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الملخص
يسعى هذا البحث إلىى قىراءة تأسىي البنيتىي الفنيّىة واللغويىة فىي الىنّ ّ ال رشىعر ّ
ا العربى ّي ،واتّخىذ حاييّىة عمىرو بى قميئىة مىا ّدة
درسىت فىي
لموضوع البحث .تناولت الدراسة عُنوان ْي أساسيّي في المبحث األول هما :بنية األساس ،والمعمىار الى ّدالل ّي للىن ّ  ،ثىم س
المبحث الثاني األصوات اللغوية وموسيقى الوزن والقافية  ،فدرست البناء الصىوتي وتوقفىت عنىد أثىر فىي تشىييل اايحىاء الىد لي،
ودور في التشييل اايقاعي أو الموسيقي للن  ،ثم الوحدة الد لية ال ّ
صغرى وهي الجملىة ،والنرىر فىي الجملىة وأركانهىا وتراكيبهىا
مع ُمتعلّقاتها وهو ما يُعرف بالمستوى التركيبي ،ثم ربط ذلك بالمستوى ال ّد لي العام للن .
الكلمات المفتاحيّة :األصوات اللغوية ،الموسيقى الشعرية ،العصر الجاهلي ،البنية التركيبيّة ،الن الشعرا ،التعالُق النحىوا،
عمرو ب قميئة.
Abstract:
This paper seeks to investigate the different bases on which the cultural structure of the Arabic
poetry is built from the discourse point of view. To lachieve the study main purpose, the researcher
examines Amr Bin Quayah’s the poem as a workable example to cite and analyze. In the first
subject , the study dealt with two basic topics: the technical structure in terms of the basic structure,
(the internal architecture of the poem), In the second the subject discussed subject the linguistic
structure in terms of the minor unity of the word, namely sound. IS The researcher shall light on the
study of sound construction and its influence on the formation of semantic inspiration, and its role
in the rhythmic or musical composition of the poem. Furthermore the study Provides an extensive
discussion on the semantic unit, and the sentence, its components, its overlap with its components,
which is known as the syntactic level, All of that ed to the general semantic level of the text.
Keywords: Liguistics sounds, Poetic Ryhems, Pre Islamic Period, Struchuralism, Arabic
Poetic Text, Syntatic Interconnection, Amr Bin Quayah’s
المقدمة:
كان الشعر قديما ً يع ُّد ديوان العرب ،والشعر الجاهلي -لا ّ
صةً -يمتاز بقيمىة علميّىة لىدى الدارسىي األوايىل ألنى سىج لل فنّىي للغىة
العربية الفصيحة العالية ،ولم يزل كذلك حتى استنفد اللغويون والنّحاة وأهىل التفسىير والدراسىات الشىرعية والتاريخيىة وايرهىا فىي
تراثنا ،بحثا ً واستشهاداً وتحقيقاً ،وبعد أن ظهرت مناهج الدراسة الحديثة صار ب ّد م الرجوع إلي والنرر في م جديد بالمنىاظير
الحديثة التي توصف بالعلميّة ،وهي زوايا نرر لسانيّة تتأ ّس على واقع اللغىة الياينىة بالفعىل فىي الىن  ،ولعىل ت بيىق هىذ المنىاهج
أنفع وأجدى للبحث وللمعرفة في آن معا ً م تلك الجهود النررية على أهميتها ،وليون الدراسات النرريىة تقىف عنىد فىروع ومسىايل
المناهج ومناقشتها شرقا واربا ،موافقة ومخالفة يتحقق وجودها إ بالوجى الت بيقىي وتنىاول نصىوي حقيقيىة ،فىنن الباحىث مىال
إلى هذا المسلك في البحث العلمي ،فالبقاء في إطار التنرير هو أشىب بىالقول ،والت بيىق هىو الفعىل ،ولعى ّل الت بيىق أياىا يسىاعد فىي
اليشف ع جوانب اابداع في الن  ،إضافة إلى الجوانب الفنية واللغوية ،وتستيمل-الدراسة الت بيقية -الصورة الحقيقية لف ّ الشعر
العربي.
م أجل هذا الغرض تناولت الدراسة نصّا جاهليّا للشاعر عمرو ب قميئة ،وهي قصيدة حايية لم تخالف التقاليد الشعرية
المألوفة في هذا الف ّ العتيد م حيث ذكر المحبوبة ،والفخر بالنف  ،والقبيلة.
م هنا ،اتخذت الدراسة قصيدةً للشاعر الجاهلي عمرو ب قميئة ،وهي الحايية التي يقول في م لعها:

1

و ُحىىىىىىىىىىىبّ بهىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىو النّىىىىىىىىىىىوى وطُموحُهىىىىىىىىىىىا

ْ
ّ
ىىىىىىىىىىىف نصىىىىىىىىىىىىيحُها
ىىىىىىىىىىىت ولى
أرى جىىىىىىىىىىىىارتي لفّى

محاولةً استجالء عناصر الشعر بوصفس فنّا ً يتجسّد في اابداع
فتوقفت الدراسة عند بنايها م الناحيتي ؛ الفنّية ،واللغوية،
س
ّ
بصورتي  :صورة فنية يستجليها معرفة التصميم الفن ّي الهندسي إن جاز التعبير للن  ،وهي صورة ذهنيّة ُكلية ،وصورة ما ّدية هي
جسد الن  ،وهي الصورة اللغوية الصوتية لهذا البناء ،إذ يعتقد الباحث أن الصورة األولى شيل مفاهيم ّي ب ريقة أو بألرى،
والصورة الثانية ما ّدية فهي صوتيّة موجيّة ،ت ُرق األذن في سيرورتسها إلى الوعي واادراك ،م أجل تحقيق البناء ال ّد لي اليام
في ثقافة المتلقي ،وهو ما يقصد إلى الشاعر بالوسايل الفنية واللغوية التي تحاول الدراسة رصدها هنا.
منهج البحث
انتهجت الدراسة منهج التحليل فتناولت أو البنية الفنية وجعلت منرورها للىن كالبُنيىان الىذا يقىوم علىى قواعىد وأسى  ،ولى
هندستُ الخا ّ
صة ،فنررت في البنية األساس وال سمعمار الداللي للىن  ،ان القىا مى البُعىد الىد ل ّي الىذا هىو اايىة مى اايىات الىن ّ ،
تتخذ م ااميانات اللغوية والبالاية وسايل لبلوغ هذ ا لغاية ،وم ناحية ألرى وبنا ًء على ما سبق ،فال يمي تجاهل المادة اللغوية
التي هي عى ّدة الشىاعر ،فوقفىت الدراسىة عنىد البسنيىة اللغويىة للىن ّ ومىادة اليلمىة والموسىيقى وهىي ال ّ
صىوت اللغىوا ،فدرسىت البنىاء
ال ّ
صوتي في القصيدة ،ثم ارتقت لدراسة الوحدة ال ّد لية الصغرى وهي الجملة ،والحديث في الجملة شك أن فىي البنىاء الن ّحىوا أو
ّ
ّ
ّ
ما يس ّمى بالمستوى التركيبي .وقد ميننا هذا المنهج م قراءة البنيتي الفنيّة واللغوية في الىن ّ الشىعر ّ
ا العربى ّي فىي القىرن السّىادس
الميالد ّ
ا ان القا ً م حاييّة عمرو ب قميئة.
سابقة
الدّراسات ال ّ
لم نجد ،فيما نعلم ،دراسة نصيّة تناولت قراءة البنية الفنيّة وااللغوية في النّ ّ ال ّشعر ّ
ا العرب ّي ان القا مى حايسيّىة عمىرو بى
قميئة في القرن السّادس ال سهجر ّ
صىي ال ّدراسىات التىي مسىت هىذا الموضىوع ،وسىنُج سم ُل ذلىك علىى
ا ،لينّنا وجدنا م واجبنا أن نستق س
النّحو اآلتي:
 -1دراسة عباس ،سىعد لاىير) (Abbas, 2005الموسىومة بـىـ ا الموسىيقى فىي شىعر عمىرو بى قميئىةا ( )1تاى ّمنت هىذ
الدراسة تعريفًا موج ًزا بحياة الشاعر ،وموسيقى ال ّشعر ،ثم ُج سعلت في مبحثي  ،درسىت فىي المبحىث األول الموسىيقى الخارجيّىة التىي
تا ى ّمنت دراسىىة عروض ىيّة شىىاملة لديوان ى  ،مىىع إحصىىاييّات س ىتسخدام البُحىىور الشىىعريّة ،ودراسىىة القافيىىة ،مىىع إحصىىاييّات للقىىوافي
ُرست في المبحث الثاني الموسيقى الدالليّة في سشعر  ،التي تا ّمنت دراسة ال سجناس ،وال ّباق ،والتّيرار
المستخدمة في ديوان  ،ث ّم د س
 ،والتّرصيع ،والتوشيح ،والحركات ال ُمتجانسة التي تُع ّد السّمة البارزة في موسيقا الدالليّىة .ويتقىاطع بحثُنىا مىع هىذ ال ّدراسىة ،سعل ًمىا
بأنّنا اتّخذنا منهجًا لسانسيّا مختلفا ع المنهج الذا اتخذت الدراسة في هذا المبحث.
 -2دراسة بروكلمان ،كارل  (Brokilman),الموسومة بـــ ا عمرو ب قميئة"( )2تناول بروكلمىان فىي هىذ الدراسىة حيىاة
عمرو ب قميئة ،وذكر بأن م بني بير ب وايل ،وهو اب ألي المرقّش األكبر ،ولال المىرقّش األصىغر ،وجى ّد طرفىة أل ّمى  ،ر سُوا
أن كان عامال لحُجر أبي امرىء القي  ،ومات كبير الس ّ .
أن نولدكة شى ّ
 -3دراسة ع س يّة ،لليل ) (Atyyah 1972في امق ّدمة ديوان عمرو ب قميئة" ( ،)3التي ذكر فيها ّ
ك فىي بُلىوغ
ّ
ُلوغ هذا ال ّس ّ ّ .
عمرو ب قميئة التّسعي  ،ب ُح ّجة ّ
البدو ّ
ا يعىرفُ علىى وجى التحديىد
وأن
س
أن الحياة البدويّة الخ سشنة تُم ري ُ أحدًا م ب س
ٌ
ُ
شعر ؛ واستشهد على ذلك بقول عمرو:
سسنّ ُ .ويرى لليل ع س يّة سلالف ما ذهب إلي نولدكة ،فمسألة اب قميئة ال ُمع ّمر واضحة في
س
زت تسسىىىىىىىىىىىعي ح ّجىىىىىىىىىىىىةً
كىىىىىىىىىىىأنّي وقىىىىىىىىىىىد جىىىىىىىىىىىاو ُ
(علىىىىىىىىىىىىى الىىىىىىىىىىىىرّاحت ْي س مىىىىىىىىىىىىرّة وعلىىىىىىىىىىىىى العصىىىىىىىىىىىىا)

ُ
ىىىىىىىىىىىىت بهىىىىىىىىىىىىىا يو ًمىىىىىىىىىىىىىا سعىىىىىىىىىىىىىذار لسجىىىىىىىىىىىىىا سمي
للعى
أنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ُم ثالثًىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا بعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدهُ ّ قسيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا سمي

قصيدة عمرو بن قميئة :مو ِطن الدّراسة ()1

( )1عباس ،سعد خضير2005 :م" ،الموسيقى في شعر عمرو بن قميئة" ،مجلة الفتح ،جامعة ديالي ،كلية التربية،
العراق .العدد .22

( )2بروكلمان ،كارل( :د.ت) ،عمرو بن قميئة ،تاريخ األدب العربي ،ترجمةة :عبةد اليلةيم الاج،ةار ،3 ،دار
المعارف ،مصر ،ج ،1ص .117

( )3ديوان عمرو بن قميئة1972 :م ،تيقيق :خليل ع ية ،بغداد ،دار اليرية لل باعة ،ص.9
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و ُحىىىىىىىىىىىىبّ بهىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىىو النّىىىىىىىىىىىىوى وطُموحُهىىىىىىىىىىىىا
وأشىىىىىىىىىىىىىىىىىأ ُم طيىىىىىىىىىىىىىىىىىر ال ّزاجىىىىىىىىىىىىىىىىىري سىىىىىىىىىىىىىىىىىنيحُها()2
إذا شىىىىىىىىىىىىيمتي لىىىىىىىىىىىىم يُىىىىىىىىىىىىمت منهىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىجيحُها ()3
ل
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىف إذا أردى النّفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوس شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحيحُها()4
وعى
ىىىىىىىىىىىىىىىر دان نُبوحُهىىىىىىىىىىىىىىىىا()5
ى
اي
ىىىىىىىىىىىىىىىأرض
ى
ب
ىىىىىىىىىىىىىىىارا
ديى
س
ً
وأضْ
ي ُكشىىىىىىىىىىىىىىىىىىوحُها
علىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ا
أضىىىىىىىىىىىىىىىىىىغان
ر
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىم
ّ
وقىىىىىىىىىىىىىىد ينتئىىىىىىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىىىىىى دار سىىىىىىىىىىىىىىوء نزيحُهىىىىىىىىىىىىىىا
إذا ع ّمىىىىىىىىىىىىىىت الىىىىىىىىىىىىىىى ّدعوى وثىىىىىىىىىىىىىىاب صىىىىىىىىىىىىىىىريحُها()6
إذا نسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيوا أفراعُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا و ذبيحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا()7
لهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا بُقعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةٌ يُسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت ا ُ
ع بُروحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
8
سُىىىىىىىىىىىىىىىىليمى إذا هبّىىىىىىىىىىىىىىىىت شىىىىىىىىىىىىىىىىمال وريحُهىىىىىىىىىىىىىىىىا( )
ولىىىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىىىك بىىىىىىىىىىىر ٌ
ق فىىىىىىىىىىىي ال ّسىىىىىىىىىىىماء يُليحُهىىىىىىىىىىىا()9
و ا ْمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة إ وشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىييا ً ُمصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوحُها()10
نقيلىىىىىىىىىىىىىىةُ نعىىىىىىىىىىىىىىل بىىىىىىىىىىىىىىان منهىىىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىىىريحُها()11
قُىىىىىىىىىىىىىدو ٌر كثيىىىىىىىىىىىىى ٌر فىىىىىىىىىىىىىي القسصىىىىىىىىىىىىىاع قىىىىىىىىىىىىىديحُها()12
ىىىىىىىىىىىىىىىالي ناىىىىىىىىىىىىىىىيحُها()13
كمىىىىىىىىىىىىىىىا ر ّد دهىىىىىىىىىىىىىىىداةُ القس
س
يعىىىىىىىىىىىىىىىىىو ُد بىىىىىىىىىىىىىىىىىىأرزاق ال سعيىىىىىىىىىىىىىىىىىال منيحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىا()14
لهىىىىىىىىىىىىىىا كوكىىىىىىىىىىىىىىىبٌ ْ
فخىىىىىىىىىىىىىىى ٌم شىىىىىىىىىىىىىىىدي ٌد وضىىىىىىىىىىىىىىىوحُها

