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لقد بحثت الرسالة فيما وصل إلينا من شعر السيد الحميري, في مستوياته الصرفية, والتركيبية,      
عليه هذه المستويات من مباحث  لوويثة, كثان للسثياا, والحثواد  التاري يثة, والداللية, وما اشتملت 

 واستعماالت الشاعر أثر واضح فيها. 
 وقد  رج البح  بمجموعة من النتائج هي:

أثبت البح  عدم صحة ما نسثبه بعثا المثير ين إلثع شثاعرنا مثن عقائثد ال تتاثا مث  مثا نجثده  -1
 ن يعتقده بشكل واضح, وجلي.مبثوثا في شعره من أفكار مثَّلت ما كا

كان الشاعر يتمت  بثقافة دينية واسعة تتضح من  الل مناقشاته لم الايثه, التثي روتهثا المصثادر  -2
 األدبية, والتاري ية.

وردت أبنية األفعال المزيدة بحرف واحد ضثمن األبنيثة: َأَْفْعثْلو, وكانثت التعديثة أبثرز معانيهثا,  -3
لو, وكان َالتكثيرو أبرز معانيها, وقد ووردت معاٍن أ رى في شعره ل هذه الصيوة, وصيوة َْفعَّ

جاءت هذه الصيوة لمعاٍن أ رى, وصيوة َْفاْعلو وكانت َالمشاركةو أبثرز معانيهثا إلثع جانث  
 معاٍن أ رى.

وردت األفعال المزيدة بحرفين في شعره, ضمن الصيغ: َاَنْاْعلو التي أفادت معنع َالمطاوعةو,  -4
و التثثثي كانثثثت َالمطاوعثثثةو أبثثثرز معانيهثثثا إلثثثع جانثثث  معثثثاٍن أ ثثثرى, مثثثثل: َالطلثثث  وَاَفْتْعثثثل

لو التي كانت َالصيرورةو أبرز دالالتهثا, وصثيوة َْتْااعثلو  واالجتهادو, وغيرها, وصيوة َْتْاعَّ
التثثي أفثثادت معنثثع المشثثاركة, وصثثيوة َاَسثثْتَاْعلو التثثي أوردهثثا الشثثاعرز لمعثثاٍن عديثثدة أبرزهثثا 

 وردت صيوة َْتْاَعلْْلو من أبنية الرباعي المزيد مايدة معنع َالمطاوعةو.َالطل و. وقد 
ة ضثمن بنائثه مثن  -5 تكررت صيوة اسم الااعل كثيرا في شعرهز إذ تكررت عشثرين وأربعمئثة مثرَّ

نيثي فيهثا مثن غيثر الثالثثي, وجثاءت هثذه الصثيغ فثي مجموعهثاز  الثالثي, وأرب  مرات ومئتثي بن
ين أوقف شثعره علثيهمز وقثد وردت صثيغ المبالوثة فثي شثعره, وأكثثر لبيان صاات ممدوحيه الذ

يلو وهذه الصيوة أقلُّ استعماال نحويا من غيرهثا مثن الصثيغ, وهثذا يثدلُّ  صيوة وردت منها َْفعي
علع صحة الرأي القائل بأنَّ هذه الصيوة منقولة عن َفعيلو في الصاة المشبَّهةز لما بينهمثا مثن 

لو.قر  في الداللة, والصيغ  ولو, و َْفعي الو, و َْفعن  األ رى للمبالوة الواردة في شعره, َْفعَّ
يثلو, وقثد أكثثر مثن اسثتعمال لا تثين  -6 أكثر صيوة من صيغ الصاة المشبَّهة وردت في شثعره َْفعي

تد الن ضمن معجم الشاعر من األلاا  الدينية التي تدل علع صاة ثابتة في موصوفها, وهاتان 
و, ووردت الصثاة المشثبَّهة ضثمن أوزان أ ثرى هثي: َأْفْعثلو اللا تان هما َالنبيُّ  و, و َالوصيُّ

لو, وَفنَعلو. لو, و َْفعي  ومينثه َْفَعالْءو, و َْفيعي
ولو, وورد بصيغ أ رى غيثر قياسثية, وهثي:  -7 ورد اسم الماعول في شعره بصيوته القياسية َْماعن

