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 بناء الكلمة يف الشعر اجلاهلي 
  (دراسة داللية)

 

  م علي الفرجاينو د. خمز                                                 
   اجلامعة األمسرية اإلسالمية                                                

     والدراسات اإلسالمية كلية اللغة العربية                                              
  قدمة: م

احلمد هلل رب العاملُت، والصالة والسالم على سيد املرسلُت وإمام املتقُت، وعلى آلو 
 وصحبو إىل يوم الدين وبعد:

اإلبداع اللغوي يف الكلمة ووسائلو، ىو يف جوىره ْتث يف فإنَّ البحث يف جانب 
)املثَتات اللغوية( الدالة على النص، سواء أكانت أصواات، أم مفردات، أم تراكيب، أم قرائن 

 جمازية.
ىو –نثري أو شعري  –ولسنا يف حاجة إىل إثبات أن أوىل متطلبات تقدير أي عمل 

كتشافنا لقيمة النص وإدراك جانب اإلبداع فيو على إدراك كلماتو والوعي هبا، ْتيث يعتمد ا 
مدى استجابتنا للكلمات اليت يستخدمها أساسا، ومن إدياننا العميق أبمهية )الكلمة( يف 
الًتكيب أفردان هلا ىذا البحث، الذي سيتناوهلا بكوهنا إحدى املثَتات، أو بكوهنا  أىم الوسائل 

 يف إبداع الداللة.
 ىذا البحث ىي مادة )الشعر ااجاىلي(، وىي مادة ٖتتاج إىل واملادة اليت ستدرس يف

تذوق من مجيع مثَتاهتا؛ حىت يتسٌت لنا احلكم على إبداع اللغة عند أبنائها األوائل، وما ىو 
 واقعهم مع لغتهم اليوم.

إن دراسة )الكلمة( ْتثا عن الداللة ىي ضرورة فوق كل ضرورة؛ ألهنا تكسب مادة 
من جفاف  -كما يرى بعضهم-ة، وتكسبها جدة وطرافة، ٓتالف ما ىي عليواللغة نداوة وطراو 

وقسوة أوجد من أبنائها الطلبة من جيعلون أصابعهم يف آذاهنم عند مساعهم للشعر ااجاىلي، ومن 
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مثَّ فال ينبغي أن ننظر إىل الشعر ااجاىلي بكونو َمِعيًنا زاخرًا الستخراج قواعد اللغة، أو مادة 
ا على حضارة البيةة وأمام العرب، بل ىو إنتاج أد ي بل  مستوًى رفيًعا من الخلق ساكنة يستدل هب

 واإلبداع.
كيف أن الشعر ااجاىلي ىو إبداع لغوي،  -بعون هللا وتوفيقو-وسنرى يف ىذا البحث 

وأن أصواتو ومفرداتو ُوضعت وضًعا فنًيا مقصوًدا يف مكاهنا املناسب، وأن الدارس للنحو العر ي 
ىذا النهج سيدرك عظمة ىذه اللغة، وىو ينظر إىل تراكيبها وداللتها املعنوية، ويشعر على 

ابعتزاز ابنتسابو إىل ىذه اللغة الفنية، الثرية، احلافلة ابملعاين الرفيعة ااجميلة، وىو وراء كل ذلك 
ذه حياول تطبيق ىذه األوجو يف كالمو، ويشعر ٔتتعة يف ىذا التطبيق، علما أبين قد قسمت ى

 الدراسة فصلُت:
 :أوهلما: داللة الصوت

عر ااجاىلي، أو كيف سنقف يف ىذا الفصل عند دور الصوت يف إبداع الكلمة يف الش
وقد قسم  (1)ٔتسموع األصوات على حمسوس األحداث -ابن جٍتكما يقول -استدل العرب 

 ىذا الفصل مبحثُت: األول: احملاكاة الصوتية األولية، والثاين: احملاكاة الصوتية الثانوية. 
 :واآلخر: داللة الكلمة

يف ىذا الفصل سنتحدث عن داللة الكلمة، والوسائل اليت أثرت يف أداء معناىا، حيث 
عجمية، واملبحث الثاين: قسم إىل ثالثة مباحث: املبحث األول: خروج الكلمة عن داللتها امل

 التقابل اللفظي، واملبحث الثالث: زمادة مبٌت الكلمة. 
 الفصل األول: داللة الصوت

لعب الصوت دورا مهما يف إبداع املعٌت يف الشعر ااجاىلي، فقد استعان الشاعر  
ورمن -لذا نقول ااجاىلي بعدد من املؤثرات الصوتية يف عرض معناه واإلحياء بو وتصويره؛ 

 : إن الشاعر ااجاىلي قد جعل من الصوت عنصرًا إبداعًيا تصويرمًا مهمِّا.-طمةنونم
 وسنقف يف ىذا الفصل عند صورة أساسية للتأثَت الصويت يف الشعر ااجاىلي، وىي:

                                                 

 .160، 159ينظر الخصائص، أل ي الفتح عثمان بن جٍت،  -1
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 : احملاكاة الصوتية -
 هلذه الصورة ميزة القيام بوظيفة تصويرية، أي: اإلفصاح عن املعٌت وتصويره.

الصوتية ىي نوع من التوافق بُت العالقة اللغوية ومعناىا، والشعر أكثر فنون واحملاكاة 
القول احتياجا إىل ىذا التوافق ابلنظر إىل وظيفتو التأثَتية، ولبناء مضمونو على الداللة 

 .(1)اإلحيائية
وىي كذلك: وسيلة صوتية لوصف أحداث وانفعاالت ٗترج عن نطاق اللغة؛ فيقوم 

لعضوي بنقل السمات العامة للظاىرة اليت حيسها املستخدم، إىل أصوات التشكيل اللغوي ا
 . (2)لغوية، تؤثر يف فهم املعٌت وٖتديده، يف العمل الفٍت اللغوي

ولذلك، فإن املعٌت الذي حياكيو صوت أو أكثر ديكن تسميتو ابسم )املعٌت الصويت أو  
ها يف اللغة املعينة، ويطلق عليو علم الذي يهتم بدراسة األصوات ووظائف))  الفونولوجي(، وىو:

 .(3)(( وظائف األصوات، أو علم األصوات التشكيلي أو التنظيمي
تشكيل صويت لو داللة مكانية، والشاعر حينما يستخدم اللغة أداة للتعبَت؛ ))  ةفاللغ

إمنا يقوم بعملية تشكيل مزدوجة يف وقت واحد، إنو يشكل من الزمان واملكان مًعا بنية ذات 
داللة، فإذا كانت املوسيقى تتمثل يف التأليف بُت األصوات يف )الزمان(، والتصوير يتمثل يف 

حات )يف املكان(، فإن الشاعر جيمع الخاصتُت مندجمتُت غَت منفصلتُت، فهو التأليف بُت املسا
يشكل املكان يف تشكيلة الزمان، أو إن شةت العكس، فهذه ىي طبيعة اللغة اليت يستخدمها 

 .(4)(( أداة للتعيب
والناتج من تلك احملاكاة ىو اإلحساس ّتمال الصوت الذي ىو مسة من مسات مجال 

 . -رمحو هللا- ابن جٍتاللغة، كما يرى 

                                                 

 .14صينظر إبداع الداللة يف الشعر ااجاىلي، حملمد العبد،  -1
 .15ينظر: إبداع الداللة يف الشعر ااجاىلي، حملمد العبد، ص -2
 .12صعلم األصوات، حلسام البهنساوي،  -3
 .56التفسَت النفسي لألدب، لعز الدين إمساعيل، ص -4
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فأما مقابلة األلفاظ ٔتا يشاكل أصواهتا من األحداث، فباب عظيم قال ابن جٍت: )) 
واسع، وهنج متلةب عند عارفيو مأموم، وذلك أهنم كثَتا ما جيعلون أصوات احلروف على مَسِْت 

وأضعاف ما األحداث املعرب هبا عنها، فيعدلوهنا وحيتذوهنا عليها، وذلك أكثر دما نقدره، 
، فالخضم ألكل الرطب كالبطيخ والقثاء، وما كان رمومها من ذلك قوهلم: خضم وقضم نستشعره،

 ... من املأكول الرطب، والقضم للصلب اليابس، رمو: قضمت الدابة شعَتىا، ورمو ذلك،
فاختاروا الخاء لرخاوهتا للرطب، والقاف لصالبتها لليابس، حذًوا ملسموع األصوات على 

 .(1)(( األحداث حمسوس
  وتنقسم احملاكاة الصوتية إىل مبحثُت: 

 املبحث األول: احملاكاة الصوتية األولية
تظهر ىذه احملاكاة مىت اشتملت الكلمة على صوت حياكي احلدث، ويف ىذا يعمد 
الشاعر إىل اختيار كلمة معينة من بُت عدة كلمات ٘تتاز ببنية صوتية خاصة، ٘تكنها من دقة 

، (2)التأثَت يف املتلقي، وتتيح هلا فرصة تصوير املعٌت وحماكاتو، للوصول إىل درجة اإلبداعالتعبَت و 
 :(3)ومن أمثلتو قول عمرو بن كلثوم يف مطلع معلقتو يصف الخمر

