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 خرج البحث بجملة من النتائج ،نجملها على الوجه اآلتي:
قد فاقت كثيراً في عددها ألفااظ اققاماة ،مماا يادلّ  ظهر في الفصل األول أّن ألفاظ االرتحال والسفر

على أّن هاجس النزوح وعدم االستقرار قد هيمن علاى أحاسايس العااعر ،وبايلو يكاون قاد صاّور 
حال ععبه أحسان تصاوير لولاوحظ أّن اساتعمال لفظاة الاوّن ترّكازت فاي الفئاة اأت وقالّ اساتعمال 

المرادفات وهي البلد وجمعها البالد والبلدان في  مرادفاتها فيها ،في حين تصاعدت وتيرة استعمال
الفئتين ابتواجت، إي لم تحمل هيه المرادفات داللة الرقعة الجغرافية والبعد السياسي حسب ،وإنما 
أراد بها ـ أيضاً ـ تاريخ قاّنيها وحياتهم االجتماعية لوغلبت داللة العداء على المدينة في الفئةاأت 

ا في الفئتين األخريين ،إي دلّت في الكثير فيهما على السّكان أو المقااتلين وتنّوعت مستويات داللته
،ودلاات علااى الغياااب والفقاادان لوفااي مبحااث الرحياال تبااّين أّن دالالت الرحياال أكثاار ضااراوًة ماان 
مرادفاتها وهي السافر والهجارة والنازوح إي ارتابّ بالقتال واالنساحا  ،مماا عّبار باه العااعر عان 

ومكابداته في الغربة لوحمل السفر داللة الهجارة فاي حاين لام يتضامن الرحيال  حقيقة معاناة ععبه
هاايه الداللااة ل ودلّاات الهجاارة علااى القّيعااة ،وقااد وقعاات فااي ساايا  الكثاارة والتكاارار مصااّوراً باايلو 

 مأساة مواّنيه في كثرة تنّقالتهم وتجوالهم في المنافيل
ت لفظاة حياث دلّات 555نّوعهاا ،إي بلغات اوفي الفصل الثاني حفال معجام الحارب بكثارة األلفااظ وت

جميعها على مفهوم الحارب وماا يتعلّا  بهاا لفاساتعمل الحارب والمعركاة والغازو والجهااد والقتاال 
والكر والفار والهجاوم لوقاد تباّين أّن ألفااظ الحارب قاد فاقات ألفااظ الساالم وقاد دلّات األخيارة علاى 

ظااة الحاارب ،وحملاات دالالت الوداعااة والعااي  التحّيااة أو الاادعاء لووفعاات لفظااة الساالم نقيضااًة للف
 الهانئل

إّن ندرة ألفاظ السالم في مقابل الكثرة الكاثرة في ألفاظ الحرب ،إنماا هاو داللاة علاى غيااب قيمتهاا 
الععورية ، سواء أكان يلو في وقت الحرب أو في وقت السلملوفي الفصل الثالث اتضا  أن لفظاة 

الحتفت اختلفت دالالتها ليس بحسب السيا  الاي  وردت فياه الموت ومرادفاتها االردى والمنّية و
حسااب ،وإنمااا باعتبااار المراحاال العااعرية وانعكاساااتها المرجعيااة ،والساايما األحااداث التااي عااهدها 
العاعر لولوحظ أناه اساتعمل الاردى بمعناى الماوت ،والحتاف بمعناى المصاير المحتاوم لوقاد جما  

أموات وميتين وموتى ،واألخيرة جم  تكسير زنة افعلىت وقد غلب على سائر الجموع الميت على 
األخرى غلبة ملحوظة يلو أّن معناه الُهْلو والبلية مما يناسب أوضاع ععبه وما هم فيه مان هاالو 

 وبالءل
حات وفي مبحث ألفاظ الحياة من الفصل الثالث،اّتضا  أّن دالالت الحيااة والمايالد قاد تنّوعات وتراو

بين المجاز والحقيقةلوكثرت االساتعماالت المجازياة لهايه الادالالتلوكان للسايا  الاي  وقعات فياه 
تلاو األلفاااظ دور فاعال فااي إزاحاة دالالتهااا ماان الحقيقياة الااى المجازلفقاد دلّاات الحيااة علااى العااي  
ت ووسائله لواستعملها العاعر أيضااً بوصافها ضاديداً للماوت لوفاي مواضا  أخارى مان عاعره دلا

الحياة على القّوة والتواصللكما حملت دالالت سالبة كداللتها علاى الهجارة والحازن لوعلاى النحاو 
نفسه اسُتْعملْت لفظة الميالد لفمن معانيها المجازية إنهاا دلّات علاى والدة الثاورة وانبثاا  الوجاود 

 الوّنيل 



نعكسات علاى رتيتاه لالاوان وفي الفصل الراب  تبّين أّن تجارب العاعر ومواجهاته في الحياة قد ا
وإحساسه بها ،فحملت لديه دالالت ومعاني وإيحاءات نابعة من ّبيعاة تلاو التجاارب واالنّباعاات 
لولاوحظ أّن اللاون الواحاد قاد تتعادد دالالتاه بحسااب السايا  الاي  يارد فياه ن كماا لااوحظ أن دالالت 

أو التماّرد ،وكداللاة األبايل علاى األلوان لديه، بعضها عائ  كداللة األحمر على الثورة أو الغضب 
النقاء والّهارةلفي حين أّن بعضها اآلخر أختّص بالعاعر كاللون األبيل في داللته على اقّمحااء 

 وفقدان اقحساس بالعالمل
ولوحظ أّن داللة الرحيل واالبتعاد عن الوّن أو اقبعاد عنه قد الزمت إحسااس العااعر فاي جميا  

ت وتراكيب لغوية متبايناة بحساب الموضاوعات العاعرية التاي تّاّر  الفصول لووجدت لها تعبيرا
 إليها العاعر ،وعالجها ععرياًل

ومن األساليب اللغوية التي سادت في لغة العاعر أسلوب التقديم والتأخير ،فهو كثيراً ما كان يقّدم 
 المسند إليه على خبره الفعلي ،كما قّدم الخبر على مبتدئهل

ّدم المتعلقات على الفعل في الجملة الفعلية ،وعلى المبتدأ في الجملة االسمية والفاعل على فعلهلوق
لويعّد هيا االسالوب أحاد األسااليب العاعرية المهيمناة علاى لغتاه،وحمل قيماة فنياة وأخارى داللياة 

 تحّدثت عنهما في المواض  التي وردتا فيهال
حددتها السياقات الععرية ،ولام تهمال والحقيقة أن الدراسة انهمكت برصد الدالالت الهامعية التي 

الداللة المعجمية فقد تّّرقت إليها قبل الخاول فاي األولاى ويلاو لبياان الفاار  بينهماا لوغالبااً ماا 
يعنى العاعر ـ بصاورة عاماة ـ بتحميال اللفظاة ّاقاة رمزياة وإيحائياة وإنماا يلاو التحميال هاو مان 
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