ولوز وورد اسم التاضيل في شعره ضمن  يلو, وَْفعن لا تين استعملهما الشاعر للداللة علثع  َْفعي
فضل ممدوحيه, وب اصة النبي َصو, واإلمام علي َعو, وهاتان اللا تان همثا َ يثر, وأْولو, 
ووردت صثثيوة َأَْفْعثثلو محذوفثثة الهمثثزة منهثثا فيَ يثثرو فثثي جميثث  موضثثعها, وبعثثا األبيثثات 

لع تأكيد فضل مثن مثدحهم وردت فيها أكثر من لا ة بصيوة َأفعل التاضيلو, وفي هذا داللة ع
علع من سواهم من معاصريهمز وقد وردت أبنية أ رى للمشتقات علثع النحثو الثذي نثصَّ عليثه 



اللوويون إالَّ ما أشار إليه العلماء من م الاة لا تي َْمَسجيد, وْمَوري و للقياس, وقد وردت هاتان 
 اللا تان في شعره موافقة لما أشار إليه اللوويون.

كسثثير وردت بقسثثميها فثثي شثثعر السثثيد, فأمثثا جمثثوع القلثثة وردت ضثثمن صثثيوتين همثثا جمثثوع الت -8
ثثثولو, و َْفْعائيثثثلو, و  ثثثلو, وجمثثثوع الكثثثثرة وردت ضثثثمن صثثثيغ أبرزهثثثا: َفنعن َأَْفْعثثثالو, و َأَْفعن
يلو التي أشار بعضثهم إلثع أنَّهثا تكثون جمعثا لصثيغ جمثوع  لو, وصيوة َأْْفاعي لو, و َأْْفاعي َْمْااعي

 ثبت الباح  من  الل شعر السيِّد أنَّها جاءت جمعا لصيغ جموع الكثرة.القلة, وقد أ
م, فكانت  -9 ه والملتزي استعمل السيد الحميري التراكي  النحوية بما ينسجم م   طابه الشعري الموجَّ

 تراكي  التوكيد, والشرط, والناي, واالستاهام شائعة أكثر من غيرها من التراكي  في شعره.
فقد كان أبرز هذه التراكي , وقد أشار الباح  إلع أنَّ التوكيد يكون أحياناً مالئمثا فأما التوكيد 

إلحساس المتكلم, وما يشعر به فال يكثون بلحثا  حثال الم اطث  فقثطز والتوكيثد ورد بوسثائل 
و, وَقثدو, وَنثون التوكيثدو, والتوكيثد بالقسثم وقثد  أهمها: التوكيد باألدوات, واألدوات هي َإنَّ

قين, األفعال الدالة علع القسثم, والقسثم باألسثماء, والتوكيثد بزيثادة الحثروف, وهثي ورد بطري
و, والباء في  بر َلثيسو, والتوكيثد المعنثوي , وقثد ورد بألاثا  هثي  َالو, والالم في  بر َإنَّ
او وقثثد  ثثالف الشثثاعر مثثا ذكثثره النحثثاة مثثن مراعثثاة  َجميثث و, و َكثثلو, و َأجمعثثينو, و َطثثرَّ

م َجميعاو علع َكلو في مواض  عديدة أشرنا إليهثا الترتي  في تقدي م َكلو علع َجمي و, فقدَّ
 , وهكذا كان أسلو  التوكيد بارزا من  الل تنوع أساليبه في شعر السيد الحميري.

جاء أسلو  الشرط ثانيا في استعمال الشاعر, وقد كانت األداة َإذاو غير الجازمثة هثي األبثرز  -11
ط, وقد وردت أدوات أ رى للشرط منهثا أدوات جازمثة, وغيثر في شعره ضمن أسلو  الشر

جازمثثة, وقثثد تناولهثثا البحثث  بحسثث  كثثثرة اسثثتعمالها, وهثثذه األدوات هثثي: َإيَنو, و َْمثثَنو, و 
او, و َلوو, و َلوالو.  َلمَّ