 وَر األَنَدرِيَنا            َواَل تُ ْبِقي خُُ     َأالَ ُىيبِّ ِبَصحِنِك فَا صُبِحينا      
اُء خاََلَطَها َسِخيَنا     صَّ ِفيَها              َكَأن احلُ ُمَشْعَشَعًة    

َ
 ِإَذا َما امل

ال شك أن بناء احلال )مشعشعة( على أساس التكرير قد كان بناء مقصوًدا، جعل 
الصورة الصوتية أمكن يف اإلحياء إىل معٌت املزج وتصويره على رمو أفضل من كلمات أخرى، 

الرقيقة من العصر أو من املزاج، يقال: )) الخمر املشعشعة ىي: )مرققة(، فمثل: )دمزوجة( و

                                                 

 .160 ،2/159 الخصائص، أل ي الفتح عثمان بن جٍت، -1
 .76صينظر: إبداع الداللة يف الشعر ااجاىلي، حملمد العبد،  -2
رُّ ملالستها. ينظر أساس البالغة، ص. واألندرون:موضع ابلشام، وقيل: إن احل64صينظر: ديوانو  -3 هي الدُّ
 .129خمشري، مادة )حصص(، صللز 
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)شعشع كأسك( أي: اْصُبب فيها ماء، وظلّّ شعشاع: إذا  كان رقيقا ليس بكثيف، ورجل 
 .(1)((شعشاع إذا كان رميفا 

 :(2)ومثل ىذا قول األعشى يصف حالو
 .َوِإن الِذي َتعَلِمُت ُاسُتِعَتَا    فَِإن احلََواِدَث َضْعَضعَنٍِت    

 إن مقابلة )ضعضع( صوتيا بكلمة أخرى مثل: )أهنك( أو )أتعب( لتكشف مقدرة
 على تصوير ما فعلتو بو صروف الدىر.األوىل 

وتضعيف  -الضاد-ن تضعيف الصوت املفخم االنفجاري ويف الثقل الصويت الناشئ م
حداث وثقلها على نفسو وجسده، فالفعل ما يوحي بوطأة األ -العُت-الصوت االحتكاكي

... واملضاعف: اسم مفعول من ضاعف، وىو من حيث  يقال لو أصم لشدتو ))املضاعف 
...،  عبارة عن اجتماع حرفُت من جنس واحد اللغة: الشيء املضعف، ومن حيث االصطالح:

ن، يقال: فالن ولألصم معنيان، أحدمها: عدم السماع، واشتقاقو من الصمم، وىو وقر يف األذ
 .(3)(( أصم إذا مل يسمع الصوت الخفي، واآلخر: الشدة، يقال للصخرة الشديدة: صماء

وإذا كرران املقطع الصويت للفعل املضعف )ضْعضْع( ساكن العُت عدة مرات، ألسفرت 
لنا الصورة اليت رمسها األعشى عن معاانتو وضيق نفسو، الذي جعلو يتهكم هتكما حزينا تصحبو 

 ُمرَّة. سخرية
 األول صوت انفجاري مقلقل، واآلخر- ومن أمثلتو أيضا تضعيف القاف والضاد

 :(4)يف قول النابغة -مفخم
 اِء ُقُطوُعَها        َويُلَق ِإىَل َجنِب الِفنَ       َر َمِطيُُّو     اُن تُع            َوِإن يَهَلِك النعمَ           

                                                 

 .2/615املشهورات، أل ي جعفر النحاس، شرح القصائد التسع  -1
 .88ينظر: ديوانو ص -2
 148صشرح املراح يف التصريف، لبدر الدين حممود بن دمحم العيٍت،  -3
وىي  الواحد قطع،  ساحة الدار، والقطوع: يزال عنها الرحل، والفناء: . وتعرى:80صينظر: ديوانو  -4

املرأة العفيفة، وآخر الليل.يعٍت وقت غارة العدو. ينظر ديوان  تزفر من احلزن، واحلصان: كالطنفسة، وتنحط:
 .80النابغة الذبياين، ص
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َها أَو َتَكاُد ظُُلوُعَها       الليِل رَمَْطًة  َوتَنَحْط َحَصاٌن آِخرَ             .تُ َقْضِقُض ِمن ْ
 فالتضعيف يف الفعل )قضقض( حياكي تكسر الضلوع الناشئ عن رميط احلزن. 

 :(1)ومن ىذا قول الشماخ بن ضرار يف وصف الدمار
 َعَفْت بَ ْعَد َعْهِد الَعاِىِديَن رمَِاُضَها     ُم َمَنازٍِل         اف َوَرسْ         ِلَمْن طََلٌل عَ           
 .َها ِوفَاُضَها     اِط ِمنْ    ُع يف اآلبَ       تَ َقْعقَ        َر آاثِر اأَلرَاِجيل تَ ْعًِتي َعفْت َغي ْ           

فالتكرار يف الفعل )قعقع( حياكي صوت الوفاض؛ فهو ال يفصح عن املعٌت فحسب، 
     صواًت وصورًة، وقد استحسن أبو ىالل العسكري ىذه احملاكاة فقال:بل قد ذمح يف أتديتو 

أجود الوصف ما يستوعب أكثر معاين املوصوف، حىت كأنو يصور املوصوف لك، فًتاه )) 
)البيت(، فهذا البيت يصور لك ىرولة الرجالة،  ... نصب عينيك، وذلك قول الشماخ يف نبالو

 .(2)(( ووفاضها يف آابطها تقعقع
  وقد جاء التعبَت القرآين على ىذا النسق الذي عرفو العرب يف جاىليتهم، وعربوا بو يف لغتهم.

    :-تعاىل-قال                     

                         (3). 

ٕتعل املتلقي يقف عند ىذا املوقف  –مقصودة  –إن تكرير الزح قد رسم صورة صوتية 
فالزح: جذب الشيء يف العجلة. زحَّو يزحُّو زًحا، والزحزحة: )) العظيم، ويشاىده صوات وصورة، 

أُبِعَد، وحقيقة ِفْعِل زحزح أهنا جذب )) ، أي: (4)(( زحزحتو فتزحزحالتنحية عن الشيء يقال: 
إن بناء مجلة الصلة )زحزح( ، (5)(( بسرعة، وىو مضاعف زحَّو عن املكان إذا جذبو بعجلة

                                                 

. واألراجيل: مجع أرجال اليت ىي مجع راجل، ضد راكب. تعًتي: تقصد. الوفاض: 70صينظر: ديوانو،  -1
 لود اليابسة واحللي ورموىا.ااجعبة. القعقعة: حكاية صوت السالح وااج

 .129 ،128 الصناعتُت، أل ي ىالل العسكري، -2
 .185سورة آل عمران:  -3
 .41ص، (زح)كتاب العُت، للخليل بن أمحد الفراىيدي، مادة  -4
 .189، 4/188التحرير والتنوير، للطاىر بن عاشور،  -5
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 صوتًيا على أساس تكرير الزاي واحلاء ال يصف شدَّة  املوقف الذي سيكون فيو البشر عند
    تعايل: وي صوات وصورة، ومنو أيضا قولمام املتلقِّ خالقهم فحسب، بل ٕتعلو ماثال أ

                                     (1) ،
 .(2)فالتكرير حياكي حديث النفس والشيطان ٔتا ال نفع فيو

وقد يفزع الشاعر إىل كلمات ٘تتاز أصواهتا ابلتنافر الناتج عن قرب خمارجها، وىو تنافر 
 (:3)مقصود؛ ألن املعٌت يقتضيو، يقول امرؤ القيس

َقلِ     فَ َلما َأَجْزاَن َساَحَة احَليِّ َوانَتَحى                بَِنا َبْطُن َخْبٍث ِذي ِقَفاٍف َعَقن ْ
 .َخلَخلِ  اْلمُ عليَّ َىِضيَم الَكْشِح َرماَّ            َلْت   ايت نَولِيٍِت َ٘تَايَ       ِإَذا قُ ْلُت ىَ           

... وانتحى بنا: اعًتض،  سران فيو قال األصمعي: معٌت أجزان: قطعنا، ومعٌت جزان:)) 
والخبث: ما اطمأن من األرض، واملخبت مشتق من ىذا، فمعٌت املخبت: املطمةن ابإلديان ابهلل 

...،  والتوكل عليو، ويروى بطن حقف، واحلقف: املنحٍت من الرمل املتثٍت، ومجعو: أحقاف
والِقف يف ىذا املوضع: ما غلظ من األرض، والعقنقل: الداخل بعضو يف بعض، املتصل. وقال 

 .(4)(( أبو عمر ااجرمي: العقنقل: األعوج من الرمل املستطيل
    ىو الرمل األعوج املستطيل الداخل بعضو يف بعض، املعقَّد، وقد اختار  فالعقنقل

امرؤ القيس كلمة معقدة؛ لقرب صوت العُت احللقي املكرر من صوت القاف املقلقل، وىو 
 تعقيد فٍت مقصود؛ ألنو حياكي تلك الرمال املًتاكبة املعوجة املتداخلة.

