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امللخص

: تتناول هذه الدراسة الحقول الداللية للمرأة يف بنيتي،نظرا ألهمية درس التأنيث يف اللغة العربية واتصاله بالعديد من دروس النحو واللغة
 السلبية، املتغيـــرة/  السلوكيــــة والجسديــــة الثابتة واملتحولة:فعول وفاعل ودراسة دالالتهما الجسدية واملعنوية باألنواع التالية
 وقد جاء اختيار هاتني الصيغتني؛ ألننا ال نهتدي إىل داللة صفة،منها واإليجابية من خـــالل الخطاب الشعري خالل الحقب املــتعددة
 بيد أن صفات املرأة يف البنية الرصفية للوزنني (فعول،هذين الوزنني يف أنهما عائدان عىل مذكر أم مؤنث دون تحديد جنس املوصوف
 الجسدي واملعنوي وعليه ذيل البحث بـجداول إحصائية أمـكن البنـــاء عليها للــوصول:وفاعل) تمثلت يف حقلني دالليني رئيسيني هما
.إىل النتائج والتوصيات املتعلقة بالتصنيفات السابقة
. املرأة، حقل داليل، صفة، تذكري، تأنيث:الكلمات املفتاحية

Women's Adjectives and its Signification in the Morphological
Structure: Forms of Fa'il & Fa'uul, In Arabic poetry as examples
Loay Omar Badran
Abstract:

According to the importance of feminization in the Arabic Language and its relatedness to many fields of
grammar and linguistics; this study discusses the semantic fields of women's adjectives and descriptions in
the structures of: Fa'uul & Fa'il. The study will highlight the physical and behavioral significations according
to these types: Positive or negative lasting and changeable behaviors and physical attitudes; by studying the
Poetic Discourse throughout different eras. I have chosen these two forms because we cannot figure out the
gender of the described person without mentioning it. Also, women's adjectives in the Morphological structure
for the forms (Fa'il and Fa'uul) are found in two major semantic domains which are: physical and behavioral
aspects. In this study I have included statistical tables that I was able to work on; in order to include results and
recommendations related to the previous categorizations.

Keywords: Adjectives; Feminization; Masculinization; Semantic Fields; Women.
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بدران

املقدمة

من معاني صيغة فعول بوصفها صفة أنها تأتي بمعنى صيغة
(فاعل) ومن نحو ذلك قولنا :عجوز ،وحنون ،وصبور ،وهو ما
يستوي فيه املذكر واملؤنـث ،وعىل ذلك قس( :شكور ،وغيور،
وحسود) ،وملا كانت الصفة تستلزم موصوفا سابقا فإن صـفة
الوزن فعول تستلزم موصوفا سابقا أيضـا خشية اللبس يف
الكالم ،بمعنى أننا ال نهتدي إىل داللة صفة فعول يف أنها عائدة إىل
مذكر أم مؤنث دون ذلك املوصوف ،فإنْ ذكر املوصوف قلنا رجل
شكور وامرأة شكور ،ورجل قتيل وامرأة قتيل ،بذلك أمن اللبس،
فإن لم نذكر املوصوف فال بد من رد "الهاء" املؤنثة التي هي التاء
إىل صيغة "فعول" ،ولتبني هذا األمر ننظر إىل الجملة اآلتية" :يف
املسجد شكور" فإننا ال نعلم عىل أي موصوف تعود صفة صيغة
فعول "شكـور" عىل مذكر أم مؤنث .وحتى يستقيم القول فـال
بد من موصوف فنقـول :يف املسجد رجل شكور أو يف املسجد امرأة
شكور ،فإن لم يؤت باملوصوف قلنا يف املسجد شكورة ،فنرد الهاء
إىل صيغة فعول وهذا جريا عىل ردها يف اسم الفاعل إذ يشرتط
املربد ردها إىل صفة الوزن "فاعل" إذا كان هذا الوصف ردا عىل
الفعل نحو" :طلقت املرأة " فهي "طالقة " (املربد،)130 ،1970 ،
وعىل هذا الفهم أيضا يقول ابن فارس يف باب صفات املؤنث "
تقول :امرأة عجول ،وولود ،وشكور ،وصبور ،وغفور إذا أرادوا
املبالغة يف الفعل ،فإن كن مفعوال بهن قلت :الحلوبة من الشاء،
والركوبة من اإلبل" (ابن فارس .)52 ،1996 ،وهذه هي مشكلة
الدراسة التي سيحاول الباحث حرص نتائجها وضبطها بجمع
شواهد من الشعر العربي دون االقتصار عىل زمن معني ومن َث ّم
تحليلها وتذييل حلولها يف نهاية البحث.
أما عن جدلية العالقة بـني الصيغتني فريى صاحب كتاب أوضح
املسالك إىل ألفية ابن مالك أن تاء التأنيث التي هي العالمة التي
تفرق بني املذكر واملؤنث والتي إما أن تكون متحركة نحو "قائمة"
وإما ساكنة نحو "قامت" ،ال تدخل هذه التاء يف خمسة أوزان
(األنصاري ،دت )286 ،كان فيها" :فعول بمعنى فاعل "كـ "رجل
صبور" و"امرأة صبور"  ...وأما قولهم "امرأة ملولة" فالتاء
للمبالغة ،بدليل "رجل ملولة" وأما "امرأة عدوة" فشاذ
(األنصاري ،دت.)287 ،
وبناء عىل هذا الفهم فإن التاء قد تلحق الصفة (فعول) إن كان
ذلك عائدا عىل املبالغة ،وعرض صاحب اإلنصاف يف مسائل الخالف
مسألة املؤنث بغري عالقة تأنيث هما عىل زنة اسم الفاعل ،علل
الكوفيون" بأن عالمة التأنيث إنما حذفت من نحو "طالق"
و"طامث" و"حائض" و"حامل" الختصاص املؤنث به (األنباري،
.)258 ،2007
أما البرصيون فذهبوا إىل أنه "إنما حذفت منه عالمة التأنيث ألنهم
قصدوا به النسب ولم يجروه عىل الفعل ،وذهب بعضهم إىل أنهم
إنما حذفوا عالمة التأنيث منه؛ ألنهم حملوه عىل املعنى كأنهم
قالوا "يشء حائض" (األنباري.)258 ،2007 ،
ولكن ماذا عن املؤنث املقيس بغري عالمة ،هل ينطبق عليه ما
ينطبق عىل ما سبق ،أم أن هناك قواعد أخرى تحكم املؤنث املقيس

بغري عالمة تختلف عن املقيس بعالمة ،من هنا تأتي أهمية هذه
الدراسة التي رأت واستحسنت اإلشارة إىل نتف منهما بوصفهما
مؤنثني بغري عالمة مقيسة .ألن جل تركيز هذا البحث يف دالالت
هاتني الصفتني بوصفهما مؤنثني للمرأة بغري عالمة التأنيث
ورصد حقولها الداللية ،وقد استعان الباحث باملنهج الوصفي
التحلييل الذي يتناسب وهذه الدراسة.

