
 2003 مارس 13 إلى 11 الملتقى الدولي األول في تحليل الخطاب  يومي – ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

 
 

111 

  إشكالية  قراءة اخلطاب األديب

  

  حممد كراكيب/ د             

  عنابة-   جامعة باجي خمتار           

  
  :امللخــــــص

      إن هذا املوضوع جدير بالنظر والتأمل ملا يشتمل عليه من رؤى منهجية ، وعلمية التـزال حمـل                  
خالف بني الدارسني ، من هذا املنطلق أردنا املسامهة مبوضوع قد تكون له فائدة يف جتلية بعض القضايا                  

جعه إىل أن الكالم على الشعر كالم على اللغة ،          إن هذا التوجه املنهجي مر    .باالعتماد على مدخل لساين   
فال ميكن حبسب وجهة نظرنا معاجلة املسألة الشعرية مبعزل عن العلوم اللسانية اليت تعمل علـى إبـراز                  

  عالماته الترميزية ، ودرجاته الفنية ، فالشعر ماهو إال توسيع لبعض 

اللغة والشعر تولد موضوع البحث ، ونرمـي   خصائص اللغة ، واستعماالا ، من هذا احلقل اجلامع بني           
من وراء هذا العمل إىل الكشف عن االستشكال املنهجي العام يف معاجلة الظاهرة الشعرية ، وتبيني بعض           
الرؤى النقدية اللسانية املعاصرة اليت حاولت الولوج يف أعماق النص الشعري ، وذلك بتتبع األنـساق                

ومساا الفنية العالية ، واصطناعنا هذا املنهج مرجعه أساسـا إىل أن            اللغوية ، والوقوف على كوامنها ،       
النص الشعري عموما مل حيظ باتفاق بني الدارسني ، وذلك لتعدد مناهله ، وتنـوع أبعـاده ، وسـعة                    

أشرنا بدءا إىل حتديد بعض املصطلحات النقدية املتداولة ، وهي النص، واخلطاب ، والنـسيج ،      . دالالته
، وأبرزنا االستشكال املنهجي يف تناول الـنص األديب ، ونوهنـا            ... عري، واللغة الشعرية    والقول الش 

ببعض الرؤى النقدية ، واصطنعنا يف الدراسة املنهج اللساين لشدة قربه من النص الشعري ، وما جاء به                   
  . من دعائم متكن من الولوج يف أعماقه ، وختمنا العمل بنموذج تطبيقي

املفيد أن نشري بدءا إلىتحديد املصطلحات ؛ ألن ذلك يفرضه التمـدن ،ويـستجيب      قد يكون من       
فحسن ، إذا،   ).1(للمولدات الفكرية املستحدثة ، والغاية استبعاد العبث يف التناول، والتضليل يف الداللة           

  .أن نبني حدود بعض املصطلحات املتداولة
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قل داليل عام وهي النص، واخلطاب، والقـول  إىل ح      يشيع يف النقد املعاصرمصطلحات عدة تنتمي
وتعددهذه املصطلحات مرجعه إىل تنوع مناهل النقد األديب ،وسـعة          .وغريها...الشعري، واللغة الشعرية  

ااالت الثقافية ، فال عجب أن جند تنوعا يف املصطلحات النقدية ، وليس من اهلني ، يف هذا املقام، ذكر      
غري أين ألفت نظر املتلقـي إىل أن  .ية اليت تناولت هذه املصطلحات وغريها      مجيع الرؤى املنهجية، والعلم   

يرتبط باجلانب املادي املرئي جلنس معني من اإلبداع األديب، وبإمكان الناقـد            ) النص الشعري (مصطلح  
مالمسة احلدود السطحية ، فيقوم بإبراز ما يبوح به التشكل العالمي غري أن الوقوف علـى مرجعياتـه                  

ومما يستشف من كتابات النقاد أن الـنص األديب ميثـل           .قة ال يكون إال بطول التأين ، واملمارسة         العمي
غري أن ضبط حدوده عسري املطلـب لتعـدد مداخلـه ،            .املنطلق األساس للمسائل النظرية، والتطبيقية      

ـ )2(ومنطلقاته  وأشكاله ، ومواقعه ، وغاياته        كل واحـد    ، وإن "مغلقا"أي عمل فين ليس حقا      "...، ف
، و يـزداد    )3"(املمكنة  " القراءات"مبفرده يتضمن  بصرف  النظرعن أي حتديد ظاهري، ال ائية من             

وتقوى يف النص هـذه     ): " 4(النص عمقا بسمو الكلمة األدبية ، وأشار إىل ذلك أحد الدارسني قائال             
قومات التعبري والتفكري معـا     القابلية بقدر ما تسمو فيه الكلمة من مستوى أدوات التعبري إىل مستوى م            

ترتبط فيها بواقع خارج النص إىل عالقة أفقية ترتبط فيهـا           ... وتتحول فيه عالقتها من عالقة عمودية       
وال يبتعد كثريا ) النسيج ( ويتردد يف ألسنة النقاد مصطلح     ...". بغريها من الكلمات يف نطاق النص ذاته      

أما مـصطلح اخلطـاب     ).5"( يترابط بعضها ببعض     فالنص نسيج من الكلمات   "عن مصطلح النص ،       
 يف النصوص القرآنيـة يـدرك       )خ ط ب  (، واملتتبع ملادة    )6(األديب ،فيمثل بؤرة الدرس النقدي املعاصر     

  :واجلدول التايل يبني استعماالا).فعل،وفاعل ، وفعال(وهلا فيما استقرينا ثالث صيغ . تنوع صيغها

  الصيغة  اآليــــة

  )7( خطْبك ياسِاِمريقَالَ فَما-1

  )8(قال فما خطبكم أيها املرسلون -2

  )9(قال ما خطبكما قالتا ال نسقى حىت يصدرالرعاء-4

  )10( قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه-5

  فعل

  فعال  )11(وشددنا ملكه وآتيناه احلكمة وفصل اخلطاب-1
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  )12( فقال أكفلنيها وعزين يف اخلطاب-2

 السماوات واألرض وما بينهما الرمحن الميلكـون منـه          رب-3
  )13(خطابا

  )14(وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما  -1

  )15(وال ختاطبين يف الذين ظلموا -2

  فاعل

ـ  ) فعال ( أكثر الصيغ ورودا ، تليها     )فعل(     بني من اجلدول أن صيغة       ، ولعل تواتر األوىل    )فاعل( ، ف
واخلطب األمر العظيم الذي يكثـر فيـه        … ")16 ( مر ، قال الراغب األصفهانـي    راجع إىل الشأن واأل   

ينـتج، إذا، عـن لفـظ       ".…أنه األمر الذي تقع فيـه املخاطبـة         ")17( ورأى ابن منظور  " التخاطب
يدعى أحدمها املخاطب ، والثاين املخاطب ، والتفاعل اللغوي         : دائرة كالمية منجزة من طرفني      )خطب(

 فاملخاطب عنصر ميثل بؤرة الدرس النقدي ،و انتمـاء املخاطـب إىل             )اخلطاب( إنشاء   بينهما آيل إىل  
ضغطا على املتقبل حبيث اليلقى اخلطاب إال وقد يأ فيـه مـن             "املخاطب مرجعه إىل أن األسلوب عد       

ـ ) 19) (الشعري(ونعته، هنا بلفظ ،) 18 ( "العناصر الضاغطة ما يزيل عن املتقبل حرية ردود الفعل      دل ي
الوزن ، والقافية ، وإماعلى : الذي يرتكز على ركنني أساسني مها ) الشعر(إما على جنس أديب معني هو     

وقد قصدنا، يف هذا املقام     …كل مايثري انفعاال ، أو إحساسا مجاليا ، وسواء أكان شعرا أم نثرا أم رمسا                
  .،املعىن األول 

 واخللفاء ، والصحابة ينبئ     )ص(وأقوال الرسول   ،  ) 20(     إن االطالع على نصوص الشعر اجلاهلي       
عن إحساس العرب املبكر بقيمة الشعر ، وقدرته على مسايرة الواقع ، وبكونه كالما فنيـا متميـزا يف                   
بعض خماطبام ، وحماورام ،ويزداد وضوحا مبجئ األصمعي ، وابن سالم اجلمحي، واجلاحظ ، وابـن       

فهذه احملاوالت اجلادة  . ن طباطبا ، وقدامة بن جعفر ، وحازم القرطاجين        قتيبه  والفارايب ، وابن سينا ،واب      
تدل على سعي النقاد إىل وضع أسس وقواعد لفهم الشعر،ويبدو أن الرؤية النقدية الشعرية قد اكتملت                

املبدع ، ويشترط   : وقوام الشعر عنده أربعة عناصر      . بظهور حازم القرطاجين يف القرن السابع اهلجري        
ن يكون صحيح الطبع ملما بصناعة الشعر، وحسن تآلف ، وتوافق عناصر البنية اللغوية الشعرية من                فيه أ 