أرى جىىىىىىىىىىىىارتي لفّ
ْ
ّ
ىىىىىىىىىىىىف نصىىىىىىىىىىىىيحُها
ىىىىىىىىىىىىت ول
ُ
فبينىىىىىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىىىىىى نجىىىىىىىىىىىىىىم شىىىىىىىىىىىىىىخي نحو ُسىىىىىىىىىىىىىى
فىىىىىىىىىىىىىىنن ت ْشىىىىىىىىىىىىىىغبي فال ّشىىىىىىىىىىىىىىغبُ منّىىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىى سجيّةٌ
ىىىىىىىىىىىىىىىىارضُ أقوا ًمىىىىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىىىىأُوفي قروضىىىىىىىىىىىىىىىىىهم
أُقى
س
أن قىىىىىىىىىىىىىىىومي أشىىىىىىىىىىىىىىىقذوني فأصىىىىىىىىىىىىىىىب ْ
علىىىىىىىىىىىىىىىى ّ
حت
ٌ
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذات ف ُسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمنني
تنفّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنهم نا سف
ُ
ىىىىىىىىىىىىىىت :فسىىىىىىىىىىىىىىىرا ُ
ار أجْ مىىىىىىىىىىىىىىى ُل بيننىىىىىىىىىىىىىىىا
فقلى
ق الىىىىىىىىىىىىىىى ّد س
ّ
ّ
علىىىىىىىىىىىىىىىىى أننىىىىىىىىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىىىىىىىىد أدعىىىىىىىىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىىىىىىىىأبي سهم
وإنّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي أرى دينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي يُوافسىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ُ
ق ديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنهم
ومنزلىىىىىىىىىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىىىىىىىىىالح ّج ألىىىىىىىىىىىىىىىىىىرى عرفتُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
ك مىىىىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىىىىومي علىىىىىىىىىىىىىىى أن تىىىىىىىىىىىىىىركتسهم
بىىىىىىىىىىىىىىو ّد س
ىىىىىىىىىىىرب ال ّشىىىىىىىىىىىىم دايبىىىىىىىىىىىىا ً
ى
مغ
ىىىىىىىىىىىى
ى
أمس
م
ج
إذا الىىىىىىىىىىىىنّ ُ
س
ىىىىىىىىىر ْ
ّ
ُ
جلبىىىىىىىىىىة
ى
اي
ىىىىىىىىىي
ى
ف
ىىىىىىىىىم
ى
ش
ال
ع
ىىىىىىىىىعا
ى
واىىىىىىىىىىاب ُش
س
ّ
وهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان عمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ٌء ُمقشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى سع ٌر كأنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
إذا أُعىىىىىىىىىىىىىىىىى سدم المحلىىىىىىىىىىىىىىىىىوبُ عىىىىىىىىىىىىىىىىىادت علىىىىىىىىىىىىىىىىىي سه ُم
يثىىىىىىىىىىىىىىوبُ إليهىىىىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىىىىلُّ ضىىىىىىىىىىىىىىيف وجانسىىىىىىىىىىىىىىب
بأيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدي سه ُم مقرومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةٌ ومغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالسق
وملمومىىىىىىىىىىىىىىة يخىىىىىىىىىىىىىىرُق ال ّىىىىىىىىىىىىىىرفُ عُرضىىىىىىىىىىىىىىها

( )1ديوان عمرو بن قميئة :تيقيق :خليل ع ية ،السابق ،ااظر اص القصيدة كاملة :ص.36-31
( )2الشخس :االض راب ،وأمر شخيس :متفرق.

( )3تشغبي :أي تخالفياي وتفعلي ما ال يوافقاي .السجيح :اللين السهل واإلسجاح :يسن العفو وهو المراد.
( )4قارضته مقارضًا وقراضًا :أع يته المال مضاربةً.
( )5يقال :أشقذته فشقذ ردته فذهب .والمشاقذة :المعاداة باوح اليي :ضجته بما معه من الكالب وغيرها.
( )6الصريح من كل شيء الخالص .ثاب صرييها :كثر الاداء بالصريح وذهب الذين ليسوا صرياء.

( )7اسك اسكًا إذا ذبح .والذبيح الذي يصلح أن يذبح للاسك وهو العبادة وال اعة .أفرع القوم :إذا ذبيوا أول ولد
تاتجه الااقة آللهتهم .أفراع :جمع فرع وهو يُوار صغير يُذبح في أول الاتاج ،ويلبس جلده آخر ،وكذلك كااوا يفعلون
في أول الاتاج.
( )8أي على ود،ك .أي على ودك قومي وما زائدة .وأذمُّ ما يكون الشمال عادهم في الجدب وييائذٍ ييبون أهل
اإل عام واإليسار.

( )9يُلييُها :ييملها على أن تلوح.
( )10يمصح عاها :أي يذهب سريعًا من السماييق.
( )11العماء :السياب المرتفع الكثيف .الاقيلة :رقعة الاعل والخف التي يرقع بها خف البعير إذا يفي .السريح :السير

يخصف بها.

( )12القصاع :جمع القصعة وهي الصيفة .القديح :المرق أو ما يبقى في أسفل القدر فيغرف بجهد ويقال :فالن يبذل
قديح قدره كااية عن شدة كرمه.
( )13يثوب :يقبل .والجااب :الغريب ودهداة القالص :صغرى اإلبل .الاضيح :اليوض.

( )14المايح :قدح تكثر به القداح ليس له غام وهو أكثر القداح جوالاا .والمغالق :من اعوت قداح الميسر التي يكون
لها الفوز .المقرومة :الموسومة بالعالمات وأصل القرم العض باألساان.
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حورهىىىىىىىىىىىىىا
تسىىىىىىىىىىىىىي ُر وتُزجىىىىىىىىىىىىىي ال ّسىىىىىىىىىىىىى ّم تحىىىىىىىىىىىىىت نُ س
علىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ُمقىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ سحرّات وهُىىىىىىىىىىىىىىىىىى ّ عىىىىىىىىىىىىىىىىىىواب ْ
نبىىىىىىىىىىىىىىىىذنا إلىىىىىىىىىىىىىىىىيهم دعىىىىىىىىىىىىىىىىوة يىىىىىىىىىىىىىىىىال مالسىىىىىىىىىىىىىىىىك
فثُرنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي سهم ثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىورة ثعلبسيّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
وأرماحُنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ينهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزنهم ن ْهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىز ُج ّمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
ْ
فىىىىىىىىىىىىىىىىىىدارت رحانىىىىىىىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىىىىىىىاعةً ورحىىىىىىىىىىىىىىىىىىاهُ ُم
فمىىىىىىىىىىىىىىىا أتلفىىىىىىىىىىىىىىىىت أيىىىىىىىىىىىىىىىديه ُم مىىىىىىىىىىىىىىىى نُفو سسىىىىىىىىىىىىىىىىنا
فقُلنىىىىىىىىىىىىىىا :هىىىىىىىىىىىىىىي النُّهبىىىىىىىىىىىىىىى وحىىىىىىىىىىىىىىل حرا ُمهىىىىىىىىىىىىىىا
فأُبنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا وآبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا كلّنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا بماياىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
ْ
ّبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت
و ُكنّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا إذا أحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال ُم قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم تغي

كريىىىىىىىىىىىىىىى ٌ إلىىىىىىىىىىىىىىىى مىىىىىىىىىىىىىىى فاجأتىىىىىىىىىىىىىىى صىىىىىىىىىىىىىىىبوحُها
ضىىىىىىىىىىىىىىىىىباي ُر مىىىىىىىىىىىىىىىىىوت يُىىىىىىىىىىىىىىىىىرا ُمريحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىا()1
لهىىىىىىىىىىىا إربىىىىىىىىىىىةٌ إن لىىىىىىىىىىىم ت سجىىىىىىىىىىى ْد مىىىىىىىىىىى يُريحُهىىىىىىىىىىىا()2
وأسىىىىىىىىىىىىىىىىىىيافُنا يجىىىىىىىىىىىىىىىىىىرا علىىىىىىىىىىىىىىىىىىيهم نُاىىىىىىىىىىىىىىىىىىوحُها
يعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو ُد علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيهم وردُنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا فنُميحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
ود ّرت سطباقىىىىىىىىىىىىىىىىىا ً بعىىىىىىىىىىىىىىىىىد بىىىىىىىىىىىىىىىىىكء لُقوحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىا()3
ْ
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت فننّنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ننوحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
وإن كرُمى
وكانىىىىىىىىىىىىىىىىت سحمىىىىىىىىىىىىىىىى ًى مىىىىىىىىىىىىىىىىا قبلنىىىىىىىىىىىىىىىىا فنُبيحُهىىىىىىىىىىىىىىىىا
ُمه ّملىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة أجراحُنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا وجُروحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
ن سشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ّح علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أحال سمنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا فنُريحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

المبحث األ ّول :البنية الفنيّة
أ-

بِ ْنيَة األساس:

أ ّس النّ ً معمار بنيت على مجموعة م الثّناييّات جاءت على النّحْ و اآلتي:
قامت الثّناييّة األولى (األبيات )3-1:بي زون وزوجت  ،جعل النّ ُّ لي ّل منهما ش ْخصيّت الخاصّة وطُموح الخايّ ؛ فال ّزوجىة
التي س ّماها ب ل النّ ُّ (جارتي :سُليمى) تُخالف زوجها وتفعل ما يوافق  ،وال ّزون ( ب ل النّ ّ ) يرى ّ
أن سُىلوكها هىذا ينسى سجم
مع ما يتّسم ب هُو م سشيم اللسي والسّهولة والعفو وال سعفّة التي يبديها في سُلوك معها ،وهو يرى ّ
أن هذا ا ض راب في سُىلوكها هىو
سبب الفرقة بي ال ّزوج ْي .
وقامت الثّناييّىة الثّانيىة (األبيىات )7 - 4 :بىي ب ىل الىنّ ر وقو سمى  ،ويقى ّدم الىنّ ُّ هنىا صىفت ْي س إيجىابيّت ْي لب لى ؛ فهىو يتّ سسى ُم
ا والمعنو ّ
بالوفاء في تعا ُملس الما ّد ّ
ا معهم ،ثُ ّم إنّ يتّسم بأقصى درجات ال سعفّة بينهم ،ل ّيننا نجد قوم يعادون ويُاْ سمرون ل ال سح ْقد!
ثًى ّم يُجىىرا الىنّ ُّ موازنىىة ( فىىي األبيىىات )17 -9 :بىىي الموقىىف ال ّسىىلب ّي الىىذا نجىىم عى زوجىة ب لى وقومى فىىي ال ُّثنىىاييّت ْي
السّابقت ْي وموقف اايجاب ّي منهم حينما كان سُلو ُ
ك قوم إيجابيّاً؛ فهو يستجيب لنداء قوم عندما يُ ْدعى أبناء القبيلة األوفياء لل ّدفاع ع
ُ
صىفة التىي
صىفة اليىرم عنىد قومى  ،وهىي ال ر
أ ْم قومهم وكرامتهم  ،ونجد ُملتزما ً بعقيدتهم ال ّدينيّة ومناسك عبادتهم ،ث ّم ن سجد يسىتثمر س
يعت ّز بها ُكلُّ عرب ّي في عصر ليُجرا ُمصالحةً بي زوجت وقوم بالرّام م األذى الذا ل سحق ب س منهما كليهما.
ويختتم النّ ُّ ثُناييّات بمقابلة حربيّىة ( فىي األبيىات )28 -18 :بىي كتيبىة عسْىيريّة مى قومى وكتيبىة أُلىرى مى أعدايى  ،ويبىيّ
النّ ُّ هنا ُع ّدة الحرب التي كانت ُمسْتخدمة في زمن  :الفُرسان والخيل والسّيوف والررما  ،ثُ ّم يبيّ ّ
أن ب ل كان ُمشاركا ً فاعالً فىي
المعركىة وهىذا واضى ٌح فىي قولى ( فثرنىا علىيهم ...وأرماحنىا ينهىزنهم ،)...ويبىيّ الىن ُّ ّ
أن قىوم ب لى البىوا أعىداءهم وانسمىوا مىىنهم
أن قوم في هىذ المعركىة  -وهىو واحى ٌد مىنهم -قىد فقىدوا أحالمهىم ،ويبىرّر ذلىك ّ
ص ّ
الغنايم ،كما يعترف في نهاية ن ّ
بىأن أعىداءهم لىم
ييونوا حُلماء عندما حاربوهم:
ْ
ىىىىىىىىىىىىىىىىىت
و ًكنّىىىىىىىىىىىىىىىىىا إذا أحىىىىىىىىىىىىىىىىىال ُم قىىىىىىىىىىىىىىىىىوم تغيّب

ن ُشىىىىىىىىىىىىىىىىىحُّ علىىىىىىىىىىىىىىىىىى أحال سمنىىىىىىىىىىىىىىىىىا فنُريحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

ص:
ب -المعمار الدّاخل ّي للنَّ ّ
جعل النّ ُّ ب ل صاحب رُؤية لاصّة وقى ّدم زوجتى علىى أنّهىا تُمثّىل أنمىوذن الحيىاة فىي عصىر ؛ فن سجى ُد ُ يناديهىا دون
ص ّغر اسمها( سُليْمى) حينما تيون قريبةً و ُمحبّبةً إلىى نفسى  /ويصُى ُّد عنهىا ويقىول لهىا (:جىارتي) عنىدما ي سخ ُّ
ف نداء ،ويُ ّ
ىف وزنهىا
حرْ س

( )1اقذير :،تهيأ للشر ،والسباب والقتال .يقال :ذهبوا بقديرة أي بييث ال يقدر عليهم وعاى بالمقذير،ات الخيل.
وضبر الفرس :جمع قوائمه ووثب.

