر، عالم الكتب الحديث. -
 م. ٜٚ٘ٔ، ٔالبرىان، لمزركشي، تحقيق: محمد ابو الفضل إبراىيم، ط -
 اب.التعبير القرآني، د. فاضل السامرائي، جامعة بغداد، كمية اآلد -
 التفسير الصافي لمكاشاني.  -
 (.ٜٚٓالتناص المفيوم واألفاق، باقر حكيم، مجمة اآلداب، بيروت، العدد ) -
 التناص سبياًل لدراسة النص الشعري وغيره، شريل داغر، مجمة فصول. -
 التناص في الشعر العربي الحديث، البرغوثي أنموذجًا، دار كنوز المعرفة، عمان. -
 تأليفيا وأقساميا، فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، األردن. -الجممة العربية  -
 المصطمح النقدي في التراث العربي، محمد عزام، دار الشرق العربي. -
الموسوعة القرآنية خصائص السور، جعفر التربجري، مراجعة: أحمد حاطوم،  -

 .ٜٜٜٔبيروت، لبنان، 
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مال، مجمة الداعي بالغة وأسموب الفصل والوصل في القرآن الكريم، مسرت ج -

 م. ٕٓٔٓالشيرية، دار العموم، 
 .ٜٜٛٔترويض النص، حاتم بكر، المكتبة المصرية العامة،  -
 تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم(، عماد الدين الدمشقي ابن كثير. -
 تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن.  -
 بي بكر القرطبي.تفسير القرطبي، جامع ألحكام القرآن، محمد بن أ -
 جواىر البالغة، السيد أحمد الياشمي، تحقيق: التويخي، مؤسسة المعارف، بيروت. -
 دالئل اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، تحقيق: محمود محمد.  -
 شرح المعمقات السبعة، ابي عبد اهلل الحسن الزوارشي. -
نقمو شرح ديوان طرفة بن العبد، مع شرح األديب يوسف األعمم السنتمري،  -

 وصححو: مكتب سمفسون. 
 شعرية جستوفسكي، ترجمة: د. جميل نصيف، دار نوبقال لمنشر، الدار البيضاء. -
 لسان العرب، ابن منظور، دار المعارف، مكتبة نور اإللكترونية.  -
 مصطمح المفردات األدبية والتناص، رامي بوشياب، مجمة عالمات ونقد، جدة.  -
 ، سعيد عموش، دار الكتب، بيروت.  معجم المصطمحات األدبية المعاصرة -
معجم المصطمحات البالغية ونظورىا، أحمد مطموب المجمع العممي العراقي،  -

ٜٔٛٚ . 
(، ٙ(، العدد )ٕ٘دراسة اسموبية، جامعة بابل، مجمد ) –معمقة طرفة بن العبد  -

ٕٓٔٚ. 
 مفردات الفاظ القرآن لمراغب األصفياني، تحقيق: عدنان صفوان داّودي. -
مم النص رؤية منيجية في بناء النص النثري، حسام أحمد فرج، تقديم: نظرية ع -

 .ٖٕٓٓسميمان العطار ومحمد فيمي حجازي، القاىرة، 
 