الدراسات السابقة

إبراهيم بركات ( )1988التأنيث يف اللغة العربية .درس املؤلف يف
هذا الكتاب قضية التأنيث يف اللغات بوجه عام ،حيث عرض يف
كثري من اإليجاز دراسة هذه القضية يف اللغات األخرى مشريا إىل
تعقيدها واضطرابها ذاكرا أمثلة من لغات تنتمي إىل الجنس
السامي وأخرى تخرج عن ذلك إىل أرس لغوية أخرى کالهندواروبية.
خطاب املراة يف املعجم العربي ..مقاربة سوسيولغوية  -سهي
نعحة  .2015يتبرص كتاب خطاب املرأة يف املعجم العربي؛ مقاربة
سوسيولغوية ،النظر َة العربية إىل املرأة بمنهج لساني اجتماعي،
وبينت الباحثة أن املعجم عُ ِن َي بنعوت املرأة الجسدية واملعنوية؛
كما نهض بدوال تبني العالئقية الرتابطية بني املرأة ومفردات
الطبيعة الجامدة والحية ،كالبئر ،والجبال ،والخمر ،والشاة،
والعنكبوت ،والغول ،والنار ،والسيما الفرس ،والناقة.
ونص املعجم العربي عرب مدلوالته عىل الجائز واملمتنع يف الشكل
“سا ِفر” من غري هاء إذا ألقت نقابها،
الدايل؛ كأن يقال للمرأةَ :
و”ش ْمطاء” ال َ
َ
“ش ْيباء” إذا غلب شع ُرها األبيض عىل شعرِها
“م ْف ِند”؛ ألنها
“م ْف ِندة” فيما يقال للرجلُ :
األسود ،وال يقال لهاُ :
َ
لم تكن ذات رأي يف شبابها فتفند يف كربها ،وال يقال لها“ :فارِسة”
إن أجادت ركوب الخيل؛ إذ يقترص هذا الوصف عىل الرجال ،كما
ال يقال لها“ :زير ُة” رجال إذا أكثرت من مخالطتهم ،فيما يقال
“زير” ملن يكثر مخالطة النساء من الرجال.
يس َت ْك ِنه اإلجابة عن األسئلة املركزية
سعي
ويف الدراسة
ٌ
دؤوب ْ
ٌ
التالية:
 ما مفهوم الذكورة واألنوثة يف النسق الدايل املعجمي يف ضوءاألنساق املعرفية للثقافة العربية؟ وهل اللغة العربية مؤدلجة؛
تمركز الذكورة وتحابيها ،وتهمش األنوثة وتقصيها؟
 ما منازل الدال األنثوي يف املعجم العربي يف ضوء الدراسةالسوسيولغوية؟ وما الحقول الداللية التي تناوبت عليها البنى
الرصفية التي استغنت عن عالمة التأنيث يف خطاب املرأة نحو
ِ
ِ
و”مفعال”؟
ص َيغ “فاعل” و”فعيل” و”فعول”
خطاب الجنس -مقاربات يف االدب العربي القديم -هيثم رسحان
 .2008يعترب مؤلف الكتاب ،هيثم رسحان ،أن بدايات الخطاب
الجنيس العربي تشكلت لتطويق األنشطة الجنسية الجديدة التي
ظهرت وشاعت بشكل الفت يف أواخر القرن الثاني للهجرة ،حيث
اتخذ الخطاب ،يف تلك املرحلة ،صفة الوصف والرصد ،دون أن يثبت
ويسجل مفاهيم نقدية ُتذكر ،باستثناء ما قدمه الجاحظ من رؤى
وأفكار نقدية مهمة يف سائر أعماله ،وخاصة يف رسالتيه
املوسومتني بـ«مفاخرة الجواري والغلمان» ،و«القيان» ،لكن
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رغم ريادة الجاحظ يف حقل الجنسانية ،إال أنه حجب جزءا ً كبريا ً
من األرشيف الجنيس ،ولم يحول مدخراته يف هذا الحقل إىل خطاب
كاشف ذي داللة .وعىل املستوى املنهجي ،يجري التمييز ما بني
مفهوم الجنس ومفهوم الجنسانية ومفهوم الخطاب الجنيس،
حيث يحيل الجنس عىل العملية الحيوية التي تؤلف جزءا ً من رتابة
الكائنات الحية العضوية ،وهي عند اإلنسان املمارسة الحيوية،
والسلوك البيولوجي اللذان يضمنان له تحقيق رغباته يف املتعة
واللذة والتوالد .يف حني أن الجنسانية تشتمل عىل مجمل التقنيات
واآلليات التي تدا ُر بها الحياة الجنسية بمعناها الواسع والشامل؛
وتضم الجنسانية الخصائص البيولوجية يف الذكر واألنثى،
والخصائص االجتماعية املميزة بني الرجل واملرأة ،والهوية
الجنسية ،والهوية النوعية ،والتوجه الجنيس ،واإليروس ّية،
واإلنجاب .وأما الخطاب الجنيس فيجسد املوقف من تعامله مع
الجنسانية التي تتحدد طبيعتها وفقا ً لعوامل ومكونات متعددة؛
ذلك أن ارتباط الخطاب الجنيس بثالثة مفعوالت مرتابطة ،هي:
السلطة ،املعرفة ،والجنس ،يجعله عُ رضة البحث املتواصل
والكشف املستمر الالمتناهي؛ فالسلطة تمارس رضبا ً من
السيطرة والتحكم يف تداول الجنس يف املجتمع والثقافة ،وتوفر له
سبالً من البوح واالعرتاف أو املنع واملصادرة والقمع ،يف حني أن
أخبار الجنس وممارسته ترتبط بأنماط اإلنتاج وعالقاته وقواه
املتعددة .كما أن منح تاريخ الجنس رعاي ًة واهتماما ً أو إقصا ًء
وإهماالً يكشف عن هيمنة السلطة عىل مفاعيل السيطرة والتحكم.
أما هذه الدراسة فستتناول الحقول الداللية للمرأة يف بنيتي :فعول
وفاعل ودراسة دالالتهما الجسدية واملعنوية باألنواع التالية:
السلوكية والجسدية الثابتة واملتحولة  /املتغرية ،السلبية منها
واإليجابية من خـــالل الخطاب الشعري خالل الحقب املــتعددة،
وقد جاء اختيار هاتني الصيغتني؛ ألننا ال نهتدي إىل داللة صفة
هذين الوزنني يف أنهما عائدان عىل مذكر أم مؤنث دون تحديد
جنس املوصوف ،بيد أن صفات املرأة يف البنية الرصفية للوزنني
(فعول وفاعل) تمثلت يف حقلني دالليني رئيسيني هما :الجسدي
واملعنوي وعليه يكون تذييل البحث كالتايل:

أوال – صفات املرأة يف البنية الرصفية  /فعول.
أ – الداللة الجسدية.
 -1الصفة :جروز .الداللة :املرأة الشديدة األكل "ويقال امرأة
جروز إذا كانت أكوال ..وإنسان جروز إذا كان أكوال ،والجروز الذي
إذا أكل لم يرتك عىل املائدة شيئا ،وكذلك املرأة" (لسان العرب –
مادة جرز) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :حركي ،ومن ذلك
قول الشاعر ابن زريق:
َ
الس ْق َيا َو َه ْل ُي ْكر ُِم األ ْر َ
الس َما ُء
الج ُرو َز َ
ض َ
الجد َبا َء إ َِّل َّ
َق ْد َطلَ ْب ُت ُّ
(ابن زريق.)167 ،1934 ،

 -2الصفة :جفول .الداللة" :الجفول املرأة الكبرية العجوز .قال
ستلقى جفوال أو فتاة" كأنها إذا نقيت عنها الثياب غرير أي ظبي
غرير (لسان العرب ـ مادة جفل) .صفة الداللة :جسدية ،حقل
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الداللة :حركي متغري ،ومن ذلك قول الشاعر كثري عزة:
َت َب ُّع ُث َن ْك َبا ِء الع ِ ِّ
َش جَ ُفو ِل

ام ٍة
َو َب َّد َل ِم ْنهَا َب ْع َد ُطو ِل إ ِ َق َ
(كثري عزة.)115 ،1971 ،

 -3الصفة :خرود .الداللة :املرأة البكر التي لم تمس قط (لسان
العرب ـ مادة خرد) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة ثبات
الجسد ،ومن ذلك قول الشاعر ابن حمديس:
َ
العل َ َّ
َولَ ِكنْ
ُ
ض ًة
رأيت
(ابن حمديس ،دت.)114 ،

ُت َنا ِف ُر ُك َّل َف َتا ٍة َخ ُرو ِد

 -4الصفة :خروس .الداللة :املرأة البكر يف أول بطن تحمله (لسان
العرب ـ مادة خرس) .صفة الداللة :جسدية ،حقلها :تغري الجسد،
واستعريت لصفات أخرى كقول الشاعر العرجي:
وس ِح ْج ُل ُه َو َي ُج ُ
َخ ُر ٍ
ول ِم ْن ُه
(العرجي.)324 ،1998 ،

و َ
ِشاحَ ا ُه عَ َل َك ْشحٍ َه ِ
ضي ِم

 -5الصفة :خبوق .الداللة :املرأة إذا سمع لفرجها صوت إذا
جومعت (لسان العرب ـ مادة خبق) .صفة الداللة :جسدية ،حقل
الداللة :حركي صوتي.
 -6الصفة :حضوف .الداللة :املرأة كثرية الرضاط (لسان العرب ـ
مادة ضفف) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة صوتي.
 -7الصفة :خفوت .الداللة :املرأة الهزيلة (لسان العرب ـ مادة
خفت) .صفة الداللة :جسدية :حقلها جسدي  /حركية ،ومن ذلك
قول الشاعر املعري:
لك حَ ِمي َد ٌة آ َد ْت َك حَ ّيا ً
َف ِت َ

(املعري ،1991 ،ج (.)265 ،)1

َو َهذي أ َ ْ
ش َع َر ْت َك ُخ ُفوتَ َم ْي ِت

 -8الصفة :أنوف .الداللة :املرأة طيبة رائحة الفم خلقة (لسان
العرب ـ مادة أنف) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي
رائحة،ومن ذلك قول الشاعر ابن حيوس:
َو َل عَ َج ٌب إ ِ َذا ُش ِغلَتْ أ ُن ٌ
ش ُ
ِب َع ْر ِ
ف امل ِ ْس ِك عَ نْ َن ْ ِ
وف
اما
الخ َز َ
(ابن حيوس ،1984 ،ج (.)597 ،)2
 -9الصفة :دسوس .الداللة :املرأة بها عيب يف جسدها فهي تندس
يف اللحاف لئال يراها زوجها (لسان العرب ـ مادة دسس) صفة
الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي  /حركي.
 -10الصفة :دؤود .الداللة :املرأة الناعمة الرسيعة الشباب (لسان
العرب ـ مادة دئد) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة جسدي /
حركي.
 -11الصفة ربوخ .الداللة :املرأة التي يغىش عليها عند الجماع
(لسان العرب ـ مادة دبخ) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة:
جسدي  /حركي ،ومن ذلك قول الشاعر ابن الرومي:
ولم تنظر بناظرتي صقر
		
ِبعَي َن ْي َربوخٍ ِف *** نظرت
(ابن الرومي -الديوان ،ج ()961 ،)3

بدران

واستعريت الصفة لطرف عني املرأة ،سمة جمالية ،يقول ابن
الرومي أيضا:
ٍ
ِ
كم ِ
وذات ساق رقوص
ذات
طرف ربوخٍ
(ابن الرومي ،2013 ،ج (.)1372 ،)4
ومنه قول الشاعر فتيان الشاغوري:
ِه ٍر َر ُب ٍ
		
وم إ َِّل َب ُنو عَ ا
وض َر ُبوخِ
َما ال َق ُ

(الشاغوري ،دت.)105 ،

 -12الصفة :ردوم .الداللة :املرأة كثرية الرضاط (لسان العرب،
مادة ردم) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي  /صوتي.
 -13الصفة :سكوت .الداللة :املرأة كثرية السكوت ال تتكلم (لسان
العرب ،مادة سكت) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة ،جسدي
 /صوتي ،ومن ذلك قول الشاعر الوأواء الدمشقي:
لَ ْو َرأ َ ْت ُه ال ِعيد ُ
وت
س ُك ٌ
َان َوهْ َي َ
(الدمشقي.)97 ،1993 ،

سا ب َِل أَو َتا ِر
َكلَّ َم ْت ُه ِ ًّ

ومنه ما استعري للرجل نحو قول الشاعر العباس بن األحنف:
وت َوالهَوى َي َت َكلَّ ُم
ُت َحد ُِّث عَ ّنا ِف ال ُو ُجو ِه عُ ُيو ُن َنا
َو َن ْح ُن ُس ُك ٌ
(األحنف.)243 ،1954 ،
 -14الصفة :الطروح .الداللة :املرأة تطرح عنها ثوبها ثقة بحسن
خلقها (لسان العرب ـ مادة طرح) .صفة الداللة :جسدية ،حقل
الداللة :جسدي  /حركي ،ومن ذلك قول الشاعر أبي ذؤيب الهذيل
وقد استعارها للنوى البعيدة.
جَ مالَ ـ َ
ـب َف َت ْسـ َ
ـب ال َقرِي ــحُ
ـريحُ
َ
ـك أ َ ُّي َه ــا ال َقل ـ ُ
سـ َتلْ َقى َمــنْ ُت ِحـ ُّ

