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 المعجم الوجداني في شعر البحتري 
 مستخلص

للل       إن لكلللا رلللاار مللل  الجلللعرا  الوجلللداصيي  لغتاللل  الزاملللة بللل ، والتللل    يللل  مع  ا
الجعري ا  غيلر  مل  الجلعرا ، إن مصهلم ج يعلا مسلتزدمون اللغلةا الجلعرئة ا ملاعيلةا للتع يلر 

ع اللغللةا ب للا مازللدر ماكللارا  ومجللاار  الل  ص اللا هم الوجداصيللة ال ت االللة، االجللاار الوجللداص  م للو   
الوجداصية، اقد بدت لغة ال لتري هادعًة رقيقة ا  سياقات اللب وطيف الزيلا،، ك لا م جهلا 
بعلامر ال يئة م  حول  لتل ا دننٍت مخرى با ضااة إلى دنن ها ال ع  ية ا  سلياقات 

لللي  ال  سلياقات انغتلراب ومف ال  يعة، ك ا بلدت اصععاليلًة ااطةيلة لتع لر ال  االلم وال
والللل ن لعللراح ااح للة مو اقللدهم بللال وت، وجللا ت ج لللًة رملليلة الل  سللياقات العزللر اللل ا   
ومدح اآلخر، وسهلًة واضلة ا  سياقات اله ا ، اال ع م الجعري  ت لاا  لغتهل    علا لللاللة 

 اللعسية الوجداصية ال هي لة الى الجاار.

 اص ، رعر، ال لتري، اللغة.ال ع م، الوجدالكلمات المفتاحية: 
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Emotional Dictionary in Al-Bahtari's Poetry 

Mohamed Ahmed Mohamed Ahmed Al-Desouki 

A PhD Student at the Arabic Department 

Faculty of Arts, Port Said University 

Abstract 

Every poet of the emotional poets has his own language that 

distinguishes his poetic dictionary from the other poets. In spite of 

that, all of them use the inspiring language to express their different 

emotional trends. The emotional poet forms the language to serve his 

ideas and emotional feelings. Al-Bahtari's language seemed to be 

quiet and tender in the contexts of love and phantom of imagination. 

He mixed his language with environment factors to have other 

semantics beside its lexical semantics  in the contexts of describing 

the nature. Also, his language seemed to be passionate and 

emotional to express pain and homesickness in the contexts of 

expatriation and sorrow for leaving the lovers or by losing them due 

to death. His language was abundant and eloquent in the contexts of 

self-pride and praising the others. It was easy and clear in the satire. 

The poetic dictionary differs in language according to the 

psychological state that overwhelms the poet.  

Keywords: Dictionary, emotional, poetry, Al-Bahtari, 

language. 
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مملللاب ال ع لللما الجلللعري  لل لتلللري   دالللدظ ملللللوه اللل  ملعااللل  ومعاصيللل ، بل لللم اصت اعللل      
للعصلللر الس اسللل  الللل ي رلللهد اصتقلللان حبلللارئا، ون صعلللل  بالت دالللد والت لللور الللل ي مملللاب 
ال ع ما الجعري لل لتري انصسالخا م  التراث الجعري القلدمم، بلا صعلل  بل  انر  لالا بلالتراث 

للهلل  الل   للل  القللدمم، وانقتللد لل  بللالت ور اللبللاري واللقللاا ، م  ا ا بجللعراع  وملاكللا اهم، وم جا
للللاه الجلللعرا  الوجلللداصيي  ج يعلللا، اقلللد  حلللرا  ممللللاب هللل ا ان  لللا   لللب طاقتللل  –م  كلللاس حسا

الللى من ماولللوا مللر   ي  بللالتراث الجللعري القللدمم، مللوا  قي  بيللل  وبللي  ط يعللة الليللاة  -وثقااتلل 
يللة ال داللدة. وقللد قللاموا الل  هلل ا ال  للا، بللدور ك يللر الل    للور ملعللاه العصللرئة والت ربللة ال ا 

اللغلة ومسلالي  ها، الَحياوا كليلرا مل  االعلاه القدم لة وبللوا ايهلا حيلاة جدالدة، ومغلالوا ملعلاه اللغلة 
ب ليلللر مللل  الولللال، وا مللللا ات التللل  للللم  كللل  لهلللا مللل  ق لللا، وابتكلللروا كليلللرا مللل  التع يلللرات 

زئللة، حتللى مملل أ لهللم مسلللوبظ مت يلل  اتعللر  اليلل  ال تلقلل  بسلل ا   والتراكيللب والصللور  ال  ا
 .(1)اللغوئة والعلية ال للواة 

إن  ال ع م الجعري م  الاملر الجلعر ااوللى التل   تلَثر بلالت ور اللبلاري، و ن للم     
اتز  مورةا  غيٍر حاسم م  مرحلة إلى مخلرى... وملل  من بلدم الجلعرا  ات هلون إللى الت ربلة 

وئهت ون بتصوئر ال جاار وانصععانت وئلتعتون إلى مجاهد ال  يعلة وئرب لون بيلهلا ال ا ية 
وبي  وجلداصهم مخل ت طاععلة ك يلرةظ مل  االعلاه ال ل  للة باللدننت الجلعورئة وال  اليلة  تلردد 

ل  يعللة الت ربللة  -وخالصللة محياصللا-الل  ا للار هم ومللورهم، م ت جللًة محياصللا بَلعللاه  قليدمللٍة 
 .(2) دادة الوجداصية ال

وئعلللود العبلللا اللل   جللل يا ال ع لللم الجلللعري اي رلللاار إللللى ال يئلللة بلواحيهلللا السياسلللية     
وانجت اايللة واللقاةيللة، وكلل ل  إلللى ال وت للة وانسللتعداد الع للري اللل ي جه للا اليلل  الجللاار، 
و لللى ط يعللة   ربتلل  ال ا يللة. ولهلل ا الل ن مع للم مي   رللاار إص للا اتجلل ا ملل  م  للا االعللاه 