جهة اللفظ، واألسلوب، واملعىن ،والوزن والقافية ، واالعتناء باملستوى اجلمايل، واإلبـداعي، وخيتلـف            
الهتمـام بعنـصر   باختالف قوة نظم الكالم ، وضعفه ،وجودته ، ورادءته، وسعة التصوير، وضيقه ، وا  
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التأثري يف املتلقي، ويتوقف ذلك على ما يتضمنه النص من عناصر فنية ، تشحذ ذهن املتلقـي ، وتـثري                    
  .انفعاله فيستجيب هلا

، فريتبط أكثر بصاحب النص اإلبداعي الـذي ميـنح الـنص            )21) (القول الشعري (   وأما مصطلح   
 وما يرتبط ا من أبعاد زمانية ، ومكانية ، وانتماءات           الشعري فاعلية مميزة تنصهر فيها النوازع الذاتية ،       

ثقافية ، بل أحيانا إيديولوجية ، وينتج عن ذلك كله صيغ، وتعابري متفاوتة يف درجات اإلحياء ، فكلمـا                
كان املنتج عميق الرؤيا ، كانت كلماته ، وعباراته بعيدة املرجع ، واليدرك إال من أويت قوة يف املنهج ،                    

، فالغرض منه الوقوف على اخلصائص اليت       ) مصطلح اللغة الشعرية  (وأما  . لتحليل  وبعد النظر   ودقة يف ا  
اصطبغت بالنمط الشعري ، فمنها ما هوعام كاإليقاع ، والتكرار، والتوازي، واالنزيـاح، والتـصوير،      

وأما .وغريها ، ومنها ماهوخاص كالذي يلتاط بشاعر دون آخر، يف عصر واحد ، أو يف عصور متفرقة                  
فمصطلح نقدي مسلط على نص ما ، وخيتلف باختالف املدونات أوال ، واألشـخاص             ) القراءة  ( لفظ  
  . ثانيا

    فال بد، إذا، من إعادة النظر يف املقروء ، وقراءته بأدوات فاعلة تعمل على مجع شتات الرؤى العربية                  
نساين ، وإال أصـبنا بالقطيعـة ،والـشطط    يف شىت ااالت ، فيها حنقق ذاتنا ، وإسهاماتنا يف الفكر اإل   

  .فنصبح أداة طيعة يف أيدي اآلخرين

، فسبيل يصطنعه الناقد يف الكشف عن مالبسات النص، والوقوف على كوامنـه             ) املنهج  (  وأما لفظ   
ويزخـر النقـد   . ومرجعياته، وخيتلف باختالف احلاجات العلمية ، والغايات اليت يريد الناقد حتقيقهـا      

غري أنه من الضروري هـضم      . والميكن يف هذا املقام بسطها      )  22( مبناهج عدة أدبية، ولغوية    املعاصر
األرضية اليت نبت فيها املنهج ؛ألن له عالقة ما باملدونة املقدمة للدرس، والتحليل ، والعمل على املالءمة                 

وجتدر اإلشارة إىل أن    . وغايتهابني املنهج املصطنع ، وعناصر التحليل لئال تفقد املمارسة النقدية قيمتها،            
كثريا من املمارسات النقدية مل تنب على رؤية منهجية واضحة ، والرأي الذي منيل إليه عدم التكلـف يف    
اصطناع املنهج ، فينبغي لنا حتديد الفرضية العلمية اليت يريد الناقد الوصول إليها ، ومن مثة يتم اختيـار                   

  .املنهج 

وقـد حـاول    . باألنسان بوأها مرتلة عليا ، فكانت جديرة بالـدرس، والتحليل               إن ارتباط اللغة    
الباحثون ،عرب األزمان ،تبني أسرارها ، وكشـف غموضها ، وأدوارها يف مناحي احليـاة املختلفـة ،                 
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وذلك باالعتماد على أسس علمية ، متباينة ؛ ألا نشاط إنساين معقد ، يصعب تفسريه بنظرة أحاديـة                  
 النضج عن ينبئ ، حامسا علميا منعرجــا ذلك بعد ،وفلسفيا،واختذتطلق البحث فيها دينيا     وكان من .

  .وتقابليا ووصفيا، ، وتارخييا مقارنيا، منهجا الدارسيــن اعتماد يف املتمثل اللغوي الفكري

 إىل فوهافصن ، اللغات بني القرابــــة صالت وجود إىل املقارن املنهج باعتماد العلماء وتوصل        
 ومل. ،واملعجمبة ،والنحوية والصرفية الصوتية النواحي  بعض يف تشاها تصنيفها وأساس ، لغوية جمموعات

  . وأدبية لغـوية،: أخرى ميادين على فانسحب  أطره، توسعت أن يلبـــث

 املعيار أن غري .بينهما الزمين الفاصــل حتديد يصعب إذ ؛ التارخيي املنحى مع املنهج هذا وتداخل         
 يف البحـث  وجهـة  فكانت. الزمنية الفترات إحدى يف اآلخر عـلى أحدمها غلبة هو العلماء اختذه الذي
 جهاز اللغة أن على التارخيي املنهج وأكد . تارخيية ايته ويف ، مقارنية عشر التاسع القرن من األول الثلث
 دراسـتها  إىل أدعى ذلك فكان. احلي الكائن نشأ ذلك يف ويوت،شأا ، ويهرم ، وينمو ،ينشأ، عضوي

  .العصور عرب

 ،يف الناس من فئة لدى املختلفة واستعماالا ، اللغوية الظواهر بوصف فيعىن ، الوصفي املنهج وأما         
  . معينني ،ومكان زمان

 أصـلية  إحدامها لغتني بني املقابلة يف)اللغة يف البحث مناهج أحدث وهو( التقابلي املنهج واستعمل          
 النامجة والصعاب ، واالختالف ، التشابه أوجه ، احلال هذه يف فيبحث. التعلم لغرض ، أجنبية ،واألخرى

 التقـابلي  العمل هذا يتجه وقد.بينهما اللغوية الفروق إىل وننتبه ، اللغوية خصائصهما فندرك ذلك، عـن
  . تطبيقيا منهجا إذاك ــري،فيص حديثة تعليمبة وسائل تعتمد ، تطبيقية وجهة

    ولعل أخصب املناهج، وأنسبها ، وأشدها تعلقا باخلطاب الشعري املنهج اللساين، ومرجع ذلـك إىل        
فيغدو تفاعال قارا بني تفكيك الظاهرة إىل مركباا        "ماحققه من نتائج علمية يف دراسة الظاهرة اللغوية،         

و منهج يعتمد االستقراء واالستنتاج معا حبيث يتعاضـد         والبحث عما جيمع األجزاء من روابط مؤلفة فه       
التجريد والتصنيف فيكون مسار البحث من الكل إىل األجزاء ومن األجزاء إىل الكـل حـسبما متليـه           

، فاقتراب اللسانيات من األدب يوسع نظرياا ، ومناهجها ، ويزيدها تطورا ، وإتقانا              "الضرورة النوعية   
 وقد يستعني التحليل اللساين باملعطى األسلويب الذي يقف على االختبارات           ،) 23(، ودقة  وموضوعية   
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اليت حتقق قيما مجالية مؤثرة ، ويساعد على تبني وسائل االستخدام اللغوي، وطرق االتساع اليت يوفرها                    
 السياق

مات غـري   ، ويكون املعطى األسلويب حموجا إىل دعامة حتليليه أخرى تعينه على تفسري بعض العال             )24(
 25(اللغوية ، يف اخلطاب ، كالتلوين ، والبياض والنقاط ، وغريها ، وتعرف بالدعامة الـسيوسيولوجية               

.(  

  :       إن توفر هذه الدعامات املنهجية يف اخلطاب الواحد مدل بفائدتني

د جتسيده يف إن العمل اإلبداعي مستقل عن منشئه ،ويعين ذلك أن املبدع يفقد ملكيته لعمله مبجر   :األوىل  
  .الواقع ، وهذا املفهوم يسترضيه النقاد املعاصرون

وهكذا جنـد   "العمل الشعري جمال فسيح للتأويل ، ويتوقف ذلك على ثقافة القارئ ، ودربته ،               : الثانية
، ولن يتأتى ذلك إال     ) 26("فكلما استعطاه قارئ أعطاه     : عطاء النص األديب متجددا أزليا ال ينفد أبدا         

  .نهجية فاعلة ، ومؤهالت علمية عالية، ونسج أدبية سامية بأدوات م

العمل اإلبداعي   عدم وجود قواعد عامة للتحليل ،وهذه نظرة صائبة يدعمها النقد املعاصر ؛ ألن            :الثالثة  
نفسية ، واجتماعية ، وثقافية ، وحضارية ، فيصعب على الدرس إيضاح هذه اجلوانـب     : ذو أبعاد عدة    