( )2الابذ :ريك الشيء أمامك أو وراءك ،وابذاا إليهم دعوة :أي دعوااهم .واإلربة :الياجة.
( )3باق :أي ابقت بعد أن كاات ال تدر .البَكء :فلة اللبن.
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عند ويقلُّ نُصحُها ل وحينما تُخالف و تنسجم مع شىي سم فىي اللىي والسّىهولة والعفىو وال سعفّىة ،وهىي القىيم التىي تُبْنىى علىى أسا سسىها
األُسر والمجتمعات في نرر  ،وهذا يعني أنّى يقبىل أ ّ
ا حيىاة تُخىالف قسيمى ا جتماعيّىة واانسىانيّة ،وهىذ هىي طبيعىة اانسىان فىي
ُمجتمع :
فىىىىىىىىىىىنن ت ْشىىىىىىىىىىىغبي فال ّشىىىىىىىىىىى ْغبُ منّىىىىىىىىىىىي سًىىىىىىىىىىى سجيّةٌ

إذا شىىىىىىىىىىىيمتي لىىىىىىىىىىىم يُىىىىىىىىىىىمت منهىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىجيحُها

اتّخذ النّ ُّ هىذ ال ّرؤبىة رأسىا ً لموضىوع  ،اسىتخدم ب ىل الىنّ ّ مق ّدمىة ألالقيّىةً قسيميّىة جعلهىا قاعىدة أساسىيّة اسىتند إليهىا فىي
التّعا ُمل مع زوجت وقوم ؛ ولعل هذا الن ّ الشعرا يم ّس إلى امعادلة من قيّة فىي أدب السىلوك ا جتمىاعي المهى ّذب ،وتقىوم علىى
أن مسلك الفرد هو األصل فيما يُالقي هذا الفرد م الجماعة ،وهذا المسلك الفردا يقو ُم على أن الفرد ب ّد ل م أمىور يفعلُهىا ليىي
يتجنّب أمورا ييرههاا( .)1فال سعفّةُ هي ااساسُ الذا يُبنى علي مفهوم اليرم عند واليرم يعني الحياة الحقيقيّىة عنىد العربى ّي األصىيل،
العربي بخيالً فقد هلك:
أ ّما البُخلُ ،فهو نقيضٌ لليرم وال سعفّة؛ فنذا صار
ُّ
ىىىىىىىىىىىىىارضُ أقوا ًمىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىأُوفي قُروضىىىىىىىىىىىىىىهم
أُقى
س

ل
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىف إذا أرْ دى النّفىىىىىىىىىىىىىىىىىىوس شىىىىىىىىىىىىىىىىىىحيحُها
وع

أن قوم ب لنا لم يقتنعوا ّ
ويبدو ّ
صى ٌل لىدى فتىاهم أو أنّهىم لىم يفهمىو ف ىردو ونصىبوا لى العىداء ( أشىقذوني)
بأن هذا المبىدأ متأ ر
وأضمروا ل ال سحقد وقسوا علي :
ي ُكشىىىىىىىىىىىىىىىوحُها
وأضْ ىىىىىىىىىىىىىىىمر أضىىىىىىىىىىىىىىىغاثا ً علىىىىىىىىىىىىىىى ّ

ٌ
ىىىىىىىىىىىىىىىىىذات ف ُسىىىىىىىىىىىىىىىىىىمنني
تنفّىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ مىىىىىىىىىىىىىىىىىىنهم نافسى

فل ّما صارت دا ُر قوم دار سوء علي تج ّمل بالصّبر على فراقها والنّزو عنها:
فقلىىىىىىىىىىىىت :فسىىىىىىىىىىىىرا ُ
ار أجمىىىىىىىىىىىى ُل بيننىىىىىىىىىىىىىا
ق الىىىىىىىىىىىىى ّد س

دار سىىىىىىىىىىىىوْ ء نزيحُهىىىىىىىىىىىىا
وقىىىىىىىىىىىىد ينتئىىىىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىىىى
س

ص النّ ُّ ثالثة أبيات عرض فيها ما يمي ْ
أن يحدث م لالف دالل األسرة ول ّ
ل ّ
ص بعدها أربعة أبيات عرض فيها ما
يمي ْ
أن يحدث م لالف بي الفرْ د وقوم ( ُمجْ تمع ) وجعل النّ ُّ فقرت الثّالثة ( )8-10حلقة راب ة بي ما يفى ّرق أبنىاء قومى ومىا
يجمع شملهم ،وتوسّل إلى ذلك براب ت ْي أساسيّت ْي هما :النّسبُ والعقيدة ال ّدينيّة؛ فالنّ ُّ يتح ّد ُ
ث باسم رجل يشعر أنّ هُىو و ُكىلُّ أفىراد
ا سىوء.
قوم ينتسبون إلى أب واحد فنذا أل ّم أاُّ طارىء بقوم فسييون مع أوايل ال ُخلّ منهم للقيام بالواجب وتخلي إلوت مى أ ر
ونرى الشاعر في هذا السّياق يلو ُذ بتوظيف الاّمير اانساني الذا ي ُع ّد بىارت ا الىثّم الىذا ينبغىي أن يُىدفع للتقى ّدم األلالقىي ،وهىو
ُّ
يعتىز بعقيىدتهم ويىدي
اى ّل الوسىيلةُ هىدفهاا ( .)2وهىو إضىافةً إلىى ذلىك،
يُزوّد الناس بالمهرب الوحيد م العسف الذا ينمىو عنىدما ت س
بدينهم ويُمارسُ معهم منا سسيهم؛ فهو مثال ،يحُجُّ معهم ويقيم معهم في البُقعة الخا ّ
صة بهم ،ثُ ّم يق ّدم قُربان لآللهة كما يقرّبون:
وإنّىىىىىىىىىىىىىىىىي أرى دينىىىىىىىىىىىىىىىىي يُوافسىىىىىىىىىىىىىىىى ُ
ق ديىىىىىىىىىىىىىىىىنهم

إذا نسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيوا أفراعُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا وذبيحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

ثُ ّم عرض النّ ُّ في أبيات القصيدة الباقية ( )28 – 11أُ ْنموذج ْي س م ال سحراك ا جتماع ّي :بيّ في األنموذن األوّل قيمة( اليرم)
في تالحُم النّسيج ا جتماعي وبناء ال سح ّ القوم ّي الذا يُعرّم مفهوم التّيافُىل بى ْي أفىراد ال ُمجتمىع ،ثُى ّم بىيّ فىي األنمىوذن الثّىاني قيمىة (
الفروسيّة) في ال ّدفاع ع ال سحمى( الوط ) و سحفظ األم وا ستقرار لي ّل أبناي  .وفي هذا يتّاح سعي الشاعر نحو تحقيق مبدأ التيافُل

( )1الغذامي ،عبد اهلل1998 ،م ،الخ يئة والتكفير ،من البايوية إلى التشرييية ،قراءة اقدية لاموذج معاصر،4 ،
الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ص.101

( )2بارتن ،رالف1968 ،م ،آفاق القيمة ،دراسة اقدية لليضارة اإلاسااية ،ترجمة :عبد الميسن سالم ،تقديم زكةي
اجيب ميمود ،القاهرة ،ايويورك :مكتبة الاهضة المصرية ،مؤس،سة فرااكلين لل باعة والاشر ،ص.265
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ا جتسماعي الذا ايتوقّف على اجتسما سعيّة األشخاي الذي يُيوّنون ال ُمجتمع ،بمعنىى اهتسمىام كىل فىرد باهتسمامىات اآللىري ا ( ،)1وقىد
فصّل النّ ُّ السُّلوك ا جتماع ّي في هذ ْي األنموذج ْي السابسقي على النّحو اآلتي:
 -1ينادا ال ّزون زوجت ( أُ ّم الحياة  :سُليْمى) وي ُحثُّها على ْ
ك)؛ لستقىرأ معى سىيرة اليىرم
ار في نفسها ُك ّل ُحبرها ( بس ُو ّد س
أن تستحْ س
التي يُمارسُها أانيا ُء قوْ سم نحْ و فقرايهم؛ ففي ك ّل سنة ُمجْ سدبة ينهال إليهم الاّيوفُ وال ُغربا ُء م ُك ّل بلد ح ّل ب المحْ ل ،فيقيمون عندهم
وينالون فالهم  ،ويعيشون جيرانا ً بينهم بس سع ّزة وأمان:
يثىىىىىىىىىىىىوبُ إليهىىىىىىىىىىىىا ُكىىىىىىىىىىىىلُّ ضىىىىىىىىىىىىيف وجانسىىىىىىىىىىىىب

ىىىىىىىىىىىىىىالي ناىىىىىىىىىىىىىىىيحُها
كمىىىىىىىىىىىىىىىا ر ّد دهىىىىىىىىىىىىىىىداةُ القسى
س

ويصل طعام الموسري إلى ك ّل بيت بسأهلس س ضع ٌ
ْف أو حاجة:
بأيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدي سه ُم مقرومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةٌ ومغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالسق

ىىىىىىىىىىىىىىىىأرزاق ال سعيىىىىىىىىىىىىىىىىىا سل منيحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىا
يعىىىىىىىىىىىىىىىىىو ُد بى
س

 -2وينادا المنادا ( كما يبو ُ النّ ّ ) :يىا آل مالىك ،فيثىو ُر فُرسىانُ القىوم أبنىا ُء قىي بى س ثعلبىة علىى أعىدايهم( ثىورة ثعلبيّىةً)،
ويواجهونهم بجيش جرّار ا ّى ساحة المعركة ،على سعتها ،ودارت رحى المعركة ففاجأتهم قُ ّوةُ ليولنىا وصىالبتُها ،وفاجىأهم بىأسُ
فُرسانسنا ومهارتُهم في إدارة الحرب واستخدام السّال  ،لقد فقىدنا كوكبىةً مى فرسىاننا األب ىال ،ول سينّنىا مىا بيينىاهم إ ْعىزازاً ألروا سحهىم
التي م ّين ْتنا م النّصْ ر على األعداء و سحماي سة ال سحمى:
ْ
ىىىىىىىىىىىىت أيىىىىىىىىىىىىىدي سه ُم مىىىىىىىىىىىىى نُفو سسىىىىىىىىىىىىىنا
فمىىىىىىىىىىىىىا أتلفى

وإن كرُمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت فننّنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

ننوحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

المبحث الثّاني :البنية اللغويّة
أوال :البناء الصوتي
أ-األصوات اللغوية وموسيقى الوزن والقافية:
نسج النّ ُّ ألحان كلماتس في سسياق البحر ال ّويل ،وعزف مقا سطع أصوات العربيّة وفق تفعيالت البحر على النّحْ و اآلتي:
و ُحىىىىىىىىىىىىبّ بسهىىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىىو النّىىىىىىىىىىىىوى وطُموحُهىىىىىىىىىىىىا

أرى جىىىىىىىىىىىىارتي لفّ
ْ
ّ
ولىىىىىىىىىىىىف نصىىىىىىىىىىىىيحُها
ىىىىىىىىىىىىت

ف–ف ْ
( أ -رى -جا :فعولُ ْ  :ب ( / )--ر – تي – ل ْ
ت :مفاعيلُ  :ب .)---
( و– ل ْ
ف – ف :فعولُ :ب -ب) ( /نـ  -صبـ  -حُـ  -ها :مفا سعلُ ْ  :ب – ب .)-
(و – ُحبْ – ب :فعولُ :ب – ب) ( /بسـ -ها –لوْ – ل ْ  :مفاعيلُ ْ  :ب .)- - -
(نـ  -وى– و :فعو ُل :ب – ب)( /طُ – مو – حُـ  -ها :مفا سعلُ ْ  :ب – ب .)-
استم ّر هذا النّ ْس ُج والع ْىزف سمى ْ أوّل كلمىة فىي الىنّ ّ إلىى آ سلىر كلمىة ،واتّخىذت أصىوات المقىاطع مى أوزان التّفعىيالت مرا سكىب
ُ
إيقاعىات ال ًمقىاطع
ألذت ت ْمخ ُر عُباب البحْ ر ال ّويل ،وصارت العربيّة تُش ْع سش ُع في إيقاعاتها العجيبة د ت سسحْ رها الخالد .تماسىيت
2
في كلمات القافية؛ ألنها االنّسي ُج الذا يتألف م التوقّعات وااشباعات ،أو ليبةُ الر ّ أو المفاجآت التي يُولّدُها سسيا ُ
ق المقىا سطعا ( )؛
ولهذا فقد تش ّيلت هذ األصوات في أربعة مقاطع مفتوحة:
 -1صامت  +حركة قصيرة :ي .