ة الللى كياصلل ، ومه للا م لل  ملل  ممللر ا صللا، هلل ا ال ع للم بلغللة الجللعرا  السللابقي  للل  ال هي للل
وبلغللة رللعرا  اصللر  الل ن الجللاار الوجللداص  ا قللى الللى الللدوار مع   للرا الل    اربلل  الجللعورئة 

 بلغت  الزامة الت   ه ي   م  غير ، وبالتال  ا قى ل ع    خصوميته .
                                                 

مع 1891ع 2 صاا ع د اا  اج اا ط، اج االع طا، اجربياا  اجي   اا ع   اا   ع  (االتجاا ا اجدااا اي  لاا  اجعااي  اجي  اا  اج ي1)

.  يرظاا ا االتجاا ا اجدااا اي  دراا  نااي اف اجر اا األ لاا  اجيااا  اعطااداع ردياا ا د اا  د  اا  اج اا  ع ، اا ج  181ص

 .211مع ص2112ط است  ع ك    اآلطابع ا طي  طط   ع 

 .051( االتج ا اجدا اي  ل  اجعي  اجي    اج ي ص ع ص2)
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  ية الجعرئة ا  وجداصيات ال لتري.وةي ا ال   وضيأ ابرز الدواعر ال ع     

 دائرة ألفاظ الحب وطيف الخيال: -أ
مهعد ال لتري م  مبرز الجلعرا  الل ا  اارلوا   ربلةا الللب واسلتله وا اكر هلا، وكلان  لل      

 ا  إطار رؤئة  ا يٍة متكاملة، بدا ايها الجااره ملتهبا الوجدان. 
 األلفاظ الدالة على أوصاف المحبوبة: -1

جد ا  مع م ال لتري اللغوي العداده مل  االعلاه التل   ع لر ال  موملا  ح ي تل ، ب لا وه     
لر ا  يلار التل  كلان مسيجلها الجلاار، مل   لل  االعلاه )غا ااْرالا (  -اد، الى حالة العجل  والها

 :(1)ليع ر ا  بياضها وطولها

 
( دنلة الى إرراقها وصبار ها    د    :(2)وم   ل  ااوما  )حه رة الزا

 
ها وردمة( دنلةظ الى اتلتها وطيب راعلتها      :(3)و)ايوصهها ساحرة( و)خدوده

  
 :(4)وه  امرمة )اا رة ال ْر ( دنلةظ الى حياعها    

 
( دنلة الى حسلها واكت ا، خلقتها      :(5)وه  )ثقيلة ااردا ( )خةيعة القد  

 
 لي  مولاهرا ال ئللة مللاا )الل لو،( التل   كلون الل  ك لا اسلتعان ال لتلري باالعلاه التل       

 :(6)رجا ال رمة، اقا،

                                                 
 . )اجخف ف(1/918ع 0طيدان اج حت اع تح  قا حسن ك طل اجا  ل ع طا، اج ي ،فع طا ع   (1)

 . )طجز ف اجك طل(1/911( اج يدانع 2)

 . )اجخف ف(2/229( اج يدانع 0)

 . )طجز ف اجك طل(1/911( اج يدانع 1)

 . )طجز ف اجك طل(1/911( اج يدانع 5)

 . )اجدال (0/1920( اج يدانع 9)
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وااومللا  السللابقة م ت عللة  رسللم مللورة ج اليللة كليللة ا للر الهللا الجللاار ملل  خللال،     

 ملعاه خامة مااصت  الى التع ير ا ا بداخل  م  إا اب وواجد   ا  م  محب.
 األلفاظ الدالة على فراق األحبة: -2

اللل  رلللعر ال لتلللري العدالللده مللل  االعلللاه التللل   لللد، اللللى الللراح مل وبتللل ، مللل   لللل  وهجلللد     
 :(1)االعاه )ال غيب(

 
للللواة  التللل       واسلللتعان بلعولللة )العهلللد( ليتللل كر ااملللار ال  يللللة التللل  قبلللاها مللل  ح ي تللل   اا

 :(2)ابتعدت ال 

 
قاار( للدنلة الى رقاع  بس ب بعد -واستع ا ملعاه )البلى      :(3)ها ال الس 

 :(4)السأ( ليع ر بها ا  ملم العراح، اقا، –الدم  –ك ا استعان بَلعاه )ال  ا 

 
 :(5)ون م ل  الجاار بعد اراقها إن من ارسا لها )السالر( لعلها  رضى ال     

 
 األلفاظ الدالة على الجفاء بين األحبة ولوم العاذل: -3

لعلللاه الداللللة اللللى جعلللا  ال ل وبلللة، مللل   لللل  االعلللاه اات لللد ال لتلللري اللللى الللدد مللل  اا    
 :(6)العتاب(، مقو، -ا رعاح -)اللور

 
                                                 

 . )اج ديل(0/2111( اج يدانع 1)

 . )اجك طل(0/1951( اج يدانع 2)

 . )اج ديل(0/2111( اج يدانع 0)

 . )اج ديل(2/212( اج يدانع 1)

 . )اجدال (0/1802( اج يدانع 5)

 . )اجك طل(1/011( اج يدانع 9)
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ها -الهاْ ر -وئستعي  بَلعاه )لج      :(1)الصدود( للدنلة الى ه رها ومد  

 
 :(2)ال عد( -ال ل  -التَب  –ال عا  -وم   ل  استع اله  ملعاها )ا خال     

 
 :(3)القسوة(، ةيقو، -لى جعاعها م  خال، ملعاه )الرح ةوئ ره  ا    

 
وقللد كللان للعللا ، صصلليبظ الل  رللعر ال لتللري الوجللداص ، اهللو م للارد ال لتللري ومعجللوقت ،     

رقةا اللهب  :(4)وئلوم  الى ه ا اللب، ةيج و الجاار له ا )الالح ( حه

 
د   بيلللم مللدى حرقللة ك للد  جللر ا  إن االعللاه التلل  م للى بهللا ال لتللري ليع للر الل  مسللا  وواجلل    