 :(5)توودما رمن فيو قول امرئ القيس يف وصف شعر حمبوب
َْْتَ َأسْ                  

 تَ َعْثِكلِ َكِقْنِو النْخ      َلِة اْلمُ   أَثِيثٍ     وَد فَاِحٍم         َوفَ رٍْع يَزِيُن امل
                                                 

 .16سورة ق:  -1
 .1/748لقاموس احمليط، للفَتوزآابدي، ينظر: ا -2
 .31صينظر: ديوانو  -3
 .135، 1/134شرح القصائد التسع املشهورات، أل ي جعفر النحاس،  -4
 .17ينظر: ديوانو ص -5
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 .َتِضل الِعَقاَص يف ُمَثًٌت َوُمْرَسلِ       َغداَئَِرُه ُمْسَتْشزِرَاٌت ِإىَل الُعالَ                  
     ابب )الكالم يف الفصاحة(: إنو من شروط الفصاحة: قال ابن سنان الخفاجي يف

أن ٕتد لتأليف اللفظة يف السمع ُحسنا ومزية على غَتىا، وإن تساوما يف التأليف من احلروف  ))
  .(2)((أن تكون الكلمة غَت متوعرة وحشية  و))  ،(1)(( املتباعدة

خانو التعبَت يف اختياره  إن الناظر إىل ىذين الشرطُت سيحكم على امرئ القيس أنو قد
ٗتالف الشرطُت: األول والثاين من شروط الفصاحة عند  -ال ريب -لقافية البيت األول؛ فهي

ابن سنان الخفاجي، ولكن إذا أطلنا الوقوف عند بيت الشاعر ااجاىلي أدركنا أنو وضع ىذه 
لصوتية لصورة ذلك الشعر اللفظة يف ىذا املوضع وضعا فنيا مقصودا؛ ألهنا ٘تتاز ٔتحاكاة بنيتها ا

 املتداخل الكثَت النبت امللقى على ظهر حمبوبتة. 
وال ينبغي أن نًتك ىذه الكلمة قبل أن نتأمل حكاية بنيتها املقطعية لصورة ذلك الشعر 

 حكاية دقيقة واعية، فمثل ىذه البنية املقطعية ٘تتاز ابلتقابل بُت: 
 .ِل ( ---..... ِك . تَ  ---املقاطع القصَتة املفتوحة   ) ُم 

 .)َعْث(  واملقطع املتوسط املغلق
وكأن املقطعُت القصَتين يصوران بداية تدرج شعرىا، على حُت يصور املقطع املتوسط 

 .(3)الطويل طولو واسًتسالو، ويصور املقطعان األخَتان هناية ىذا التدرج وسكونو واستقراره
ارج، وىي كلمة )مستشزرات( اليت ٗتلو ويف البيت الثاين جاء الشاعر بكلمة قريبة املخ

 .(4)من أحد شروط الفصاحة عند ابن سنان، وىو خلو اللفظة من حروف قريبة املخارج
 

                                                 

 .64صسر الفصاحة، البن سنان الخفاجي،  -1
 .66صالسابق  -2
 .85صإبداع الداللة يف الشعر ااجاىلي، حملمد العبد،  :ينظر -3
 .64ص، البن سنان الخفاجي، سر الفصاحو :ينطر -4
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وقد ذكر حيي بن محزة العلوي أنو قد عيب على امرئ القيس قولو: )مستشزرات( ملا 
 .-حسب قوهلم-(1)فيها من أصوات أدت إىل التنافر املورِّث للثقل والبشاعة

ويكشف اللثام عن ىذه اللفظة الدكتور دمحم النويهي يف ٖتليليو هلذه الصورة ااجميلة اليت 
الشك أن يف قولو: )مستشزرات( تنافرًا بُت احلروف،  )) فنان اللغة امرؤ القيس. يقول: رمسها

فنًيا  جيعل الكلمة ثقيلة يف النطق، ولكن قليال من التفكَت يهدينا إىل أن ىذا التنافر الزم لزوما
مؤكًدا؛ ألنو ينطبق على الصورة اليت يريد الشاعر أن يرمسها هلذه الخْصالت الكثَتة الكثيفة الثقيلة 
اليت تتزاحم على رأس حمبوبتو، وترتفع إىل أعلى، ويغيب ابقي الشعر الكثيف ٖتتها من مفتول 

 .(2)(( ظلَّ على انتظامو، وغَت مفتول انطلق ىنا وىناك
كما يراىا -عر حمبوبتو يت كونت الصورة اليت رمسها شاعران لشإن تلك األصوات ال

ىي صورة غنية رائعة حاشده زاخرة مزدمحة، إذا أجدان تصورىا واستمعنا إىل ))  -النويهي
)مستشزرات(، أدركنا كيف أهنا تقتضي ىذا التنافر، وبدأان نستحليو ونتلذذ بتعثر لساننا يف 

 .(3)(( قوى انسجامو مع الصورة املرسومةالنطق بو، ىو حقا تنافر، ولكن ما أ
ولنا أن نستشف أسرار مثل ىذه الصورة وخصائصها يف التعبَت واألداء من )القرآن 

 -تعاىل- الكرمي( الذي ال جدال يف أنو كتاب العربية األكرب، ومعجزهتا البيانية الخالدة، قال هللا
     :يف سورة اإلنسان                     

                        
أمشاج: مشتق و ))  ،(4)

، وقيل ىو اختالط الدم والبلغم والصفراء والسوداء فيو؛ أي: ىو أمر (5)(( وىو الخلط املشجمن 

                                                 

 .3/136ينظر: الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، للعلوي،  -1
 .45، 44منهج يف دراستو وتقوديو، دمحم النويهي، ص ،الشعر ااجاىلي -2
 .45صالسابق:  -3
 .2، 1سورة اإلنسان:  -4
 .29/373التحرير والتنوير، للطاىر بن عاشور،  -5
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قيل ىو أمشاج ماء )) ، و(2)، ويقال للشيء إذا خلط: مشيج، واألمشاج االختالط(1)خمتلط
 .(3)(( الرجل ٔتاء املرأة

إنو الشك يف أن ااجمع بُت صوتُت احتكاكيُت قريبُت يف املخرج يؤدي إىل وجود تنافر 
بُت احلروف واألصوات، وجيعل الكلمة ثقيلة عند النطق هبا؛ وهلذا قد يبدلون الشُت من ااجيم، 

 قال الراجز: 
 .ِإْذ َذاَك ِإْذ َحْبُل الِوَصاِل ُمْدَمش

، ولكن إذا أجدان تصورىا أدركنا أهنا تقتضي (4)(( أي: مدمج فالشُت بدل من ااجيم)) 
أن يرمسها، ولكي  -سبحانو وتعاىل-ىذا التنافر؛ ألنو ينطبق على الصورة املعقدة اليت يريد هللا

 ندرك ذلك علينا أن نقارن بُت انسجام داللة كلمة )أخالط( صوتًيا، وإحياء كلمة )أمشاج(.
من حالتو العادية إىل احلالة اإلبداعية،  فالقرآن قد عمد إىل ىذا البناء، ليخرج النص

 لينبو املتدبرين ويستوقفهم عند ىذا النص.
 املبحث الثاين: احملاكاة الصوتية الثانوية

تبدو ىذه احملاكاة عندما توحي بنية الكلمة ابملعٌت العام، أو يف القيمة الرمزية لبعض 
اء، والكسرة رمز للقلة، وإىل ما صغر احلركات، كالضمة، ترمز إىل الكثرة وإىل ما عظم من األشي

 من األشياء. 
   :    كثَت، ويف التنزيل العزيز  وااجََمُم الكثَت من كل شي، ومال َجمّّ  ااجَمُّ ))  :قال ابن منظور

              
 جِيمُّ  ااجم الكثَت اجملتمع، جمَّ  :وقيل ،... اكثَت   :أي ،(5)

                                                 

 .5/409احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز، البن عطية، ينظر:  -1
 .30/740مفاتيح الغيب، التفسَت الكبَت، لفخر الدين الرازي،  :ينظر -2
 .5/527ااجواىر احلسان يف تفسَت القرآن، أل ي زيد الثعاليب،  -3
 .1/17 سر صناعة اإلعراب، البن جٍت، -4
 .20 :سورة الفجر -5
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مُجاُمو  :، وقيلالكيل إىل رأس املكيال ااجََمُم، ... وااِجمام وااجُمام امجومً  والضم أعلى، وجَيُمُّ 
 .(1)(( ِطفافُوُ 

واحملاكاة الثانوية يف الشعر ااجاىلي قد تكون بتكرير صوت واحد، أو أصوات متقاربة 
 .(2)يف كلمة واحدة، أو عدة كلمات متوالية، أو عن طريق تكرير حركة بشكل ملحوظ

أما النوع األول فإنٍت أرى أنو قد تقوم بوظيفة احملاكاة فيو أصوات كثَتة، إذا استطاع 
املتكلم أن يوظفها توظيفا خيرجها من صورهتا العادية إىل صورة اإلبداع الصويت؛ ومثال ذلك 

 :(3)تكرار صوت )الراء( يف قول امريء القيس
 .َكُجْلُموِد َصْخٍر َحطَُّو السَّْيُل ِمن علِ      ٍر َمًعا                دبِ قِبٍل مُ         َفرٍّ مُ        َكرٍّ مِ        مِ 