( )1بارتن ،رالف1968 ،م ،آفاق القيمة ،دراسة اقدية لليضارة اإلاسااية ،السابق ص.97
( )2ريتشارد1961 :م ،مبادئ الاقد األدبي ،ترجمة :مص فى بدوي ،مراجعة لويس عوض ،المؤسسة المصرية
العامة للتأليف والترجمة والاشر ،ص.192
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-2

صامت  +حركة طويلة :ي

-3

صامت  +حركة قصيرة :ي .

 -4صامت  +حركة طويلة :ي

.
.

تنوّعت ال ّدفقات الموسيقيّة في مقاطع كلمات القافية وفق تن روع حُجْ رات الرّني التي يُش ريلها تنوّع الحركات؛ فعند نُ ىق الفتحىة
القصيرة يتّ سسع ممرُّ الهواء بي اللسسان ال ُمنب سسط ( تقريباً) و (سقف الفم :الغار ،وتنفرن ال ّشفتان) ،و تختلف حُجرة الىرّني هىذ عنىد
ن ق الفتحة ال ّويلة إ ّ بمااعفة( م ّد) الفترة ال ّزمنيّة .وتمتاز حُجرة ال ّ
ا ّمة بارتفاع ُمملرة اللّسان نحو ال ّبق ،وتُسى ّمى هىذ السرىمة
بالنرسبة للّسان وممر الهواء ( :ل ْلف ّي -ضيّق) ،وفي حُجرة اليسرة ترتفع ُمق ّدمة اللسسان إلىى مق ّدمىة الغىار ،فتصىبح السّىمة ( :أمىام ّي-
ضيّق) .فقد اتم ّدا الحركة – ف ْتح وض ّم ،وكسْر -مع الرو ّ
ا في كل مق ع د لت لي لغة ،وإنّما صوتا موسيقيّا يحم ُل عذوبة ال ّشعر،
1
ً
ّ
صىوتيّةا ( ) .وتأسيسىا علىى مىا تقى ّدم ،نسىت يع ْ
صفتس وحركتس ال ّ
و ُلشونة التوتّر بي د لة ال ّ
أن نقىرأ التشىييل الموسىيق ّي فىي
صوت و س
كلمات القافية :جاء اايقاع في مقاطع كلمات القافية على النّحو اآلتي:
اليلمة

مقاطع اليلمة

نصيحُها

نـ  -صيـ  -حُـ  -ها-

موضع ن ق الصّامت
لسثو ّ
ا  -أسناني -

حلق ّي  -حُنجر ّ
ا

طموحها

طُ  -مو -حُـ  -ها-

لسثو ّ
ا  -أسنان ّي شفوا

=

=

سجيحُها

سـ  -جيـ  -حُـ -ها-

أسناني -اار ّ
ا
ّ

=

=

سنيحُها

سـ  -نيـ  -حُـ  -ها-

أسناني -لسثو ّ
ا
ّ

=

=

شحيحُها

شـ  -حيـ -حُـ  -ها-

اار ّ
ا -حلق ّي

=

=

نبوحُها

نـ ُ  -بـو  -حُـ -ها-

لسثو ّ
ا – شفوا

=

=

كشوحُها

ُكـ -شو -حُـ -ها-

طبقي – اار ّ
ا

=

=

نزيحُها

نـ  -زيـ  -حُـ  -ها-

لسثو ّ
ا  -أسنان ّي

=

=

صريحُها

صـ  -ريـ  -حُـ  -ها-

أسنان ّي – لسثو ّ
ا

=

=

ذبيحُها

ذ  -بيـ  - ُ -ها-

بي األسنان -شفو ّ
ا

=

=

بُروحُها

بسـ ُ -رو -حُـ  -ها-

شفوا – حلق ّي

=

=

وريحُها

و  -ريـ  -حُـ -ها-

شفوا – لسثو ّ
ا

=

=

يُليحُها

يُـ  -ليـ  -حُـ  -ها-

ا – لسثو ّ
اار ّ
ا

=

=

ُمصوحُها

ُمـ  -صو -حُـ -ها-

شفو ّ
ا – أسنان ّي

=

=

سريحُها

سـ – ريـ  -حُـ -ها-

أسنان ّي– لسثو ّ
ا

=

=

قديحُها

قـ  -ديـ  -حُـ -ها-

لهو ّ
ا  -بي األسنان

=

=

( )1مداس أيمد2007 ،م ،لساايات الاص ،1 ،عالم الكتب اليديث ،إربد ،األردن ،ص.35
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نايحُها

نـ  -ضيـ -حُـ  -ها-

لسثو ّ
ا -بي األسنان

=

=

منيحُها

مـ  -نيـ -حُـ  -ها-

ا -لسثو ّ
شفو ّ
ا

=

=

وضوحُها

ُو -ضو -حُـ  -ها-

شفو ّ
ا -بي األسنان

=

=

صبوحُها

صـ  -بوُ -حـ  -ها-

أسناني-شفو ّ
ا
ّ

=

=

ُمريحُها

ُمـ -ريـ  -حُـ  -ها-

ا -لسثو ّ
شفو ّ
ا

=

=

يُريحُها

يُـ  -ريـ  -حُـ -ها-

ا -لسثو ّ
اار ّ
ا

=

=

ناوحُها

نُـ  -ضو -حُـ -ها-

لسثو ّ
ا -بي األسنان

=

=

نُميحُها

نُـ  -ميـ  -حُـ  -ها-

ا -شفو ّ
لسثو ّ
ا

=

=

لقوحُها

لُـ  -قو  -حُـ  -ها-

ا –لهو ّ
لسثو ّ
ا

=

=

ننوحُها

نـ  -نو -حُـ  -ها-

ي
ي – لِثو ّ
لِثو ّ

=

=

نُبيحُها

نُـ  -بيـ  -حُـ  -ها-

ا – شفو ّ
لسثو ّ
ا

=

=

جروحُها

جُـ  -رو-حُـ  -ها-

ا – لسثو ّ
اار ّ
ا

=

=

نُريحُها

نُـ -ريـ  -حُـ  -ها-

ا – لسثو ّ
لسثو ّ
ا

=

=

قامت هندسة ال ّ
صوت في كلمات القافية على:
 -1ضبْط القافية بتيرار نغم ْي مح ّددي ( المق ع ْي  ) 4+3 :في آلر ُك ّل كلمة م كلماتها.
 -2تنويع اايقاع بتصميم المق ع الثّاني في ك ّل اليلمات ،على المقابلة بي واو الم ّد ،وياء الم ّد (ناىيحُها  /ناىوحُها ( و  /ا)
مثالً).
 -3اتّخاذ نغمة الصّامت الثّاني سسمة تميّز د لة ك ّل كلمة م اليلمتي (نُميحُها  /نُبيحُها ( م  /ب) مثالً).
 -4اتّخاذ نغمة الصامت األ ّول سسمة تميّز د لة ك ّل كلمة م اليلمتي (نُريحُها /يريحُها ( ن  /ا) ،مثالً ) .ا فال ّ
صىيغة التنغيميّىة
صىىرفيّة علىىى بيىىان المعنىىى ال ّ
ُمنحنىىى نغم ى ّي لىىاي بالجُملىىة يُعىىي علىىى اليشىىف ع ى معناهىىا النّحىىوا كمىىا أعانىىت الصىىيغة ال ّ
صىىرفي
لل سمثالا(.)1
نح إذن ،نُصغي إلى نسىق موسىيق ّي مق عى ّي ُمحيىم ،اعتمىد الىنّ ّ فىي تجميىل موسىيقى كلمىات القافيىة علىى مبْىدأ ( الثّابىت /
وال ُمتح ّول)؛ فجعل المق ع ْي األلير ْي في اليلمة قاعدة موسيقيّة ثابتىة ،ولى ّ المق عىي األ ّول والثّىاني بتنويىع موسىيقى اليلمىة بمىا
يتناسب مع د لتسها في سياق ال ّس ر(البيت) ،ومع تغيير الصّامتي  :األ ّول والثّاني في المق ع ْي  ،صارت كلُّ كلمة م كلمات القافيىة
تم ّدا وظيفتها الموسيقيّة ال ّد ليّة ،وفق عالقاتها التّركيبيّىة ،علىى ُمسْىتوى الىنّ ّ كلّى  ،وصىار الىنّ ّ آنئىذ ،يتولّىد فىي نفى السّىامع
الس سّو ّ
حىو  ،ود تسى فىي نسىق بىديع.
ا ووجدان برنامجا ً موسيقيّا ً ُعجابا ،تتعانق فيى موسىيقى أصىوات العربيّىة ،بصىرف الىنّ ّ ون س
ّ
ُ
ّ
ويرى إبراهيم أني أنا علماء األصوات يرون فىي اليىالم المتصىل حىدودا تميّىز بىي كلمىة وألىرى ،فىال يسىت ي ُع السّىا سم ُع تحليىل
الجُملة أو العبارة إلى مجاميع صوتسيّة كىل مجموعىة منهىا تن بسىق علىى مىا يُسى ّمى باليلمىة ،إ حىي يسىتعي ُ بالى ّد ت التىي تتاى ّمنُها
الجُملة أو ال سعبارةا (.)2

( )1يس،ان ،تمام1985 ،م ،اللغة العربية معااها ومبااها ،3 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ص.226
( )2أايس ،إبراهيم1976 :م ،داللة األلفاظ ،3 ،مكتبة اإلاجلو المصرية ،ص.39
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سياق:
ب-التّوزيع الموسيق ّي في ال ّ
سنقرأ في هذا المقام بعض المالمح السّياقيّة التي كان لها أث ٌر في التشييل الموسيق ّي على مستوى النّ ّ كلر :

ّ
ميّزت ال ّ
(لىف) ،ورب ىت الىواو( و) بىي الجملتى ْي
ا ّمة القصيرة بعد الحاء( حـ ُ ) وظيفة اليلمة ( نصيحُها) بأنّهىا فاعىل للفعىل
ّ
ّ
ْ
ّ
صها؛ فد ّل ا رتباط ب ْي أنغام الاّىمة ،والفىاء التىي تيىرّرت أربىع مىرّات علىى عمىق
اللت ْي دلّتا على سلفة نصيح الزوجة ،و سلفة شخ س
التّاجُّ ر الذا ي ْ
ُر سه ُر تأفُّف ال ّزون م سُلوك زوجت .

ق ّدم السّياق جواب ( لو )؛ فق ّدم بذلك (حُبّ ال ّزوجة) عند زوجها ؛ فأصبح ُكلُّ اليالم الذا يُقىال بعىد ذلىك قىابالً للحىوار؛ فأعيىد
التّوازن للنّسق الموسيقي للسّياق بما يتناسب مع هذ ااضافة ال ّد ليّة العميقة .وبهذا نرى أن األعمال الفنيّة اليست إ ت ً
شييال لاصّا
ً
تشىييال لمجموعىة مى
لمجموعة م ألفاظ اللغة ،وهو تشيي ٌل لايّ ؛ ألن ك ّل عبارة لغويّة سىوا ٌء أكانىت سشىعريّة أم ايىر شىعريّة تُعى ّد
األلفاظ ،لي لصوصيّة التّشييل هي التي تجعل للتّعبير ال ّشعرا طابع ال ُمميّزا ( .)1وم أجل إعادة التّىوازن للنّسىق الموسىيقي فىي
السّياق جعل للشرط ْي ( ْ
إن  /و :إذا) جوابا ً واحدا:

ثٌ ّم أعاد ترتيب النّسق بما يتناسب مع ا قتصاد والموسيقى وال ّد لة:

( )1إسماعيل ،عز الدين( :د.ت) ،التفسير الافسي لألدب ،4 ،القاهرة :مكتبة غريب ،ص.49
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وم أجل ا نسجام بي الد لة النّفسيّة العميقة مع النّسق الموسيق ّي أعاد ترتيب الفاعل والمفعول ب في الجملة التي كانت على
األصل:
ي(
وأضمر (كشوحُها) أضغانا ً عل ّ

) فأصبحت :وأضمر(

ي (كشوحُها)
) أضغانا ً عل ّ

فقّ ّدم ألم ُ م أثر سحق سد القوم علي على صورة ابتعاد القوم وص ّدهم عنى  ،وأصىاب إضىافةً إلىى ذلىك ،نسىقا ً جماليّىا ً موسىيقيّا ً د ليّىا ً
ُ
وذات نسىىق شىىعر ّ
اىىها
راقيىىا ،ولعىىل هىىذا يىىد ّل علىىى أن االقصىىيدة الجاهليىىة قصىىيدةٌ محبوكىىة،
ا واحىىد ،تألىىذ موضىىوعاتُها برقىىاب بع س
1
ّ
ضىعها ال ُمتفىق عليهىاا ( ) .وهىذا
بواس ة جسىور لفريّىة ،ونقىالت شىعريّة لهىا شىيل واحىد يتعىاو ُر الشىعرا ُء علىى اسىتخدا سمها فىي موا س
األسلوب م التّعبير يقوم على اعتسبار أن االوحدة التّركيبيّة وال ّد ليّة األساسُ التي تنىت سر ُم بهىا وحىدات أصىغر ،إن هىي علىى مسىتوى
اللفظ ،وإن على ُمستوى الجُملةا( .)2وم ذلك أيااً :وقد ينتئي ( نزيحُها )ع دار سوء  >:وقد ينتئىي عى دار سىوء ( >:نزيحُهىا).
ويتجلّى ف ُّ التوزيع والتّوسيع مع جمال ال ّد لة الموسيقيّة عندما يتيرّر ال ّشرط مرّت ْي  ،ويُع فُ على ال ّشرط ْي مرّت ْي  ،ويٌمتى بشىرط
ثالث فييون جواب جوابا ً لل ّشروط السّابقة ُكلّها:

وتني سشفُ فس رة إنسانسنا ال ّشاعر في ترتيب الاّماير في فسقرة الحرب( -:نبذنا إليهم ،فثرنا عليهم ،وأرماحنا ينهزنهم )(،نا  /هُى ْم
)( ،فأُبنا وآبوا كلّنا بماياة)( ،نا  /هُ ْم (و)) > نح )))! لقد استيْقرت فس رة العرب ّي اانسان في أعماق ُمحاربنا؛ ع ّرفت مااضىة
الجرا ّ
أن قوم ما كانوا يحاربون إ قوما ً هم في حقيقة األمر إلوانهم ،فهل نح محتاجون إلى جراحات أكثر لسنعىرف!! وفىي هىذا
ّ
ّ
ّ
يرى سويدان ت ابق اهذا التوزيع الدالل ّي للبسنية اايقاعيّة مع التشيل الداللي للبسنيىة الد ليّىة الىذا تعنيى انع افىات المعنىى الدالليّىة،
والىىذا فىىي تش ى ّيل علىىى هىىذا النّحىىو بالىىذات ،يم ّكىىد الوحىىدة ال ُيليّىىة للىىن ّ فىىي تناميهىىا وت وّرهىىا للبسنيىىة ال ّد ليّىىة فىىي اتّسىىاقسها وتيا ُملسهىىا
وانفستا سحهاا(.)3

( )1القيسي ،اوري1979 ،م ،تاريخ األدب العربي قبل اإلسالم ،دار اليرية لل باعة ،بغداد ،ص.143
( )2عياشي ،ماذر2002 :م ،األسلوبية وتيليل الخ اب ،1 ،مركز اإلاماء اليضاري ،ص،73
( )3سويدان ،سامي1989 :م ،في الاص الشعري العربي ،مقاراات ماهجية ،1 ،بيروت :دار اآلداب ،ص.65
10

ويلحظ استثما ُر الشاعر لنوا موسيقيّة مبنيّة على تنغيم الصّوتّ ،
فنن السامع يح ّ بارتفاع وهبوط متقاربي في موجة
ال ّ
صوت ،والشاع ُر هنا يوظف ذلك بمهارة عالية ،حيث يأتي باأللف صوت الم ّد قريبا م الياء أو الواو في القافية ،ذلك ألن
اأصوات الم ّد ذات د ت ذاتيّة في ْ
للق النشاط الموسيقي ،أو تيوي المعنىا ( . )1نرى ذلك مثال في أبيات:
علىىىىىىىىىىىىىىى أنّنىىىىىىىىىىىىىىي قىىىىىىىىىىىىىىد أ ّدعىىىىىىىىىىىىىىى بىىىىىىىىىىىىىىأبي سهم
وإنّىىىىىىىىىىىىىىىىىىي أرى دينىىىىىىىىىىىىىىىىىىي يُوافسىىىىىىىىىىىىىىىىىى ُ
ق ديىىىىىىىىىىىىىىىىىىنهم
ومنزلىىىىىىىىىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىىىىىىىىىالح ّج ألىىىىىىىىىىىىىىىىىىرى عرفتُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىا
بىىىىىىىىىىىىىو ّدك مىىىىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىىىىومي علىىىىىىىىىىىىىىى أن تىىىىىىىىىىىىىىركتسهم
مغىىىىىىىىىىىرب ال ّشىىىىىىىىىىىم دايبىىىىىىىىىىىا ً
إذا الىىىىىىىىىىىنّج ُم أمسىىىىىىىىىىىى
س

اااااااااااريحها
ااااااااااااب صا
إذا ع ّمىىىىىىىىىىىىت الىىىىىىىىىىىى ّدعوى وثا
ُ
َ
َ
بيحهااااااااااااااااااااااااا
إذا نسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيوا أفراعُهااااااااااااااااااااااااا و
ُ
روحهااااااااااااااااااا
لهىىىىىىىىىىىىىىىىىىا بُقعىىىىىىىىىىىىىىىىىىةٌ يُساااااااااااااااااات ا ُ بُ ُ
وريحهاااااااااااااااااا
شااااااااااااااااامال
ُسىىىىىىىىىىىىىىىىىليمى إذا هبّىىىىىىىىىىىىىىىىىت َ
ُ
ولىىىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىىىك بىىىىىىىىىىىر ٌ
ليحهاااااااااااا
ساااااااااااماء يُ ُ
ق فىىىىىىىىىىىي ال ّ

في اليلمات المخ و سط تحتها يالحظُ أن صوت األلف قريبٌ م ياء القافية ،فعندما نقرأ :ثاب صريحُها ،و أفراعُها ،وذبيحُها،
ويُست اع بروحُها ،وشمال وريحُها ،و السّماء يليحُها ،فنن الموجة الصوتيّة تعلو مع األلف ثم تنخفضُ مع الياء أو الواو في القافية،
ويتمث ُل هذا النشاط الصوت ّي كما في الشيل اآلتي:
وثـــــــــــــــا َب صـــــــــــــريــــــــــــ ُحها
أفــــــراعُــهـــــا و َ بــــيـــــــــ ُحها
يُستـ ـا ُ بُـــــــرو ُحها
ت األلف ثم تهبط ُعند الياء أو الواو في القافية ،ويفص ُل بي األلف م جهة ،وياء القافية أو واوها
حيث ترتفع الموجة عند صو س
في الغالب صوتان أو ثالثة على األكثر ،وهو نمطٌ إيقاع ّي يستثمر الشاعر في معرم أبيات قصيدت  ،ولعل في ذلك يهدف إلى إيقاع
توظيف موجة صوتية تقوم على ثالثة أصوات هي
األثر في نفس عبر
الحركة الدايبة في أ ُذن المتلقي ،ويهدف أياا ً إلى إيقاع
س
س
صوايت ،أو أصوات يمي أن يمت ّد بها النف  ،و ش ّ
ك أن قراءة الشعر أو ترديد في الصحراء يقو ُم على تنغيم كي يحلو في
ً
ً
ُ
الن ق وفي السّمع معاً ،ويغدو بذلك الن لوحة فنية مسموعة ل بة جافة ،أو حوارا مباشرا أو مجرّد تعبير ع حاجة أو رأا.
يُح ّدد معنى وظيفيّا و ُمعجميّا و د ليّا في ال ّسياق
وم ّما شك في اأن اايقاع إذا كان يُع ي اللغة موسيقاها الخايّ  ،فنن
اليالمي ،ولو أن وظيفة النّبر اقتصرت على إع اء اليالم هذا اايقاع الخاي ،ما است عنا أن نربط رب ا مباشرا بي النّبر وبي
المعنىا (.)2
إن اايقاع الشعر ّ
ا ينفك ع الصوت وطبيعت وصفات الفيزيايية ،بل إن اايقاع األجمل -وهىو تقنيىة فنيىة يمتىا ُز بهىا الشىعر
ع اير م الفنون -ماما ٌر يتسابق فيى الشىعراء ،وممىا يج ّمىل ن ّ
صىا عى ايىر هىو اسىتثما ُر لاصىوات فىي اايقىاع ،فيلمىا وافىق
اايقا ُ
ع الغرض الد ل ّي كان أوقع في قلب متلقي  ،اذلك أن الموسيقى الياملة تصدُر ع مجرّد الصوت بقيمت الصىوتية ال ُمجىرّدة،
بل تنشأ م براعة الشاعر الموهوب في التوحيد بىي لصىايس اللفىظ الصىوتيّة ،وبىي ظىالل معانيى ونبىرات عاطفتى ا ( . )3ونجىد
الشاعر هنا يمي ُل إلى إنهاء بيت الشعر ّ
بخفض الموجة الصوتية ،مستثمرا صوت الياء أو الواو في القافية جاعال رويّها األلف وهو
ا
س
ٌ
ٌ
صوت يخر ُن م عُمق جهاز النّ ق عند الناطق ،ويق ُع أياا في العُمق لدى
صوت يمت ّد ب النف  ،مسبوقا ً بصوت الهاء ،وهو أياا
السامع ،وهذا في ح ّد ذات التيار للشاعر كما يُعرفُ في الدراسة األسلوبية ،أا منهج ا لتيار .م هنىا ،يميى ُ أن نتعى ّرف إلىى نوايىا
الشاعر إن جاز التعبير في التيارات إيقاعية مح ّددة يهدف منها إلى إيقاع األثر في نف المتلقي ،فىنذا قلنىا :إن التعبيىر األكثىر نجاحىا
في ذلك الذا يتجاوز ارض التواصل اللغوا إلى التأثير ،فنن الشاعر -شك -يهدف إلي في الدرجة األولى ،وهذا يقود الباحث إلى
طرْ ق أبواب البناء الصوت ّي كي ناع يدنا على ميا سم اابداع اللغوا في الن ّ .

( )1سلّوم ،تامر1983 ،م ،اظري،ة اللغة والجمال ،1 ،دار اليوار للاشر والتوزيع ،سوريا ،ص.51
( )2يسان ،تمام ،1985 ،اللغة العربية معااها ومبااها ،السابق ،ص.307

( )3يسن ،يسين الياج1984 ،م ،أدب العرب في عصر الجاهلي،ة ،ا  ،1المؤسسة العربية للدراسات والاشر،
بيروت ،ص.200
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ج -األصوات اللغوية في بناء البيت الشعري:
يمي تسجيل مالمح لاصة في البناء الصوتي في هذا الن
-1

على النحو اآلتي:

تكرار الصوت في البيت الشعري:

يلحظ في بعض األبيات شيو ُ
ع صوت أو صوتي بشيل فست ،ولي ّل حالة م هذ الحا ت د لة إيحايية لاصّة ،ولعل
شاعراً في مستوى عمرو ب قميئة يعم ُد إلى إيقاع هذ السّمات في موقعها لالل ن ّ
ص الذا يعرف مسبقا ً أن سيسير في الناس
سير اابل في الصحراء ،يحاول البحث تحديدها وتفسيرها ،ويمي وضعُها على النحو اآلتي:
ترديد صوت الحاء والخاء ،يقول في البيت األول:
و ُحىىىىىىىىىىىبّ بهىىىىىىىىىىىا لىىىىىىىىىىىو النّىىىىىىىىىىىوى وطُموحُهىىىىىىىىىىىا

ْ
ّ
ىىىىىىىىىىىف نصىىىىىىىىىىىىيحُها
ىىىىىىىىىىىت ولى
أرى جىىىىىىىىىىىىارتي لفّى

ّ
ولف ،ونصيحها ،وحبّ  ،وطموحها .وهذان
هنا يتر ّدد الصوتان بشيل تناوبي تقريبا في كل كلمة ،نالحرهما في لفّت
ّ
ال ّ
صوتان كما يقول إبراهيم أني م األصوات م أصوات الحلق ،وهي أصوات رلوة ،أا يُسم ُع لها نوع م الحفيف عند الن ق
بها(. )1
ويمي هنا أياا تسجيل مالحرة ألرى سوف يقف البحث عندها فيما بعد ،وهي تقارب األصوات الميررة ،بحيث نجد
يا ر لتيرار اليلمة في بعض األبيات ،واليلمة م الناحية الصوتية هي منرومة م األصوات الصامتة والصايتة ،فاليلمات كما
ُ
يبحث ع التّعبير؛ ألن لليلسمة قُدرة ذاتسيّة على ال ّد لةا (.)2
يقول ل في عبد البديع امعاقسل الفسير ،والفسي ُر
وعلى أا حال ،نجد الشاعر يمي ل إلى إيجاد هذي الصوتي في كل كلمة تقريبا م كلمات البيت األول ،وللبيت األول دايما
لصوصية في القصيدة العربية ،وهو الجزء األول م الن إذا قلنا إن المبتدأ هو جزء الجملة األول ،وهو موضوعها ،فنن البيت
األول إذا ما دُرس بعناية سوف ييشف ع أشياء كثيرة ،وما يهمنا هنا هو البناء الصوتي لهذا البيت وعالقت بالد لة الخاصة ل ،
أا ربط الجانب الصوتي بالجانب الد لي ،وتتاح أهميّة البسناء ال ّ
صوتي في أن اينهض بأعباء المعنى واايقاع ،وينفذ إلى ما وراء
المستويات الواعية للتفيير وال ّشعور ،ويُعبر م لالل التنوّع الج ّم الذا يتمتّع ب ع نقط التسقاء عالقات متبادلة بي عناصر
التعبيرا ( .)3والجانب الصوتي شك ل إيحاءات التي على الدارس أن يقف عندها ،فنننا نلم أهمية البناء الصوتي ونتعلّم
لصوصيت ووظيفت اايحايية م تيرار صوت السي في سورة الناس ،فنقول إن لم يأت تيرار هذا الصوت عبثا في اآليات
اليريمة ،بل ل إيحاءات ووظيفت التياملية مع الجوانب اللغوية األلرى ،م هنا نلم ضرورة النرر في شيوع بعض األصوات
في هذا الن الشعرا ،وحري الشاعر أو تعمد إلى كلمات ذات أصوات محددة يريدها دون ايرها ،وفيما يسمى بالمحوري
ا ستبداليي ؛ األفقي والعمودا ،فنن بمقدور الشاعر أن يستغني ع كلمة ويأتي بما يرادفها قصدا إلى أصوات محددة تتالءم وما
الشاعر ما ير سمئُ إلي  ،فال ب ّد م تيرار ا ()4
قبلها أو ما بعدها؛ األن اللفظ يحم ُل معنًى ل في سريرة نف س
س
وعلي  ،يمي ُ القول :إن في التيار كلمات ذوات أصوات مثل الحاء والخاء وهما صوتان احتياكيان كالهما يخرن م الحلق
والحاء أدلل في الحلق م الخاء ،وأقرب إلى العمق ،فالشاعر يتحدث ع رحيل المحبوبة ،ومغادرتها الديار ،وما يترتب على ذلك
م ألم ،وموضع القلب ،وا حتياك الفيزيايي الذا ينتج صوت الحاء ينبني علي احتياك مولد لالم في قلب ،
م هنا يمي تفسير التيار الحاء ا حتياكي المتلو مباشر بالهاء الذا يخرن م عمق جهاز الن ق ،ثم يتلو باأللف الم ّدية
التي يمي أن يتوقف الن ق بها إ عند تفريغ الريتي م الهواء الذا يمر عبر جهاز الن ق إلى أذن السامع ،ففي ذلك تعبير ع
ألم ،ورابة في بث الحزن وااعراب ع الحسرة ،وهو إبداع في ا لتيار ،وم لوب م الشاعر حسب التقاليد الشعرية أن يقف
عند الديار ويذكر األطالل ،ويتأسف على زمان الوصال الذا انقاى بال رجعة ،واابداع الذا يتميز ب شاعر ع آلر يأتي في
ضعا في مستهل القصيدة وم لعها ،وهو موضع يتسابق الشعراء
جميع مواضع القصيدة إ أن ل موقعا أكثر قيمة إذا كان ُمتمو س
في  ،ألن بعد ذكر األطالل سيذهب ألاراض ألرى قد يهبط فيها مستوى إبداع  ،كالهجاء أو المد أو اير ذلك م األاراض.
-2صوتا السين والشين:

( )1أايس ،إبراهيم1979 ،م ،األصوات اللغوية ،5 ،مكتبة اإلاجلو المصرية ،ص.87
( )2عبد البديع ،ل في1970،م ،التركيب اللغوي لألدب ،1 ،مكتبة الاهضة المصرية ،ص.46
( )3سلوم ،تامر ،اظرية اللغة والجمال ،السابق ،ص.62

( )4أبو موسى ،ميمد1980 ،م ،خصائص التراكيب دراسة تيليلية لمسائل علم المعااي ،2 ،مكتبة وهبة ،القاهرة،
ص.137
12

نالحظ كذلك تناوب الصوتي  :السي والشي في بعض األبيات بشيل فت ،يقول في البيتي الثاني والثالث:
وأشىىىىىىىىىىىىىىأ ُم طيىىىىىىىىىىىىىىر ال ّزاجىىىىىىىىىىىىىىري سىىىىىىىىىىىىىىنيحُها
إذا شىىىىىىىىىىىىىيمتي لىىىىىىىىىىىىىم يُىىىىىىىىىىىىىمت منهىىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىىجيحُها

فبينىىىىىىىىىىىي علىىىىىىىىىىىى نجىىىىىىىىىىىم شىىىىىىىىىىىخي نُحوسُىىىىىىىىىىى
فىىىىىىىىىىىىىىنن ت ْشىىىىىىىىىىىىىىغبي فال ّشىىىىىىىىىىىىىىغبُ منّىىىىىىىىىىىىىىي سىىىىىىىىىىىىىى سجيّةٌ

يعمد الشاعر في هذي البيتي إلى ألفاظ تحتوا صوت السىي والشىي  ،كلمىة شىخي  ،هنىا نىرى لفرىة نصىفها يتىألف مى هىذي
الصوتي  ،ومعنى شخي  :متفرق ،وهي لفرة شك يسىت يع اسىتبدالها بيثيىر مى األلفىاظ التىي تعبىر عى معناهىا ،ثىم يتلوهىا بيلمىة
نحوس  ،وبعدها أشأم ،وينتهي بـ(سنيحها) .وبهذا يتّاح لنا أن الحرف االذا يحىل محىل اآللىر يُسى ّمى ُمقىابسال اسىتبداليّا لهىذا الحىرف
اآللر؛ ذلك بأن تسبّب بحُلول محل الحرف اآللر في تغيير معنى اليلمة ،وم ثم أصبح يحمل على عاتق باعةً مى تبسعىة المعنىى
الجديدا()1
وإذا نررنا في البيت الثاني نىرى ذلىك يتيىرر ،فهىو يسىتعمل األلفىاظ :تشىغبي ،فالشىغب ،سىجية ،شىيمتي ،سىجيحها .وهىي ألفىاظ
تحتوا هذي الصوتي ا حتيىاكيي  ،وهمىا أياىا صىوتان مهموسىان ،والهمى يرقىق الصىوت ،والسىي أياىا صىوت صىفيرا ،لى
إيحىىاؤ الرقيىىق ،وتنىىاوب هىىذ األصىىوات ياىىفي علىىى الصىىورة الصىىوتية لى شىىيئا مى الرقىىة ،هنىىا يميى أن نقىىول إن الشىىاعر يهىىادن
المخاطب ،مع أن يوحي بشيء م التحدا ،وهو أمر مراىوب فيى  ،إذ إن جىزءاً مى الشخصىية العربيىة القويمىة هىي قبىول التحىدا
ولي ا ستسالم ،ومما يزيد هىذا الموقىف الىذا ين ىوا علىى دور الب ولىة قىوةً هىو مىدى الثقىة العاليىة فىي الىنف التىي تدفعى لقبىول
التحدا بقوة وبموقف ثابت ،هذا ما يمي فهم م زاوية اايحاءات المترتبة على صىفات األصىوات .ويتيىرر هىذا الىنمط أياىا فىي
البيتي  ،الثاني عشر والثالث عشر ،يقول الشاعر:
ىىىىىىىىرب ال ّشىىىىىىىىىم دايبىىىىىىىىىا ً
إذا الىىىىىىىىىنّج ُم أمسىىىىىىىىىى مغى س
واىىىىىىىىىىاب ُشىىىىىىىىىىعاع ال ّشىىىىىىىىىىم فىىىىىىىىىىي ايىىىىىىىىىىر جلبىىىىىىىىىىة

ولىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىك بىىىىىىىىىر ٌ
ق فىىىىىىىىىي السّىىىىىىىىىماء يُليحُهىىىىىىىىىا
و امىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة إ وشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىييا ً ُمصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوحُها

وهو ييرر فيهما صوتي الشي والسي  ،أمسى ،الشم  ،السماء ،شعاع ،الشم  ،وشييا ،رابىة منى فىي اسىتثمار مىا فيهمىا مى
الهم والرقة ،الدالة على هدوء النف وطمأنينتها ،كذلك الثقة في القول ،ألن يتبىع هىذي البيتىي بوصىف ليىرم نفسى وقومى  ،وهىي
لصال يتنازل عنها العربي حتى في أحلك ظروف معيشت وقلىة مىا لديى مى مىال وأنعىام ،بىل إنى كىريم فىي موسىم الجفىاف وقلىة
الماء ،فقدور قرى الايف مليئة بال عام ،يقول:
إذا أُعىىىىىىىىىىىىىى سدم المحلىىىىىىىىىىىىىىوبُ عىىىىىىىىىىىىىىادت علىىىىىىىىىىىىىىي سهم

قُىىىىىىىىىىىدو ٌر كثيىىىىىىىىىىى ٌر فىىىىىىىىىىىي القسصىىىىىىىىىىىاع قىىىىىىىىىىىديحُها

في حي يمي أن نرى تع ّمد الشاعر إلى تجنّب األلفاظ التي تحتوا على هذي الصوتي  ،ففي األبيات الخام
عشر والسابع عشر ،يغيب هذان الصوتان م ألفاظ هذ المق وعة ،يقول الشاعر:
إذا أُعىىىىىىىىىىىىىى سدم المحلىىىىىىىىىىىىىىوبُ عىىىىىىىىىىىىىىادت علىىىىىىىىىىىىىىي سهم
يثىىىىىىىىىىىىىىوبُ إليهىىىىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىىىىلُّ ضىىىىىىىىىىىىىىيف وجانسىىىىىىىىىىىىىىب
بأيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدي سه ُم مقرومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةٌ ومغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالسق

عشر والسىادس

قُىىىىىىىىىىىدو ٌر كثيىىىىىىىىىىى ٌر فىىىىىىىىىىىي القسصىىىىىىىىىىىاع قىىىىىىىىىىىديحُها
ىىىىىىىىىىىىىىىىالي ناىىىىىىىىىىىىىىىىيحُها
كمىىىىىىىىىىىىىىىىا ر ّد دهىىىىىىىىىىىىىىىىداةُ القس
س
يعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو ُد بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأرزاق ال سعيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال منيحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

في هذ المق وعة التي تلي البيت الثالث عشر الذا أوردت الدراسة مثا علىى تنىاوب صىوتي السىي والشىي  ،تىأتي لاليىة مى
هذي الصوتي  ،وفي تقدير الباحث أن هناك ااية فنية م وراء ذلك ،فاألمر لي اعتباطيا هنا.
م هنا يميى أن نصىل إلىى نتيجىة مفادهىا أن البنىاء الصىوتي للىن علىى جانىب مى األهميىة لمىا لى مى دور فىي اليشىف عى
الجوانب اابداعية م ناحية ،والجوانب اايحايية لاصوات التي تعىزز الد لىة العامىة وتصىنع بيئىة صىوتية فىي أذن السىامع مناسىبة

( )1يس،ان ،تمام1985 ،م .اللغة العربية معااها ومبااها ،السابق ،ص.76
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للد لة اليلية للبيت أو للمق وعة الشعرية ،م ناحية ألرى .إذ ليست ا العمليّات العُاويّة التىي نقىو ُم بهىا فىي النّ ىق باألصىوات إ
صل ع طريقسها إلى ما يه سدفُ م فهم أو إفهاما (.)1
وسايل يرجو المتيلّ ُم أن ي س
-3صوتا الهاء والحاء:
يتيرر هذان الصوتان ويتناوبان في األلفاظ كما رأينا في السي والشي  ،نرى ذلك في األبيات الثالث والعشري  ،والسادس
والعشري  ،والثام والعشري على الترتيب يقول:
يعىىىىىىىىىىىىىىىىود علىىىىىىىىىىىىىىىىيهم وردنىىىىىىىىىىىىىىىىا فنُميحُهىىىىىىىىىىىىىىىىا
وكانىىىىىىىىىىىىىىت سحمىىىىىىىىىىىىىىى ًى مىىىىىىىىىىىىىىىا قبلنىىىىىىىىىىىىىىىا فنُبيحُهىىىىىىىىىىىىىىىا
ن ُشىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ّح علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أحال سمنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا فنُريحُهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا

وأرماحُنىىىىىىىىىىىىىىىىا ينهىىىىىىىىىىىىىىىىزنهم ن ْهىىىىىىىىىىىىىىىىز ُج ّمىىىىىىىىىىىىىىىىة
فقلنىىىىىىىىىىىىىىا :هىىىىىىىىىىىىىىي النُّهبىىىىىىىىىىىىىىى وحىىىىىىىىىىىىىىل حرا ُمهىىىىىىىىىىىىىىا
ْ
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت
و ُكنّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا إذا أحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال ُم قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم تغيّبى

البيت األول م هذ األبيات يزلر بصىوت الهىاء ،فيختىار الشىاعر األلفىاظ التىي تحتىوا هىذا الصىوت ،نجىد ذلىك فىي اليلمىات:
(ينهزنهم) ،وهو ميرّر هنا مرتي في كلمة واحدة ،كلمة (نهز) ،عليهم ،إضافة إلى رسول في القافية فنُميحها .فترتيب حىرف الهىاء
هنا وتيرا ُر قد يقع اعلى وفق تد ّرن أحوال النّف  ،وما يصحبُ ذلك م التّصاعُد في ااحساس ،فنرى ترتيب المعاني في األسلوب
تتصاع ُد مع هذا ال ّشعور وتترقّى مع ا ()2
كذلك يربط صوت الحاء نهاية البيت ببدايت  ،فيأتي لفظ :أرماحنا محتويا على هذا الصوت ،وتيرار األصوات واقترابهىا ميانيىا
م بعاها يمدا إلى ترسيخ إيحايها وتقويت في أذن السامع ،وهو نوع م أنواع الترابط النصي ،ولعل أقرب وصف لذلك أن نقول
إن الصورة الصوتية لهذا الن وهي التي تعرفها األذن قبل القلب ،متراب ة إلى حد كبير ،وبذلك يحقق الشاعر الترابط الراهر ،أا
الراهر لاذن ،وهي الصورة المادية للن  ،ألن الصوت موجة يمي التعرف إليها فيزياييا ،لي فيزياء هذ الموجة تمدا أاراضىا
د لية تتوج إلى وعي المتلقي ،فالمعنى هو رو اليلمة ،وموضعها في الن هو بيئتها التي تحيا فيها .ولهذا كان االشىاعر العربىي
يهتم بنرضاء األ ُذن كأن يعل ُم أنّها تتوقّع عند سماع ال ّشعر صورة صوتيّة ت ربُ لسالمتسها وتا سربُ ض س رابسهاا ()3
ثانيا-البنية النحويّة
تيشف البنية النحوية للن على أسلوبية التركيب ،والييفية التي يميل إليها صاحب الن في تعليىق مفىردات جملتى ببعاىها،
ثم تعليق الجملة بالجملة وصو إلى ما يبتغي م فيرة ومعنى ،وتي ُم وظيفة النّحو كما يقول كمال بشر في االبحث في التراكيىب،
وما يرتبط بها م لواي ،و يقتصر النحو في العُرف الحديث على البحث في ااعراب و ُمشيالتس  ...وإنمىا عليى كىذلك أن يألىذ
في الحُسبان أشياء ألرى ُمه ّمة كالموقسعيّة وا رتسباط الداللي بي الوحدات ال ُميوّنة للجُملة ،أو العبارة ،وما إلى ذلىك مى مسىايسل لهىا
عالقة بنرم اليالم وتأليف ا ( )4واستعمال الجمل ا سمية والفعلية مناي منها وليست تميّز أحىداً عى ايىر  ،وليى التمىايز بىي
شاعر وآلر يقع في ااميانات النحوية التي يسمح بها نرام اللغة ،بحيث ييثر أو يقىل نمىط منهىا ،ويتيىرر شىيل نحىوا دون ايىر ،
بقصد أو بغيىر قصىد ،ومى هنىا يُىدر ُ
ك اأن النرىام اللغىوا يقىوم علىى لدمىة األاىراض المن قيّىة وحىدها ،بىل اايتُى التّعبيى ُر عى
الوجدان واارادة م ّما ل تعلّق بذات القايىل وفسعلسى اللغىوا الىذا يتىرُك أثىر فىي السىامعا( )5وعلىى أيىة حىال فىنن اسىتعمال نمىط مىا
وتيرار يدل على سمة أسلوبية شيلية ،ولها ما يعادلها في الد لة ،وما يق ّوا تيىاراً د ليىا ً أكثىر مى ايىر  ،ويسىلّط فىي الوقىت نفسى
الاوء على مينون في نفس  ،م هذا البعد تحاول الدراسة رصد التركيب النحوا في البنية العامة لقصيدة عمرو ،بناء علىى قسىمة
الجملة إلى فسرْ ق ْي كبيري هما ا سمية والفعلية ،ثم النرر في كيفية تعالق الجمىل ومتعلّقاتهىا مى ظىروف وأحىوال وايىر ذلىك ،وفىي
ضوء هذا ،نجد الشاعر الجاهلي ايعبّر بيلمات قليلة ع معان كثيرة؛ ألن كان ما رّا نتسقىاء كلمىات يحقّىق عى طريقهىا أصىواتا