 ه ا اللهب، حتى مم أ مصدرا صقٍد م  اللُّوار.
 ألفاظ الطيف: -4

لواى التل  مسيجلها      استع ا ال لتري لعوةا )ال يف( الت  جا ت لتجع  القلياا م  آنر ال ا
 :(5)الجاار، اقا،

 
 :(6)وقد مجير إلى ال يف بلعوة )الزيا،(    

 
 :(7)ا  ااماك  )ال ْقع رة( وئَ ي  ال يف    

                                                 
 . )اجخف ف(2/211( اج يدانع 1)

 . )اجخف ف(2/211( اج يدانع 2)

 . )اج ت  ،ب(1/015( اج يدانع 0)

 . )اجدال (0/2119( اج يدانع 1)

 . )اج س ل(1/189( اج يدانع 5)

 . )اجدال (0/1802( اج يدانع 9)

 . )اجك طل(2/1112( اج يدانع 2)
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 :(1)وئ كر الجاار االعاها الدالة الى وقم زئارة ال يف، وملها )الص أ(    

 
 :(2)وقد  كون زئارة ال يف وقم )الدُّجى(    

 
 :(3)والهد  م  زئارة ال يف   داده هوى الجاار والتغلب الى )اله ران بالوما(    

 
 :(4)ل يف ايرحب ب  م  خال، ا ارة )مهال ب اعرصا(وئتل   الجاار به ا ا 

 
ملل  خللال، مللا سلل   ات للي  مللدى  وايلل  ال لتللري الل  اختيللار ملعاالل  ال ع  يللة الوجداصيللة     

لللب ومحوالللل ، حيلللث وضلللعها اللل  سلللياقها اللللدنل ، ا لللا ت مع لللرًة اللل  رؤئلللة  الداللللة اللللى الله
 الجاار ل ا   ومل وبت ، وحققم الغامةا م  وجودها.

 دائرة ألفاظ الطبيعة: -ب
لعتللم ال  يعللة ب لاارهللا ال دمعللة صوللرا ال لتللري، ا ل لللم ص عللا ةياًضللا  لهاملل ، وقللد مجللاد     

، ولللللم م تللللف بالللللدود اللسللللية الللل   ال لتلللري ومللللفا ال  يعلللة بلوايهللللا الصللللامم والصلللاعم 
الوملللف، بلللا اصغ لللن ايهلللا واصععلللا معهلللا، وملللا، لتجزيصلللها ومجلللاركت ها ماراحللل  ومح اصاللل ، 

 ا ا ت رؤئت  لل  يعة  ع ن بوضوح دوااعا  ال  لوصةا، ومجاارا  الداخلية.
 ألفاظ الطبيعة الصامتة: -1

كاصللللم اازهللللار وال سللللا ي  ملللل  مج للللا ال لللللاار إلللللى قلللللب ال لتللللري، ةيسللللتزدر ملعللللاه     
لدس(  ع يرا ا  ج ا، ما وق  الي  صور -اللور -)الرئاض  :(5)السُّ

 

                                                 
 . )اجخف ف(0/1902( اج يدانع 1)

 . )اج ديل(2/1111( اج يدانع 2)

 . )اج ديل(2/1111( اج يدانع 0)

 . )اجك طل(0/1899( اج يدانع 1)

 . )اجك طل(2/1128( اج يدانع 5)
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مهرُّد( دنلًة الى كلرة ملواصها - رك ا استزدر )الت         :(1)ال ُّ

 
 :(2)واستزدر )ال س ( دنلًة الى طيب راعلتها    

 
 :(3)وه   الرئاض م سو موراقاها )لؤلؤه ال  ا(    

 
وقللد  لل للم الرئللاض )باليواقيللم( التلل  اصتجللرت الللى وجههللا الل  ملوللر بللدمٍ  ملل  زاهللر     

 :(4)اللو ار

 
الللللل  مللللل  ال  يعلللللة الصلللللامتة اسلللللتزداره زاهلللللر )الل لللللْرجن(  ع يلللللرا اللللل  ج لللللا، ومللللل   عا    

 :(5)مل وبت 

 
ل لاار( كلامًة ا  ردة اح رار خدود ال ل وبة     مان )ال ه  :(6)ك ا استزدر زاهر الرُّ

 
 :(7)اللزيا( ةيصف ج ا،ا إحدى حداع  العراح بقول  –وئهيم وجداصيا بَر ار )ال ئتون     

 
 :(8)ئجير إلى )الربي ( الباح  ال زتا، ا  حسل  بقول و     

 

                                                 
 . )اجك طل(2/1128( اج يدانع 1)

 . )اجك طل(2/1191( اج يدانع 2)

 . )اج ديل(0/1811( اج يدانع 0)

 . )اج ت  ،ب(1/2129( اج يدانع 1)

 . )اجخف ف(2/201( اج يدانع 5)

 . )اجخف ف(1/518( اج يدانع 9)

 . )اجخف ف(1/2112( اج يدانع 2)

 . )اج ديل(1/2181( اج يدانع 9)
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وك للا احتعللى ال لتللري بَلعللاه الرئللاض والربيلل  الل  رللعر  الوجللداص  ص للد  اتغلللى بَلعللاه     
ال يللا ، باات لللار ال للا  مصلللدر الليللاة الللل ي وت لل  اللللل  ل  يلل  الكاعللللات، ايلل كر العدالللد مللل  

اللي  معتزلر بقومل  ن م لد رليئا مجل ههم مابلا االعاه الدالة اللى ال لا ، وملهلا )الغيلث(، 
مللللل  الغيلللللث، اهلللللم مسلللللراون بتقلللللدمم الع لللللا  للللللللاس اللللل  وقلللللم ضللللل  )السللللللاب( الللللليهم 

 :(1))بالق ر(

 
وحي  اتغ ، مجل   وقل  حلداث ال ل وبلة بلل )الوابلا( جلاد بل  )الغ لار( اللى مرض رلدادة     

 :(2)ال لا

 
ة ال توكلا ليصلا بل  بلي  قصلري ال ععلري والسلا ، ومرار إلى )اللهر( ال ي رق  الزليعل    
 :(3)اقا،

 
 :(4)و)ال ركة( م  االعاه الدالة الى ال  يعة ال اعية ا  وجداصيات ال لتري، مقو،      

 
وملل  االعللاه التلل  اسللتهوت ال لتللري الل  ومللف ال  يعللة الصللامتة لعوللة )الليللا(، اهللو     

 :(5)ي بقول م لا حالة رعور بالزو  حي  مصع  ال لتر 

 
لر   ا  حي   َخ  لعوة )الليا( بهعًدا آخر الدما  ج  بلالة م  السعادة الغلامرة، اللدما ملبه

 :(6)طيف ال ل وبة ةيعبل  الى )الص أ( وئزجى سراةا اصقباع ، مقو،

 
 وه  ا  غدو لعوةا )الليا( رمً ا لكلير م  ال جاار الوجداصية ال تلاقبة.