  .كلها 

لرغم من هذا االستشكال املنهجي فإننا نسعى إىل دراسة مناذج شعرية معتمدين املنهج اللساين           وعلى ا 
،وهذه املمارسة التطبيقية ماهي إال جتربة نقدية ذاتية ، قد حتظى بالقبول لدى املتلقي ، فإن مل يكن ، فال                 

  .حساسات متماوجةعجب ؛ألن املقاييس املعتمدة خمتلفة ، متباينة ، واألذواق متفاوتة ، واإل

وأهم مـواطن  ).27(   أما دعامة املنهج ، فتنطلق من أن  اخلطاب الشعري مل حيظ باتفاق بني الدارسني  
والبحث، يف نشأته، يعين جتلية العالقـة بـني املبـدع ،            .اخلالف ما اتصلت بنشأته، وطبيعته، ووظيفته     

مة للعمل الشعري ،ويف وظيفته، يقوم على       وإبداعه  ويف طبيعته، يتركز على تبني اخلصائص املتميزة العا         
كما أنه مل حيظ،يف التحليل، بنظرية شاملة ، وما جنده سـوى آراء            . إبراز أثر النتاج الشعري يف املتلقني       

  .تسعى إىل إضاءة بعض جوانبه دون بعضه اآلخر 
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   :ومن أهم الرؤى النقدية

  . ، وعصره ، وحيللون نفسيتهتم بالباث ، أو الشاعر، فيدرسون سرية حياته: األوىل 

ترى أن اخلطاب كفيل بأن ميدنا مبعرفة واسعة عن الشاعر ، ومؤثراته االجتماعية ، والثقافيـة ،                 : الثانية  
  .واحلضارية ، فلغة اخلطاب حسبه تدل على نفسها ذا يصبح اخلطاب معزوال عن املؤلف ، وعصره

  .ة الشاعر ، وشعرهتعتمد السياق ، وهو أفضل وسيلة ملعرف: الثالثة 

تعتمد مفهوم الوظيفة الشعرية أي كل ما جيعل العمل الشعري عمال فنيا وموضوعها الرئيس متايز      : الرابعة
الفن اللغوي ، واختالفه عن غريه من الفنون األخرى ، والبحث عما حيقق األثر الفين يف العمل الشعري؛           

  . صر الغائبة ، وذلك بسرب دالالته اخلفيةألا تعىن بدراسة العناصر الظاهرة، وإحضار العنا

    وتتعدد قراءات اخلطاب الشعري بتعدد الرؤى، وتنوع الثقافات ،ويعين ذلك أن اخلطاب الـشعري              
فالقـارئ يـستقبل    . يتجدد ، وينبعث من خالل كل قراءة ؛ألن القراءة سبيل إىل تعدد وجهات النظر             

، وثقافية ، وهذه العناصر درجات متفاوتة بني القراء كل          اخلطاب مبا ميلكه من قدرات فكرية ، ولغوية         
يعمل على إثرائه ذه املعطيات الشخصية ،ويرجع ذلك كله إىل أن اخلطاب بنية لغوية فنية منغلقة بالنظر            
إىل الشكل اسد للعناصر اللغوية ، ومنفتحة حبسب قدرات التأويل ، ،فال ميكن ،إذا، فهمه إال مبعرفـة          

سطحية، والباطنية ، وتفهم املقام الذي ترتل فيه ، والظروف االجتماعية احمليطـة  باملبـدع ،                 دالالته ال 
والعمل اإلبداعي ، فإذا استطعنا أن نلم ذه األمور، أدركنا قيمته اللغوية ، واإلبداعية ، واجلمالية غري أن   

لولوج فيه ، ودراسة مجيع     اخلطاب الشعري عامل معقد تنغرس فيه شىت النوازع ، فيصعب على القارئ ا            
  .جوانبه ، فيجنح إىل حتديد وجهة ما يف الدراسة إليضاح جانب معني من اخلطاب 

      وهلذا السبب  سعيت، يف هذا البحث، إىل اعتماد منهج لساين يف قراءة مناذج شعرية ، وقد ركزنا                  
  .الصويت والتركييب: ، لضيق املقام ، على معاجلة املستويني 

  :ستوى الصويت امل-أوال

وقد سخر لـه علماؤنـا      .        يعد البحث الصويت العريب من أدق ، وأعمق املوروثات اللغوية القدمية          
العرب كل إمكانام من أجل تدوينه، وتبويبه، وتصنيفه، ودراسة مصطلحاته، والتنبيه علـى مـسالكه               

،ومـن  )29(م علماء غربيون ، فظلت دراسام ردحا من الزمان مبجلة، معظمة، وشهد هل       )28(الوعرة
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مل يسبق األوروبيني يف هـذا  "قال األول ) 31(، واألجنليزي فريث )30(بينهم العامل األملاين برجشتراسر 
إن علم األصوات قد منا، وشب يف خدمة      "، وقال الثاين  "إال قومان، العرب، واهلنود   ) أي األصوات (العلم  

  ".لغتني مقدستني مها السنسكريتية والعربية 

وقوم الفكر الصويت العريب تقوميا تارخييا ، وعلميا، ففي املنحى التارخيي يكاد يتوقـف البحـث                
الصويت بعد اخلليل، وسيبوبه، وابن جين ، ومل يزد املتأخرون على ما أوردوه، ويف املنحى العلمي توصل                 

عدهم األلف، والواو،  علماء العرب إىل نتائج ، منها ما أخذ مأخذا حسنا كتوضيحهم للتقطيع الثنائي، و             
، ) علـم األصـوات  (والياء إما حركات طويلة ، وإما أشباه حركات هوائية، وتـصرحيهم مبـصطلح             

حركة "ومقارنتهم بني الناي، وعملية التصويت، وغريها، ومنها ما حيتاج إىل إعادة النظر كقوهلم بوجود          
، وعدهم صوت   )33(زة ، واأللف  ، وخمرج واحد وهو احلنجرة، للهم     ) 32"(قبل أصوات العلة الطويلة   

الضاد رخوا، وهو صوت شديد، وصوت اجليم شديدا، وهو بني الشدة والرخاوة ، وأصوات القـاف،                
، ومل يفرقوا أيضا بني درجـات االنفتـاح ،وصـفات           ) 34(والطاء، واهلمزة جمهورة، وهي مهموسة      

  ).35(وغريها...النطق

األساس الذي يقوم عليه بناء مفرداا، وصيغها،       " أنه   واالهتمام باملنحى الصويت يف اللغة يرجع إىل      
على هذا فإن أي دراسة تفصيلية للغة ما تقتضي دراسة حتليلية ملادا األساسية،             " ، و )36..."(وتراكيبها

،وهو وسيلة من وسائل تعليم اللغات      )37..."(أو لعناصرها التكوينية، وتقتضي دراسة جتمعاا الصوتية      
  .، وغريها)39(،ويعتمد يف تفسري بعض الظواهر اللغوية الصرفية، والنحوية)38(يةالقومية واألجنب

هلذا السبب اهتم علماء العرب بالدرس الصويت، وكانت أحباثهم فيه جليلة القدر، وغايتها الوقوف             
، ولعل أهم مسألة صوتية يف الدرس اللغوي العريب القدمي ما اتـصلت             )40(على خصائص اللغة العربية   

وسبب االختالف راجـع إىل أن      .قة الصوت باملعىن، فمنهم من آمن ا، ومنهم من أنكر وجودها            بعال
فاللغة ، إذا ،أنشئت . طفولة اللغة العربية غامضة ، وما وجد من آراء حول  نشأا فهو من قبيل التخمني    

  .بأصواا، ومفرداا، وتراكيبها دفعة واحدة

ب القدامى إىل إعادة النظر يف هذه املدونة ، فقوموها وفـق            من هذا املنطلق سعى الدارسون العر     
  .وحيسن بنا أن نستعرض آراءهم يف هذه املسألة الشائكة. أذواقهم، ومعارفهم، وانتماءام
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املتأمل يف ما أورده اخلليل بن أمحد الفراهيدي عن عالقة األمساء مبسمياا يدرك مـدى اهتمـام                 
كأم تومهوا يف   "ق، وأثره يف اللغة املكتوبة، ويف هذا الصدد قال اخلليل           القدامى باملستوى اللغوي املنطو   

، ويف  )41"(صرصر: صر، وتومهوا يف صوت البازي تقطيعا فقالوا      : صوت اجلندب استطالة ومدا فقالوا    
هذا مناسبة صوتية بني االسم، واملسمى، وال يبتعد سيبوبه كثريا عما استشعره اخلليل، فرأى أن املصادر                

ومن املصادر اليت جاءت على مثال واحد حني      "يت تأيت على فعالن تدل على االضطراب واحلركة ،قال          ال
ومثل ...الرتوان، والنقزان، وإمنا هذه األشياء يف زعزعة البدن واهتزازه يف ارتفاع          : تقاربت املعاين قولك  

ومثله اخلطران واللمعـان،  . ثورهذا الغليان، ألنه زعزعة وحترك  ومثله الغثيان ألنه جتيش نفسه وغريه وت        
فهذا النص وغريه تنبيه مهم على ميل سيبويه، وغريه إىل ارتـضاء            ). 42.."(ألن هذا اضطراب وحترك   