فامرؤ القيس يصف يف ىذا البيت قوة فرسو وسرعتو، وقدرتو على القيام أبشياء متضادة 
قوتو ال يف فعلو؛ ألن  يعٍت أن الكر والفر، واإلقبال واإلدابر، جمتمعة قي))  )مًعا( متكررة فقولو:
 .(4)(( فيها تضادا

يف إطار ىذه الصورة نرى أن الشاعر قد ذمح بتوظيف أصوات الراء الخمسة أن يرسم 
صورة صوتية يقف عندىا السامع متخيال صورة ذلك الفرس وقوتو، فالراء ذات قيمة تصويتية، 

مرات، وتكررت امليم خس  ديكنها نقل تلك الصورة التكرارية أكثر من غَتىا، وقد تكررت خس
 مرات، والباء تكررت 

   مرتُت، كما أن احلروف يف كلمات الصدر جاءت متساوية عددا وإعرااب، وهبذا نقول
إن بناء الشاعر للصورة الصوتية يف البيت قد كان على التكرار، فمثل ىذا  -ورمن مطمةنون-

يكشف لنا بوضوح عن ىذا ااجانب  من مراعاة التكرار الصويت أبكثر من وسيلة، فقد ))  البيت
عمد الشاعر إىل التقسيم اللغوي، وإىل تكرار حرف الراء، وتوايل الكسرات، كما عمد إىل 

                                                 

 .687، 1/686 العرب، البن منظور، مادة )مجم( لسان -1
 .17، صاجاىلي، حملمد العبدينظر: إبداع الداللة يف الشعر ا -2
 .19صينظر: ديوانو  -3
 .163صشرح املعلقات السبع، للزوزين،  -4
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التنوين، وىذه الوسائل املركبة، إذا صح الوصف، من شأهنا أن تعقد موسيقى البيت، وٗتلق من 
صوت مكرر ))  ، فالراء(1)(( األبيات األخرى، ومع الوزن والقافية بناء رفيعا آتلفو مع موسيقى

، كما أن (2)(( ترددي يضيق فيو وضع النطق ضيقا غَت اثبت أو مستقر، بل يًتدد ويتكرر
صوت الراء ىو الصوت املسيطر على نغم البيت، وقد قصد الشاعر ذلك؛ ألنو صوت تكراري، 

 جيء بو لتحقيق اإلبداع. 
 (صوت الشني)

الشُت حرف مهموس يكون أصال ال غَت، وقد تبدل من ااجيم لقرهبما يف املخرج؛ 
، ومن أمثلة تكرير الشُت عدة مرات يف كلمات متتالية تكريرًا (3)مدمج مدمش، أي: فيقال:
 :(4)قول الشاعر عمرو بن كلثوم خماطبا عمرو بن ىند ملحوظًا

 فِإنَّ قَ نَ           اتَ َنا ما َع       ْمُرو أَْعَيْت        


َلَك َأْن تِليَنا  َعَلى األْعَداِء قب ْ
 

 ِإَذا َعضَّ الثِّق اُف هِبَا امشَ     َأّزْت        


 َوَولّْت           ُهم َعَش            وزَنًَة زَبُ           وانَ  
 ِإَذا انَق      َلَبت أَرَنْت          َعَش            وزَنَةً 


 َتُش         جُّ قَ َفا اْلُمَثقِف َوااجَِبيَنا 

ىاىنا ٘تثيل، وإمنا يعٍت ))  :(، وىيابلقناةلقد رمز الشاعر يف البيت األول إىل قبيلتو ) 
 .  (5)(( األصل؛ أي: رمن ال نلُت ألحد

فابن كلثوم يف البيت الثاين والثالث يصف القناة اليت ٘تثلهم، ويرسم هلا صورة صوتية 
ذات  )) فالشُت ،(6)(( فوصف القناة أبهنا تصوت إذا أريد تثقيفها ومل تطاوع الغامز )) ؛شينية

                                                 

 .234الشعر ااجاىلي قضاماه الفنية واملوضوعية، إلبراىيم عبد الرمحن، ص -1
 .54صهنساوي، علم األصوات، حلسام الب -2
 .  1/217ينظر: سر صناعة اإلعراب، البن جٍت،  -3
شرح القصائد  :. العشوزنة: الصلبة الشديدة، والثقاف: خشبة تصلَّح هبا الرماح. ينظر79صينظر: ديوانو  -4

 .2/653التسع املشهورات، أل ي جعفر النحاس، 
 .2/653شرح القصائد التسع املشهورات، أل ي جعفر النحاس،  -5
 .55شرح املعلقات السبع، للزوزين، ص -6
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، وتقدر على نقل أصوات )القنا( اليت ىي أصواهتم، والسيما أهنا تكررت يف (1)((قيمة تصويتية 
البيتُت أربع مرات، حيث تكررت مع أصوات أخرى قريبة منها صوتيا، فنشأ عن ذلك تنافر 

 تشجُّ(.   –امشأزت  –عشوزنة  –صويت واضح، والكلمات اليت وقع فيها تنافر ىي: )عشوزنة 
 والتنافر يف ىذه الكلمات انشئ عن توايل الشُت والزاي وااجيم، وىي متقاربة يف املخرج.
وأحسب أن يف ىذا التنافر توافقا مع املعٌت؛ فالتداخل بُت تلك األصوات اليت قد تبدو 
متنافرة حيكي التداخل والتشابك الذي نشأ عن تلك احلادثة، إنو تنافر فٍت يوحي ابملعٌت 

 ويصوره. 
يصف اتبعو الذي حيمل لو الشواء،  (2)ومن أمثلة تكراره تكرارًا  ملحوظًا قول األعشى

 إىل بيت الخمَّار يف نشاط وخفة وانطالق:  ويتبعو
 .َشُلوٌل ُشْلُشٌل َشِولُ  ِمَشل َشاوٍ     َوَقد َغَدوُت ِإىَل احلَانُوِت يَتبَ ُعٍِت    

... واملَِشل: ااجيد  ...، وال يقال: للحم ُمشَتٍو، ولكن ُمْنَشوٍ  والشاوي: الذي يشوي)) 
السوق لإلبل، وقال ابن حبيب: املَِشل: الخفيف يف احلاجة، وكذلك الشلول، قال األصمعي: 

...،  الشُّْلُشل مثل الُقْلُقل، وىو املتحرك، والشَِّوُل: قال ابن حبيب: ىو الذي حيمل الشيء
 .(3)(( فيهاوقال غَته: ىو من قوهلم: فالن يشول يف حاجتو، أي: يُعٌت هبا ويتحرك 

والشك يف أن األعشى كان يؤمل نفسو ٔتجلس اللهو والشرب؛ كي حيط عنو شواغل 
 .(4)الدنيا ومهومها، إنو يتعجل تلك النشوة، وخلفو اتبعو الذي ديشي مشية ىينة الىيا ىنا وىناك

 .(4)وىناك
يف إطار ىذه الصورة ذمح األعشى أبصوات الشُت الستة أن حيكي مشية اتبعو املنطلقة 

 عة املًتاقصة. املتتاب
                                                 

 . 18صإبداع الداللة يف الشعر ااجاىلي، حملمد العبد،  -1
 .101صينظر: ديوانو  -2
 .2/703ااجاىليات، أل ي جعفر النحاس، شرح القصائد التسع  -3
 .17صينظر: إبداع الداللة يف الشعر ااجاىلي، حملمد العبد،  -4
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وأتمل معي تصوير التفاوت يف صي  الكلمات هلذا السَت املًتاقص، وكأنة يعدو يف ىذه 
 .(1)ااجهة مرة ويف تلك مرة أخرى

 ( صوت اجليم )
 :(2)من أمثلتو يف الشعر ااجاىلي قول الكميت يصف انقتو

  .تَنَشقُّ َعنَها اهلََواِجُر الذُؤبُ      وجاَُء كاَلَفحِل َىوَجل ُسرُُح ىَ 
ىوجاء: اهلوج يف اللغة: القلق وسرعة احلركة، وحيمد ذلك يف الخيل واإلبل، إذ يقال: 

، (3)انقة ىوجاء وبعَت َىَوٌج، ومجعها: ُىْوٌج. واهلوجاء الناقة اليت فيها َىَوٌج بسبب نشاطها
  .(4)فيها واهلوجل: ىي األرض اليت ال نبت

وىي صوت  -د تكررت مرتُت يف صدر البيت، وقد مجع الشاعر بُت تكريرىافااجيم ق
وبُت قيمتها البيانية يف داللتها  -يتوافق مع سرعة الناقة وصالبتها (5)انفجاري احتكاكي جمهور

، والذي ساعده على (6)على الشدة، وقد استعار الشاعر لفظ )اهلوجل( للناقة السريعة الصلبة
يف رسم  (7)جاري اجملهور. وقد استعان األعشى أيضا بداللة صوت ااجيمذلك صوت ااجيم االنف