                                                 
 . )اج ديل(2/1190ج يدانع ( ا1)

 . )اجك طل(1/2111( اج يدانع 2)

 . )اجك طل(0/1190( اج يدانع 0)

 . )اج س ل(1/2119( اج يدانع 1)

 . )اج ديل(2/212( اج يدانع 5)

 . )اج س ل(1/102( اج يدانع 9)
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  :(1) در( وسيلًة لل لاجاة مثلا  الليا الى طرئقة الوجداصيي ، ةيقو،وقد اتز  لعوةا )ال    

 
  :(2)الهال،( مداًة لومف ج ا، مل وبت ، ةيقو، -وئتز  ملعاها )الج ن    

 
وه ل ا  عللددت االعللاه الدالللةه اللى ال  يعللة الصللامتة الل  مع لم ال لتللري الوجللداص ، وقللد     

وًحلللا مللل  روحللل  وحيلللاة مللل  حيا للل ، وم جهلللا بلللراع الجلللاار اللل   وايعهلللا، اَضلللعى ال يهلللا ره
بعلامللرا حيوئللٍة  هبللع  اليهللا حركللة، ا للدت ال  يعللة الصللامتةه  ا للا صاطقللًة  لاجيلل ، وكاصللم 

 االعاه وسيلتا  ا   ل  بدنن ها ا ملاعية ال تلواة.
 ألفاظ الطبيعة الصائتة: -2

بَلعلاه  -ممبلا–الوجلداص ، اهلتم وك ا اهتم ال لتري بَلعاه ال  يعة الصامتة ا  مع        
ال  يعة الصاعتة، وكان مجهده الليوان الد الجلاار الالا  ع يرئلا غليلا بلالتلوئ  والتللوُّع، حيلث 
وقللف اللللد مرللهر الليواصلللات االيعللة وغيلللر االيعللة. وحسيقلللًة إن هلل ا التقسللليم لللم م للل  مجلللغا 

اهليللر ااطعتلل  الل   للل  وجللدانا الجللاار، ومللا كللان مجللغل  هللو مللا   ليلل  اليلل  حواسلل ، ومللا 
 العالم.

وقد  عددت ملعلاه الليواصلات االيعلة ال  رلعر ال لتلري الوجلداص ، كاللاقلة والزيلا والغللم     
اة( اصلى ال عير البزم م رًزا قو ها وسراتاها لاْلدا   :(3)وغيرها، ااستزدر لعظ )العا

 
  :(4)ها ردةا ااسعاروا  موض  آخر م ل  اليها )القال (  ع يرا ا  طولها و ل ل      

 
  :(5)وئصف الزيا )بالجواعا( دنلة الى سراتها ومباع ها ا  ساحات ال عارك، ةيقو،    

 

                                                 
 . )اج س ل(2/959( اج يدانع 1)

 . )اج س ل(1/2111( اج يدانع 2)

 ديل(. )اج 2/888( اج يدانع 0)

 . )اجخف ف(2/892( اجدخ انا إ  اع اإل ل.  اج الصا اإل ل اج دي  . اج يدانع 1)

 . )اجك طل(1/112( اج يدانع 5)
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ا( دنلًة اللى كلرر مملا ارسل ، ومصل  مهلا للدخو، ال علارك  -وئستع ا ملعاها )مغر     مل  
  :(1)واللروب، ةيقو،

 
الاج ة لبلععها، ااسلتزدر لعولةا )ربيًبلا(  وكاصم ماكار   لدور حلو، كلون الغللم متزا للةً     

  :(2)دنلًة الى ضعف بل  ال ان ا  مواجهة ماداعهم، اقا،

 
وملللل  الليواصللللات غيللللر االيعللللة اسللللتع ا لعوللللة )اللللل اب( التلللل  جللللا ت كوسلللليلة ل مقللللاع     

  :(3)باللسا ، اقا،

 
  :(4)سي رة، اقا،واستزدر لعوة )البيغم( ملان للس و والعو ة، ورمً ا لل  ش وال    

 
  :(5)وقد استعان )بالو ا ( ل ا  ل ل  م  دنلة رم ئة الى ج ا، ال ل وبة، اقا،    

 
ك ا وردت ملعاه  د، الى ال يور الت  اامجها الجاار، والت  كان لهلا  لَثير ك يلر ال      

  :(6) وجداص ، م   ل  االعاه )ااجاد،( رمً ا للقوة والسراة

 
ْؤر واراح ااح ة، اقا،واستزد       :(7)ر لعوة )الغراب( االمًة الى الجُّ

     
الهلللار( ليع لللر مللل  خالله لللا اللل  الزلللراب الللل ي حلللا بلللَرض  -واسلللتزدر لعوتللل  )ال لللور    

  :(8)ااادا ، اقا،

                                                 
 . )اجك طل(0/1211( اج يدانع 1)

 . )اجدال (2/1291( اج يدانع 2)

 . )اج س ل(1/81( اج يدانع 0)

 . )اجك طل(1/199( اج يدانع 1)

 . )اجخف ف(0/1090( اج يدانع 5)

 . )اج از(2/1111( اعا طلا يدع طن اجا د،. اج يدانع 9)