( )1أايس ،إبراهيم ،1976 ،داللة األلفاظ ،السابق ،ص.49
( )2أبو موسى ،1980 ،خصائص التراكيب ،السابق ،ص.297
( )3الكفراوي ،ميمد عبد العزيز1958 ،م ،الشعر العربي بين الجمود والت ور ،2 ،مكتبة اهضة مصر بالفجالةة،
القاهرة ،ص.21

( )4بشر ،كمال1973 ،م ،دراسات في علم اللغة ،دار المعارف بمصر ،ص.13
( )5عبد البديع ،ل في1970 ،م ،التركيب اللغوي لألدب ،بيث في فلسفة اللغة واالست يقا ،السابق ،ص.54
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وإيقاعات معيّنة م ناحية ،وليي تيون الصورة الشعريّة المو سحية وسيلت القنيّة إلى صيااة هذ المعىاني الواسىعة فىي هىذ التّركيبىة
اللغويّة الموجزة م ناحية ألرىا ( )1وتجمل الدراسة على النحو اآلتي:
أ-

في الجملة االسمية:

تقوم الجملة ا سمية كما هو معلوم على عمدتيها؛ المبتدأ والخير ،ويتبعها متعلّقات كثيرة ،فنذا كان المعيىار ال بيعىي هىو:
اسم (مبتدأ) +لبر ،أا بتقدم المبتدأ رتبةً ،وهي درجة الصفر ،فىي مقيىاس العىدول األسىلوبي؛ فنننىا نجىد عىدو ً عى ذلىك فىي
مواط متعددة م الن  ،فيما يأتي أمثلة م ذلك:
-

تألير المبتدأ وتقديم الخبر
وملمومة

يخرُق ال ّرفُ عُرضها لها كو َكب ْ
فخ ٌم شدي ٌد وضوحُها

وفي البيت جملة اسمية فرعية مبتدؤها (كوكب) ،متألراً ع الخبر شب الجملة (لها) ،ومثل هذا التركيب تماما في قول :
لهىىىىىىىىىا إربىىىىىىىىىةٌ إن لىىىىىىىىىم ت سجىىىىىىىىى ْد مىىىىىىىىى يُريحُهىىىىىىىىىا

نبىىىىىىىىىىىىىىذنا إلىىىىىىىىىىىىىىيهم دعىىىىىىىىىىىىىىوة يىىىىىىىىىىىىىىال مالسىىىىىىىىىىىىىىك
والجملة (لها إربة) ،ولبرها شب الجملة (لها) ،ومبتدؤها (إربة).
وم هذا النمط أياا قول :
علىىىىىىىىىىىىىىىى ُمقىىىىىىىىىىىىىىىذ سحرات وهُىىىىىىىىىىىىىىى ّ عىىىىىىىىىىىىىىىواب ٌ

ضىىىىىىىىىىىىىىباي ُر مىىىىىىىىىىىىىىوت

يُىىىىىىىىىىىىىىرا ُمريحُهىىىىىىىىىىىىىىا

في هذا البيت نجد الخبر (على مقذحرّات) متقدما على المبتدأ وهو (ضباير موت).
ومعلوم أن استعمال الجملة ا سمية هىو ميىل إلىى الثبىات والرسىوا ،بخاصىة أن المعيىار فىي تحديىد نىوع الجملىة هىو مبتىدؤها،
ومص لح (المبتدأ) ي لق إ على ا سم الواقع في بداية الجملة .ويقوا اايحاء بالرسوا والثبات إذا كان الخبر أياا اسما ً (لفرا ً
مفرداً) ،مع إميانية أن ييون اير ذلك كأن ييون جملة اسمية أو فعلية ،أو شب جملة ،وقد يحتان الشاعر هىذا اايحىاء ويريىد إيقاعى
في روع المتلقي إ أن الن المىدروس يحتىوا كثيىرا مى هىذا الشىيل النحىوا للجملىة ا سىمية ،فينىزع إلىى أن يقلىل الثبىات فىي
ا سمية بأن يأتي بخبر متحرك إن جاز التعبير ،وهو أن ييون فعلياً ،وإدلال النواسخ أحيانا على الجملة ا سمية ،كأن يقول:
علىىىىىىىىىىىىى أن قىىىىىىىىىىىىومي أشىىىىىىىىىىىىقذوني فأصاااااااااااابحت

ديااااااااااااااري باااااااااااااأر

يااااااااااااار دان نبوحهاااااااااااااا

فاسم أصبحت وهو المبتدأ في المعيار النحوا (ديارا) ولبر (بأرض) ،وبصرف النرر ع التعبير الجمىالي الفنىي البالاىي
في اليناية التي يوظّفها هنا وهي نبو الدار ،دا ً بها علىى بعىد الشىقة بينى وبينهىا ،ولىو أردنىا اسىتعمال التعبيىر بدرجىة الصىفر ،أا
بنزع العُدول فنن هذا المعنىى يقابلى معياريىا الجملىة :ديىارا بعيىدة .أا مبتىدأ (ديىارا) ،ولبىر (بعيىدة) وهىو الخبىر المفىرد البسىيط.
والتركيب الذا يستعمل الشاعر هنا يدل على التح ّول م حال ثابتة إلى حال ثابتة أياا ،وفي الحالي قبل (فأصبحت) وبعدها هناك
استقرار بعد حركة وثبات بعد تقلقل ،يتخلّلها كناية ،فصوت اليلب الذا ينبح يسىمع ،وذلىك دال علىى البعىد ،ويميى فهىم التركيىب
بأن عدم سماع نبا كالب الدار دال على سىعتها ،وليى المعنىى األول وهىو اربتى عى الىديار أقىوى وأرجىح إذا مىا التفتنىا إلىى أن
قوم أشقذو  ،أا آذو  ،فاض ر إلى الرحيل وا اتراب ،هيذا هو التعبير الفني الذا يعلو باللغىة ويخىتلط فىي مشىاعر وحىواسّ مى
يتلقى اللغة الفنية ،سيما في تلك البيئة اللغوية ،التي كانت تميز الخبيث م ال يّب ،والفصيح م الرّكيك ،والجميل مى الى ّدميم فىي
التعبير؛ فاليلمة في اللغة الشعريّة اطاقىة ديناميّىة مى الحيىاة والحركىة واايقىاع واايحىاء ،تسىتم ّد قوّتهىا مى كونسهىا تتجىاو ُز العىاد ّ
ا
المألوف؛ لتستبسق الزم ال ُمبا سشر بيثافتها الرؤيويّة ،وأبعا سدها الجديدةا ( .)2ويقول على هذا النمط أيااً:

( )1عبد الريمن ميمد ،إبراهيم1979 ،م ،الشعر الجاهلي ،قضاياه الفاية والموضوعية ،2 ،دار الاهضة العربيةة،

بيروت ،ص.291

( )2عساف ،ساسين1982 ،م ،الصورة الشعرية واماذجها في إبداع أبي اواس ،1 ،المؤسسة الجامعية للدراسةات
والاشر والتوزيع ،بيروت ،ص.15
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بأيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدي سه ُم مقرومىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىةٌ ومغىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالسق

يعىىىىىىىىىىىىىىىىو ُد بىىىىىىىىىىىىىىىىأرزاق ال سعيىىىىىىىىىىىىىىىىال منيحُهىىىىىىىىىىىىىىىىا

حيث المبتدأ (مقرومة) جاء متألراً ع لبر شب الجملة (بأيديهم).
ب-الحذف
ُ
حيىث
وتر ُد أهميّتى بعىد ااحالىة وا سىتسبدال ،وإن كىان أكثىر وقوعًىا فىي اللغىة؛
يند سر ُن الحذفُ ضم عنا س
صر السّبك النّحواّ ،س
يمي ُل ال ُمستع سملون اسقاط بعض العناصر م اليالم اعتسمىادا علىى فهىم ال ُمخاطىب تىارة ،و ُوضىو قىراي السّىياق تىارة ألىرى(،)1
اح هذا في قول عمرو ب قميئة دا ً على الرسوا باستعمال الجملة ا سمية ذات الخبر الثابت -في البيت السابع م الن ّ :
ويتّ س
ُ
ىىىىىىىىىىىت :فسىىىىىىىىىىىىرا ُ
ار أجْ مىىىىىىىىىىىى ُل بيننىىىىىىىىىىىىا
فقلى
ق الىىىىىىىىىىىى ّد س

وقىىىىىىىىىىىد ينتئىىىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىىى دار سىىىىىىىىىىىوء نزيحُهىىىىىىىىىىىا

فهو يفتتح البيت بالجملة الفعلية (فقلت) ،ويفرّع منها جملة اسمية هو موضوع الجملة الرييسية ،فيأن يأتي بقاعدة راسىخة
مجال نتقاصها فيقول :فراق الدار أجمل .والخبر قول (أجمل) وهو اسم للتفايل ،ومعلىوم أن التفاىيل يقىع بىي طىرفي فاضىل
ومفاول ،لين يحذف المفاول ويص ّر بالفاضل ،ومفهوم م السياق أن المفاول هو قىرب الىدار ،أا فىراق الىدار أجمىل مى
قرب الدار .والشاعر في معرم إنتاج الفنّي ايع ّول على السياق كثيرا ،بل إن اللغة في معرم د تسها أنها تعت سم ُد على السّياقا(.)2
ونقول هنا إن لو ص ّر بالمفاول لهبط بالتركيىب مى على ّو بالاىي إلىى درجىة الصىفر أا التعبيىر المعيىارا المباشىر الىذا
يخلو م العدول .وهذا ما يشير إلى أن االمحذوف االبا يقع في التركيىب الثىاني ،ويُحيىل فىي مرجعيتى إلىى مىا سىبق سذكى ُر  ،فهىي
ص ٌر جوهر ّ
مرجعيّة ق ْبلسيّة كثيرا وبعديّة قليال ،و شك أن هاتي الوسيلتي م وسايل السّبك الن ّ
ا
ص ّيا ( )3الذا يوصف بأن اعن ُ
في تشييل الن وتفسير ا()4
ويقول في البيت الرابع أياا:
ىىىىىىىىىىىىىارضُ أقوا ًمىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىأُوفي قروضىىىىىىىىىىىىىىهم
أُقى
س

ل
ىىىىىىىىىىىىىىىىف إذا أردى النّفىىىىىىىىىىىىىىىىىوس شىىىىىىىىىىىىىىىىىحيحُها
وعى

في م لع الش ر الثاني ينسب لنفس العفّة( ،عف) ،هنا يحذف المبتدأ المفهوم ضمنا وهو الامير المنفصل (أنا) ،فهو يقىول
ّ
عف إذا سنحت فرصة فىي ال ّمىع
ضم القروض المادا والمعنوا كالوعود ور ّد الجميل ،ثم يقول إن
إن يوفي بالقروض ،ويدلل س
فيما عند اير  .وحذف عنصر نحوا هنا ل ما يبرر سياقيا ،وفي الوقت نفس هو عدول ل قيمت البالاية.
ج -في الجملة الفعلية
إن جل ما يرصد هنا هو تعامل الشاعر مع الفاعل في الجملة الفعلية ،ويتخل ذلك في بعض الموا سط التىي فصىل فيهىا الشىاعر
بي الفعل وفاعل  ،أو تألير الفاعل ،فنذا عددنا معيار الجملة النحوية م حيث رتبة كل عنصُر م عناصرها وهو درجىة ال ّ
صىفر فىي
الجملة الفعليّة على النحو اآلتي:
(فعل +فاعل +مفعول ب ).
فنننا نجد عددا م التراكيب عند عمرو ب قميئة في هذا الن

على النحو اآلتي:

(فعل +شب جملة +فاعل).