ـت َت َج َّن َبنْ ُسـ ْ
َف ُقلـ ُ
ـخ َط ابــنِ عَ ٍّم
(الهذيل)69 ،1965 ،

َو َمطلَــب ُشـلَّ ٍة َو َنــوى َطــروح

 -15الصفة :عدوس .الداللة :املرأة قوية السري (لسان العرب ـ
مادة عدس) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي  /حركي،
واستعارها الشاعر جرير للناقة ،نحو قوله:
ـان َثالِ َب ُة َّ
سـ َ
الش َوى
لَ َق ْد َولَدَتْ َغ َّ
ُوس السُّ َ ى َل َي ْعر ُ
ِف َ
الك ْر َم جِ يد َُها
عَ د ُ
(جرير.)101 ،1986 ،
 -16الصفة :عروب .الداللة :املرأة الضاحكة املتحببة إىل زوجها
املظهرة له ذلك (لسان العرب ـ مادة عرب) .صفة الداللة :جسدية،
حقل الداللة :جسدي حركي صوتي ،ومن ذلك قول الشاعر ابن
هانئ األندليس
لَ َك ال ِب َد َر ُ
ات ال ُّن ْج ُل ِمنْ ُك ِّل َطلْ َق ٍة
(األندليس.)318 ،1980 ،

الض ِ
عَ ُروبٍ َك َو ْج ِه َّ
س ِم
اح ِك املُ َت َب ِّ

 -17الصفة :عسوس .الداللة :املرأة التي ال تبايل أن تدنو من
الرجال (لسان العرب ـ مادة عرب) .صفة الداللة :جسدية ،حقل
الداللة :جسدية حركية .واستعريت للشاة فقد قيل شاة عسوس
وفيها عسس وأهل نجد يقولون عساس وهي من اإلبل خاصة
تسمى الضجور (األصمعي.)81 ،1987 ،

 -18الصفة :فشوش .الداللة :املرأة الرخوة (لسان العرب ـ مادة
رخو) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي حركي ،من
ذلك قول رؤبة بن العجاج:
ش َمأ ْ ُر ِ
صب ِْح َف َما ِمنْ َب َ ٍ
وش
أَ ْ
(العجاج.)77 ،1996 ،

ْج ْر َب ِني ال َن َج َ
اخ ِة ال َف ُش ِ
وش
َواز ُ

 -19الصفة :قشور .الداللة :املرأة التي ال تحيض (لسان العرب ـ
مادة قرش) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي ثابت.
 -20الصفة كفوت .الداللة :املرأة الشديدة السرت ،املتسرتة (لسان
العرب ـ مادة سرت) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي
حركي .ومن ذلك قول الشاعر ابن طباطبا:
َف َم َّرتْ َت ُف ْو ُت َّ
س ْب ًقا َكأ َ َّن َما
ُج ُنو ُد عُ َبي ِد الل ِه َولَّتْ
الطرف َ
ُب ُنود َ
ُها (ابن طباطبا ،دت.)121 ،

 -21الصفة :لفوت .الداللة :املرأة كثرية التلفت (لسان العرب ـ
مادة لفت) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي حركي.
من ذلك قول الحيص بيص:
َو َخ ٍ
اش ِم َن ال َّر ْح َمنِ ِف َخلَوا ِت ِه
(الحيص بيص.)360 ،1974 ،

وت إ ِىل ِذ ْك ِر العَوا ِقبِ ُم ْح ِ
س ُن
لَ ُف ٌ

رحمها املاء
يمتص
 -22الصفة :مصوص .الداللة :املرأة التي
ّ
ُ
(لسان العرب ـ مادة حصص) .صفة الداللة :جسدية ،حقل
الداللة :جسدي حركي ،ومنه قول الشاعر الصنوبري عىل
االستعارة للطعام:
ِيس
وص
َولَم َي ُف ْت َنا َم ُ
َولَم َي ُف ْت َنا َقر ُ
ص ٌ
(الصنوبري.)139 ،1998 ،
 -23الصفة :نزور .الداللة :املرأة قليلة الولد والكالم (لسان العرب
ـ مادة نزر) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة جسدي  /صوتي،
ومنه قول الشاعر ابن دراج القسطيل:
ب ُِكـ ِّل َك ِم ٍّي ُ
أل ٍّم َنـزُو ٍر
(القسطيل.)219 ،1961 ،

ـك ُ
َو ِمن َراحَ َت ْي َ
أل ٍّم َو ُلـو ِد

 -24الصفة :نعوس .الداللة :املرأة كثرية النعاس والنوم (لسان
العرب ـ مادة نعس) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي
حركي ،واستعار هذه الصفة الشاعر الراعي النمريي للناقة يف
قوله:
وس إ ِ َذا َد َّرتْ جَ ُرو ٌز إ ِ َذا َغدَتْ
َنعُ ٌ
(النمريي.)208 ،1980 ،

يس َك َبا ِز ِل
ُب َو ْيز ُِل عَ ا ٍم أَو َ
س ِد ٌ

 -25الصفة نفور .الداللة :املرأة النافرة من كل يشء (لسان العرب
ـ مادة نفر) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي حركي،
وتستوي الصفة مع املذكر كقول الشاعر الطغرائي:
َن ُفو ٌر ِف أ َ َوا ِئلِ ِه جَ زُوعُ
(الطغرائي ،دت.)119 ،

َو ُقو ٌر ِف أ َ َو ِ
اخ ِر ِه جَ لِي ُد
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ِ
صفة املرأة و ِدالالتها يف البِنية الرصفية

 -26الصفة :نكوع .الداللة :املرأة القصرية القامة (لسان العرب
مادة ،نكع) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي ثابت.
 -27الصفة :هلوك .الداللة :املرأة الفاجرة الشبقة املتساقطة عىل
الرجال تتهالك وتتمايل وتنثني عند جماعها (لسان العرب مادة،
هلك) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي حركي ،ومن
ذلك قول الشاعر أبي العالء املعري:
ني ِبإ َ
َو َتلْ َقى ال ِّرجَ ا َل املُ ْب ِغ ِ
َه ُل ٌ
ض َ
ِجللِ
وك ُت ِه ُ
ني املُ ْس َتهَا َم ب ُِح ِّبهَا
(املعري.)286 ،1957 ،

ب  -الداللة املعنوية

ات ِ
ام ِ
الح َمى عُ َ
دن عَ ْو َد ًة
أ َ َل َيا حَ َم َ
(قيس بن امللوح.)95 ،1999 ،

ص َوا ِت ُكنَّ حَ ُن ُ
ون
َفإِ ِّني إ َِل أ َ ْ

وس اسم امرأَة وهي خالة
 - 32الصفة :بسوس .الداللة " :ال َب ُس ُ
ساس بن ُم َّرة َّ
سابِ  ،فرآها
الش ْيباني كانت لها ناقة يقال لها َ َ
جَ َّ
َ
َ
ِ
َ
ٍ
ستْ َب ْيض طري كان قد أجاره ،ف َرمى
ُكلَ ْي ُب وائل يف حماه ،وقد ك َ َ
َ ْ
رب بك ٍر
ساس عىل كليب فقتله ،فهاجت حَ ُ
ضعها بسهمَ ،ف َو َث َب جَ َّ
و َت ْغلِ َب ابني وائل بسببها أَربعني سنة ،حتى رضبت بها العرب املثل
يف الشؤم ،وبها سميت حرب ال َب ُسوس ،وقيل إ ِنّ الناقة عقرها
اس بن مرة ومن أَمثال العرب السائرة «غريه ويف الحديث»
س ُ
جَ َّ
ْ
هو أشأم من ال َب ُس ِ
وس" (لسان العرب ـ ماد بسس) .صفة الداللة:
معنوية ،حقل الداللة :سلبي تشاؤمي ،ومن ذلك قول أبي العالء
املعري:
َ
ِ
ِ
َ
أَ ْ
َ
َّ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ِ
شأ َ ُم ِمنْ ناقة ال َب ُس ِ
س َوإ ِنْ ُينل عندَها الطل ُب
وس عَ ل النا
(املعري.)129 ،1991 ،

 - 28الصفة :ثكول .الداللة :املرأة التي فقدت ولدها و" أَكثر ما
يستعمل يف ُف ْقدان الرجل واملرأَة َولدَهما ويف الصحاح ُف ْقدان املرأَة
ثكلَ ْته أُ ُّمه ُث ْكالً َ
ولدَها وال َّث ُكول التي َث ِكلَتْ َولَدَها وقد ِ
وث َكالً وهي
ول َ
ِ
َث ُك ٌ
وثاك ٌل وحكى اللحياني ال َت ْف َع ْل ذلك َث ِكلَ ْتك ال َّثكول قال
وث ْكىل
ابن سيده أَراه يعني بذلك ُ
األ َّم وال َّث ُك ُ
ول املرأَة الفاقد" (املعري،
 ،1957ص .)286صفة الداللة :معنوي ،حقل الداللة :الفقد ،قال
الشاعر املتنبي:

 -33الصفة :حسود .الداللة :املرأة التي تتمنى النعمة لها وزوالها
عن اآلخرين (لسان العرب ـ مادة حسد) .صفة الداللة :معنوية،
حقل الداللة :سلبي :رش ،ومن ذلك قول الشاعر كشاجم الرميل:

		
َو َك َّر ْت َف َم َّرتْ ِف ِدما ِء َملَ ْط َي ٍة
(املتنبي.)375 ،1983 ،

الح ُسو َد ِب َر ِّد ِه
َل ُت ْش ِم َتنَّ ب َِي َ
(كشاجم.)104 ،1997 ،

ومنه قول ابن الرومي:
ُط َف ْيلِ ُّي َ
ون ِمنْ َنح ُل ِل َذرا ُه
(ابن الرومي.)2080 ،2003 ،