 . )اجك طل(1/5( اج يدانع 2)

 . )اج از(1/2109( اجب ما يدع طن اج دم اجاغ  . اج يدانع 9)
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  :(1)واستعان )بهداا الل ار( ليع ر ا  مل   لعراح م  محب، اقا،    

 
  يعلة الصلاعتة من الجلاار قلد وا  ل  ال  اسلتزدار االعلاه  ات اتبأ م  ملعاه مع م ال    

اللللدننت ال لاسللل ة للان للل  الجلللعورئة، وال ع لللرة اللل  م لوصلللات صعسللل ، حيلللث وا لللف االعلللاه 
بلدننت   ئلد اللى اللدننت التل  اللا اليهللا ال ع لم اللغلوي، اَكسل ها ال  سلياقها ال داللد 

الصلر )اللاقلة( الوح  ب ملرار الجلاار اللى  ل لا دننٍت جدادة، ا لاًل ميله  ل كلار مل  
ال جاح للومو، إللى مرض ال  لدوح مو ال ل وبلة، وكل ل  وملع  ل لاسل  )الو لا ( ملا هلو 
إن رمللل  ل  لللا، ال ل وبلللة، واسلللتزدار ملعلللاه )الوحلللوج( رمللل ظ للقلللوة والجللل ااة، و)الغلللراب( 

هللل ا العلللراح. إن  ركيللل   و)ال لللور( رمللل ظ للجلللؤر لعلللراح ااح لللة، و)هلللداا الل لللار( ب لللا ظ بسللل ب
ال لتلللري اللللى ملعلللاه معيللللة مللل  مسللل ا  الليواصلللات وال يلللور لللل  دنلتلللان، إحلللداه ا حسيسيلللة 

 وااخرى وجداصية، وه   ااخيرة ب  يعة اللا، ه  ااكلر حبورا ا  وجداصيات الجاار.

 دائرة ألفاظ االغتراب: -جـ
ي بللي   لل كر الللوط  والتجللوح  وزاللم موضللواات الغربللة والللللي  الل  وجللداصيات ال لتللر     

إلى معال  ، والج وى مل  انبتعلاد ال  ااهلا وااح لاب وااملدقا ، و وجيل  العتلاب للل ات 
للد  للل  الل   الللى اختيللار انغتللراب، و صللوئر  اللسللرات التلل  معللاص  ملهللا الجللاار، وقللد   س 

ملليا مماملل  بللث   الت للارب ال ا يللة للجللاار الل  دمللار الغهربللة، و صللوئر   كرئللات الصلل ا، و عا
 واهود   السعيدة ا  دمار .

 ألفاظ الغربة والحنين إلى الوطن: -1
ملل  ال علللور من ال لتللري  للرك موطللل  ااو،ا )مللل ج( ورحللا إلللى العللراح ممللاًل الل  الجللهرة     

للعة السلليش، لكللل  بعللد اتللرة ملل  اللل م  حلل   إلللى موطللل  ااو،، ااسللتع ا ملعللاه ) اركلل   -وسا
 :(2)دى ال عاصاة الت  اارها بس ب  رك موطل ، اقا،مهرئد( لي ي  م -اختياري 

 
                                                 

 . )اج ديل(2/1001( اج يدانع 1)

 . )اجدال (2/991( اج يدانع 2)
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وئتزللل  مللل  )خلللاطر الجلللوح( مداة  ع يرئلللًة اللل  ال عاصلللاة اللعسلللية التللل  ماجلللعر بهلللا جلللر ا      
 :(1)اغتراب 

 
 :(2)وئؤصب صعسا  الى ادر رضاها )ب قسور حوها( م  اللياة واغتراب ها طلً ا لل  ئد    

 
يللات السللابقة قللد  لللو، إلللى   ربللة رللعورئة  للوح  للجللاار بال اضلل  إن ال  للان الل  ااب    

ال جلللرح والللل كرئات السلللعيدة، اتكلللرار االعلللاه الداللللة اللللى حاللللة اللللللي  إللللى اللللوط   ؤكلللد 
اااكلللارا التللل   للللأ اللللى وْاللل  الجلللاار، و قلللدر رؤئلللًة وجداصيلللة للتع يلللر اللل  الللولللات التللل  

ها.  ملاو، من مستعيدا
 ين إلى المحبوبة:ألفاظ الغربة والحن -2

للواة ، واللم  كراهلا ن   لرح      م  ال علور من ال لتلري قلد محلب ال  موطلل  اتلاًة  سل ى  اا
 اكر ا  بعد من  رك موطلا  وا    إلى العراح مماًل ا  الراعلة وسلعة السليش، لكل  الا ح هلا 

  الللل كرئات بالعدالللد مللل  االعلللاه التللل   ليلللر راسلللًزا اللل  وجداصللل ، اع لللر اللل  هللل ا الللللب و لللل
 :(3)مم ةي ( -الج  ا  وااسى الى ملام العراح، ملها )مليف

 
 :(4)وئت كرها )ا  كا وقم( وطيعهها م رح خيالا  )ا  كا حي (    

 
تهون(      :(5)وئ    الى اراقها بل )الدم  الها

 
 :(6)ليع ر ا  ملم انغتراب ا  ح ي ت ول م(  -العراح -وئستزدر ملعاه )ال  ا     

                                                 
 . )اج ديل(2/891( اج يدانع 1)

 . )اجخف ف(0/1211( اج يدانع 2)

 . )اجدال (1/2292( اج يدانع 0)

 . )اجدال (1/2292( اج يدانع 1)

 . )اجدال (1/2299( اجبتدنا اج راب. اج يدانع 5)

 . )اجدال (0/1518( اج  زلا أقاى أ ر ن اج ي  . اج يدانع 9)
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إن ال لتلللري اللل  اغترابللل  داعلللمه الجلللوح واللللللي  إللللى مح تللل ، اوهلللرت اللللى ملعااللل  سللل ةه     

التركيلللل  العللللاطع  والوجللللداص ، وا سلللل م بال سللللاطة وال صللللداقية، اصهللللا ا للللرت الللل  رللللاار 
 مغتر ب مادح  العاطعة.