 : (8)فقالصورة لناقتو، معاملها سرعة العدو وحفيف صوهتا؛ 
 .اَما    ّلٍم يَ ْزيف لُغَ       َأِجْيَج ُمصَ       ْت ِإَذا َما ُرْعتَ َها اِبلزْجِر َأجَّ 

                                                 

 .18صإبداع الداللة يف الشعر ااجاىلي، حملمد العبد،  -1
 .55ينظر: ديوانو ص -2
 .5/4093عرب، البن منظور، مادة )ىوج(، لسان ال -3
 .6/4622السابق مادة )ىجل(  -4
 .53صعلم األصوات، حلسام البهنساوي،  :ينظر -5
 .1/52ص عبيد، احلقول الداللية يف شعر الكميت بن زيد األسدي، لشيماء دمحم :ينظر -6
 .46صينظر: داللة األلفاظ، إلبراىيم أنيس،  -7
. قال أبو عمر: أجت الناقة غدت وكان هلا حفيف يف عدوىا، ينظر لسان العرب، 194ينظر:ديوانو ص -8

 . 2/205العرب، البن منظور، مادة )أجج( 
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الداللية، وتتجلى أبعاد ىذه القيمة يف فإن تكرار ااجيم مضعفا يف البيت األول لو قيمتو 
تكرار ىذه الوحدة الصوتية، ودما يثَت االنتباه أهنا وردت خس مرات، حيث جاءت مضعفة يف  
كلمة )أجت( اليت دلت على أتىب الناقة لالنطالق، مث انفك اإلدغام يف كلمة )أجيج(، فدل 

يتوقف عنده املشهد إبيقاعو؛ ألن  اعلى سرعة العدو وحفيف الصوت، وكأنو ديثل مرتكزًا صوتيِّ 
 تكرار ىذه الكلمة يوضح لك الصوت الذي أحدثتو ىذه الناقة نتيجة سرعتها.

 
 (صوت الثاء)

يعد الثاء من األصوات املهموسة؛ وىي األصوات اليت ال تتذبذب يف أثناء النطق هبا 
تكريرا حيكي الصورة اليت ، ومن أمثلة تكرير الثاء (1)األواتر الصوتية، وىي أحد حروف النفث
  : (2)أراد أن يرمسها املتكلم حملبوبتو، قول األعشى

 .يْ َرٌة ِمْفَناقُ         ًتِ وٌب غَ         َلعُ    وِ       ثِْيُث َجْثِل النَباِت تَ ْرِوي           َوأَ 
يدل على  -ينما وقع يف صفات الشعر والنباتأ-ملتأمل يلحظ أن صوت الثاء يكاد وا

 ، غثيث. (3)الوفرة والغزارة، وانظر إىل قوهلم: كثيف، جثل، أثيث
إن القارئ لبيت األعشى سيلحظ ثقاًل يف نطق صدر البيت، ورٔتا كان ذلك راجعا 
لكثرة تكرير الثاء وقرهبا من خمرج ااجيم والياء، وكأمنا ىذه املعاانة يف النطق، وتلك املعاضلة يف 
الكالم، قد جعلت الشاعر ينجح يف رسم صورة لذلك الشعر الكثيف الذي انشغلت صاحبتو 

 برعايتو.  

                                                 

 .1/171ينظر: سر صناعتو اإلعراب، ابن جٍت،  -1
غزير. جثل: كثيف.ترويو: تنمية ابلعناية بو.غريرة: ساذجة مل ٕترب  . أثيث:شعر130صينظر: ديوانو  -2

األمور. والسذاجة تزين املرأة؛ فهي التوصف ابملكر وال ابلقوة.مفناق: منعمة مًتفة. ينظر ديوان األعشى، 
 .209ص
 .20صينظر: إبداع الداللة يف الشعر ااجاىلي، حملمد العبد،  -3
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لنوع اآلخر من أنواع احملاكاة الثانوية، ىو احملاكاة بتكرير إحدى احلركات تكريرًا وا
ملحوظًا، فحركات القصيدة مثاًل ال ٕتري على منط واحد، بل تقتفي أثر التجربة، وٕتري حسب 
اإليقاعات النفسية، فهي تشف وترق و٘تيل إىل البساطة واللُت حُت يعمد الشاعر إىل األفكار 

  .(1)،كما ٗتشوشن حركاهتا  ويعروىا ااجفاف حُت يلجأ إىل الوصفواملشاعر
سيلحظ األفكار واملشاعر احلزينة املنكسرة اليت  -مثال- إن الناظر يف شعر الخنساء

تدلف هبا الشاعرة يف ثناما قصائدىا، فالكسرة ىي الصورة الصوتية املعربة عن حزهنا وحرقتها، 
  :(2)  أخيها، تقول الشاعرةاللَذْيِن تزدحم هبما بكائياهتا يف

َها َدْمُعَه       ا َسَربُ  نَ ْي   ِك ِمن ْ  أَرَاَع         َها ُحْزٌن أَْم َع            اَدَىا طَ      َربُ   َما اَبُل َعي ْ
 فَالّدْمُع ِمنَها عليِو الدىُر يَ ْنَسِكبُ   أَم ذِكُر َص       ْخٍر بُ َعْي  د النَّوِم ىيََّج     َها
 َخْي ٌل لِخَْي   ٍل تُ نَ              اِدي مُثَّ َتْضَطِربُ   مَاهْلَف نَ ْفِسي َعَلى َصْخٍر إَذا رَِكَبتْ 
يَ          اُن أَْو رَِك     ُبوا.  َقْد َك   اَن ِحْصًنا َشِدي       َد الرُّكِن دُمْتِنًعا  لَْي        ثًا ِإَذا نَ َزَل الِفت ْ

سورة حرف الروي مؤشر من بُت املؤشرات على دور الكسرة إن كثرة قوافيها مك
فقد بلغت قصائدىا ومقطوعاهتا مكسورة حروف الروي نكسار يف إبراز الصورة الصوتية؛ )) واال

% 40اثنُت وأربعُت قصيدة ومقطوعة، من جمموع قصائد ديواهنا الست والتسعُت، أي بنسبة: 
ات الوزن، أضف إىل ذلك أن ىذا الروي املكسور تقريبا، وتطول كسرة الروي كما نعرف ملقتضي

وىذا (3)(( ...، والراء الصوت املكرر الوحيد بُت الفونيمات العربية ىو يف الغالب  صوت الراء
املعادل الصويت املتكرر يوحي بتكرار وتعاقب احلزن على قلب الشاعرة، وقد تكون الضمة ىي 

 :(4)الصوت احملاكي عندىا، قالت
 َك             أَنَُّو َعل      ٌم يف رَْأِسِو نَ          ارُ   َوِإنَّ َصخرَا لََتْأََتُّ اهلُ           َداُة ِبِو        

                                                 

 .112صاىلي ٖتليل وتذوق، للسيد أمحد عمارة، الشعر ااجصدراسة يف نصو  :ينظر -1
 .17ينظر:ديواهنا، ص -2
 .30صإبداع الداللة يف الشعر ااجاىلي، حملمد العبد،  -3
 .46صينظر: ديواهنا،  -4
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يُل احمَلي      ا َكاِمٌل َورٌِع          ِولِلُحُروِب َغَداَة الرَّوِع ِمْس  َعارُ   َجْلٌد مجَِ
 َشهَّ          اُد أَْنِديٍة لِلَجيِش َج        رَّارُ            اُط أَْوَديٍة          محَّاُل ألوِيٍة ىبَّ           

تصف الخنساء يف ىذه األبيات أخيها أبنو: )جلد كامل ورع(، وأبنو: )شهاد أندية، 
ومحال ألوية، وىباط أودية(، فرمست صورة عن شجاعتو وقوتو وٖتملو، مستعينة يف ذلك 

 ابلتضعيف املتكرر والضمات املتوالية. 
 : (1)وقد استعان األعشى بصوت الضمة يف وصف املرأة، فقال

َتِعلُ     رَاِفُقَها               ولٌَة فُ ُنٌق ُدْرٌم مَ         ِىرْكُ   .َكأن َأْخَُصَها اِبلشوِك ُمن ْ
...، ويقال للفتية من النساء  قال األصمعي: اهلركولة: الضخمة الوركُت احلسنة الخلق ))

افقها ُدْرٌم؛ أي: ليس واألبل احلسنة الخلق: )فُ ُنق(، وواحد الدرم أدرم، واملؤنث َدْرماُء، واملعٌت: مر 
ملرافقها حجم...، واألخص: ابطن القدم، ومعٌت كأن أخصها ابلشوك منتعل: أهنا متقاربة 

  .(2)(( ألهنا ضخمة فكأهنا تطأ على شوٍك لِِثَقِل املشي عليها الَخْطِو، وقيل:
 إن ىذه الصورة الصعبة اليت رمسها الشاعر ٖتتاج إىل حركة صعبة يف النطق لًتسم ما
أراده الشاعر وٕتسده؛ فازدحام الضمات حياكي ضخامة املرأة، ونطق الضمات املتوالية ٔتطل 

 .(3)األمام حياكي صورة من ٘تشي على الشوك الشفتُت إىل
 الفصل الثاين: داللة الكلمة

وملا  )) من املتطلبات الرئيسة لتقدير قيمة أي عمل أد ي إدراك كلماتو والوعي هبا، 
تعد )أصغر وحدة داللية( يف النظرية الداللية احلديثة، اتضحت لنا أمهية دراسة كانت )الكلمة(، 