ني َث ُك ُ
ول
َملَط َي ُة أُ ٌّم لِل َب ِن ِ

َام ِه ُ
َفأ َ ُّم َطع ِ
األ ُّم ال َّث ُك ُ
ول

"البوك من النساء التي تتزوج ،ولها
 -29الصفة :بروك .الداللة:
َ
ولد كبري بالغ" (لسان العربـ مادة برك) .صفة الداللة :معنوي،
حقل الداللة :الزواج.
 -30الصفةَ :بتول .الداللة :املرأة ال شهوة لها بالرجال "وال َب ُتول
من النساء املنقطعة عن الرجال ال أ َ َر َب لها فيهم وبها ُس ِّميت
مري ُم أُ ُّم املَسيح عىل نبينا وعليه الصالة والسالم وقالوا ملريم
ال َع ْذراء ال َب ُتول وال َب ِتيل لذلك ويف التهذيب :لرتكها التزويج وال َب ُتول
من النساء ال َع ْذراء املنقطعة من األَزواج ،ويقال هي املنقطعة إ ِىل
الله عز وجل عن الدنيا وال َّت َب ُّتل ترك النكاح والزه ُد فيه واالنقطاع
عنه التهذيب البتول كل امرأَة تنقبض من الرجال ال شهوة لها وال
حاجة فيهم ،ومنه التبتل وهو ترك النكاح" (لسان العرب ـ مادة
بتل) .صفة الداللة :معنوية .حقل الداللة :الزواج ،ومن ذلك قول
ابن الرومي:
َ
َوب ُِّت َو َزوجَ ِتي بِك ٌر َب ُتولُ
أ َ َباتَ امل َ ُ
َ
		
ال ِن ْس َوتهُ م حَ َبال
(ابن الرومي.)2081 ،2003 ،
 -31الصفة :حنون .الداللة :املرأة التي تتزوج رقة عىل ولدها إذا
كانوا صغارا ،ليقوم زوجها بأمرهم (لسان العرب ـ مادة حنن).
صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :الزواج ،واستعريت للرجل
الحانّ أيضا كقول الشاعر قيس بن املل ّوح:
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ُي ْف ِد ْي َك ُك ُّل ُم َنا ِف ٍ
س وَحَ ُسو ِد

ومنه قول الشاعر فتيان الشاغوري:
اش َرح َم ًة وَعَ ُ
ني ِح َ
حَ ُسو ٌد َو َو ٍ
ذول
ني َب َكى لَ َنا
َب َكي َنا لِ َيو ِم ال َب ِ
(الشاغوري ،دت.)378 ،
 -34الصفة :قرود .الداللة :املرأة التي تقر ملا يصنع بها وال ترد
املقبل واملراود (لسان العرب ـ مادة قرر) .صفة الداللة :معنوية،
حقل الداللة :سلوكي /سلبي.
 -35الصفة :خلوب .الداللة :املرأة الخدّاعة ،كقولنا برق خلوب
وخلّب (لسان العرب ـ مادة خلب) .صفة الداللة :معنوية ،حقل
الداللة :سلبي– غدر ،ومن ذلك قول الشاعر مجنون ليىل:
َولَ َ
ُت َذ ِّك ُر ِني لَ َ
يل َق ُت ٌ
يل عَ َل ُب ْع ِد دَار َ
وب
ِها
ول لِل ِّرجَ ا ِل َخ ُل ُ
(امللوح.)59 ،1999 ،

 -36الصفة :قتول .الداللة :املرأة الظاملة (لسان العرب ـ مادة
قتل) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :سلبي  /الظلم ،ومن ذلك
قول الشاعر قيس بن امللوح السالف.
 -37الصفة :دروم .الداللة :املرأة السيئة امليش تجيء وتذهب
عشاء وليال (لسان العرب ـ مادة ردم) .صفة الداللة :معنوية،
حقل الداللة :الجنس ،ومن ذلك قول الشاعر جرير:
َزا َر ُ
َ
َكأأل ِم ُز ّوار َ
الق ُبو َر أ َ ُبو َمالِ ٍك
ِهـــا
ـــكان
َف
وم ال ِعش ــا ِء
َ
س ـ َتب ِكي عَ لَي ـ ِه َد ُر ُ
(جرير.)227 ،1986 ،

ٌ
ـــحار َ
ِها
َخب
س َ
ِيـــث َت َن ُّســـ ُم أ َ ْ

 -38الصفة :ذعور .الداللة :املرأة تذعر من كل يشء ومن الكالم
القبيح (لسان العرب ـ مادة ذعر) .صفة الداللة :معنوية ،حقل

بدران

الداللة :إيجابي الخوف /شعوري.

العرب ـ مادة عرس) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :الزواج،
ومن ذلك قول ابن املعتز:

ومن ذلك قول الشاعر بشار بن برد:
اك بِي حَ َج ًرا لِ َ
ش ِ
َو َك َف َ
اع ِر َم ْع َ ٍ
صا ِئ ُد ُه َوهُ نَّ ُذعُ و ُر
ش
َو َردَتْ َق َ
(برد.)34 ،1954 ،

وس ال َّنو
َو َخلَّ ْف ُت عَ ُر َ
(ابن املعتز ،دت.)457 ،

 - 39الصفة :رؤود .الداللة :املرأة التي تدخل بيوت الجريان (لسان
العرب ـ مادة ،رئد) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :سلبي /
سلوكي ،ومن ذلك قول الشاعر ذي الرمة:

 -46الصفة :عطوف .الداللة :املرأة املحبة لزوجها الحانية عىل
ولدها (لسان العرب ـ مادة عطف) .صفة الداللة :معنوية ،حقل
الداللة :الزواج ،ومن ذلك قول الشاعر ابن حمديس:

رم ِ
ض لَبو ِد
أَجنِ الصَّ َ ى ِذي عَ َ
(ذو الرمة.)134 ،1995 ،

كسو ُه ُك ُّل َهي َف ِة َرؤو ِد
َت ُ

 -40الصفة :صبور .الداللة :املرأة الصابرة (لسان العرب ـ مادة
صرب) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :إيجابي الصرب/
شعوري ،وتستوي الصفة مع املذكر ومن ذلك قول الشاعر ابن
زيدون:
ص ُبو ٌر
َو َرا َب َك أ َ َّن ِني جَ لْ ٌد َ
(ابن زيدون.)129 ،1994 ،

ِ
رب َي ُك ُ
ون عَ نِ
اصط َبا ِر
ص ٍ
َو َك ْم َ

 -41الصفة :شكور .الداللة :املرأة املجتهدة يف شكر ربها (لسان
العرب ـ مادة شكر) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :إيجابي
 /سلوكي ،وهي مما يستوي مع الذكر ،كقول الشاعر ابن األبار:
		
س َنى ال َب ْذل من َم ْو َلً جَ وا ٍد
َوأ َ ْ
(ابن األبار.)208 ،1999 ،

اخ ُت ُه إ ِىل عَ ْب ٍد َ
إص َ
شكو ِر
َ

 -42الصفة :صيود .الداللة :املرأة سيئة الخلق (لسان العرب ـ
مادة صيد) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :سلبي  /سلوكي،
ومن ذلك ما عرب عنه الشاعر رصيع الغواني:
َو َط ُ
رفها َمر ٌ
		
ِيض
(مسلم بن الوليد ،دت.)195 ،

َولَ ُ
صيو ُد
حظها َ

 -43الصفة :عجول .الداللة :املرأة الثكىل الواله التي فقدت ولدها
(لسان العرب ـ مادة عجل) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة:
شعوري الفقد ،واستعارها الشعراء للناقة التي فقدت ولدها،
وهي غاية يف الفقد والحزن نحو قول الخنساء:
ول عَ ىل َب ٍّو ُت ِط ُ
َو َما عَ ُج ٌ
يف ِب ِه
(الخنساء.)46 ،2004 ،

لها حَ ِنينانِ  :إِعْ النٌ َوإ ِْسا ُر

 -44الصفة :ظنون .الداللة :املرأة إذا كان لها رشف ،تتزوج طمعا
يف ولدها وقد أسنت (لسان العرب ـ مادة ظنن) .صفة الداللة:
معنوية ،حقل الداللة :إيجابي سلوكي  /الزواج ،ومن ذلك قول
الشاعر ابن زمرك:
ساءَتْ َظ ُ
نون بِأَهلِهَا
صوا ِديا
اموا عَ َل َور ِد األَ َما ِني َ
َو ِمن َبع ِد َما َ
وَحَ ُ
عَ َط ْفتَ عَ َل األَ َّيا ِم عَ ْط َف َة َر ِ
اح ٍم
(ابن زمرك.)517 ،1997 ،

ام ِت َنا ِن َك َ
ضا ِف َيا
َوأَلْ َب ْسـ َتهَا َث َ
وب ْ

 -45الصفة :عروس .الداللة :املرأة ما دامت يف إعراسها (لسان

َطفا ً
ل َتع ُّ
أ َ َها ِت َف ًة بِاس ِمي عَ َ َّ
(ابن حمديس ،دت.)36 ،

ِم َواألَ ْح َل ِم لِ َخلْ ِو

وف َ
س ِ
ني عَ ُط ٍ
حَ ن َ
س ْقبِ
ام َع ِتي َ
ش َّق َ

 -47الصفة :علوق .الداللة :املرأة التي ال تحب زوجها (لسان
العرب ـ مادة علق) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :الزواج،
ومنه قول الشاعر جرير عندما أخذته علوق عن صاحبيه:
ص ِ
اح َب َّي َت َجلُّدا ً
ب ُِّت أُ َرا ِئي َ

(جرير ،1986 ،ص .)315

َو َقد عَ لقني ِمن َه َو ِ
اك عَ ُل ُ
وق

 -48الصفة :غدور .الداللة :املرأة شديدة الغدر (لسان العرب مادة
غدر) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :سلوكي سلبي،
واستعارها الشاعر أحمد شوقي للسفينة نحو قوله:
اصتْ َغدُو ٌر إ ِ َذا َط َفت
َخ ُؤونٌ إ ِ َذا َغ َ
(شوقي.)236 ،1988 ،

س َ
اها
سح ِب ِها َو ُ َ
ُملَ َّع َن ٌة ِف َ

 -49الصفة :غضوب .الداللة :املرأة الشديدة الغضب (لسان العرب
ـ مادة غضب) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :سلوكي /
سلبي ،ومن ذلك قول الشاعر النابغة الذبياني:
إ ِ َذا َغ َ
الح ُّي أ َ َّنها
ضبَتْ لَ ْم يَشعُ ِر َ
وب َوإ ِنْ َنالَتْ ر ً
َغ ُ
ِض لَم ُت َزهزِقِ
			