اعلم أن هذا موضع شريف لطيف وقد نبـه عليـه اخلليـل             "العالقة بني الصوت واملعىن، قال ابن جين        
  ).43."(.وسيبويه، وتلقته اجلماعة بالقبول له، واالعتراف بصحته

بـاب يف إمـساس األلفـاظ أشــباه         "وخصص ابن جين بابا لعالقة األصوات مبعانيها مسـاه        
فأما مقابلة األلفاظ مبا يشاكل أصواا من األحداث فباب عظيم واسع، وج متلئب            "، قال   )44"(املعاين

 ا عنـها،    عند عارفيه مأموم، وذلك أم كثريا ما جيعلون أصوات احلروف على مست األحداث املعرب             
  ).45"(فيعدلوا ا وحيتذوا عليها، وذلك أكثر مما نقدره، وأضعاف ما نستشعره

  :يبوح النص بأربعة مرتكزات

 التصريح بوعورة املسلك، وصعوبة البحث يف عالقة الصوت باملعىن، وذلـك لتعـدد مناهلـه،                :األول
  .ومشاربه

  .ة الصوت على معىن ما ميل الكثري من القدامى إىل اإلقرار بدالل:الثاين

  .إميان ابن جين ا يف كثري من احلاالت: الثالث

وذلك أكثر مما نقدره، وأضـعاف  "...عدم تعميم هذه الظاهرة اللغوية، وهو مستشف من عبارته     : الرابع
  ).46"(ما نستشعره

  : يستنتج من حديث ابن جين عن عالقة األصوات مبعانيها ثالث مسائل

  .ة الصوت املفرددالل: املسألة األوىل
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  .داللة ترتيب األصوات يف الكلمة: املسألة الثانية

  . داللة اختالف بعض األصوات مع بعض:املسألة الثالثة

  :أما داللة الصوت املفرد، فثالثة أشكال:  املسألة األوىل-أوال

خضم، قضم، وصعد، وسعد،    (ما اختلف فيه الصوت يف أول اللفظ، ومن أمثلته،          : الشكل األول 
الرطب، واليـابس،  : فالفاء دال على اللني، والقاف دال على الشدة، ومها مناسبان ملعنيني          ).سد، وصد و

فاختاروا اخلاء لرخاوا للرطب، والقاف لصالبتها لليابس ؛ حذوا ملسموع     "...وإىل ذلك أشار ابن جين      
  ).47.."(األصوات على حمسوس األحداث

ومـن  "...ألمر ضعيف غري ظاهر، قال    ) سعد(، والسني يف    جعل األمر قويا مشاهدا   ) صعد(والصاد يف   
 ألا األقوي ملا فيه أثر مشاهد يرى، وهو الصعود يف اجلبل،            -ذلك قوهلم صعد، وسعد، فجعلوا الصاد       

، وال يفـارق    ) 48..."( ملا ال يظهر وال يشاهد حسـا      -لضعفها-وجعلوا السني .واحلائط، وحنو ذلك  
فالسد دون الصد؛ ألن السد للباب يـسد،        "،  )سد، وصد (صاد يف الثنائية    املعنيان املذكوران السني وال   

فجعلوا الصاد لقوا ، لألقـوى، والـسني        ... واملنظرة وحنوها، والصد جانب اجلبل والوادي والشعب      
  ).49"(لضعفها ، لألضعف

  
  :  ما اختلف فيه الصوت يف وسط اللفظ، ومن أمثلة:الشكل الثاين

، فبني الوسيلة، والوصـيلة معـىن       "القسم، والقصم، ، وقطر، وقدر، وفتر     الوسيلة، والوصيلة، و  (
ضـعيف، ويف   ) الوسـيلة (مشترك متمثل يف اتصال األشياء بعضها ببعض، غري أن معىن االتـصال يف              

أقوى صـوتا مـن     ...ومن ذلك قوهلم، الوسيلة، والوصيلة، والصاد     "...قوي، قال ابن جين     ) الوصيلة(
) القـسم، والقـصم   (والطرفة يف   ). 50..."(ستعالء، والوصيلة أقوى من الوسيلة    السني، ملا فيها من اال    

فالقصم أقوى فعال من القسم ؛ ألن القـصم         "...، وهو الدق  )القصم(استشعار القارئ باملعىن الزائد يف      
ظ يف األلفا )الطاء، والدال، والتاء  (،و)51..."(يكون معه الدق، وقد يقسم بني الشيئني فال ينكأ أحدمها           

تنبئ عن معاين التخفي وهو لصيق بالتاء، والتسامي، وهو منوط بالطاء، والتوسـط             ) قطر، وقدر، وقتر  (
  ).52(بينهما، ويدل عليه الدال
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النضج، والنضخ، والقـط،    : (ما اختلف فيه الصوت يف آخر اللفظ، ومن أمثلته          : الشكل الثالث 
غلطة، فكان احلـاء    ) النضخ(رقة، ويف ) لنصحا(،ففي  ) والقد، وقرت ، وقرد، واخلذا، واخلذأ، وجفا،        

ذلـك أن الطـاء أحـصر       "...مناجزة ، و  )القط(مماطلة ،ويف   ) القد(أنسب لألول، واخلاء للثاين، ويف      
التاء، وأعالها  ) قرت، وقرد،وقرط (، وأخف األصوات يف     )53.."(للصوت، وأسرع قطعا له من الدال     

يشتمالن على معىن العيـب     ) اخلذا، واحلذأ ( الطاء ، و   الطاء، وأما الدال، فأقوى من التاء، وأضعف من       
، والـواو يف   ) اخلـذأ (فناسب هذا املعىن استعمال اهلمزة يف       ).اخلذأ(والقبح، غري أما متناهيان يف لفظ       

فجعلـوا الـواو يف   ) االسـتخذاء : اخلذأ(يف األذن ، و) اخلذا:(ومن ذلك قوهلم"، قال ابن جين     ) اخلذا(
وأما الذال فهو من أقبح العيـوب، وأذهبـها يف          ...للمعىن األضعف   -اهلمزة صوتا  ألا دون    –خذواء  

  ).54..."(املزراة والسب ، فعربوا عنه باهلمزة لقوا، وعن عيب األذن احملتمل بالواو لضعفها

  :داللة ترتيب األصوات يف الكلمة: املسألة الثانية-ثانيا

يار احلروف وتشبيه أصواا باألحداث املعرب عنها       وذلك أم قد يضيفون إىل اخت     "...قال ابن جين    
ترتيبها، وتقدمي ما يضاهي أول احلدث، وتأخري ما يضاهي آخره، وتوسيط ما يضاهي أوسطه، سـوقا                

، فلم يتوقف البحث عند ابن جين علـى  )55..."(والغرض املطلوب.للحروف على مست املعىن املقصود  
رتيب األصوات أحيانا يوافق إنشاء األحداث، ومنوها من ذلـك          داللة الصوت املفرد، بل تعداه إىل أن ت       

الذي ينسجم مع واقع احلدث املشتمل على معاين الشدة، ويكمن يف           ) حبث(ترتيب األصوات يف اللفظ     
حبث، فالبـاء   : وذلك قوهلم "...، قال ابن جين     )الثاء(، والنفث، ويبوح به   )احلاء(والغور، ويؤديه   ) الباء(

  ا خفقة الكف على األرض، واحلاء لصحلها تشبه خمالب األسد وبراثن الذئب وحنومها  لغلظها تشبه بصو
فالشني مبا فيها   "...،  )شد(وشبيه ا لفظ  ) 56..."(إذا غارت يف األرض، والثاء للنفث، والبث للتراب       

من التفشي تشبه بالصوت أول اجنذاب احلبل قبل استحكام العقد، مث يليه إحكـام الـشد، واجلـذب،      
  ).57..."(تأريب العقد، فيعرب عنه بالدال اليت هي أقوى من الشنيو

  :داللة ائتالف بعض األصوات مع بعض: املسألة الثالثة-ثالثا

نص ابن جين على أنه قد ينشأ عن ائتالف بعض األصوات مع بعض معىن ال يكاد يفارقه من ذلك             
فـأكثر أحواهلـا،    "...،  ) أو الالم، أو النـون،     الدال، أو التاء، أو الطاء، أو الراء،      (، مع   )الفاء(ائتالف  
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ومن أمثلة ذلك الدالف، والتالف، والطليف،      ) 58..."(وجمموع معانيها أا للوهن ، والضعف، وحنومها      
  .وغريها

     وإذا تأملنا ، فيما يتخلل هذه املسائل الصوتية ،جند أن ابن جين دعا القارئ دوما إىل التـدبر فيمـا             
فهذا وحنوه أمر، إذا أنت أتيته من بابه، وأصلحت فكرك لتناولـه وتأملـه،   "...فقاليعرضه من مسائل،  

