
  المستخلص
 دغو ا    -كاظم جواا  بدو  لالولوال ال ةلفو  عو  بو ز ددو  رفو ا  ازسوال  ماجسوتفز ل

 7002الجام   المستنصزف    كلف  اة اب   قسم اللغ  ال زدف  ،
 

الحمد هللا رب العالمين على ما انعم * وبعد هذه الوقفة على الفاظ شععر ابعن ديعدون نععى علعى      
اليها في هذه الدراسع؛  وسعتفتفي بعذفر اهمهعا ممعا توصعلت اليع؛ بف ع  هللا  اهم النتائج التي توصلت

العديد   وستبتعد عن ذفر االمور التي تعد تلخيصا لمعا تععدم  ن ذلعي سعيادى العى تفعرار ماذفرتع؛ 
 سابعا ف ال عن االطالة . وان نتائج البحث تتمث  بماياتي : 

العصر االندلسي اال أن داللة ألفاظع؛ لعم تفعن تبتععد شعر ابن ديدون على الرغم من أن؛ يمث  البيئة و
 فثيرا عن داللة الفاظ الشعر العربي في المشرق . 

الداللية في هذه الدراسة من شععرابن ديعدون : فعي البعاب االو  لعو ععددنا فع   *بلغ عدد الحعو 
( سبعة  71 ( ثمانية حعو  وبواقع حعلين للفص  الواحد . وفي الباب الثاني : )8مبحث حعال : )

عشععر حعععال لععو عععددنا فعع  فععرح مععن المبحععث حعععال   وذلععي ل ععمة االلفععاظ المتعاربععة فععي الداللععة 
مودعة على فصول؛ الثالثة وبشف  تسلسلي تفريعي   واما الباب الثالث : في م سبعة حعو  لعو 

 عددنا ف  مبحث حعال   وبذلي يفون عدد الحعو  في شعر ابن ديدون 
 حعال .  ن ( اثنين وثالثي23)  
 ( مائة وستة عشرلفظا 771في الباب االو  )  بلغ عدد االلفاظ الخاصة باالنسان *

( اربعمائة ثمانيعة وتسععين لفظعا    898وعدد االلفاظ الدالة على مايتعلق باالنسان في الباب الثاني )
فظا   وبذلي يفون ( مئتين وثالثة وسبعين ل312وعدد االلفاظ الدالة على الطبيعة في الباب الثالث ) 

 (ثمانمائة وسبعة وثمانين لفظاً.881مجموح االلفاظ في هذه الحعو  )
*ويمفن لنا أن نتوص  ومن النعطة السابعة الى أن عدد أ لفاظ الدالة على ا نسان وما يتعلق ب؛ 

 افثرمن ا لفاظ الدالة على الطبيعة في شعر ابن ديدون 
دالة على الطير في حع  الحيوان   والسبب في ذالي يعود *  وظهر من الدراسة شيوح ا لفاظ ال

 ـ العائم على ا لغاد وأ حاجي الذى اخترع؛ ابن ديدون ومات بموت؛ .  (( فن المطيرات  ))الى 
* لنظرية الحعو  الداللية أثعر فبيعر ومهعم جعداً اذا معا طبععت بصعور  صعحيحة فعي الفشعى ععن 

قة وو وحا وهذا مالحظت؛ اثناء التطبيق على الفاظ شعر معاني أ لفاظ   وهي افثر النظريات د
 ابن ديدون من تعسيم دقيق وتحديد وا ح للفلمة في مو عها من الحع  . 

* ان االلفاظ الرئيسية في داللتها على معناها في الحعو  الداللية في شعر ابن ديدون افثر بفثير 
 من االلفاظ الهامشية . 

م ابن ديدون لاللفاظ في داللتها علعى معناهعا المجعادى افثعر معن * اظهرت الدراسة وأن استخدا
 832االلفاظ في داللتها على معناها الحعيعي   حيث بلغ عدد االلفاظ ذات الداللة الحعيععي فهعي )

 ( اربعمائة وثالثة وعشرون لفظا . 
تخصعي  * أخذت بعض االلفاظ نصيبها من التطعور العداللي فتنتعلعت داللتهعا معن العمعوم العى ال

على النحو الوارد في لفظ؛ تبت  حيث استخدمها ابن ديدون في شعره واراد منها المعنى االخير 
وفماد  علي؛ السياق الذى ورد في؛   اى االنعطاح الى هللا سبحان؛ وتعالى بدال من االنعطاح ععن 

والتسعرح  الدنيا والناس ومثل؛ معن الفلمعات التعي اصعابها تطعور واسعتخدمها ابعن ديعدون   العدين
 والصال  والصوم وناف    والففر   واال حى   وبهم ... { . 