ض ٌ
(الذيباني.)163 ،1996 ،
 -50الصفة :فروق .الداللة :الكثرية الخوف (لسان العرب ـ مادة
فرك) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :شعوري :الخوف،
واستوت الصفة مع املذكر نحو قول الحيص بيص:
والح َ
َتدَا َفعَ َغ ْر َ
شا
ثان امل َ ِط َّي ِة
َ
ُف ُر ُ
وق األَعَ ا ِدي َف ْه َو َخش َي ُ
			
ان جَ ا ِئعُ
(الحيص بيص.)473 ،1974 ،
 -51الصفة :فروك .الداللة :املرأة املبغضة لزوجها (لسان العرب ـ
مادة فرك) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :الزواج ،واستعارها
الشاعر املعري ألم ذفر كقوله:
صلَفا ً
َوأُ ُّم دَف ٍر َف ٌ
روك َوا َف َقتْ َ
(املعري.)365 ،1991،

ِم ِّني َو َك َ
الصلَ ُف
ان جَ زا َء ال َفار ِِك َّ

 -52الصفة :قتول .الداللة :املرأة الظاملة (لسان العرب ـ مادة
قتل) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :سلوكي  /سلبي ،ومن
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ِ
صفة املرأة و ِدالالتها يف البِنية الرصفية

ذلك قول الشاعر األخطل:
َو َكم َق َتلَتْ أَر َوى ب َِل ِت َر ٍة لَهَا
(األخطل.)298 ،1974 ،

َوأ َ ْر َوى لِ ُف َّراغِ ال ِّرجَ ا ِل َق ُت ُ
ول

 -53الصفة :لعوب .الداللة :املرأة عاشقة لزوجها متحببة إليه
(لسان العرب ـ مادة لعب) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة:
الزواج ،ومن ذلك قول الشاعر املهلهل بن ربيعة:
ِط ْفلَ ٌة َما اِب َن ُة املُ َجلِّ ِل َب َ
يضا
(ربيعة ،دت.)85 ،

وب لَ ِذي َذ ٌة ِف ال ِعناقِ
ُء لَعُ ٌ

 -54الصفة :هبول .الداللة :املرأة الثكىل (لسان العرب ـ مادة
هبل) .صفة الداللة :معنوية .حقل الداللة :شعوري  /الحزن ،ومن
ذلك قول الخنساء:
اها الدَّه ُر َكالع ْ
َب َر َ
َظ ِم امل َ ِ
هيض
أُسا ِئ ُل ُك َّل َوالِ َه ٍة َه ُبو ٍل
(الخنساء.)75 ،2004 ،
 -55الصفة :هجول .الداللة :املرأة الفاجرة (لسان العرب ـ مادة
هجل) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :سلوكي  /سلبي ،ومنه
قول الشاعر املعري الذي أراد املرأة املتصنعة:
َو َكم َخ َنتْ ِمنْ َه ُجو ٍل ُح ِّجبَتْ َو َو َفتْ
اب
			
ِمنْ ُح َّر ٍة َما لَهَا ِف ال َع ِ
ني جِ لْ َب ُ
(املعري.)77 ،1991 ،
 -56الصفة :ودود .الداللة :املرأة الشديدة الحب (لسان العرب ـ
مادة ودد) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :شعوري  /الحب،
يقول الشاعر كشاجم الرميل:
أُ ِ
قس ُم الدَّهْ َر َب َ
ص ِل حَ بِيبٍ
ني َو ْ
(كشاجم.)192 ،1997 ،

ص ِل َودُو ِد
َتحتَ ِظ ِّل ِّ
الص َبا َو َو ْ

 -57الصفة :قدوع .الداللة :املرأة كثرية الحياء القليلة الكالم
(لسان العرب ـ مادة قدع) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة:
سلوكي  /إيجابي ،ومن ذلك ما استعاره الشاعر الطرماح بن
حكيم للصوت .إذا أشد الصوت للقوم ليظهر أنه معهم ،نحو قوله:
إ ِ َذا َما َرآ َنا َ
ص ْو َت ُه َوإ َِّل َف َمد ُْخ ُ
ول ال َغنا ِء َقدُوعُ
ش َّد لِل َق ْو ِم َ
(الطرماح.)192 ،1994 ،

ثانيا – صفات املرأة يف البنية الرصفية ـ فاعل.
أ – الداللة الجسدية
 -1الصفة :بادن .الداللة :املرأة السمينة (لسان العرب ـ مادة
برن) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي متغري ،ومن
ذلك قول الشاعر العرجي:
ِ
ً
ِ
ُ
الح ِقي َب ِة َبا ِدنٍ
ني وَحَ فا ُم َر َّجال
ُتميل عَ ىل الل َيت ِ
ُمب ّتلَ ٍة ُن ُفجِ َ
(العرجي.)284 ،1998 ،
 -2الصفة :جارز .الداللة :املرأة العاقر التي ال تلد (لسان العرب ـ
مادة جرز) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي ثابت.
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 -3الصفة :جامع .الداللة :املرأة الحامل يف بطنها ولد (لسان
العرب ـ مادة جمع) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي
متغري.
 -4الصفة :حائص .الداللة :املرأة الرتقاء الضيقة الفرج (لسان
العرب ـ مادة حيص) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي
ثابت ،ومن ذلك قول الشاعر ابن الرومي مستعريا بها للملك:
اع ِه َولَ َ
س ِ
ول ُكم أَع َيا عَ َل ُك ِّل حَ ا ِئ ِ
ص
ب ُِكم ِح َ
يص ُف ْت ُق املِلْ ِك َب ْع َد ا ِّت َ
(ابن الرومي.)1367 ،2003 ،
 5ـ الصفة :حائض .الداللة :املرأة التي أدركها الحيض ،والحيض
خالف الطهارة (لسان العرب ـ مادة حيض).
* صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي متغري ،ومن ذلك
قول أبي العالء املعري:
َت َق َّنعَ ِم َن ال ُّد ْن َيا ِبلَ ْمحٍ َفإِ َّنهَا
(املعري.)387 ،1991 ،

لَدى ُك ِّل َزوجٍ حَ ا ِئ ُ
ض َما لَهَا ُطه ُر

 6ـ الصفة :حارس .الداللة :املرأة التي حرست عنها ثيابها (لسان
العرب ـ مادة حرس) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي
سلبي ،ومنه قال الشاعر الطغرائي:
الصبْحُ َ
َف َل َ
اس
ض ْج َع ٌة َو ُّ
ش ْم َطا ُء حَ ِ ٌ
َو َل َه ْج َع ٌة َواللَّ ُ
يل عَ ذ َرا ُء َن ِ
اه ُد
			
(الطغرائي ،دت.)47 ،
 7ـ الصفة :حامل .الداللة :املرأة الحبىل يف بطنها ولد (لسان العرب
ـ حمل) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي متغري ،ومن
ذلك قول الشاعر ابن الرومي:
إ ِ َذا َما حَ ِ
ام ٌل جَ َّرتْ ب َِح ْم ٍل
(ابن الرومي.)747 ،2003 ،

أ َ َت َّمتْ َ
ص ُه ِع ْن َد الو َِل ِد
ش ْخ َ

 8ـ الصفة :دارس .الداللة :املرأة الحائض التي أدركها الحيض
(لسان العرب ـ مادة درس) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة:
جسدي متغري ،واستعارها الشاعر عمر بن أبي ربيعة للحب
القديم:
ا ِ ْرجِ ْع َو َر ِّد ْد َط ْر َ
ف َتا ِب ِع َنا
(ربيعة.)373 ،1952 ،

الح ِّب
ِس ُ
حَ َّتى ُي َج ِّد َد دَار ُ

 9ـ الصفة :زائن .الداللة :املرأة املتزينة (لسان العرب ـ مادة زين).
صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي متغري ،ومنه قول
الشاعر ابن نباتة املرصي:
ص َو ْجها ً ِف ال َو َرى َز َ
ان َخاله
َف ُي ْب ِ ُ
وَعَ ه ِدي بِأَنَّ َ
الخا َل لِل َو ْج ِه َزا ِئ ُن
			
(املرصي ،دت.)156 ،
 10ـ الصفة :سافر .الداللة :املرأة التي أسفرت عن زوجها (لسان
العرب ـ مادة سفر) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي

بدران

 /حركي ،يقول الشاعر عمر بن أبي ربيعة:
َي ُط ْف َن ِبهَا ِم ْث َل الد َُّمى َب ْ َ
سا ِف ٍر
ي َ
صار ِ
ِف
			
إِلَ ْي َنا َو ُم ْس َت ْح ٍي َرآ َنا َف َ
(ربيعة.)287 ،19952 ،
 11ـ الصفة :شارف .الداللة :املرأة الحسنة الجميلة (لسان العرب
مادة رشف) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي ثابت.
 12ـ الصفة :طاهر .الداللة :املرأة الطاهر من الحيض (لسان
العرب مادة ظهر) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي
متغري ،واستعريت كثريا للثوب يف الشعر العربي كقول كثري عزة
َن ِق ٌّي َط ِ
اه ُر األَث َوابِ َب ٌّر
(كثري عزة.)121 ،1971 ،

لِ ُك ِّل َ
ص َط ِن ٌع ُم ِح ُ
يل
الخ ِ
ري ُم ْ

 13ـ الصفة :طامث .الداللة :املرأة الحائض التي أدركها الطمث
(لسان العرب ـ مادة طمث) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة:
جسدي متغري ،ومن ذلك قول الشاعر ابن الرومي:
سانٍ َكأ َ َّنهَا
َربِي َب ُة أ َ ْت َرابٍ ِح َ
(ابن الرومي.)413 ،2003 ،

ات أَداحٍ لَم َي ِ
ش ْنهُ نَّ َط ِ
َب َن ُ
ام ُث

 14ـ الصفة :عاطل .الداللة :املرأة إذا حاضت أي أدركها الحيض
(لسان العرب ـ مادة عرك) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة:
جسدي متغري ،واستعارها الشاعر ابن الدهان للدنيا نحو قوله:
َو َقد َكا َن ِت الدُّن َيا َك َ
وها َء عَ ِ
ش َ
اط ٍل
صغتَ لَهَا ُح َل
			