وإن أنت تناكرته، وقلـت، هـذا أمـر      .أعطاك مقادته، وأركبك ذروته، وجال عليك جاته وحماسنه         
، كما  ) 59..."(منتشر، ومذهب صعب موعر، حرمت نفسك لذته، وسددت عليها باب احلظوة بـه           

  :ود ألفاظ كثرية تعرب عن سوق أحداثها وأرجع أفكار ذلك إىل ثالثة أموراتبني نصوصه عن وج

  قصر النظر -1

  . عدم اإلحاطة باللغة-2
  . اكتمال العلوم عند األولني-3

اآلن قد أنستك مبـذهب     )"...60(ودعا يف األخري، إىل مالطفة هذا املوضوع، وعدم اافاة فقال         
ه ، وأبديت لك عن مكنونه، وبقى عليك أنت التنبه ألمثالـه            القوم فيما هذه حاله، ووقفتك على طريق      

  " فأبه له ،والطفه وال جتف عليه فيعرض عنك وال يبهأ بك

بني مما سبق أن ابن جين قد شعر بتجشمه هذا املنحى الصويت الشائك وآية ذلك عدم إمجاع األمة                  
نتقائية غري أنه ساهم يف لفت النظـر إىل    على األخذ به الفتقاره إىل الشمولية ،فكثريا ما كان مييل إىل اال           

اليت ال يكاد يعلم  "كنه هذا املوضوع، وأسراره العجيبة ،ولطائفه، وهي ،أصال ،من لطائف اللغة الشريفة             
  ).61..."(بعدها وال حياط بقاصيها 

وإذا تصفحنا القرن اخلامس اهلجري، وجدنا أن عبد القاهر اجلرجاين ال ينتصر إىل الرأي القائـل                
وذلك أن نظم احلروف هو تواليها يف النطق فقط، ولـيس           "...وجود صلة ما بني الصوت ومعناه قال        ب

،فاحلروف ال معىن هلا إال إذا ائتلفت يف األلفاظ لتدل علـى معـان   ) 62..."(نظمها مبقتضى عن معىن   
عاين يف مواقعها فـإذا     إن األلفاظ إذا كانت أوعية للمعاين فإا ال حمالة تتبع امل          "...خاصة ،قال اجلرجاين    

وقد ) 63..."(وجب ملعىن أن يكون أوال يف النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أوال يف النطق                
أسس اجلرجاين رأيه على أن املعاين سابقة على األلفاظ ، فال بد من تصور األوضاع، واألحوال أوال مث                  
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صفا من غري أن تعرف معنـاه، وال أن تتعـرض يف   ال يتصور أن تعرف للفظ مو   "التعبري عنها ثانيا، قال     
األلفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما ، وأنك تتوخى الترتيب يف املعاين وتعمل الفكر هناك، فإذا مت                  

  ) .64..."(ذلك أتبعتها األلفاظ وقفوت ا آثارها 

ا إال بعد تصيريها ألفاظا     ذا يتبني أن األصوات املفردة عند عبد القاهر اجلرجاين ميتة، وال حياة هل            
  .دالة على معان خاصة حبسب األوضاع اللغوية املقننة

وأورد السيوطي يف املزهر رأيني جديرين بالذكر، أحدمها لعباد بن سليمان الصيمري الذي ذهب              
، وثانيهما ألهل اللغة    )65.."(أن بني اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع          "...إىل  
لعربية الذين ذهبوا مذهبه، غري أن بينهما فارقا حيسن التفطن له، وهو أن اقتضاء االسـم للمـسمى                  وا

لكن الفرق  ) "...66(اقتضاء واجب يف الرأي األول، وغري واجب يف الثاين ، وإىل ذلك أشار السيوطي             
  ...".بني مذهبهم ومذهب عباد أن عبادا يراها ذاتية موجبة خبالفهم

مسألة لغوية متجذرة يف تراثنا القدمي ؛ إذ أسهم الفكر العريب يف ) 67(صوت باملعىنبني أن عالقة ال
بسطها، وتبيني معضالا، واختالفاا، فلم تكن احلضارة العربية مبعزل عن التيارات الفكرية اإلنسانية، 

سات الصوتية مل وعلى الرغم من هذا املنحى اإلجيايب الذي جسدته الثقافة اللغوية العربية ، فإن الدرا
تتبع ) 68(تتجاوز حدود األلفاظ، ومل توظف يف املولدات اإلبداعية ، وحاول النقد الغريب احلديث 

، ورومان BRIKمسالكها يف النصوص اإلبداعية من ذلك حماوالت الشكالنيني الروس، وبريك
، ويظهر ذه احلداثة اللسانية ، وغريهم، وتأثر النقد العريب ROMAN JAKOBSON جاكسون

  .ذلك جليا يف أعمال محادي صمود، وعبد السالم املسدي، وكمال أبو ديب ، وغريهم 
  :         وقد قمنا بتلمس آثار الدراسة الصوتية يف بعض النصوص القدمية

   :األصـــوات اهـــورة ،واملهمــوســة-
اء على أن نسبة شيوع االستقر"وقد أكد . هي وحدات صوتية ، متقابلة ، يف درجة االستعمال   

األصوات املهموسة يف الكالم ال تزيد على اخلمس أو عشرين يف املائة فيه ، يف حني أن أربعة أمخاس 
ويوفر انتشارها يف النص ظالال من املعاين ، توصف حبسب ). 69"(الكالم تتكون من أصوات جمهورة

الصوت اهور يتصف حبركة قوية ، فإذا كانت جمهورة ، ازداد املقام تفخيما؛ ألن . صفة األصوات
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تشد انتباه السامع ، فيعي أسراره ، وإذا كانت مهموسة ، كان الصوت خافتا، واحلس مرهفا ، فيوجب 
  .التأمل ، وتوقظ حركته الوجدان ، واملشاعر النبيلة؛ ألنه ، غالبا ، ما يكون يف مقام احلزن ، واإلشفاق

األصوات يف الكلمات ، أو يف السياق،  فصوت  وقد تتغري هذه الدالالت حبسب مواقع   
) احلجر(يدل على السعة ، ويف لفظ ) النجاح(، و)السماح (، و) االرتياح(يف املفردات ) 70)(احلاء(

  .فليس سواء وقوعه يف أول الكلمة ، أو يف وسطها ، أو يف آخرها. يدل على التقيد، واحلبس 
وحناول إبراز التشكالت . نص الشعري  وأهم جمال خصب لتوظيف هذه األصوات هو ال  

  .الصوتية ، وآثارها الداللية اليت جادت ا قرحية الشاعر
 

  األصــــوات املهموســـة -       أ
  . الفاء ، والتاء ، والسني ، والقاف ، واحلاء: منها   
   الفــاء-1       

  :التاليةصويت شفوي أسناين ، رخو ، مهموس ، ساهم يف إبراز     الدالالت     
   املواجهة والدفاع عن النفس-       

  )10ـ2(فتحنا بيننا ، للحـــرب ، بــابا∴"   كعـب" فلما أن طغت سفهـاء 
ويف تكرارها جتسيد لعظمة الشاعر يف إيقاف الطغيان ، .        فالفاء األوىل نسقيه ، واألخريان أصليتان
  .بتداء باإليذاءوإبراز إحدى صفاته اخللقية النبيلة اليت تأىب اال

   املــدح-       
ترديد الفاء )   96ـ2(وفات سبقـا وحـاز الفضل منفـردا∴حىت اعترفـت وعزتين فضائله   

  .      متصل مبعىن السمو ، واالعتزاز باخلصال املتفردة يف املمدوح
  
   التـــاء-2  

  :التصوت لثوي ، أسناين ، مهموس ، انفجاري ، ساعد على إظهار هذه الدال    
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  الفخـر-           
  )72ـ2( ولـواستطعــــت لكنـت أول وارد∴إين منعـت من املسري إليكم 

   الكـآبــة-           
  )*195ـ2(تتـرى إىل وجنـاته أوحنره∴تـرد الدموع ، ملـا جتـن ضلوعه   

  العتــــــاب واللــــــوم-           
  )214ـ2(عليها ، لو تشاء ، قديـر؟وأنت ∴أتترك إتيـان الـزيارة ؛ عامـدا؛   

  الغـــــــزل-                
  )**403ـ3(     حلظــات فاتــرةاجلفـــون∴الغـرو إن فتنتـك بــال
       بني  الفتـور إىل الفتـــــون∴فمصــارع العشـاق مـا

  
   السيـــــن-3  

  :             لثوي ، مهموس ، احتكاكي ، دلت على 
  لشـــدة والقـــوة ا-          
  : وعمل على إنشائها ارتباطها باألصوات األخرى ، كالقاف ، من ذلك     قول الشاعر  

  )10ـ2(كمـانستـاق آبـاالصعــابـا∴سوقـا    " احليـران " وسقنـاهم إىل 
  )****221ـ2(             صربي وأخنىعلىعزمي بفادحةالدهر