فتأثَت الكلمة قد تعدى رمو  ،(4)(( الكلمات من حيث احتواؤىا على معان اثبتة ثبوات نسبيا
معظم العالقات النصية ىي عالقات قائمة على العالقة بُت الكلمات داخل ))  ااجملة؛ ألن

                                                 

 .150صينظر: ديوانو،  -1
 .2/691شرح القصائد التسع املشهورات، أل ي جعفر النحاس،  -2
 .31صاىلي، حملمد العبد، إبداع الداللة يف الشعر ااج :ينظر -3
 .71صظالل املعٌت بُت الدراسات الثراثية وعلم اللغة احلديث، لعلى زوين،  -4
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، ويعتمد اكتشافنا ملا يقصده الشاعر (1)((  بُت الكلمات داخل عدة مجلااجملة الواحدة، مث
و٘تتاز لغة الشعر أبهنا لغة مفاجةة، وىي أكثر  )) على إدراكنا  للكلمات اليت يستخدمها،

، (2)(( مفاجأة من لغة النثر، وىذا يعٍت أهنا ٖتتوي على ارمرافات أكثر دما قد يقع يف لغة النثر
فهي لغة تقف بطبيعتها ضد لغة  اإلخبار، ونقصد اللغات الوظيفية، كلغة العلوم والتكنولوجيا 

 والتجارة، إخل. 
...، تقوم على أساس اإلفصاح عن  وإذا كانت اللغة اإلخبارية بوظيفتها التوصيلية

 على الدال.  تعتمد على العالمة اللغوية ذاهتا؛ ال -بوظيفتها الشعرية -املدلول، فإن لغة الشعر
إن طبيعة اللغة اإلخبارية تتضح من خالل امليل العام إىل األمناط املعيارية يف التعبَت، 
تلك اليت ال ٗتل ابلعالقة العرفية بُت اللغة واحلقيقة املعرب عنها، وعلى العكس من ذلك ٘تتاز لغة 

تضي إفساد تلك اآللية عن الشعر بقيامها على ٖتقيق التأثَت والفاعلية للوسائل اللغوية، وىذا يق
 .(3)طريق تغيَت شكل القوالب اللغوية التقليدية 

والشاعر ااجاىلي خرج عن االستخدام العريف التقليدي، وحاول إفساد اآللية اللغوية 
لتحقيق التأثَت والفعالية، وقد ذمح يف ذلك، واستخدم وسائل لغوية كثَتة اجعل الكلمة مؤثرة 

 سائل إىل ثالثة مباحث: مبدعة، وقد قسمت ىذه الو 
  املبحث األول: خروج الكلمة عن داللتها املعجمية

يف الشعر ااجاىلي ألفاظ قد خرجت عن داللتها املعجمية العرفية، إىل دالالت رمزية، 
الشاعر ااجاىلي مل يكن يقصد إىل بناء ىذه الصور لذاهتا شبو اصطالحية. ذلك أن )) 

فحسب؛ وإمنا كان يقصد إىل أن يعرب من خالهلا عن قضاماه وأحاسيسو ومواقفو من احلياة 
والناس من حولو، وقد كان لذلك أثره يف أن يغلب التعبَت الرمزي على التعبَت املباشر، وأن يعلو 

قيقي؛ ليصبح الشعر من خالل ىذه الصورة بناء لغوما الفن الشعري ااجاىلي على الواقع احل

                                                 

 .49صعلم اللغة النصي بُت النظرية والتطبيق، لصبحي إبراىيم الفقي،  -1
 .51صإبداع الداللة يف الشعر ااجاىلي، حملمد العبد،  -2
 .51،52صالسابق،  -3
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، واالقتصاد يف استخدام املفردات اللغوية وإيثار لغة اجملاز على (1)(( جمازما حافال ابلرموز واملعاين
ولألدابء بصدد األشياء قدرة أخرى فوق ما للمرء العادي، يستمدوهنا من )) ، (2)اللغة املباشرة

، و٘تدىم ىذه القدرة بظالل من الدالالت ال تكاد ٗتطر يف ذىن خياهلم وتبنيهم لأللفاظ
 .(3)(( اآلخرين

وإذا كانت كتلة احلجر مادة النحات، فإن اللغوي األديب مادتو اللغة، والفرق بينهما 
اللغة ليست جمرد مادة ىامدة كاحلجر، وإمنا ىي ذاهتا من : إن )) يشَت إليو )رينيو ويليك( بقولو

، فهي من ىذه (4)(( ولذلك فهي مشحونة ابلًتاث الثقايف لكل جمموعة لغوية إبداع اإلنسان،
الناحية ال تتسم ٔترونة احلجر؛ ألن كل كلمة ٖتافظ على داللتها لسنُت  طويلة، حىت مل يعد 

وإذا كانت الكلمات ))  ،(5)ابإلمكان استعماهلا  يف قصيده دون أن يوحي بذلك املعٌت املعُت
معينة يف أثناء تضامها يف سياق لغوي نثري، فإهنا يف الشعر تتجاوز الداللة تنطوي على دالالت 

املعجمية، وتتجاوز داللتها يف إطار سياقها النثري؛ ألن اإليقاع يسهم يف تفجَت اإلمكاانت 
الكامنة يف الكلمات، وديكنها من التأثَت بعضها يف بعض، وإذا جاز القول: إن معاين الكلمة 

تدرج رمو الغٌت، من الداللة املعجمية فالداللة يف سياق نثري، مث الداللة يف ٘تر عرب مراحل ت
 .(6)(( النص الشعري

وخروج الكلمة عن الداللة املعجمية إىل الداللة الرمزية ىي خاصية لغوية كامنة يف بعض 
األلفاظ دون غَتىا، فليست كل ألفاظ اللغة قادرة على أن ترمز، أو ليست صاحلة ألن يرمز 

 .(7)اهل
                                                 

 .265صالشعر ااجاىلي قضاماه الفنية واملوضوعية، إلبراىيم عبد الرمحن،  -1
 .264صينظر: املصدر السابق  -2
 . 85داللة األلفاظ، إلبراىيم أنيس، ص -3
 .21نظرية األدب، رينيو ويليك، ترمجة حمي الدين صبحي ، مراجعة حسام الخطيب، ص -4
 .27ص، ترمجة سلمى الخصراء ااجبوس، مراجعة، توفيق صاي ، الشعر والتجربة، أرشيبا لد مكليش :ينظر -5
 .245صالشعر ااجاىلي قضاماه وظواىره الفنية، لكرمي الوائلي،  -6
 .53صينظر: إبداع الداللة يف الشعر ااجاىلي، حملمد العبد  -7
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وتدلنا مادة الشعر ااجاىلي إىل أن معظم األلفاظ اليت خرجت عن داللتها املعجمية قد 
امتازت ٔتيزة مشًتكة، ىي كثرة التداول واالستعمال، وىي ضرورة لغوية للخروج ابلعمل األد ي 

يها وكأمنا ىذه االستعماالت اللغوية تربز السمة الظاىرة يف الشيء، وٕتر )) إىل درجة اإلبداع 
، والداللة املعجمية األصلية ىي معيار (1)(( وفق قانون االتفاق ااجمعي على الرموز ومدلوالهتا

 .(2)ملعرفة اإلضافة، أو االختالف الذي يطرأ على معٌت اللفظة يف غَت االستعمال املعجمي
وقد استخدم الشاعر ااجاىلي الظواىر الطبيعية واملوجودات املادية احملسوسة استخداما 

  :(3)رمزما للتعبَت عن األمور النفسية واالجتماعية وما إىل ذلك.قال زىَت
 .يُهدْم َوَمْن الَ َيْظِلُم الناَس يُْظَلمِ      َعْن َحوِضِو ِبِساَلِحو ِ  َوَمْن اَل يَُذذْ 

)فاحلوض( من املوجودات البيةية املادية احملسوسة، وال يعٍت الشاعر املعٌت املعجمي 
احلسي لو، وىو الشيء الذي تشرب منو اإلبل واملاشية، وإمنا خرج ابلكلمة إىل الداللة الرمزية 

قال األصمعي: من مأل حوضو مث مل دينع منو )) اجملازية؛ ليدل على كل ما ديلكو  اإلنسان، 
  :(5)، ومنو  قول عنًتة(4)(( وُىدم، وىو ٘تثيل، أي: من الن للناس ظلموه واستضاموه ُغِشي

 .َزْورَاء تَ ْنِفُر َعن ِحياِض الدَّيَلمِ       َشرِْبت ٔتَاِء الدُّْحُرَضُِت فََأْصَبَحت 
 :(6)ومن ذلك استعمال كلمة )احلبل( يف قول عنًتة

 .ذَّالِ           الَة العُ          ِت يفَّ َمقَ       َومسَِعْ     اِلٍك  فَ َلِةن َصَرْمِت احلَْبَل مَا ابْ َنَة مَ 
فالداللة املعجمية احلسية قد ال تسعف  الشاعر يف التعبَت عن خواجل نفسو، فيفزع إىل 