َف ِصتَ لَهَا ُحسنا ً َو ُ
(ابن الدهان.)51 ،1968 ،
 16ـ الصفة :عاقر .الداللة :املرأة التي ال تلد (لسان العرب ـ مادة
عقر) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي ثابت ،ومن ذلك
قول الشاعر حاتم الطائي:
َو َقد َز َّو ُج َ
		
ستْ
وها َو َق ْد عَ َن َ
(الطائي.)58 ،1981 ،

َو َقد أ ْي َق ُنوا أ َ َّنهَا عَ ا ِق ُر

 17ـ الصفة :كاعب .الداللة :املرأة التي برز ثديها (لسان العرب ـ
مادة كعب) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي متغري،
ومن ذلك قول الشاعر ابن حمديس:
س ِ
اس الع ْ
َيب ُ
اع ِدي
َضبِ ِف ِث ْن ِي َ
ِيت ِر َئ ُ
َ
عاوض ًة ِمنْ جِ ي ِد َغيدَا َء َك ِ
اعبِ
ُم
			
(ابن حمديس ،دت.)29 ،
ومنه قوله:
َ
ِ
ِ
َي ُمو ُت َ
ِّ
ون َموتَ العز ِف حَ ْو َمة ال َوغى
الك َو ِ
ني َ
إ ِ َذا َماتَ أ َ ُ
الج ْبنِ َب َ
اعبِ
			
هل ُ
(املرجع السابق.)32 ،
 18ـ الصفة :ماخض .الداللة :املرأة رضبها املخاض (لسان العرب
ـ مادة محض) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي

متغري ،ومن ذلك قوله تعاىل يف مريم عليها السالم:
﴿ َفأَجَ ا َء َها ْال َ َخ ُ
اض إ َِل جِ ْذعِ ال َّن ْخلَ ِة َقالَتْ َيا لَ ْي َت ِني ِم ُّت َق ْب َل َه َذا
َو ُك ْن ُت َن ْس ًيا َم ْن ِ
س ًّيا﴾ ((سورة مريم.))23( :
 19ـ الصفة :ناتق .الداللة :املرأة الكثرية األوالد (لسان العرب ـ
مادة نتق) .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي متغري،
ومنه قول أبي العالء املعري:
ستا َر عَ ا ِذ ٍل
هُ ُم َه َت ُكوا بِال َّراحِ أ َ ْ
َولَم َيح َف ُظوا بِال ُّن ْس ِك ُح ْر َم َة َنا ِتقِ
			
(املعري.)523 ،1991 ،
 20ـ الصفة :ناشئ .الداللة :املرأة فويق املحتلمة (لسان العرب ـ
مادة نشأ) الصفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي متغري،
ومن ذلك قول الشاعر عمر بن أبي ربيعة:
اشئا ً وَعُ لِّ َقتْ َر ُجالً
عُ لِّ ْق ُتهَا َن ِ
(ربيعة.)290 1952 ،

الش َبابِ َك ُ
ض َّ
َغ ْيِيَ َغ َّ
صنِ
کلغ ْ

 21ـ الصفة :ناهد .الداللة :املرأة إذا نهد ثديها(لسان العرب ـ مادة
نهد) ،أي برز .صفة الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي متغري،
ومنه قول الشاعر العباس األحنف:
جَ ا َل الو َ
ِشاحُ عَ َل َق ِ
ضيبٍ َزا َن ُه
يس ُي َ
قط ُف َن ِ
ُر َّم ُ
اه ُد
			
ان َ
صد ٍر لَ َ
(األحنف.)82 ،1954 ،
 22ـ الصفة :هاجن .الداللة :املرأة التي تتزوج قبل أن تبلغ ،وهي
التي تحمل قبل أوان حملها (لسان العرب ـ مادة هجن) .صفة
الداللة :جسدية ،حقل الداللة :جسدي متغري ،ومن ذلك قول
الشاعر الطرماح بن حكيم:
َفلَ َّما ا ِ َّد َر ْك َناهُ نَّ أ َ ْب َد ْي َن لِل َه َوى
ُون َم ِ
َم َح ِ
اس َن َواس َتولَ َ
ني د َ
حاسنِ
		
َ
ُ
ري أ ْن ِ
س حَ ِدي ِثهَا
يستْ بِأد َنى َغ َ
َولَ َ
َإل ال َقو ِم ِمنْ ُم َ
صط ِ
ص َما َء َهاجِ نِ
		
اف عَ ْ
(الطرماح.)267 ،1994 ،
 23ـ الصفة :جالع .الداللة :املرأة التي جلعت خمارها أي خلعته
(لسان العرب ـ مادة جلع) .وهي املرأة املتربجة .صفة الداللة:
جسدية ،حقل الداللة :جسدي /متغري.

ب – الداللة املعنوية.
 24ـ الصفة :باخس .الداللة :املرأة التي تبخس الحق (لسان العرب
ـ مادة بخس) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :سلوكي/
سلبي.
 25ـ الصفة :باهل .الداللة :املرأة التي تمنع زوجها مالها (لسان
العرب ـ مادة بهل) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :سلوكي/
سلبي.
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 26ـ الصفة :جامح .الداللة :املرأة التي تجمح عن زوجها أي
تخرج عىل زوجها إىل بيت أهلها قبل أن يطلقها (لسان العرب ـ
مادة جمح) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :سلوكي /سلبي.
 27ـ الصفة :راجح .الداللة :املرأة إذا مات زوجها رجعت إىل أهلها
(لسان العرب ـ مادة رجح) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة:
سلوكي /إيجابي.
 – 28الصفة :طالق .الداللة :املرأة التي طلقها زوجها (لسان
العرب ـ مادة طلق) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :سلبي،
ومنه قول الشاعر ابن رشيق القريواني:
َو ِمنْ َبع ِد ِه َز ْوجُ َ
الخالعَ ِة َطالِ ٌق
السو ِر عَ ِقي ُم
			
َو ِمنْ َبع ِد ِه أُ ُّم ُّ ُ
(القريواني.)153 ،1989،
ومنه قول الشاعر بهاء الدين زهري عىل االستعارة:
شاقِ ِف ِّ
صب َو ُة العُ َّ
الشع ِر َوح َد ُه
َو ِل َ
َ
َ
ِ
َ
ْي ِم ِّن َي َطالِ ُق
ه
ف
ا
اه
و
س
ا
م
أ
و
			
َ
َ
َّ
َ
(زهري)231 ،1964 ،

 33ـ الصفة :فاقد .الداللة :املرأة التي إذا مات زوجها أو ولدها أو
حميمها وهي التي تتزوج بعد موت زوجها (لسان العرب ،مادة
فقد) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :الفقد  /الزواج ،ومن
ذلك قول الشاعر األعىش واستعارها للغزال:
َو َما أُ ُّم ِخ ْش ٍ
ف جَ أ َب ُة ال َق ْرنِ فا ِق ٌد
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
عَ ل جَ ان َبي تثليث ت ْبغي غ َزالهَا
			
(األعىش.)343 ،1950 ،
 34ـ الصفة :ناشز .الداللة :املرأة التي استعصت عىل زوجها
وخرجت عن طاعته (لسان العرب ـ مادة نرش) .صفة الداللة:
معنوية ،حقل الداللة :سلوكي /سلبي ،ومن ذلك قول الشاعر
مهيار الديلمي:
ْت َن ِ
لَ َق ْد َرا َود ُ
اش َز َة األَ َما ِني
(الديلمي.)385 ،1925 ،

عَ َل َر ُج ٍل َت ُك ُ
ون لَ ُه َه ِد َّيا

 – 35الصفة :ناشص .الداللة :املرأة التي كرهت زوجها (لسان
العرب ـ مادة نشص) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :سلوكي
 /سلبي ،ومن ذلك قول ابن الرومي:

 – 29الصفة :طامح .الداللة :املرأة التي تطمح إىل الرجال ،وتبغض
زوجها وتنظر إىل غريه (لسان العرب ـ مادة طمح) .صفة الداللة:
معنوية ،حقل الداللة :سلوكي  /سلبي ،قال الشاعر جرير:

َو َك ْم َن َ
صتْ ِمنْ ِن ْع َم ٍة َفع َ
َط ْف ُتهَا
ش َ
ي َن ِ
اش ِ
ص
			
عَ َل َب ْعلِهَا حَ َّتى َغد ْ
َت َغ ْ َ
(الرومي.)1370 ،2003 ،

إ ِ َذا َذ َّك َر ْت َزيدًا َت َر ْق َر َق د َْمعُ هَا
ني َ
وسا َء َط ِ
			
ِب َم ْط ُرو َف ِة العَي َن ِ
امحِ
ش َ
َفإِنْ َت ِ
ص ُد ِم ِّني َخلِي َقةٌ
قص ِدي َفال َق ْ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
			
الج َوامحِ
َوإ ِنْ تج َمحي تلقي ل َجا َم َ
(جرير.)83 ،1986 ،

 36ـ الصفة :ناكح .الداللة :املرأة ذات زواج (لسان العرب ـ مادة
نكح) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :الزواج ،ومن ذلك قول
الشاعر العرجي:

 – 30الصفة :عاتق .الداللة :املرأة البكر التي لم تبن عن أهلها ،لم
تتزوج ،عتقت عن خدمة أبويها ولم يملكها زوج بعد (لسان
العرب ـ مادة عتق) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :سلوكي/
إيجابي ،ومن ذلك قول الشاعر ابن األبار:
َم َن ْنتَ ِبهَا َم ْن ُثو َر ًة َو َ
ش َف ْع َتهَا
			
(األبار.)477 ،1999 ،

وم ٍة َكال ِع ْق ِد ِف َن ْح ِر عَ ا ِتقِ
ِب َم ْن ُظ َ

 – 31الصفة :عاهر .الداللة :املرأة الزانية التي تتبع الرش(لسان
العرب ـ مادة عهر) .صفة الداللة :معنوية ،حقل الداللة :سلوكي
 /سلبي ،ومن ذلك قول الشاعر البحرتي:
اه َر ٍة أَدَّتْ إ َِل َ ِّ
ش عَ ِ
وَعَ ِ
اه ٍر
(البحرتي ،دت.)1532 ،