   الـــــــدال-2  
  :ور ، انفجاري ، ارتبط بالقوة ، كقول الشاعر    لثوي أسناين ، جمه

  )*****10ـ2(   أشـد خمـالبـا ، وأحد نـابـا∴وملـا اشتدت اهليجـاء كنا   
   ـ  النــــــــون 3

  : لثوي أسناين ، جمهور ، متوسط ، وظف ، يف أغلب السياقات ، لالعتزاز بالنفس من ذلك   
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  )******10ـ2!( وأمرعهم ،جنـابـا؟   وأمنعهم ،∴  أمل تـرنا أعز الناس جارا  
   امليمــــــم - 4  
  :شفوي ، جمهور ، متوسط ، جسد صورة من صور البطش ، كقوله  

  )*******10ـ2(السم املذابا"الغنثـر "   ببطن ∴"    قشيـر" سقينا بـالرماح بين 
  
  

  :كما وظف للداللة على الطاعة واالنقياد
  )17ـ2(ببذل األمـان ورد السلب  ∴وأنت املطاع الكـريـم ـ   -أمرت 

   العيــــــــن-5  
  :       حلقي ، جمهور ، احتكاكي ، صاحبته دالالت كثرية ، أعالها 

   الـوفاء والطــاعـة-
  )10ـ2(   وأوىف ذمـــــة ، وأقـل عابـا∴وأمنع جانبا ؛ وأعـز جارا    

  ابا   فكنــا ، عنـد دعـوته ، اجلــو∴  -واألسنـة مشرعات-دعانا 
  املــــــدح -

  )********176ـ2(وعرض ،ال يـرف عليـه عـار∴ونفس ،ال تساورها الدنايـا ،
   إظهـار الشــوق-         

  )209ـ2( ولكن مثلـي ال يذاع لـه ســر ∴  بلى أنا مشتاق ، وعندي لوعة ، 
   الـــــــالم-6           

  : العتاب أسناين ،جمهور ، متوسط ، استعمل ، كثريا ، يف سياق  
  )245ـ2( سأرضيك مرأى لسـت أرضيك مسمعا∴! ال تقبلن القول من كل قائل 

   القـــــــــاف-7  
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  :هلوي شديد، جمهور ، وظف يف سياقات كثرية ، أمهها   
   الفخــــــــر-    

  )10ـ2!(     بأين كنت أثقبهــا شهابا ∴: أمل تعلـم ؟ ومثــلك قـال حقـا 
   اخللــــق  إبــراز-              

  
  )20ـ2(وإن مجعتنـا يف األصول املناسـب∴أرانـي وقومي فرقتنا مذاهـب   
  ∴فأقصاهم أقصاهم من مساءتــي 

  *********                            وأقرم مما كـرهــت األقـارب
    التعـالــي عـن الدنيــا وطلــب املعــالـــي-             

  ) 48ـ2(ولكنها معقــودة بالكـواكــب∴ لقصرت    ولو رضيت نفسي املقام
  
  

 احلــــركــة اإلعــرابيــة - 2   

و .  قد تساهم احلركة اإلعرابية، فضال عما هلامن وظائف لغوية حنوية ، يف حتديد الداللة الشعرية  
  :من أجل استعماالا قولــــــه

  )45ـ2!( ولــداء خمـامـر من طبيــب∴ هـل لصب متيم مـن معيـن؟-أ
   من جوى احلب فــي عذاب مذيب∴     أنا يف حالتـي وصل وهجـر
  ∴   بني قـرب منغـص بصدود   

  **********                               ووصــال منغــــض برقيـب
  )343ـ3( وعهدهم ثابت ، مقيــــــم∴ وودادهـم خاص ، صحـح  -ب
  )            346ـ3! (اخليامـا"خرشنة " ضربنا،خلف∴ وسـرنا ، معلمني إليك حىت -جـ
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كانت حركة ) ب(أعانت الكسرة على إذكاء نار الشوق اليت أملت باألنا الشاعرة ، ويف ) أ( ففي  
ساعدت الفتحة على تبيني ) جـ(الضمة عنصرا أساسا يف تكوين اخلصال احلميدة     للممدوح ،ويف 

 .   روح الوفاء اليت جبل عليها الشاعر

  احلــركــات الطـــــــوال-  3      

 شعر أيب فراس زاخر بتوظيف احلركات الطوال اليت تناسب مشاعر النفس املنبسطة ، وال سيما   
يف حاالت اليأس ، واحلزن ، ولعل وفرة استعماهلا يف النص تعود إىل خصائصها الطبيعية اليت متتاز 

  .عان توجب النظربالوضوح السمعي ، فتشد االنتباه إىل ما يف النص من م
  :      وقد ارتبطت بدالالت كثرية ، و أعمقها

  
  

  التـــألــــــــم
  )215ـ2(؟!  مضى بـك لـم يكن منه نصيـــر∴أيا أماه ، كم هـم طـويل     
  !  بقلبـــك ، مـات ليـس له ظهور؟∴أيا أماه ، كـم سـر مصون   
  !ألجـل القصيـر؟  أتتــك ، ودوـا ا∴أيا أماه ، كم بشرى بقربـي   

    
 بني أن املقاطع الطويلة عربت عن الشجن العميق يف قلب الشاعر، وكان سببه بعد أمه ، وموا   

  .، وهو يف األسر
   الشكــــــــــوى والعتـــــــــاب-

   ∴بين عمنا ما يصنع السيف يف الوغى
  ********)***21ـ2(                              إذا فل منـــه مضرب وذباب؟

    شداد على غري اهلوان صـالب∴بين عمنـا ال تنكروا الـود إننــا 
  ∴بين عمنا حنن السـواعد والظبــا 
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  ************                                    ويوشك يوماأن يكون ضـراب
  .كثري من املواطن         فاحلركات الطوال تناسب حاليت التشكي ، والعتاب اللتني مل تفارقا الشاعر يف 

                 ــ  الوصـــف
  )40ـ2(     طال على رغم السرى اجتنابـه∴وزائر حبـبـه إغبابه         
     ∴وافاه دهر عصل أنيابه        

  *************                                 واجتاب بطنان العجاج جابـــه
   ∴يدأب ماردالزمان دابه         

  **************                         وأرفدت خيــــــراته  ورابه    
  .      سامهت املقاطع الطويلة يف إبرازحالة االنشراح النفسي ، فجنح إىل الوصف غري املتكلف 

    احلكمـــة -              
  )50ـ2(       وإذا تباعد فاقـترب∴لن للزمان ، وإن صــعب      

  
  )50ـ2(       أيام كان هلا الغلـــــــب∴غالـب ال       التكذبن ؛ من 

  )53ـ2(        عال راكبوها ظهر أعوج أحـدبا∴أال إمنا الدنيا مطية راكب      
  

  )218ـ2(       ر من حبيب أو معاشــر∴التطلنب دنـــــــو دا    
        ة أن تزور وال جتـــاور∴أبقى ألسباب املـــــود    

  
 .              ففي األبيات حكم ، تدل على جتربة الشاعر العميقة يف شىت نواحي احلياة        

  ـ ترديد األصوات داخل بنية الكلمة 4
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  الصوت املردد املضعـــــــف-       أ
  )10ـ2(  أشــــد خمــالبا ، وأحد نابا∴وملا اشتدت اهليجــاء كنا   
   ذمـــة ، وأقل عـابا  وأوفـى∴وأمنع جانبا ، وأعز جـارا؛   

    
) أقل( ،و) أعز(، و) أحد( ،و) أشد( ،و) كنا(،و ) اشتدت( ،و) ملا(        عمل التشديد يف األلفاظ 

ومما ساعد على تقوية املعىن وقوع التشديد على . على بيان اخللق العظيم الذي اتسم به الشاعر 
  ).الالم(، و) الدال(، و)النون (األصوات اهورة 

   الصوت املردد غري املضعف -ب       
  )221(    وإن مشلتها رقة  وشــاب∴وال متـلك احلسناء قلبـي كلــه  
      كما طن يف لوح اهلجري ذباب∴ورب كالم مر فوق مسامعـي       
     و ال ضربت يل  بالعراء قباب∴وال شد يل سرج على ظهر سـا بح 
  فل منه مضرب وذبــاب   إذا ∴بين عمناما يصنع السيف يف الوغى  

، وجسدت هاته األلفاظ أخالق ) قباب( ،و) ذباب(،و) شباب(يف األلفاظ ) الباء(تردد صوت          
، )الباء (ومما زاد يف إبرازها اشتماهلا على األصوات اهورة . الشاعر السامية من عفة ، وعزة ، ومساحة 

  ) .القاف (،و)الذال (و
  

   : املستوى التركييب-ثانيا

   إن الدراسة التركيبية للخطاب الشعري تفضي إىل تفجري هياكله اللغوية،  وتقصي معانيـه الطريفـة                
وقد اهتممنا، يف هذا التوجه املنهجي، بدراسة اجلملة ؛ ألا الوحدة اللغويـة الرئيـسة يف                . )71(املوحية