 ألفاظ الغربة والحنين إلى األصدقاء: -3
وك للا  اكللر الجللاار ملعااللا  للد، الللى ملللم انغتللراب الل  الللوط  وال ل وبللة، مورد العداللدا     

للف  -الاا   -م  االعاه الت   ع ر ا  العاقد وانبتعاد ا  ممدقاع ، م   ل  االعلاه )مزا
مهغي  للب( اقللد مورد الجللاار هلل   االعللاها ليع للر الل  مسللا  ملل  ابتعللاد مللدمق  العللتأ بلل    -رللاهد

 :(1)، اقا،خاقان ال 

 
وا  م ان آخر ات كر مدمق  )وميًعا( وقلد صعل  إللى محلد ثغلور الجلار، الل  ن ال لتلري     

لل ب(، وكلهللا ملعللاه  -دمللوا  -الصللب   -ح صللا ك يللرا الللى اراقلل ، ااسللتع ا ملعللاه  )الهللاعم سا
 تسللم بالسللهولة والقللرب ملل  العهللم، والل  صعللن الوقللم دالللةظ الللى حالللة الللل ن والجلل ا  التلل  

 :(2)سيجها الجاار صتي ةا اراح مدمق ، اقا،م

 
و  ا كان اغتراب اامدقا  وال عد الهم ا عث الج  ا وااسى، ا ن مو هم اا ئلد مل  هل ا     

ل ا ، اتلرا  ال كر العدالدا مل  االعلاه التل   ع لر ال  مسلا  ومرل اص  لعلراح ملدمق ، وربيللب   الج 
ر  بَلعاه   :(3)آمره ( مقو، -صاه  الدهر -)صاوباةصع ت  الزليعة ال توكا، ات ك 

 
)مق رًة( بعد موت الزليعة  :(4)ومم أ القاْصره

 
                                                 

 . )اجك طل(1/111( اج يدانع 1)

 . )اج ديل(1/108( اج يدانع 2)

 . )اج ديل(2/1112( اج يدانع 0)

 . )اج ديل(2/1119 يدانع ( اج1)
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 :(1)وحا ب  )ااسى( بعد ال ه ة

 
لللم الكليللرا ملل  الللدننت  إن االعللاه التلل  حجللدها الجللاار  ع يللرا الل  اللراح الزليعللة قللد ح ا

 لل ا االللم وال عاصللاة التلل   قوقلل  ال تجلللة  بالسللواد، واللاالللة بااسللى والللل ن، لتوضللأ بجللدة ا
اقلللا لرؤئلللة  الجلللاار بلللداخلها، الللَاهرت  لللل  االعلللاهه لوصلللا قا ً لللا مللل  ا حسلللاس بلللانغتراب وا

 الجاار الوجداصية.
لرت اللد  م لام ا ا بلداع،      ل  وا   لقد ااصى الجاار   ربًة اغترابية ملي ة، وتي  م إحساسا

ا  ، ح لت  ملعاهظ وجداصيلة سل سلة مع  لرةظ ال  ال وقلف اكان  ل  الجعر ال ؤثره بدنن   و ملا 
 ب ا اقتدار.

 دائرة ألفاظ "األنا" واآلخر: -د
ل  ودواخلهلا، وقلد        لم  ات ال لتري ا  وجداصيا  ، اع ر م  خاللها ال  م لوصلات صعس 

  االم مورة ه   الل ات   ًعلا نخلتال  الت لارب، وال واقلف التل   لَثر بهلا الجلاار و عاالا 
 ايها م  اآلخر.

 ألفاظ الفخر الذاتي والجمعي: -1
اسللللتعان ال لتللللري بالعداللللد ملللل  االعللللاه التلللل  مااصتلللل  الللللى إبللللراز رؤئتلللل  الوجداصيللللة الللل      

ود -العا ر -انات از والعزر ب ا  ، م   ل  االعاه )اللا ر ار( -ال ه  :(2)الوا

 
 :(3)وهو )مهيب( كلْصا السيف    

 
 :(4))العابب( )الصارر( )طوئا الل   اد( ال ي هو مصدر قو   وئعتزر بسيع     

 

                                                 
 . )اج ديل(2/1119( اج يدانع 1)

 . )اج ديل(2/1192( اج يدانع 2)

 . )اج ديل(2/212( أا فا أح  ا  ل   ئ. اج يدانع 0)

 . )اج ديل(2/212( اج يدانع 1)
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 :(1)حسلةه الل وم( -بهية -وئلتع  بقواا  رعر ، اه  )مجرقة    

 
وملعلللاه العزلللر القا الللل  كلللان لهلللا صصللليبظ واالللر اللل  رلللعر ال لتلللري الوجلللداص ، اقلللد كاصلللم     

ال  ملعلاه اراقلة ااملا والجل ااة  معاص  العزر ال ل ل  م  روح العص ية الق لية ملصورة
والكللرر والللللم والتغللل  ب لل ثر مهللل  واجللير  ، ا لل   للل  االعللاه التلل   غلللى بهللا ال لتللري من 

 :(2)ق يلت   طيئ  ارام )بال َس وال ود(

 
 :(3)وبلد    ل م )ال عال ( ومطعالهها )مسودون( ال  ي     

 
 :(4)صعون )بال  د(الغيوث( ات -ورجا، ق يلت  ملا )الليوث    

 
وئ للدو ملل  خللال، اللرض مرللعار العزلللر اللل ا   وال  علل  اقتللرانه ماعللا، العزللر ببللل ير     

ال للللتكلم  ااصللللا  مو ال تكل للللي  )الق يلللللة مو القللللور( اللللل ا  معزللللر بهللللم الجللللاار، ومحياصللللا التقللللا 
العلاخرة. الجاار بي  )مصا( و)صل ( حيث ارى ادر اصعصلا،  ا ل  العلاخرة ال  الل ات القوميلة 

للْ  ،  وقللد وا  لل  ال لتللري الل  اختيللار مع للم ملعللاه العزللر ا للا ت ملعااهلل  ج لللًة قوئللة متيلللةا الس 
مع رًة ا  الل اسة والج وخ والع ة، لتلاسب اللالة اللعسيةا الت  مجلعر بهلا.  واللل  من هل ا 

لللعن اللونا مل  الجلعر للين رلعرا قلوة وااتل از السلب، بلا  غللى ةيل  الجلااره ب لا ملا ال  ا
ال جرئة م  كرئم الجيم وسل و ااخلالح، اكلان ااتل از  صا و جلا  صلوئرئاا للليلاة التل  اكت للم 

 ملكا هها ال ادمةه وال علوئة ا  اا قوم  واجير  .
 