ُم َ
شا ِب َه َكلْبٍ ِف ِ
الك َلبِ عَ ريقِ

 – 32الصفة :عانس .الداللة :املرأة التي بقيت زمانا دون أن تدرك
الزواج (لسان العرب ـ مادة عنس) .صفة الداللة :معنوية ،حقل
الداللة :الزواج ،ومن ذلك قول الشاعر جرير:
َو َط ِ
ي َم ْط ُرو َف ِة ال َه َوى
ام َح ِة ال َع ْي َن ْ ِ
الحا ِل عَ ا ِن ِ
س
			
عَ نِ ال َّز ْوجِ أ َ ْو َم ْن ُسو َب ِة َ
(جرير.)255 ،1989 ،
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أ َ َيا َقلْ ُب َل َت ْكلَ ْ
ف َفلَ َ
		
يل َم َزا ُر َها
(العرجي.)322 ،1998 ،

الخالصة والنتائج:

يل ِ
َب ِعي ٌد َولَ َ
ري أ َ ِّي ِم
ناك ٌح َغ ُ

تمثلت صفات املرأة يف البنية الرصفية للوزنني (فعول وفاعل) يف
حقلني دالليني هما :الجسدي واملعنوي ،يف حني جاء تمثل صفة
املرأة املتصلة باملعنى وبالجسد متكافئا يف بنية الوزن (فعول)؛
ويكاد يكون متساويا ،وذلك يعني أن وزن (فعول) فيه مساحات
واسعة للتعبري عن صفة املرأة الجسدية واملعنوية يف اللغة العربية،
بيد أن هناك تفاوتا كبريا وواضحا يف داللة الجسد يف الوزن (فعول)
إذ طغت حركة الجسد :الجانب الجسدي /الحركي للمرأة فجاءت
بنسبة ( )%62.9بحسب تكرارات الجداول ،يف حني كانت نسبة
داللة الجانب الجسدي  /الصوتي للمرأة هي ( ،)%22.2كما كانت
نسبة داللة الجانب الجسدي  /الخلقي الثابت الذي عرب عنه الوزن
(فعول) هي ( ،)% 11.2يف حني كانت نسبة داللة الجانب الجسدي
 /الرائحة عند املرأة يف الوزن نفسه هي (.)% 3.7
أما عىل مستوى الصفات املعنوية عند املرأة فقد طغت الداللة
السلبية يف بنية الوزن (فعول) ،إذ كانت نسبة تكراره بحسب
الجداول هي ()% 50؛ توزعت عىل دالالت :الشؤم والرش والغدر
والخوف والكره والغضب ،وسوى ذلك مما يتصل وسلوك املرأة
السلبي ،يف حني كانت نسبة الداللة اإليجابية املتصلة بالزواج هي

بدران

( )% 26.6والنسبة اإليجابية يف صفة املرأة املعنوية يف حقول
الصرب والشكر والود هي ( )% 13.3ويف حقل داللة الفقد كانت
( ،)%10وهناك تباين يف مساحات الداللة الجسدية والداللة املعنوية
لصفات املرأة يف بنية الوزن (فاعل) إذ طغت الداللة الجسدية
وكانت بنسبة ( )% 63.8يف حني كانت نسبة الداللة املعنوية يف
الوزن نفسه هي (.)%36.2
يف الجانب الجسدي طغت الداللة الجسدية املتغرية يف صفة املرأة يف
الوزن (فاعل) وكانت بنسبة ( )%73.9وذلك يعني تمتع بنية هذا
الوزن بمساحات وصفية لجسد املرأة املتنامي بكل تفاصيله ،يف
حني كانت نسبة الداللة املتصلة بصفات جسد املرأة الثابتة هي
( .)%21.7وذلك يعني أن العرب قد التفتوا إىل تغري جسد املرأة
وعنوا بوصفه أكثر من الصفات الدالة عىل ثبات الجسد .أما ما
يتصل بالداللة الجسدية السلبية يف صفات املرأة فكانت قليلة

وجاءت بنسبة ( ،)%4.4بناء عىل نسبة التكرارات يف الجداول.
ويف حقل الدالالت املعنوية يف الوزن (فاعل) طغى ما يتصل بالداللة
املعنوية السلوكية السلبية عند املرأة فكانت النسبة جلية إذ كانت
نسبة التكرار هي ( )%61.5وهذا يعني تمتع بنية الوزن (فاعل)
بمساحات كبرية؛ ليعرب عن صفات املرأة املعنوية السلوكية
السلبية .وتساوى الحقل الداليل  /الزواج والحقل الداليل املعنوي
املتصل بالسلوك اإليجابي عند املرأة ،إذ كانت نسبة التكرار لكل
واحد منهما هي ( ،)%13.3يف حني تبدت النسبة املئوية املتبقية
وقدرها ( )%7.6يف حقل الداللة املعنوي املتصل بالفقد عند املرأة.
وباء عىل هذا تويص هذه الدراسة بتناول الجوانب الصوتية لوزني
(فعول) و(فاعل) وأثر ذلك يف مدى تداول الصفات التي يستوي
فيها املؤنث واملذكر عىل السواء.

املالحق
الوزن فعول  /الحقل الداليل :جسدي
جروز

الوزن فعول .الحقل الداليل :معنوي

الوزن (فاعل) .الحقل الداليل :جسدي

جسدي  /حركي

بسوس

معنوي  /سلبي /شؤم

بادن

خروس

جسدي  /حركي

خلوب

معنوي  /سلبي /غدر

حائض

جسدي  /متغري

دسوس

جسدي  /حركي

دارس

جسدي  /متغري

طاهر

جسدي  /متغري

طامث

جسدي  /متغري

غضوب

معنوي  /سلبي /الغضب

كاعب

جسدي  /متغري

فتول

معنوي  /سلبي /سلوك

ناتق

معنوي  /سلبي /سلوك

ناهد

جفول

خفوت
دؤد

ربوخ

طروح

عدوس

جسدي  /حركي
جسدي  /حركي
جسدي  /حركي
جسدي  /حركي
جسدي  /حركي
جسدي  /حركي

عسوس

جسدي  /حركي

كفوت

جسدي  /حركي

فشوش
لفوت

جسدي  /حركي
جسدي  /حركي

مصوص

جسدي  /حركي

نفور

جسدي  /حركي

نعوس
هلوك

جسدي  /حركي
جسدي  /حركي

عروب

جسدي  /حركي – صوتي

حضوف

جسدي /صوتي

سكوت

جسدي  /صوتي

خبوق
ردوم
نزور

خرود
قشور
نكوع

أنوف

جسدي  /صوتي

حسود
قتول

دروم
ذعور

رؤود

معنوي  /سلبي /رش

معنوي  /سلبي /سلوك

حامل

معنوي  /سلبي /خوف

زائن

معنوي  /سلبي /سلوك
معنوي  /سلبي /سلوك

صيود

معنوي  /سلبي /سلوك

غدور

معنوي  /سلبي /الغدر

علوق

فروق

معنوي  /سلبي /الكره

معنوي  /سلبي /خوف

هجول

معنوي  /سلبي /سلوك

بروك

معنوي  /الزواج

حنون

معنوي  /الزواج

قرور
بتول

ظنون

عروس

معنوي  /الزواج
معنوي  /الزواج
معنوي  /الزواج

جسدي  /صوتي

عطوف

معنوي  /الزواج

لعوب

معنوي  /الزواج

فروك

معنوي  /الزواج

جسدي  /صوتي
جسدي  /ثابت (خلْقي)

صبور

معنوي  /إيجابي  /الصرب

جسدي  /ثابت (خلقي)

ودود

معنوي  /إيجابي  /الود

جسدي  /ثابت (خلقي)
جسدي  /رائحة

شكور
قدوع

عجول

معنوي  /الفقد

هبول

سافر

عارك

جسدي  /متغري

باخس

صفة الداللة(معنوي) وحقلها

جامح

معنوي  /سلوكي  /سلبي

طامح

معنوي  /سلوكي  /سلبي

جسدي  /متغري
جسدي  /متغري
جسدي  /متغري
جسدي  /متغري
جسدي  /متغري

ماخض

جسدي  /متغري

ناشئ

جسدي  /متغري

هاجن

جسدي  /متغري

جارز

جسدي  /ثابت

جالع

جسدي  /متغري

عاطل

جسدي  /ثابت

عاقر

عاهر

ناشز

معنوي  /سلوكي  /سلبي
معنوي  /سلوكي  /سلبي

ناشص

معنوي  /سلوكي  /سلبي

ناكح

معنوي  /الزواج

عانس

معنوي  /سلوكي  /سلبي

راجع

معنوي  /الزواج

فاقد

معنوي  /سلوكي  /إيجابي

عاتق

معنوي  /سلوكي  /إيجابي

جسدي  /متغري

حائص

حارس

طالق

معنوي  /سلوكي  /سلبي

جسدي  /متغري

جسدي  /ثابت

شارف

باهل

معنوي  /سلوكي  /سلبي

جسدي  /ثابت
جسدي  /ثابت

جسدي  /سلبي

معنوي إيجابي  /الشكر
معنوي إيجابي

ثكول

جامع

الوزن (فاعل) .الحقل الداليل (املعنوي)

معنوي  /الفقد
معنوي  /الفقد
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ِ
صفة املرأة و ِدالالتها يف البِنية الرصفية