ظ بتعريف شـامل ، يـضبط       وعلىالرغم من تعدد الدراسات اللسانية املعمقة ، مل حت        .عملية التواصل   
ومرد ذلك إىل أا ذات أبعاد صـوتية ، وتركيبيـة ، ونفـسية ، واجتماعيـة ،     . أصوهلا ، وحدودها   

  .وفلسفية
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التوجه إىل النصوص األدبية    "   إن أنسب مدخل هلذا املستوى ماذكره حممد محاسة عبد اللطيف من أن             
قة النحو يف يف بناء دالالا سوف يعود بـأعظم          وحماولة تفسريها من مدخل األبنية النحوية وكشف طا       

  ).72()"النتائج أيضا على متعلمي العربية والراغبني فيها

اهتممنا، يف هذا املستوى، باألمناط التركيبية جلملة األمر،ودالالا السياقية واخترنـا لتجـسيد ذلـك               
  :النماذج الشعرية التالية

  )33( يف اجلوانح مثل ما يب؟فهبك صدقت دمعك مثل دمعي        فهل بك-1

  )34(اكفف حلاظك عن حماسن وجهه      ال جترحن بلحظها وجنـــاته-2

  )35(عم صباحا، وإن غـدوت خالء      من ظباء ينصحن فيك الظبــاء-3

  (36(  ليبكك كل يوم صمت فيه        مصابرة ، وقد محي اهلجــري-  أ-4

  ىل أن يبتدي الفجر املــــنريه         إـليبكك كل ليل قمت في–    ب 

  ليبكك كل مضطهد خموف   أجرتيه ،وقد قل اـــــري-     ج 

  لببكك كل مسكني فقـــري        أغثتيه وما يف العظم ريــــر-     د 
  (37( صربا لعل اهللا يفـــــــــح بعده فتحا يسيــــــــرا-5

 ( 38(ـراـوا باملوت ملا تنم وسائل منريا ، يوم سار إليهـم   أمل يوقن– أ -6

   وسائل قشريا حني جفت حلوقها  أمل نسقها كأسا من املوت أمحرا-   ب 

  (39( دع العربات تنهمر امـارا        ونار الوجد تستعر استـــعارا– 7

  (40( رفه بقرع العود مسعا ، غدا        قرع العوايل جل ما يسمـــع– 8

  (41)عيشة    وأنعم بال ، ما بدا كوكب دري   فعد يازمان القرب يف خري -9

  (42( وكيف ال تذكراين        كلما استخون الصديق الصديقا!  فاذكراين-10
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 التنـوع  11 إىل 6 صور التشكيل النحوي جلملة األمر ، واألبيـات مـن     5 إىل   1  متثل األبيات من    
  .الداليل حبسب السياقات الشعرية العامة 

  :ي،فيتضح من خالل اقتران مجلة األمر جبمل كثرية، أمهها    أما التشكيل النحو

  1اجلملة االستفهامية ، كما يف رقم  -
هب فعل أمر ، الجتيز العربية استعمال املاضي ، واملستقبل يف حالة داللته  على معـىن االفتـراض ،            

ؤدي معـىن   وعبارة دمعك مثل دمعي وظفت لتفصيل املعىن امل يف قوله صدقت ، والفاء يف فهل ت               
  .النتيجة ، ومتيز التركيب االستفهامي بتعدد املتممات ، وغايتها توسيع املعىن 

األمر ، :        ذا يتبني أن النمط الشعري ارتكز على ثالثة أساليب ، تعد مولدات إبداعية ، وهي              
ت عناصر التـشبيه  يوحي األمر بالتأمل يف اخلرب امللقى إىل املخاطب ، وتكون. والتشبيه ، واالستفهام  

  : من

  السحاب -1
   املطر -2
   تشبيه املطر بالدموع -3
  تشبيه دموع السحاب بدموع العني -4

حسي كوين ، وحسي بشري جزئي ، واجلامع بينهما         :       يلحظ القارئ أن التشبيه قائم على جانبني        
  .    غري أن دموع الشاعر نابعة من جراحات عميقة. انسكاب الدموع 

ام ل ، فخرج إىل معىن االستنكار ، وغاية اقتران مجلة األمر ، يف هذه احلال ، إبراز                        وأما االستفه 
  .حالة الكآبة اليت ليس هلا نظري

 ثرثي مضعف ، جيوز إدغامه ، فنقول كف ، واملفعول به حلاظك             2  وفعل األمر اكفف يف البيت رقم       
به إىل املضاف إليه ، وحرف اجلر عن يدل         تركيب إضايف ، وفائدة اإلضافة تبيني قيمة املضاف ، وانتسا         

على معىن ااوزة ، وعلة توكيد الفعل املضارع الجترحن بنون التوكيد الثقيلة تقوية املضمون ، وتقـدمي         
متثل اللحاظ ، إذا ، نواة البنية التركيبية التعبريية          . املتمم بلحظها على املفعول به وجناته لقيمته التعبريية         

وغرض انتقال اخلطاب من األمر إىل النهي تبيني مساوئ التحديق ،           . لكالم وإليها ينتهي    فمنها يبتدئ ا  
  ولفت انتباه املتلقي إىل أن ما يلقى إليه حريباالعتناء
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 لتعدد العناصر اللغويـة يف مجلةالـشرط، ودلـت علـى           3وتقدمت مجلة اجلواب عم صباحا يف الب        
ت حسنا جتانس اللفظني ظباء،والظباء ،فاألول مصدر بـ من  األنشراح،والعجب، واالشتياق ومما زاد البي    

حىت وإن غدوت خالء من ظباء ،فـإين        (لبيان اجلنس،وهو الغزال والثاين معرف بـ املهدية ،وكأنه قال          
  )أحببتك ملا صديت من ظباء

ت مثاال   حالة نفسية بائسة ، تولدت من مرت أم الشاعر اليت كان           )4(وتربز مجلة األمر يف اموعة رقم       
لألخالق العالية،فصامت األيلم الشديدة احلر وقامت الليل، وأسعفت املضطهدين، وأطعمت املـساكني            

  .وقد لألمر على احلال املستمر ويستنشق من دوام التحسر وجتديده كلما حان ذكر الفقيد.والفقراء

 ، واختزاهلا علـى هـذا   ) اصرب صربا( يف األصل مجلة حنوية خمتزلة ، والتقدير)5(وحفظ صربا يف البيت   
يفـتح  ( دالة على التوقع ، وآيته ما تـضمنه مجلـة          )لعل(الشكل أبلغ يف اإلخبار ، وأسرع يف التأثري و        

  . من طلب حصول احملبوب،وإيعاد املكرورة)…بعده

 أن فعل األمـر سـائل   6وأما التنوع الداليل فيمكن استخراجه من أبيات اموعة الثانية ففي بييت رقم         
ف بالواو ،فاستعمل مهموزا،وهو استخدام لغوي شائع عند العرب ،ويلحظ القـارئ أن الـشاعر               اقتر

استعمله يف بعض السباقات الشعرية، حمذوف اهلمز وهذا ينبئ بتمثل الشاعر قنون القول وتكرار األمـر                
عايل سيف  على هذه الشاكله أضفى على الكالم حسنا ،وتناسقا وانتباها ،والقصد منه إعالم املخاطب مب             

الدولة ،ومواهبه، وقدراته احلزينة املتميزة وقد عضدت مجل األمر باالستفهام التقريره الذي يزيد املعـىن               
 الذل على تفاقم الشجن مـن       )العربات  ( على التحسر ومولده اللفظان      7تفخيما ودل األمر يف البيت      

سيقت هذه املعاين بلغة عذبة تتـسم        الدال على بلوغ احملباعلى درجات احملبة وقد         )الوجد(دون بكاء،و 
  :والتناسق،كما هو مبني بالشكل التايل :عناصرها اللغوية بالتوازن

  تدمهر ــــــ تستعر

  اماراــــــ استعارا

  .هذا التشكيل يكسب الكالم حسنا ،ويكون مدعاة للنظر
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لة ماناط ا من أوهـام،       يبني عن معىن الترفيه وهو الترويح عن النفس إلزا         8وفعل األمر رفه يف البيت      
وأحزان وذكر العود دليل على أن الس كان الس غناء ،وتكرار لفظ السمع ينبئ بأن أعظم ما يهـز       

  .النفس هو الكالم املسموع فالسمع نعمة عظمى،توجب دوام الشكر

  النداء يازمان القرب ،عد يف خري عيشة،وأم والعدول عنه مرده أن جواب9وأصل التركيب يف البيت 

 قطب املعين وقرينة التمين طلب عود زمان القرب يف أحسن حال، وذاك أمر يعسر حتقيقـه                  )…عد( 
  .واقتران عود الزمان بطهور الكوكب الدري يدل على أن الشاعر دائم الوفار،واإلخالص