 
 

                                                 
 . )اج ديل(0/1801( اج يدانع 1)

 . )اجخف ف(1/582( اج يدانع 2)

 . )اجخف ف(1/580( اج يدانع 0)

 . )اجخف ف(1/580 يدانع ( اج1)
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 ألفاظ اآلخر االجتماعي: -2
جا  ا  وجداصيات ال لتري العدالده مل  قصلاعد ال لدح، وهلو غلرضظ ات سلم ب  اللة االعلاه     

تها، و لل  اصل  مزاطلب ط قلًة خاملًة مل  الزلعلا  وااملرا  والقلادة، اال توكلا )الال  ورماص
 :(1)ا ئ  اللعن( -معوم -القدر

 
و ا للللدح  ااصللللا  الجللللاارةه اآلخللللرا انجت للللاا ، ات للللي  رلللل ااتا  التلللل   بللللاه  رلللل ااةا     

م لللة(، مقلللو، اللل   للل  مللللاا الوابلللا اللللداص  مللل  )الد   ملللدح العلللتأ بللل   )البللليغم البلللرغار(، وكرما
 :(2)خاقان

 
 :(3)وئصع  )با جال، والهي ة والتقوى والتواض (    

 
وملعاه رعر اله ا   دور حو،ا مواهر الداابة والغعلة وسراة ال داهة، واللعلب  باالعلاه     

والكدمللة والت عللا والللته م، وكللان ملل  ال  يعلل  من اللدور مع للم ال لتللري اله للاع  حللو،  للل  
ت وال عاص  ال تصللة بهلا، ومن  صلدر الل  ملعلاهظ و راكيلبه مقلربه إللى لغلة العاملة ال وضواا

للل  اآلخلللر بَصللل  )واْغلللد( اصللل    لللاو، اللللى  ملهلللا إللللى لغلللة ال للللوك وااملللرا . مللل   لللل  ا هامه
 :(4)الجاار

 
 :(5)وئلعت  )بالجق ( و)قتيا ماْار( بس ب سرقت  لألرعار، ةيقو،    

 
 :(6)ه ا اله ا ، اومع  )بالل  ار(ولم م تف الجاار ب    

                                                 
 . )اجك طل(2/988( اج يدانع 1)

 . )اج ديل(1/115( اج يدانع 2)

 . )اج ديل(2/1010( اج يدانع 0)

 . )اجك طل(0/1102( اج يدانع 1)

 . )اجك طل(0/1102( اج يدانع 5)

 . )اجك طل(0/1100( اإلق اف ل  اجف سا أن تكدن أطه د      أ دا غ   ذجك. اج يدانع 9)
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ر ال ه وُّ ن الا، ال عال  وال لامب إن ا  طرئ  )مم  ال غيبة(      :(1)واآلخا

 
 ألفاظ اآلخر الثقافي: -3

خيلللة، اقللد      بللة والد  إن ط يعللة اللغللة العربيللة قللادرةظ الللى اسللتيعاب االعللاه ااا  يللة وال عر 
الكليللرا ملل  االعللاه التلل  مبللي  اللصللره بهللا، وصوللًرا ان مخلل  العللرب الل  العللرس وغيللر هم 

اصر الجاار قد  عددت ةي  ملاهاه اللقااة ومجلاربهها بتعلدد ااجللاس الداخللة ال  ا سلالر، 
اقد ورد ا  مع م ال لتري الكليره م  االعاه ااا  يلة، وهل ا إن د، ا ص لا الد، اللى ثقاالة 

 الجاار ال تلواة الروااد.
 :(2)عاه العارسية ا  مع    الوجداص  )ا ارصد( و عل  جوهرا السيفا   اال    

 
 :(3)ولعوةه )ا اوان( و عل  ال  لنا الك ير    

 
 :(4)ولعوةه )ال رئد( و عل  الدابة الت   ل ا الرساعاا     

 
 :(5)ولعوةه )ال لود( و عل  اااالرا الك يرة        

 
مهْسته ( و عل  قاعد جيش الرورك ا وردت بعضه االعاه ال      :(6)رومية، ملاه )الدُّ

 
 :(7)ولعوةه )ال  ْ ر ئ ( ومعلاها: القاعد    

                                                 
 . )اجخف ف(1/12اج يدانع ( 1)

 . )اج ديل(2/920( اج يدانع 2)

 . )اجخف ف(2/999( اج يدانع 0)

 . )اجدال (2/292( اج يدانع 1)

 . )اجخف ف(2/228( اج يدانع 5)

 . )اج ديل(0/1928( اج يدانع 9)

 . )اج ديل(2/928( اج يدانع 2)
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 :(1)ك ا وردت بعضه االعاه اليوصاصية ا  رعر ، ملا )ا برئ ( و عل  ال هبا الزالا    

 
ْليااح( و عل  اآللةا ال وسيسية  اتا ااو ار      :(2)ولعوةه )خ 

 
ك ا وردت بعض االعاه ال صرئة القدم ة، ملا )ااسل و،( و علل  ج ًعلا مل  ال راكلب     

 :(3)اللربية

 
 :(4)ولعوة )الللول( و عل  كا  مدوئة   ل  العساد م  مس  مو ال ر مو كااور    

 
وقد خصا ااستا   حس  كاما الصيرا   ملق  الداوان الواصلا خاملا جعلل  لأللعلاه     

  رلللعر ال لتلللري، ومورد العدالللدا مللل   لللل  االعلللاه الدخيللللة التللل   لللد، اللللى ثقاالللة الدخيللللة اللل
 .(5)الجاار الواسعة، واستلهام  لكلير م  اللغات واالعاه ااجل ية ا  رعر 

 دائرة ألفاظ الحياة والموت: -هـ
 لقللد   لللم معللالمه  ات ال لتللري ا صسللاصيةه الل  مرللعار ، اع للر الل  م لوصهللا ودواخلهللا ب للا    

اتلاسللب ملل   للل  ملل  ملعللاه، وقللد لعللم اصت للا ا هلل   اللل ات الت للاربه )الليا يللة( التلل   سيجللها، 
 ك ا اصجغلم ب صيرها ال لتور ال ي ن معر مل  )ال وت(.