 فاحلبل ىنا يرمز إىل العهود واملواثيق اليت بينة وبُت عبلة حمبوبتو.الداللة الرمزية اجملازية، 
                                                 

 .133، 132صسر الفصاحة، البن سنان الخفاجي  -1
 .54صينظر: الداللة املركزية والداللة اهلامشية بُت اللغويُت والبالغيُت، لرانطة رؤوف،  -2
 .70ينظر: ديوانو ص -3
 1/351املشهورات، أل ي جعفر النحاس  شرح القصائد التسع -4
ح الدحرضان: اسم مكان. الزوراء: املائلة. والديلم: األعداء. وقيل: ااجماعة، وقيل: الظلمة. ينظر شر  -5

 .  2/486القصائد التسع املشهورات، أل ي جعفر النحاس،
 .117ينظر: ديوانو ص -6
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 : (1)األلفاظ اليت تصلح للداللة الرمزية اجملازية )الريح(، قال عبيد بن األبرصومن 
َْحمى مَحَوَك َومْل         

 ُتًتَْك ليوٍم أَقَاَم الناُس يف كبدِ      َلْو ُىْم مُحَاُتك اِبمل
 .والَفْضُل للقوِم ِمْن ريٍح َوِمن عَددِ      كما مَحيناَك يوَم النَّعِف من َشطٍب  

 فلفظ )الريح( قد خرج عن داللتو املعجمية؛ ليكون رمزًا للقوة والنصرة، ومن أمثلة
  ...   :-تعاىل -وخروج ىذا  اللفظ عن الداللة املعجمية قول           

    ... 
نصرتكم وقوتكم ودولتكم وشوكتكم، فإهنا  :أي ،قال جماىد: وتذىب رحيكم ، (2)

فاآلية ترمز  .(3)مشبهة هبا يف ىبوهبا وجرماهنامستعارة للدولة من حيث إهنا يف ٘تشي أمرىا ونفاذه 
ابملادي احملسوس إىل املعنوي اجملرد. وخروج األلوان من داللتها املعجمية إىل الداللة الرمزية من 

  :(4)قال زىَت يف مدح ابن سنان األمور الشائعة يف الشعر ااجاىلي،
 .أَيِدي الُعناِة َوَعْن أَْعَناِقَها الرَِّبقا    أََغرُّ أَبْيُض فَياٌض يُ َفكُِّك َعن   
 فالشاعر يرمز ابلبياض إىل الكرم والعفة.

 املبحث الثاين: التقابل اللفظي
لى قدره، مسَّوا ىو ما يعرف يف البالغة )ابلطباق(، وىو مقابلة الشيء ٔتثلو الذي ىو ع

  .(5)املتضادين إذا تقابال متطابقُت

                                                 

 . 56صينظر: ديوانو  -1
 .46: األنفالسورة  -2
. وتفسَت أ ي السعود إرشاد العقل السليم إيل مزاما 15/489الكبَت، لفخر الدين الرازي،  ينظر: التفسَت -3

 .4/25الكتاب الكرمي، أل ي السعود العمادي، 
العناة: مجع عان ، وىو األسَت. والربق: مجع ربقة وىو احلبل الطويل ، فيو حلق ٕتعل  37ينظر: ديوانو ص -4

 .37ٕتعل يف رؤوس البهم؛ لةال ترضع أمهاهتا، واملقصود بو األغالل. ينظر ديوان زىَت، ص
 .58سر الفصاحة، البن سنان الخفاجي، ص -5
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والتقابل اللفظي يرتبط بطبيعة لغة الشعر ارتباطا محيما، من حيث ٘تيزه ابلتعبَتية، 
وقدرتو على اإلحياء وٕتسيد التباين السطحي والعميق يف الصورة واحلدث، من خالل ااجمع 

 الفجائي بُت معنيُت متقابلُت. 
كيف استعان ابملتقابل اللفظي يف مدح ىرم بن سنان واحلارث بن وانظر إىل زىَت  

  :(1)عوف، فقال
 مِ    وُه مْن قريٍش وُجْرىُ               رَِجاٌل بَ نَ   فأقَسمُت ابلبيِت الِذي طَاَف َحولَوُ 

َرمِ َعَلى    ْدُ٘تَا                 َداِن ُوجِ                  ًنا لِنعَم السَّي    دَيِي  .ُكلِّ َحاٍل ِمْن َسِحْيٍل وُمب ْ
أي: نعم السيدان إذا فوجةتما يف أمر قد أحكمتماه أو يف أمر مل ٖتكماه، أي يف  )) 

     فتلو، )واملربم (: الذي قد أحكم السهولة والشدة،  )والسحيل (: املسحول الذي مل حيكم
 . (2)(( فتلو

( قد ساعده يف نقل إحساسو )مربممسمَّى ومقابلو )سحيل( و فاستحضار الشاعر لل
 ابملعٌت وفكرتو، وموقفو ٕتاه ىذا العمل العظيم نقاًل صادقًا. 

واملتأمل يف الشعر ااجاىلي يلحظ كثرة التقابل اللفظي يف قصائدىم املعربة عن أحزاهنم؛ 
ألهنا تعكس حالة من االضطراب النفسي والتوتر، وترسم صورة االنتقال من حالة إىل حالة 

 : (3)ى، تقول الخنساء يف راثء أخيهاأخر 
َناِن: ِإْعاَلٌن َوِإسْ   َلى بوٍّ ُتِطيُف ِبو            وٌل عَ                     وما َعجُ   رَارُ     هَلَا َحِني ْ

َا ِىَي ِإقْ َبالٌ   ْت، َحىتَّ ِإَذا ادََّكَرْت                            ُع َما رَتعَ      تَ ْرتَ   ارُ                         َوِإْدبَ  فَِإمنَّ
َا ِىَي ِٖتَناٌن َوَتْسجَ   اَل َتْسَمُن الدَّىَر يف أَْرٍض َوإْن رَتَعتْ   ارُ             فَِإمنِّ

 ِإْحاَلٌء َوِإْمرَارُ َصْخٌر َولِلّدْىِر   وَم فَارََقٍِت                                 ٍتِّ يَ         َد مِ             يَوًما أِبَوجَ 

                                                 

 .66صينظر: ديوانو  -1
 .1/318التسع املشهورات، أل ي جعفر النحاس،  شرح القصائد -2
 .46ينظر: ديواهنا ص -3
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فاجتماع املتقابل اللفظي يرسم صورة القلق النفسي الذي تعاين منو الشاعرة، والتغَّت 
التوايل املنتظم لنوابت ))  الذي حصل ٔتوت أخيها، وانتظام املتقابل يف آخر األبيات جيسد

  .(1)(( الصراع والقلق النفسي؛ النتهاء الكالم هبا
 زايدة مبىن الكلمةاملبحث الثالث: 

يستعُت الشاعر ااجاىلي يف كثَت من األحيان بزمادة مبٌت الكلمة  للتأثَت يف املتلقي، 
فصل  ))ولفت انتباىو إىل مراده، وقد قال النحاة: إن زمادة املبٍت داللة على زمادة املعٍت، وىو 

من العربية حسن، منة قوهلم: َخُشَن واخشوشن، فمعٌت خشن دون معٌت اخشوشن ملا فيو من 
تكرير العُت وزمادة الواو...، وكذلك قوهلم: أعشب املكان فإذا أرادوا كثرة  العشب فيو قالوا: 

، فاقتدر أقوى معٌت من قوهلم: قدر ،وافتعل، رمو: قدر واقتداراعشوشب...، ومثلو ابب فعل 

  ...   قال سبحانو:      (2) من حيث كان  ،فمقتدر ىنا أوفق من قادر

  ... :-عز وجل  –قول هللا ... يووعل ،وشدة األخذ ،املوضع لتفخيم األمر       

         ...   (3)،  اكتساب السيةة أمر  ابإلضافة إىلوأتويل ذلك أن َكْسَب احلسنة

    :-عز امسو – ووذلك لقول ،يسَت ومستصغر               

            ... (4)، صغر  ،أفال ترى أن احلسنة تصغر إبضافتها إىل جزائها

إىل ااجزاء عنها، فعلم بذلك قوة  فتقر ت،ملالواحد إىل العشرة، وملا كان جزاء السيةة إمنا ىو ٔتثلها

   :-تبارك وتعايل- ولذلك قال ؛فعل السيةة على فعل احلسنة       

                                                 

 .70ينظر: إبداع الداللة يف الشعر ااجاىلي، حملمد العبد، ص -1
 .42سورة القمر:  -2
 .286سورة البقرة:  -3
 .160سورة األنعام:  -4
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                        (1)، ذا كان فعل السيةة إف

فقيل: )هلا  ،م لفظ العبارة عنهاخِّ إىل ىذه الغاية البعيدة املًتامية، عظم قدرىا، وفُ  وذاىبا بصاحب
ملا  ؛وانتقص من لفظ فعل احلسنة ،فزيد يف لفظ ِفْعِل السيةة ،ها ما اكتسبت(يماكسبت وعل