( )1يمودة ،اهر سليمان1983 ،م ،ظاهرة اليذف في الدرس اللغوي ،الدار الجامعية ،اإلسكادرية ،ااظر:
ص.146-144
( )2أبو موسى1980 ،م ،ميمد ،خصائص التراكيب ،السابق ،ص.114
( )3الفقي ،صبيي إبراهيم ،2000 ،علم اللغة الاصي بين الاظرية والت بيق ،دار قباء ،القاهرة ،ج ،2ص .221

( )4بييري ،سعيد ،علم لغة الاص ،المفاهيم واالتجاهات ،1 ،الشركة المصرية العالمية للاشر ،لواجمان ،القاهرة،
ص.141
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ي ُكشىىىىىىىىىىىىىىوحُها
وأضْ ىىىىىىىىىىىىىىمر أضىىىىىىىىىىىىىىغانا ً علىىىىىىىىىىىىىى ّ

ٌ
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىذات فسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمنني
تنفّىىىىىىىىىىىىىىىىىىذ مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنهم نافسى

الجملة األساس :تنفّذ ،وفاعل هذا الفعل نافذات ،ويفصل بي الفعل والفاعل جار ومجرور ،ولعل الشىاعر أراد بهىذا أن يسىتثمر
المعنى النحوا م إقحام الجار والمجرور بي الفعل والفاعل ،وهىو معنىى التخصىي  .حتىى يلقىي الاىوء علىى الجماعىة (مىنهم)،
وضميرا المجرور ،إيااحا ً لما صنعو ل .
وفي البيت نفس نجد في ش ر الثاني:
(فعل +مفعول ب  +فاعل).
إذ يأتي المفعول ب متقدما على الفاعل.
الفعل (أضىمر) ،الفاعىل (كشىوحها) ،المفعىول بى (أضىغاناً) ،وترتيىب الجملىة حسىب الرتبىة النحويىة يجىب أن ييىون :وأضىمر
كشوحها أضغانا عل ّي
و تخفى هنا أهمية تقديم المفعول ب  ،لما ل في نفس م وقع ألم وحسرة أدت في النهاية إلى عداوة ،فالمامر هو األضىغان،
فال ينصرف ذه المتلقي إلى أن المامر شيء إيجابي ،فيما تحمل ل كشو القوم  ،واليشو كما جاء فىي لسىان العىرب امىا بىي
الخاصرة إسلى الارل سع الخلف ،وهو م لدُن السرة إسلى الم ْت ؛ قال طرفةُ :وآلي ُ
قيق ال ّش ْفرت ْي س ُ ،مهنّ سد
ْت ي ْنف ُّك ك ْش سحي بس انةً لعاْ ب ،ر س
قال األزهرا :هما ك ْشحا سن وهو موقسع السيف م ال ُمتقلّد؛ وفي حديث سعد :إسن أميركم هىذا أل ْهاى ُم الي ْشىحي أا دقيىق الخصْ ىري .
ويقول أياا
ُ
ىىىىىىىىىىىت :فسىىىىىىىىىىىىرا ُ
ار أجْ مىىىىىىىىىىىى ُل بيننىىىىىىىىىىىىا
فقلى
ق الىىىىىىىىىىىى ّد س

وقىىىىىىىىىىىد ينتئىىىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىىى دار سىىىىىىىىىىىوء نزيحُهىىىىىىىىىىىا

في ش ر البيت الثاني ،الفعل ينتئي ،وفاعل نزيحها ،ويفصل بي الفعل والفاعل جار ومجىرور (عى دار سىوء) ،ولعىل تقديمى
هنا للجار والمجرور الذا يألذ بُعدا د ليا كبيرا لدى الشاعر وهو سوء الدار ،والىنف األبيىة العفيفىة التىي ترضىى بهىا داراً ،لعىل
هذا المعنى هو الذا دفع الشاعر إلى مثل هىذا التركيىب المعىدول ،علىى أن الجىار والمجىرور يوصىفان فىي المعيىار النحىوا بأنهىا
عمدة ،فعمدتا ا سميّة هما المبتدأ والخبر ،وعمدتا الفعلية هما الفعل والفاعىل ،لينهىا عمىدتان هنىا مى الجهىة الد ليىة ،فهمىا يعنيىان
مجرد توصيف للدار بأنها دار سوء ،بل يتعديان ذلك إلى وصف نفس بارورة هجران مثل هىذ الىدار ،وهىذا المعنىى أياىا يرتقىي
ليقدم لنا صفة م صفات نف الرجل .وأما اتقديم بعض المتعلقات علىى بعىض ،فننى يجىرا علىى نسىق دقيىق مى مراقبىة المعىاني،
ومتابعة األحوالا(.)1
د -التعالق النحوي:
يُقصد بالتعالُق هنا ترابُط وتدالل أركان الجُمل الفعلية وا سىميّة بىأكثر مى شىيل نحىوا تسىمح بى ااميانىات اللغويىة ،ويلعىب
دورا أساسيا في التماسك النصي وا نسجام أياا ،الذا أشار إلي علما ُء اللغة بأن الاصيّة د ليّة تعتم ُد على فهم كىل جُملىة مي رونىة
للن ّ فىي عالقتسهىا بمىا يُفهىم مى الجُمىل األلىرىا ( )2وفيمىا يىأتي نرصىد عىددا مى الجمىل التىي أقىام الشىاعر بينهىا عالقىات تعىالق
ألاراض د لية ،وتوفّر العناصر النحوية لهذا التعالق مواد وإميانات كثيرة ،كالنعت والحال والنداء وضماير الخ اب ،واير ذلىك
في قصيدة عند عمرو ب قميئة ،فهو يقلّبها في التركيب كيف يشاء .فال ّد لة الشىعريّة كمىا تراهىا جوليىا كريسى يفا هىي نتىان لتنسىيق
نحو ّ
بارها وحدات د ليّةً ،ونستا ًن لعمليّة مر ّكبة ومتعى ّددة الجوانىب تىت ّم بىي وحىدات د ليّىة لتلىك الوحىدات
ا للوحدات المعج سميّة ،باعتس س
ال ُمعج سميّة ( .)3وتقف الدراسة فيما يأتي عند عدد م األبيات وتنرر في تركيبها.
يقول في البيت الحادا عشر:
بىىىىىىىىىىىو ّدك مىىىىىىىىىىىا قىىىىىىىىىىىومي علىىىىىىىىىىىى أن تىىىىىىىىىىىركتسهم

ُسىىىىىىىىىىىىىىليمى إذا هبّىىىىىىىىىىىىىىت شىىىىىىىىىىىىىىمال وريحُهىىىىىىىىىىىىىىا

( )1أبو موسى ،ميمد1980 ،م ،خصائص التراكيب ،دراسة تيليلية لمسائل بعض المعااي ،السابق ،ص.293
( )2فضل ،صالح1992 ،م ،بالغة الخ اب وعلم الاص ،عالم المعرفة ،الكويت ،ص.263
( )3كريستيفا ،جوليا1991 :م ،علم الاص ،ترجمة :فريد الزاهي ،1 ،الدار البيضاء ،المغرب ،دار توبقال للاشةر،
ااظر ص .80
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يخاطب الشاعر محبوبت (سليمى) بالامير الياف فىي (بىو ّدك) ،فهىو يقسىم بحبى لهىا ،يقسىم علىى ماىمون الجملىة التاليىة (مىا
قومي على أن تركتسهم) وهي جملة اسمية منفية ،ثم يبدأ شى ر الثىاني بالنىداء ،فيأنى يىوازا بىي ضىمير المخاطىب فىي القسىم (ك)،
وبي التصريح بالعلم في حالة نداء أا يا سليمى ،وترتيب الجملة بحسب الرتبة النحوية كما يأتي( :بىو ّدك يىا سىليمى مىا قىومي علىى
أن تركتهم) ،فنقحام النداء بي الجملة المنفية وما يليها وهو قول ( :إذا هبّت شمال وريحُها) ،وهىي الشىرطية ،فيىربط مفتىتح الشى ر
الثىىاني ب ُمفتىىتح الش ى ر األول رجوعىىا إلىىى المتقىىدم م ى الاىىمير .وهىىو شىىك ربىىط وتوثيىىق لعىىرى الخ ىىاب وزيىىادة فىىي لفىىت نرىىر
المخاطب .وهذا ما يفيدُنا القول بأن أحيام االنّحو ومعاني سبيلُها في األالب واألعم سبيل المن ق ومعاني  ،فالنّحو يسته ّل حيات بأن
صواب المن قي ،ويجرا المعاني المن قيّىة علىى ال ّ
يع ّزز ا ستسعمال بال ّ
صىورة اللغويّىة ،ثىم يلبىث بعىد ذلىك أن يقىع أسىيرا للمن ىق
وأحيام ا( . )1ويع ّد هذا البيت بشيل لاي مفتاحا م مفاتيح القصيدة ،إذ إن فرغ في األبيات السابقة
علي م التوكيد على لصال نفس األبية إلى أن ينسب العفة واألنفة والجود إلى قوم  ،رام أن على لالف مع نفر منهم.
ثم يستقصي الشاعر بعد الجملة الشرطية في الش ر الثاني م البيىت الحىادا عشىر آنىف الىذكر ،ويلحىظ هنىا عىدد مى األبيىات
تتعاطف فيها الجمل ،فهو يقول في قوم  :إذا هبّت شمال وريحُها ،فينترر المتلقي جواب (إذا) ،أا مىاذا يفعىل القىوم إذا هبىت الىريح
الشمالية! ل يجد المتلقي جوابا ،بل يفصل الشاعر في الحالة وعسرها ،والتي هي امتحان لقوم  ،أا يصىوّر الشىدايد وير ّكبهىا فىوق
بعاها لتزداد قسوة ثم يأتي بالجواب متألراً ،والجملة الشرطية تتألف م ركني هما فعل الشرط وجوابى  ،ليى فعىل الشىرط عنىد
أو ما يتعلق ب أفعال يتركب بعاها فوق بعض ،فهو يقول في األبيات التالية للبيت الحادا عشر:
ىىىىىىىىرب ال ّشىىىىىىىىىم دايبىىىىىىىىىا ً
إذا الىىىىىىىىىنّج ُم أمسىىىىىىىىىى مغى س
واىىىىىىىىىىاب ُشىىىىىىىىىىعاع ال ّشىىىىىىىىىىم فىىىىىىىىىىي ايىىىىىىىىىىر جلبىىىىىىىىىىة
وهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان عمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ٌء ُمقشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى سع ٌر كأنّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
اااااااااااااااوب عااااااااااااااااادت علااااااااااااااااي ِه
إ ا أُعاااااااااااااااا ِد ال َمحلا
ُ

ولىىىىىىىىىم يىىىىىىىىىك بىىىىىىىىىر ٌ
ق فىىىىىىىىىي السّىىىىىىىىىماء يُليحُهىىىىىىىىىا
و امىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة إ وشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىييا ً ُمصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوحُها
ااااااااااااااريحها
س
ُ
نقيلااااااااااااااةُ نَعاااااااااااااا بااااااااااااااان منهااااااااااااااا َ
قاااااااااااااديحها
قُااااااااااااادور كثيااااااااااااار فاااااااااااااي القِصاااااااااااااا
ُ

في البداية تهب الريح الشمالية ،و تهب في أا ظرف إنما تهب والنجم في اروب ،والرالم حالك ،ثم هاجت الري ُح التراب في
ليل أعمى ،والحال هذ يعاني الناس م القحط والجدب ،فيا سليمى؛ في هذ الرروف ،يقول عمرو:
ىىىىىىىىىىىىىالي ناىىىىىىىىىىىىىىيحُها
كمىىىىىىىىىىىىىا ر ّد دهىىىىىىىىىىىىىىداةُ القس
س

يثىىىىىىىىىىىىوبُ إليهىىىىىىىىىىىىا كىىىىىىىىىىىىلُّ ضىىىىىىىىىىىىيف وجانسىىىىىىىىىىىىب

يأتي الناس إلى قبيلتي فترعاهم كما يرعى الراعي أانام بالحنو والع اء .ويأتي الجواب بذلك في البيىت السىادس عشىر بعىد
عدد م الجمل تستقصي ضيق عيش الناس وتصف السماء واألرض وتنسب إليها القسوة والشدة.
الخاتمة:
تخل

الدارسة بعد النرر في قصيدة عمرو ب قميئة ،م الناحيتي الفنية واللغوية إلى ما يأتي:

-1تجلّت في هذا البحث م الن ّ  /موضىع الدراسىة أنمىاط السُّىلوك التىي كىان العربى ّي يعتمىدها فىي بنىاء أسىرت ومجتمعى وفىي
ممارسىة ُمعتقداتى ال ّدينيّىة ،وأسىاليب إدارتى فىىي التّيافُىل ا جتمىاع ّي واألمى الىوطن ّي ،إضىافةً إلىىى تجليىات الفى ّ والجمىال فىي ال رشىىعر
العرب ّي.
 -2استثمر البحْ ث مفهوم المعرفة اللّغوية الذا يُحدرد اليفايىة ال ّذهنيّىة التىي تم ّيى اانسىان مى إنتىان اليىالم العىاداّ ،كمىا اسىتثمر
البحث مفهوم د لة الجملة وذلك بتحليل الميوّنات التركيبيّىة ورب هىا بعُقىد تتّصىل بقس ّمىة ُمشىجّر واحىد ،فنيّىا ً وجماليّىاًّ ،
وأن هىذا اليىالم
سوا ٌء أكان من وقا ً أم ميتوباً ،فننّما هو ُمنت ٌج د ل لي يمثرل ا نسجا ًم والتّماسُك بي ال ُميوّن ال ّذهني (التّفيير) والميوّن النّفسى ّي(الوجدان)
عند اانسان.
 -3كشف البحث ع األبعىاد اابداعيىة فىي الىن العربىي المىوروث ،وتجليىة سىمات الفى الشىعرا ،وذلىك بىالوقوف عنىد بسنيىة
الن ّ  ،ومعلوم أن البسنى للن اابداعي تتع ّدد وتتنوع لينها جميعا تتعاضد لتم ّس لن ّ ل ارض جوهر ّ
ا وأاراض ُمحايسثة ل .

( )1عبد البديع ،ل في1970 ،م ،التركيب اللغوي لألدب ،بيث في فلسفة اللغة واالست يقا ،السابق ،ص .11
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 وتصنع فاا ًء م اايحاء م شأن تعريم دور اللفرة فىي أداء المعنىى اليلىي،ا لتيار الصوتي تقنية أسلوبية تعزز المعنى-4
. إضافة إلى اليشف أحيانا ع حالة نفسية يريد الشاعر تجليتها في الصوت قبل المعنى،والد لة العامة
 ترهىىر فيهىىا قدرات ى اللغويىىة وتمينّ ى م ى وضىىع صىىورة شىىاملة ل ميانىىات النحويىىة،التراكيىىب عنىىد الشىىاعر مىىادة لصىىبة-5
 ومى جانىب، تعالق الجمل يدل على قُدرة في ربط األفيار بىذكاء مى جانىب. كالتقديم والتألير والحذف، واستثمارها لخدمة ارض
. وهو ما وظّف الشاعر بمهارة كبيرة،آلر فنن تغالُق الجُمل سبيل م ُسبُل التيثيف ال ّد لي
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