 * ان اللفظة التي تحم  افثر من معنى في هذه الدراسة يتحدد معناها 
خال  السياق الذى تردفي؛ ـ السعياق العذى يعبعر ععن مععام مععين ـ وهعي امعا أن تعتصعر علعى  من

 المعنى المعجمي واما أن تخرج الى معنى آخر فما في فلمتي 

االصعهب فعي االولعى 7اذا ان ابن ديدون اراد بهما تشبي؛ خد الحبيبعة بعاللون  ((الروم والحبش  ))
 وشعرها باالسود في الثانية . 

)) صاحبات اللغوية أثرها الفبير في تحديد معنى اللفعظ العذى يعرد فعي البيعت وفمعا فعي لفظعة *للم

اذ ان االولى دلت على االدب حعيعة والثانية صاحبتها ودلت على االبن الصلبي  ((ولد ))و ((والد 
وعلعى الععرغم مععن التعابع  الععداللي بينهععا فعععد خرجعت فلمععة )والععد( العى معنععى )االميععر المعت ععد( 

وهععذه المصععاحبات اللغويععة فثيععر  فععي شعععر ابععن ديععدون رافعععت  (3))الوالععد ( ابنعع؛ )اسععماعي  ( و
 االلفاظ التي درسناها في موا عها . 

* امتاد شعر ابن ديدون ـ في بعض البيات أو المعاطع بفثافة أ لفاظ الدالة غلى الحع  الواحد   
لي؛ في االلفاظ الدالة على العو  والفتابة وهذا يمفن أن نطلق علي؛ المصاحبات اللغوية فما هو ع

 ) فتاب وأشف  وسطر وشف  ونعط (   (2)
) بيعت هللا وخشعوه و عر ورفعع وانعاب  (8) ومثيلة فعي حعع  االلفعاظ الدالعة علعى االيمعان والففعر

 واخبات وتبت  ومتاب ( وغيرهما . 
ن الثانيععة تشععم  علععى * اظهععرت الدراسععة أبععن ديععدون اسععتخدم لفظتععي )الخيعع ( و)الفتيبععة( أذا ا

االولى ولم أجدم الدراسة عند هذا الحد وانما اظهرت أن لفظ؛ )الخي ( التي وقعت ب من الفاظ 
الطبيعة في حع  الحيوانات من الباب الثالث   وهي لم تفعن اسعما داال علعى االفعراس فععط وانمعا 

رى ذلعي هعو الغالعب تشم  الفرسان اي اً   ولفنني ارتتيت أن ا عها فعي حعع  الحيعوان  نعي أ
فهي وقعت  عمن تعسعيمات حعع  الجعش  (5)عليها . واما لفظ؛ الفتيبة التي بينت معناها المعاجم 

 والسبب الذى ذفرت؛ انًفا. 
 * استخدم ابن ديدون لفظ؛ )معشر( وهي فلمة تد  على الجماعة المتخالطين  
الموقععى الععذى هععو فيعع؛ مععن  وهععو يناسععب (1) او غيععر ذالععي   وهععي تطلععق اي ععاً علععى الجععن وأ نععس 

 الجماعة التي وشت ب؛ عند االمير ابي الحدم بن جهور من ) شياطين االنس ( .
( وهذا يناسب ومدح ا مير ابي الوليد 71ـ 2* أستخدم ابن ديدون لفظة )نفر( الدالة على العلة )من 

 .  (1)واراد في؛ مامعناه   اني انت واحد من العالئ  في دماني 
بن ديدون لفظ؛ الغبوق   وهي االص  شرب العشي او الشرب بالعشي ـ وخ  بع هم * استعم  ا

 ب؛ اللبن المشروب في ذلي الوقت ومن ثم استعير لشرب الراح في الماء . 
* وفما اظهرت الدراسة اي ا استخدام ابن ديدون لفظ؛ )النادى( في حعع  ا معافن وهعي تعد  علعى 

  (8)وقي  نهارا ـ فاذا تفرقوا فهو ليس بناد . المجلس مادام العوم مجتمعين في؛ ـ 

                                                 
 

   782( شرح ديوان ابن زيدون / 1)

 782( م.ن/ 7) 

  383( م.ن / 3)
 من هذا المبحث  555ينظر ص( 4)
  من هذا البحث 171( ينظر ص 5)
 من هذا البحث  174( يثنظر ص4)

  373( م.ن. /5)



* وظهر من خال  الدراسة في هذا البحث أن ابن ديدون فعان يسعتعم  الصعيغ المختلفعة فعي التعبيعر 
عن معاني االلفاظ من : ) أ سم والمصدر وأسعم الفاعع  وصعيغ المبالغعة وأسعم المفععو  وأسعم ا لعة 

 ( ومنها واسم الدمان والمفان والجمع والفع  ...
 أ ـ استعم  ابن ديدون صيغة المبالغة )العطيعة( داللة عما يشعر ب؛ من عدم الوص  

 
 
 