  .(2)(( ذكران
فالقصيدة ااجاىلية ٖتتشد بطائفة من األلفاظ اليت تتألف من أبنية مقطعية تصل يف 
حاالت كثَتة إىل أربعة مقاطع، وىذا التعدد يسم الكلمة يف صورهتا املادية واملنطوقة ابلطول 

 .(3)(( الكلمة يعد من أبرز مسات لغة الشعر ااجاىلي وأظهرىا ))امللحوظ، وىذا الطول يف 
مع مثل ىذه الكلمات أمر زمادة يف املبٌت فحسب، وإال هلان ذلك على  وليس األمر

القارئ، أو الدارس املبتدئ، وملا رأينا التعثر والتندر يف احلديث ٔتثل ىذه الكلمات من املتكلمُت 
ابللغة، بل ينضاف إىل طوهلا خصائص أخرى فنية مقصودة، للتأثَت هبا يف املتلقي، والدفع هبا 

 ى من اإلحياء والداللة، منها: إىل درجات أعل
  .الغرابة -
  .الثقل الصويت -
  .صعوبة التعرف على أصلها -

الشك يف أن العالقة كائنة دائما بُت حجم الكلمة وطبيعة بنائها الداخلي، و البيةة 
جانبا مهما من شعرىم، فكان  -مثال  -وطبيعة العصر الذي استخدمت فيو؛ فقد شغل احليوان

والوحشي جانب واضح، وقد مكنتهم خربهتم الصحراوية من وصف الناقة والفرس لألليف منو 
، كما استغل الشاعر ااجاىلي عناصر الطول والثقل (4)والذئب وغَتىا من احليواانت وصفا  دقيقا

                                                 

 .91-90سورة مرمي:  -1
 .266-3/264الخصائص، البن جٍت،  -2
 .56إبداع الداللة يف الشعر ااجاىلي، حملمد العبد، ص -3
 .46صاحلقول الداللية يف شعر الكميت، لشيماء دمحم عبيد،  :ينظر -4
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والغرابة يف ألفاظو استغالال شعرما فنيا مقصودا؛ حيث كان يعمد إىل إطالة الكلمة إبضافة 
على مادهتا األصلية، ليدفع هبا إىل ٖتقيق اإلبداع اللغوي، يقول عبيد بن  وحدات صوتية دخيلة

                          :(1)األبرص
 .أَْقَدَم الُقْدُموَس ِمْن َعم َوَخال                َولََنا َداٌر َورِثْ َنا ِعزَىا الْ 

القدم ورثوه عن فالشاعر أراد التعبَت عن قدم جمد قبيلتو وعزىا، فهو عز موغل يف 
أجدادىم، ولكي ندرك ذلك علينا أن نقارب بُت داللة )القدم(، وإحياء )القدموس(؛ فطول 

 -أيًضا-ومن ذلك))  الكلمة وثقلها جيعل امللتقي يقف عندىا متأمال املعٍت، قال ابن جٍت:
اللفظ لزمادة  قوهلم: رجل مجيل ووضيء، فإذا أرادوا املبالغة يف ذلك قالوا:وضاء ومجال، فزادوا يف

 البيت دوران العز من السابق إىل الالحق.  (3)وقد انسب تدوير ،(2)(( معناه
وقد يتمتع زمادة املبٌت بداللة إحيائية على الغلظ والشدة، ومنة قول امريء         

  : (4)القيس
 َعَلى َجْلَعٍد َواِىي اأَلاَبِجِل أَبْ تَ رَا   ِإَذا قُ ْلُت َروِّْحَنا أََرّن فُ رَاِنٌق   

ومحار جلعد )) الفرانق ىو األسد، وىو جلعد؛ أي: غليظ قوي، قال ابن سيده: 
القيس يصف بنيان األسد أبنو  ، فامرؤ(5)(( غليظ؛ وانقة جلعدة شديدة، وبعَت جلعد كذلك

 غليظ شديد؛ وهلذا فالكلمة جيب أن ترد إىل األصل الثالثي )جلد( بفتح ااجيم.

                                                 

 .122صينظر: ديوانو  -1
 .3/266الخصائص، البن جٍت،  -2
 البيت املدور: ىو الذي تلتقي فيو التفعيلة األخَتة من صدر البيت، مع التفعيلة األوىل يف العُجز. -3

 .58ينظر:العروض وإيقاع الشعر العر ي، حملمد علي سلطاين، ص
. روحنا من تعب السَت. أرن: صاح. الفرانق: األسد. ااجلعد: الغليظ القوي. األّتل: عرق 67ديوانو: ص -4

 .97األبًت: املقطوع الذنب. ينظر ديوان امرئ القيس، صيف الرجل. 
 .2/427احملكم واحمليط األعظم، البن سيده،  -5
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والالم من الكلمات املزيدة الدالة على الشدة والغلظة والضخامة، كقوهلم:         
 : (1))ااجلمود(، يقول امرؤ القيس يف وصف الفرس

 َكُجْلُموِد َصْخٍر َحطَُّو السَّْيُل ِمن َعلِ         ْدِبٍر َمًعا          ْقِبٍل مُ      َفرٍّ مُ        َكرٍّ مِ       مِ 
، شبو الشاعر فرسو يف غلظتو  وشدتو (2)الصخرة امللساء اليت ليست ابلكبَتةفااجلمود: 

هبا، وىي خاسية املبٌت ثالثية األصل على األغلب، وأصلها الثالثي ىو )جلد(، إذا كانت من 
)ااجلد(، أو )مجد(، إذا كانت من )ااجمود(، ورٔتا اختلط األصالن فنشأة ىذه الصورة ااجديدة، 

بزمادة املبٌت والطول  ولنا أن نستأنس ابلبيان القرآين الذي جاء على لغتهم، فاحتشدت ألفاظو
   : -تعاىل -املقصود، قال والغرابة والثقل الصويت          

               ...  (3)، أل ساملتأمل هلذا النص القرآين سي إن
ابلبقاء األبدي يف انر  -سبحانو وتعاىل-هم هللايالذين حكم عل ،نفسو عن حال ىؤالء الكفرة

    :-تعاىل -النفسية اليت يعيشوهنا، قالجاءت اآلية التالية لتصور احلالة ، فجهنم  

                         ... (4).  

 والذي يسوده صراخ واستغاثة ونداء عال فضيع يصطدم بعض إن ىذا املشهد املرَّ 
لفظة  الكرمي نآفاختار هلا  القر  ،ببعض، حيتاج إىل لفظة ٕتسد تفاصيلو وتًتمجو بدقة

 الصاد، والطاء ٔتا فيهما من تفخيم ؛ ألنالطويلة ذات ااجرس املوسيقي الغليظ ،)يصطرخون(
وإطباق يعربان غاية التعبَت عن حال أىل النار، الذين حياولون الخروج منها وىذا ىو عُت ما 

 .(5)بو يصطرخون

                                                 

 .19صينظر: ديوانو  -1
 .1/166شرح القصائد التسع املشهورات، أل ي جعفر النحاس،  -2
 .36 سورة فاطر: -3
 .37سورة فاطر:  -4
 .235ص، خالد قاسم بٍت دوقي، ينظر: دالالت الظاىر الصوتية يف القران الكرمي -5
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 :اخلامتة
 -مة اللغةالذي نرجو لو أن يكون إسهاًما يف خد-بعد االنتهاء من ىذا البحث 

 ية:أخلص إىل النتائج اآلت
تبُّت أن كل زمادة يف املبٌت أو يف قوة الصوت وجهره تستلزم قوة يف الداللة، وارتقاء  -
 يف املعٌت.
األحداث والوقائع رصًدا إن التشكيل الصويت لسياقات الشعر ااجاىلي يرصد  -

 مباشرًا، ويصورىا تصويرا حيَّاً، فتأيت املشاىد انطقة ومعربة وموحية ومفعمة ابحلياة.
احملاكاة الصوتية خاصية تعبَتية مهمة يف اللغة، وتكون على مستوى اللفظ املفرد،  -

 إذا اشتمل على صوت أو أكثر حياكي احلدث.
قضية ابرزة يف اللغة العربية، وهلذه العالقة  إن قضية العالقة بُت األصوات وداللتها -

 مظاىر عديدة ؛ تبدأ ابحلرف مث ابلكلمة.
 الكلمات الطويلة تتصف يف الغالب ابلغرابة وندرة استعماهلا. -
تدور يف الغالب الكلمات الطويلة حول صفات احليوان كالناقة والفرس وما إىل  -

 ذلك.
 .املتلقي والتأثَت فيواستخدم القرآن األلفاظ الطويلة لشد انتباه  -
يعد الرمز والتقابل اللفظي من األشياء اليت استعان هبا الشاعر ااجاىلي لتجسيد  -

 قضيتو وصوغها يف قالب فٍت يشد االنتباه. 
للتقابل اللفظي قيمة موسيقية مهمة من حيث تشابو أحد عضوي الثنائية مع  -

 اآلخر.
يف النص القرآين، والشعر يوصي الباحث بدراسة األلفاظ الدالة على احلركة  -

ااجاىلي، كما يوصي الباحث بدراسة بنية الكلمة للتوصل إىل سر اإلعجاز يف ىذه اللغة 
 العظيمة.
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