ثثاو, و َلثثوو  ثثاهرة بثثارزة  -11 ثثل تقثثديم الجثثوا  علثثع األدوات َإذاو, و َإيَنو, وَ لمَّ فثثي مواضثث  مثَّ
مجيئها ضمن أسلو  الشرط, وقد أشرنا إلع ا تالف النحاة في الجوا  المتقدم, والباح  مث  
الرأي القائل بأنَّ ما تقدم كان جواباز فال داعي ألن ناترا حذف الجوا , ثم نعثود لنثذكر أنَّ 

م يوني عن الجوا , والمالح  أنَّ َحتَّعو تد ل علثع َإذاو وبثد ولها لثم يت قثدم الجثوا  ما تقدَّ
 علع األداة, واقترنت َإذاو بـَماو في مواض  م تلاة في شعرهز لتوكيد المعنع.

سقطت الااء من الجوا  في مواض  نصَّ النحاة علع إثباتها فيها, فقد سقطت الااء مثن جثوا   -12
 َإيَنو في أربعة مواض  أشرنا إليها عند حديثنا عن َإيَنو الشرطية. 

ر ضمير النص  بعد َلوالو في موضعين في ما وصل إلينا من شعره  الفثا لقد استعمل الشاع -13
 للمبرد الذي عبَّر عن ذلك بـَإنَّه لم ينسْم و.

جاء أسلو  الناي ثالثا في شعره, والناي قسمان: صريح, وأدواته في شعر السيد: َلَْمو, و َالو  -14
مثثاو النافيثثة للحثثد , والعاملثثة عمثثل النافيثثة للحثثد , والنافيثثة للجثثنس, والمشثثبَّهة بثثـَليسو, و َ

َلثثيسو, و َلثثيسو, أمثثا الناثثي الضثثمني فقثثد كانثثت أدواتثثه فثثي شثثعر السثثيد: َبثثلو, و َبلثثعو, و 
 َلكنو.

أثبت البح  أنَّ الزم شري كان في مقدمة علمائنا الذين درسثوا موضثوع َالناثيو فثي موضث   -15
ل في صنعة اإلعرا و, م ال اا بذلك النحاة الذين درسوا أدوات واحد, و ذلك في كتابه َالماصَّ

 الناي في مواض  متارقة من مصنااتهم.
اقترنثثت َلثثمو بثثالهمزة كثيثثرا فثثي شثثعره, فاالسثثتاهام كثثان مايثثدا معنثثع اإلنكثثار, وقثثد د ثثل علثثع  -16

الجملثثة المنايثثة بثثـَلمو فأفثثاد معنثثع التقريثثرز ألنَّ ناثثي الناثثي إثبثثات, كمثثا تقثثدمت الهمثثزة علثثع 
 هز وقد استعمل الشاعر الناي الضمنيز ليبالغ في إ هار مشاعره.َليسوز للورا ناس



كثر استعمال السثيِّد الحميثري ألسثلو  االسثتاهام, وأدوات االسثتاهام الثواردة فثي شثعره ,هثي:  -17
و, و َكيفو.  َهمزة االستاهامو, و َْمَنو, و َْماو, و َْهلو, و َأينو, و َأنَّعو, و َأيُّ

امو بأدوات الناي في مواضث  كثيثرة فثي شثعرهز فأفثادت معنثع التقريثر, اقترنت َهمزة االستاه -18
وقد اقترنت َْمَنو, و َماو م  َذاو, في مواض  كثيرة فأعطت االستاهام قثوة, و مبالوثة, وقثد 
وردت َأنَّعو في شعره بمعنع َكيفو, ولثم تثرد بمعنثع َمثن أيثنو, و ال بمعنثع َمتثعوز وقثد 

و مضافة إلع الضمير  المتصل في موضعين وأضيات إلع النكرة في موضعين, و وردت َأيُّ
 وردت َكيفو دا لة علع الجملة الاعلية في موض  واحد, والجملة االسمية في موض  واحد.

نْي البح  بدراسة ال واهر الداللية البارزة في شعره, التي كان الشاعر يعبِّر باستعمالها عثن  -19 عن
واهر الدالليثة البثارزة فثي شثعره: التثرادف, والمشثترك كثير مما كان يعتقده وييمن بثه, وال ث

اللا ي, والتقابل الداللي, والمعرَّ ز وقد تبين للباحث   لثو شثعر السثيد الحميثري مثن  ثاهرة 
 األضداد.