 ألفاظ الحياة في وجدانيات البحتري: -1
را الى قصر اللياة، اقا،      :(6)استعان الجاار بلعوة )السيش( متلس  

 
                                                 

 . )اجدال (2/1118( اج يدانع 1)

  ،ب(. )اج ت 0/1500( اج يدانع 2)

 . )اج ديل(2/891( اج يدانع 0)

 . )اجدال (2/1225( اج يدانع 1)

 .1/2899( رذا اج حث  يردانا "اعجف ظ اج خ    اجدا،طة ل  ني  اج حت ا". يرظ ا اج يدانع 5)

 . )اج ديل(0/1550( اج يدانع 9)
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 :(1)بلعوة )الدصيا( ا  سياح  ر اللياة، اقا، ك ا استعان    

 
ْيلللللللة -الغلللللللا  -(2)والللللل  حداللللللل  الللللل  الليللللللاة ال اجلللللللة الللللل كر )الراابيللللللب      -الللللللراح -القا

 :(3)الرئاحي (

 
 :(4)السلون( ولك  وهاج القصيد باح ما بقيم اللياة، مقو، -و لصرر )الليال     

 
السلليش، إن من مماملل  قصلليرةظ سللرئعة، اهللو )قاللْرض( ن  و)الجلل اب( بللاكورة الليللاة ومطيللبه     

 :(5)بد م   َدات ، مقو،

 
والليللللاة الللللد ال لتللللري من موللللا ال للللر  الللل  جهللللا، ان العقللللا رللللقا  ل صسللللان، ةيع للللر     

 -ال سيجلة -اللللم -العقلا -لهلو -ال لتري ا  وجهلة صولر  هل   مسلتزدما ملعلاها )التصلاب 
 :(6)ال ها(، مقو،

 
 :(7)الدما ( ا  داو   للهوى، ةيقو، -وئستعي  بل )الدموع    

 
 

                                                 
 . )اج ديل(1/202( اج يدانع 1)

 ( ا ع ،د د  ع  ر  اج  أة اجج    .2)

 . )اج طل(2/280نع ( اج يدا0)

 . )اج ديل(0/1292( اج يدانع 1)

 . )اجخف ف(1/521( اج يدانع 5)

 . )اج ديل(0/1919( اج يدانع 9)

 . )اجدال (1/02( اج يدانع 2)
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 ألفاظ الموت في وجدانيات البحتري: -2
وجد ا  مع م ال لتري الوجداص  العداده م  دواعر االعاه التل   ع لر ال  ال لوت، وكلا       

لللة( مللا اتعللل  بلل ، اعلل  حللداث الجللاار الل  حت يللة ال للوت ورلل وليت   الل كر )اامللاص  ال اط
 :(1)ل صسان ا  السيش ممد الدهر، ةيقو،

 
 :  (2)ك ا ا كر )الرمن( و)التراب(    

 
هللا      وال للوت ج للار ن اللرد  رلل  ، اليل للا ص لللم )ال لللون( بال توكللا لللم مسللت   جلللود  داعا

 :(3)ال ، مقو،

 
 -اللاع للللات –والللل  داو لللل  إلللللى ال للللوت الللل  سلللل يا العروسللللية مسللللتزدر ملعللللاه )الل للللار    

 :(4)ااقدار( مقو، ا  رثا   مب  سعيد اللغري  -اللوادث

 
 :(5)وئصف )الجيب( بَص  رسو، )الردى( اص  مل ر باقتراب اصقبا  ااجا، ةيقو،    

 
العللوت( الل  حداللل  الل  مرآ لل  وقللد صاملل ها العللدا ، اصهللا  رئلل  الجلليب  -وئلل كر )الع للر    

 :(6)و  كر  بال وت، ةيقو،

 
                                                 

 . )اج ديل(1/2902( اج يدانع 1)

 . )اج ديل(1/202( اج يدانع 2)

 . )اج ديل(2/1112( اج يدانع 0)

 . )اجك طل(0/1851( اج يدانع 1)

 . )اجس يع(1/95( اج يدانع 5)

 . )اجس يع(1/081( اج يدانع 9)
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ْ للللرك لللا      لللْو، –اسللللتعان بَلعلللاه )الغللللالر الغا اارلللليب الكاهللللا( اللل   عبلللليل  الجلللليب،  -الها
 :(1)مقو،

 
 :(2)وئلور ال لتري إلى ال يم م  العج  صور   إلى )الجهيد( ومكلر، ةيقو،    

 
 :المصادر والمراجع 

_ ان  لللا  الوجلللداص  اللللد رلللعرا  اللقلللاعض اللل  العصلللر ااملللوي، هوئلللدا الللل  ا يلللة 
 ر.2117رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة دميال، ال رج، 

_ ان  للللا  الوجللللداص  الللل  الجللللعر العربلللل  ال عامللللر، ا للللد القللللادر القلللل ، دار اللهبللللة 
 ر.1881، 2العربية، بيروت، ل

 .  3_ داوان ال لتري،  لقي : حس  كاما الصيرا ، دار ال عار ، مصر، ل
 

 
 
 

                                                 
 . )اج ديل(0/1919( اج يدانع 1)

 . )اجخف ف(2/919( اج يدانع 2)