املراجع
القرآن الكريم
إبراهيم إبراهيم بركات ( .)1988التأنيث يف اللغة العربية ،ط ،1دار
الوفاء للطباعة والنرش ،اإلسكندرية ،مرص دار الوفاء للطباعة
والنرش.
ابن األبار ( .)1999أبو عبد الله محمد ابن األبار البلنيس (668هـ)
ديوان ابن األبار ،قراءة وتعليق عبد السالم اله ّراس ط ،1املغرب،
مطبعة فضالة.
األخطل ( .)1994ديوان األخطل ،رشحه وصنف قوافيه وقدم له
مهدي محمد نارص الدين ،ط ، ،2بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية.
األصمعي ( .)1987أبو سعيد عبد امللك بن قريب – كتاب الشاء،
حققه وعلق عليه الدكتور صبيح التميمي ،ط ،1بريوت ،لبنان ،دار
أسامة.
األعىش ( .)1950ميمون بن قيس – ديوان األعىش الكبري ،تحقيق
محمد حسني ،دط ،األسكندرية ،مرص ،مطبعة اآلداب ،املطبعة
النموذجية.
األنباري ( .)2007كما الدين أبي الربكات بن أبي الوفاء – اإلنصاف
يف مسائل الخالف بني النحويني البرصيني والكوفيني ،قدم له
ووضع هوامشه وفهارسه حسن حمد ،بإرشاف الدكتور إميل
بديع يعقوب ،ط  ،2لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
البحرتي (دت) ديوان البحرتي ،تحقيق حسن كامل الصرييف ،ط،3
مرص ،دار املعارف ذخائر العرب.
بهاء الدين زهري ( .)1964ديوان بهاء الدين زهري(656هـ) ،دط،
بريوت ،لبنان ،دار صادر للطباعة والنرش –دار بريوت للطباعة
والنرش.
جرير ( .)1986ديوان جرير ،كرم البستاني ،دط ،بريوت ،لبنان،
دار بريوت للطباعة والنرش.
ابن حمديس الصقيل (دت) ديوان ابن حمديس الصقيل ( )527هـ،
دط ،دار صادر ،صححه وقدمه إحسان عباس ،بريوت ،لبنان.
ابن حيوس ( .)1984ديوان ابن حيوس ،عني بنرشه وتحقيقه
خليل مردم بك ج ،1بريوت ،لبنان دار صادر.
الحيص بيص ( .)1974ديوان األمري شهاب الدين أبي الفوارس
التميمي البغدادي (حيص بيص 574هـ) ،ج ،2حققه وضبط
كلماته ورشحها وكتب مقدمته مكي السيد جاسم وشاكر هادي
شكر ،منشورات وزراة اإلعالم ،سلسلة كتب الرتاث،)33( ،
الجمهورية العراقية.
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الخطيب ،لسان الدين ( .)2012موشحات لسان الدين بن الخطيب،
دراسة وجمع عبد الحليم حسني الهروط ،ط ،2عمان ،األردن ،دار
جرير للنرش والتوزيع.
الخنساء ( .)2004ديوان الخنساء ،اعتنى به ورشحه حمدو
طماس ،ط  ،2دار املعرفة بريوت ،لبنان ،دار املعرفة.
ابن الدهان ( .)1968ديوان ابن الدهان أبو الفرج مهذب الدين بن
سعد املوصيل (581هـ) حققه وأعد تكملته عبد الله الجبوري،
ط ،1بغداد ،مطبعة املعارف.
الراعي النمريي ( .)1980ديوان الراعي النمريي ،دط ،جمعه
وحققه راينهرت فايربت ،بريوت ،لبنان ،املعهد األملاني لألبحاث
الرشقية.
ابن الرومي ( .)2003أبو الحسن عيل بن العباس بن جريح –
ديوان ابن الرومي ،تحقيق حسني نصار ج ،1ط ،3القاهرة ،مرص،
مطبعة دار الكتب والوثائق املرصية.
ابن زمرك ( )1997ديوان ابن زمرك األندليس محمد بن يوسف
الصيحي ،حقق الديوان وقدم له ووضع فهارسه الدكتور محمد
ّ
توفيق النيفر ،ط ،1بريوت ،لبنان ،مؤسسة الرسالة.
ابن زيدون ( )1994ديوان ابن زيدون ،رشح يوسف فرحات ،ط،2
بريوت ،لبنان ،دار الكتاب العربي.
سهى نعجة ( .)2015خطاب املرأة يف املعجم العربي ..مقاربة
سوسيولغوية ،ط ،1إربد ،األردن ،عالم الكتاب الحديث.
الشاغوري ،فتيان (دت) ديوان فتيان الشاغوري األسدي (615هـ)
تحقيق أحمد الجندي ،دط ،دمشق ،سوريا ،مطبوعات محمع
اللغة العربية.
شوقي ،أحمد ( .)1988األعمال الشعرية الكاملة دط ،م ،2ج،4
بريوت ،لبنان ،دار العودة.
رصيع الغواني(دت) مسلم بن الوليد األنصاري (208هـ) – ديوان
رصيع الغواني ،عني به وحققه والتعليق عليه ،سامي الدهان،
ط ،3دار املعارف.
الصنوبري ( .)1998ديوان الصنوبري أحمد محمد بن الحسن
الضبي ،تحقيق إحسان عباس ،ط ،1بريوت ،لبنان ،دار صادر.
الطائي ،حاتم ( )1981ديوان حاتم الطائي ،بريوت ،لبنان ،دار
صادر.
ابن طباطبا (دت) محمد بن أحمد – عيار الشعر ،ط ،2رشح
وتحقيق عباس عبد الساتر ،مراجعة نعيم زرزور ،لبنان ،بريوت،

بدران

منشورات محمد عيل بيضون.
الطرماح بن حكيم ( .)1994ديوان الطرماح بن حكيم ،تحقيق
الدكتور عزة حسن ،ط ،2بريوت لبنان ،دارالرشق العربي.
الطغرائي (دت) ديوان الطغرائي ،ط ،1مطبعة الجوائب،
قسطنطينية1300 ،هـ.
العباس بن األحنف ( .)1954ديوان العباس بن األحنف ،رشح
وتحقيق عاتكة الخزرجي ،ط ،1القاهرة ،مرص ،مطبعة دارالكتب
املرصية.

ابن املعتز (دت) ديوان ابن املعتز (296هـ ) ،كرم البساتاني  ،دط،
بريوت ،لبنان ،دار صادر.
املعري ،أبو العالء ( )1957سقط الزّند ،دط ،بريوت ،لبنان ،دار
بريوت للطباعة والنرش ،دار صادر للطباعة والنرش.
املعري ،أبو العالء ( .)1991لزوميات أبي العالء ،رشح السيد
البطليويس ،حققه وقدم له الدكتور حامد عبد املجيد ،الهيئة
املرصية العامة للكتاب ،القسم األول ،مرص.
ابن منظور(دت) محمد بن مكرم اإلفريقي املرصي
(ت711هـ1311/م) – لسان العرب ،ط15 ،1م ،لربوت ،دار صادر.

العجاج ،رؤبة ( )1961مجموع أشعار العرب ،دط ،اعتنى
بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد الربويس ،الكويت ،النقرة،
دارابن قتيبة للطباعة والنرش والتوزيع.

املهلهل بن ربيعة (دت) ديوان املهلهل بن ربيعة ،رشح وتقديم
طالل حرب ،د.ط ،الدار العاملية.

العرجي ( .)1998ديوان العرجي ،جمعه وحققه ورشحه الدكتور
سجيع جميل الحبييل ،ط ،1بريوت ،لبنان ،دار صادر.

مهيار الديلمي ( .)1925ديوان مهيار الديلمي ،ط ،1دار الكتب
املرصية ،الطبعة املرصية ،القاهرة ،مرص ،الطبعة املرصية.

عمر بن أبي ربيعة ( .)1952رشح ديوان عمر بن أبي ربيعة ،تأليف
محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط ،1مرص ،مطبعة السعادة.

النابغة الذبياني ( .)1996ديوان النابغة الذبياني ،رشح وتقديم
عباس عبد الساتر ،ط ،1بريوت ،لبنان ،دارالكتب العلمية.

ابن فارس ( .)1996الحسني بن أحمد – املذكر واملؤنث ،ط،1
حققه وقدمه وعلق عليه الدكتور رمضان عبد التواب ،القاهرة.

ابن نباتة املرصي (دت) .ديوان ابن نباتة (768هـ) ،دط ،بريوت،
لبنان ،دار إحياء الرتاث العربي.

القسطيل ،ابن دراج ( .)1961ديوان ابن د ّراج القسطيل (ت
421هـ) ،حققه وعلق عليه وقدم له محمد عيل مكي ،ط،1
دمشق ،سوريا ،منشورات دار املكتب اإلسالمي.

ابن هانئ األندليس ( .)1980ديوان ابن هانئ األندليس ،تقديم كرم
البستاني ،دط ،بريوت ،لبنان ،دار بريوت للطباعة والنرش.

القريواني ،ابن رشيق ( .)1989ديوان ابن رشيق القريواني ،جمعه
ورتبه عبد الرحمن ياغي ،دط ، ،بريوت ،لبنان ،دار الثقافة.
قيس بن امللوح ( .)1999ديوان قيس بن امللوح مجنون ليىل ،رواية
أبي بكر الوايل ،دراسة وتعليق يرسي عبد الغني ،ط ،1بريوت،
لبنان ،دارالكتب العلمية.
كثري عزة ( .)1971ديوان كثري عزة ،جمعه ورشحه إحسان
عباس ،دط ،بريوت ،لبنان ،دار الثقافة.
كشاجم ( .)1997محمود بن الحسني – ديوان كشاجم ،تحقيق
عبد الواحد شعالن ،ط  ،1القاهرة ،مرص ،مكتبة الخانجي.
املربد ( .)1970أبو العباس محمد بن يزيد – املذكر واملؤنث ،حققه
وقدم له وعلق عليه الدكتور رمضان عبد التواب وصالح الدين
هادي ،الجمهورية العربية املتحدة مطبعة دار الكتب.

الهذليني ،الشعراء ( .)1965ديوان الشعراء الهذليني ،القسم األول،
دط ،تحقيق أحمد الزين ومحمود أبو الوفا ،دار الكتب املرصية،
مرص.
ابن هشام األنصاري (دت) أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ومعه
كتاب عدة املسالك إىل تحقيق أوضح املسالك ،تأليف محمد محيي
الدين عبد الحميد ،ط ، ،1لبنان ،صيدا – بريوت منشورات املكتبة
العرصية.
هيثم رسحان ( .)2010خطاب الجنس – مقاربات يف األدب العربي
القديم ،ط،1بريوت ،لبنان ،املركز الثقايف.
العربي.الوأواء الدمشقي ( .)1950ديوان الوأواء الدمشقي ،عني
بنرشه وتحقيقه ووضع فهارسه سامي الدهان ،ط 1دمشق ،ط،2
بريوت لبنان دار صادر.

املتنبي ( .)1983ديوان املتنبي ،دط ،بريوت ،لبنان .دار بريوت
للطباعة والنرش.
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