 اهرة الترادف كانت أبرز ال واهر الداللية في شعره, وهنا يييد الباح  الرأي القائل بوجثود  -21
لشاعر ومن  الل ما وصل إلينا من شعره كان مهتما بإيراد األلاثا  هذه ال اهرة في اللوةز فا

المترادفة في شعرهز والح  الباح  كثرة الترادف في األسماء قياسا إلع الترادف في األفعال, 
ا علثع المبالوثة فثي تأكيثد مثا كثان يثراه مثن  ونستطي  تعليل ذلك بأنَّ اهتمام الشاعر كان منصبَّ

ة الشثاعر لتوكيثد كالمثهز لسثببين أحثدهما مثا كثان يشثعر بثه السثيد صاات في شعره تبعا لحاج
الحميثري مثن وجثود معارضثين لثه فثي أفكثاره, ومبادئثه, واي ثر كثان يتعلثا بمثا نعتقثده مثن 
محاولة الشاعر تأكيد أفكارهز إلثبات صدقه م  من كان يتاا معهم في الرأيز و أثبثت البحث  

ورد فثي شثعر السثيد الحميثري مثن ألاثا  تثد ل وجود  اهرة المشترك اللا ي مثن  ثالل مثا 
 ضمن هذه ال اهرة.

التقابل الداللي كان ال اهرة البارزة األ رى فثي شثعر السثيد الحميثري, وكثان ال بثد أن تبثرزز  -21
ألنَّ الشاعر كان معنيا بالموازنثة بثين األفكثار واالتجاهثات الم تلاثة والش صثيات التثي تمثثل 

تقديه من جهة, وليثبثت والءه لممدوحيثه مثن جهثة أ ثرى, وهثذا مثا هذه األفكارز ليردَّ علع من
م, وكثثان مثن الطبيعثثي أن يكثون التقابثثل فثي األسثثماء أعثم مثثن التقابثل فثثي  أشثرنا إليثه فيمثثا تقثدَّ

 األفعالز ليدل علع ثبات الصاات المتقابلة في من كان يتصف بها.
ذه األلاثا  كثالجواليقي, وشثها  الثدين لقد استعمل الشاعر ألاا ا نصَّ اللوويون الم تصثون بهث -22

هـو علع تعريبها, و أشار إلع تعريبها المعجميون العر , والحث  الباحث  1169ال ااجيَت
بة في شعره هي ألاا  ذات بعد ديني, فقد ذكر الشاعر بعا األلاا  ال اصة  أنَّ األلاا  المعرَّ

أسثماء األنبيثاء, والمالئكثثة,  بنعثيم الجنثة, كمثا ذكثثر أسثما مثن أسثثماء النثار, فضثال عثن شثثيوع
وغيرها من أسماء الش صيات المباركة في شثعره, والتثي أشثار اللوويثون إلثع تعريبهثا, وقثد 
وردت  اهرة َالمعرَّ و في األلاا  الدينيةز ن را لشيوع الطثاب  الثديني فثي شثعره, فثال نجثد 

لعصثر العباسثي, و في شعره تلثك األلاثا  التثي تنعثْرف بثـَألاا  الحضثارةو التثي شثاعت فثي ا
أشثار اللوويثثون إلثثع تعريبهثا, كألاثثا  األطعمثثة, واألشثثربة, وأسثماء ايالت التثثي تسثثتعمل فثثي 
مجالس الطر  واللهوز  وهذا يعود إلع سثببين رئيسثين أحثدهما: إنَّ الشثاعر قثد قضثع مع ثم 

مثثا  حياتثه متثثنقال بثين المثثدن العراقيثثة فلثم يعثثم السثثيد الحميثري فثثي بيئثثات أعجميثة, واي ثثر:
ذكرنثاه مثن انشثثوال الشثاعر بالقضثايا العقائديثثة التثي ال ينسثثجم ذكرهثا مث  الحثثدي  عثن اللهثثو 

 وآالته ومجالسه.
 
 