ملـة   واجل )منصور(،و)صاف( حقيقة ،وقد قصد ا غالمية       )10( يف البيت    )اذكاين(والتثنية يف الفعل    
 تزيد األمر تفخيما ألن االستفهام فرج إىل معىن اإلنكار ،أي أن الشاعر             )كيف ال تذكراين  (االستفهامية  

 .يستنكر اجلفاء احلاصل منهما

  :اهلوامــــــــش

عبد السالم املسدي ، قاموس اللسانيات ، مقدمة يف علم املـصطلح             /  انظر ، يف أمهية املصطلح ، د       -1
  .7م، ص 1984 الدار العربية للكتاب ،تونس ، تونس،-ليبيا

ـ                 -2 )  نـسيج الـنص   (  األزهر الزناد ، نسيج النص ، حبث يف ما يكون به امللفوظ نصا ، نشري إليه ب
  .11م، ص1993، 1بريوت ، لبنان، املركز الثقايف العريب ، ط 

املـديين ،   ـ تزفتان تودوروف وآخرون، يف أصول اخلطاب النقدي اجلديد ، ترمجة وتقدمي أمحـد   3
  .80م ، ص 1989، 2املغرب ،عيون املقاالت ، الدار البيضاء، ، ودار الشؤون الثقافية العامة ، ط

م، 1992 حممد اهلادي الطرابلسي، سلسلة مفاتيح ، حتاليل أسلوبية ،تونس ، دار اجلنوب للنشر، ،                -4
  .116ص 

  .12 األزهر الزناد ، نسيج النص، ص -5

مصطفى ناصف ، دراسة األدب العريب  /  األديب، والرؤى العلمية يف حتليله ، د انظر ، يف قضايا النص  -6
عبد اهللا الغذامي ، اخلطيئة والتكفري ،  اململكة / م، ود1981 ،  2 لبنان ، دار األندلس، ، ط   –بريوت  

 شعريحممد مفتاح ، حتليل اخلطاب ال/م ،و د 1985 ، 1العربية السعودية، النادي األديب الثقايف ، ط 
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عبد /  م ، ود   1986 ،   2،  الدار البيضاء ، املغرب ، املركز الثقايف العريب، ط            ) استراتيجية التناص    ( 
 ،  1امللك مرتاض ، بنية اخلطاب الشعري ،  بريوت ، لبنان، دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع ،  ط                    

ار البيضاء، املغرب ، املركز الثقـايف       حممد مفتاح ، دينامية النص ،  بريوت ، لبنان،والد         / م، ود 1986
  . م1987  ، 1العريب ط

  ).95(   سورة طه      ، اآلية -7

  ).57(   سورة احلجر   ، اآلية -8

  ).23(ـ  سورة القصص ، اآلية 9

  ).51( سورة يوسف   ، آلية -10

  ).20(  سورة ص      ، اآلية-11

  ).23( السورة نفسها   ، ص -12

  ).37(   ، اآلية  سورة النبإ    -13

  ).63(  سورة الفرقان  ، اآلية -14

  ).37(  سورة هود     ، اآلية -15

خ ط  ( ـ الراغب األصفهاين ،معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمي ، حتقيق ، ندمي مرعشلي، مادة               16
  .م1972 ،2، د م  ، دار الكتاب العريب،ط) ب 

، بريوت ، لبنان    )خ ط ب    (  علي شريي، مادة      لسان العرب ، بسطه وعلق عليه ووضع فهارسه        -17 
  .م1992  ،2، مؤسسة التاريخ العريب ، ودار إحياء التراث العريب ،ط

ـ                  -18  (  عبد السالم املسدي ، األسلوبية واألسلوب ، حنو بديل ألسين يف نقد األدب ، نشري إليه بـ
  .77م ،  ص 1977 تونس ، الدار العربية للكتاب،   –،ليبيا ) األسلوبية واألسلوب
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 جان كوهن ، بنية اللغة الشعرية  ،ترمجة حممد الويل ، وحممد العمري، الدار البيضاء ، املغـرب ،         -19
، وتاليها،  وحممد مفتاح، وآخرون ، قضايا املنهج يف اللغة واألدب            9م ، ص    1986،  1دار توبقال ،ط  

  .   86م، ص 1،1987، ، الدار البيضاء ، املغرب، دار توبقال،ط،

حممد كراكيب ، مفهوم اخلطاب الشعري يف التراث النقدي العريب القدمي ، /  ـ انظر، للتفصيل، د 20 
، جوان  4 عنابة، اجلزائر، عدد   -جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، التواصل، تصدرها جامعة باجي خمتار        

  .22م، ص 1999

م، 1987،  1، املغرب، دار توبقـال ، ط      ميىن العيد ، يف القول الشعري،الدارالبيضاء       /  انظر، دة  -21
  . ، وتاليها9ص 

، ، 232عبد العزيز محودة ، املرايا احملدبة من البنيوية إىل التفكيك ، عامل املعرفة ،     /  انظر، مثال، د   -22
، 2مصطفى ناصف، دراسة األدب العريب، ، بريوت ، لبنان ، دار األندلس، ط     / م، ود 1978الكويت،  

د، يف معرفة النص، بريوت ، لبنان، دار اآلفاق اجلديـدة ، والـدار البيـضاء،                ميىن العي / مودة1981
م، وحممد مفتاح وآخرون، قضايا املنهج  يف اللغة واألدب ،وحـسني            1984،  2املغرب،دار الثقافة، ط  

م، وكريـستوفر   1988،  4الواد ، مناهج الدراسة األدبية  الدار البيضاء، املغرب، عيون املقاالت ،  ط             
صربي حممد حسن ، اململكة العربية الـسعودية ، دار  /  التفكيكية، النظرية واملمارسة ، ترمجة د      نوريس،

م، وعبد اهللا إبراهيم وآخرون ، معرفة اآلخر ، مدخل إىل املنـاهج النقديـة               1989املريخ ، الرياض ،   
  .م1990، 1احلديثة ،  بريوت  لبنان ، املركز الثقايف العريب، املغرب، الدار البيضاء، ط

، طالس للدراسات والترمجة والنشر، دمشق      151مازن الوعر، دراسات لسانية تطبيقية ، ص        /  د -23
  .م1989 1، ط

 بيري جريو األسلوب واألسلوبية، ترمجة منذر عياشي ، مركز اإلمناء العريب، لبنـان ،ة   -مثال- انظر -24
لفصل العاشر، منشورات اجلديد ،     دت ، وجورج مونان ، مفاتيح األلسنية ، تعريب الطيب البكوش ، ا            

  ،م1981تونس  

 مارسيلو داسكال ، االجتاهات السيميولوجية املعاصرة ، ترمجـة محيـد حلمـداين              -مثال- انظر -25
م ، وبيري جريو ، علم اإلشارة ، السيميولوجيا، ترمجة      1987الدار البيضاء،   / وآخرون، إفريقيا الشرق ،   

  ،.م1988، 1ترمجة والنشر، دمشق، طمنذر عياشي ، طالس للدراسات وال/ د
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  عبد امللك مرتاض ، /  د-26

، دار 9يف نظريـة األدب ، ص      : شكري عزيز املاضي عن هذه اخلالفات ، انظركتابه         /  حتدث د  -27
  . م1986، 1احلداثة  لبنان ، بريوت، ط

نـشري إليـه     (أمحد خمتار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثري والتـأثر ،             / د -28
  .م1971، دار املعارف مبصر ، 75، الفصل الثاين ، ص )بالبحث اللغوي

  .84 املرجع نفسه، ص-29

أمحد خمتار / أصوات اللغة عند ابن سينا للدكتور إبراهيم أنيس يف أماكن متعددة نقال عن د-30
  .84عمر،البحث اللغوي ، ص

  .90 املرجع نفسه، ص-31
  .91 املرجع نفسه، ص-32

  .م1975، 5، وتاليها، مكتبة األجنلو املصرية، ط112إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، ص/د -33

، اجلامعـة   33 جان كانتينو، دروس يف علم أصوات العربية، نقله إىل العربية صاحل القرمادي، ص             -34
  . م1966التونسية، مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية ،  

  .م1980، 3، مؤسسة الرسالة، سوريا ، ص105هني، يف علم اللغة العام، صعبد الصبور شا/ د-35
  .م1981، 2 عامل الكتب القاهرة ط347أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص/ د-36
 دار املعارف مـصر،     197 إىل   173 األصوات، من ص   -كمال حممد بشر، علم اللغة العام       /د– 10
  .م1980، 6ط

  . وتاليها349 املرجع السابق، ص و-37

  . راجح جان كانتينو، دروس يف علم األصوات العربية-38
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 لبنان -بريوت-، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتاب العريب152، ص2ابن جين، اخلصائص، ج-39
، حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني 14، ص4 سيبويه ، الكتاب ، ج-1.، د ت 

  .م1982، 2ي بالرياض، طبالقاهرة ، ودار الرفاع
   املصدر السابق ، املكان نفسه،-40

  .  املصدر نفسه،املكان نفسه-41

  .157 ، ص 2 املصدر نفسه، ج -42
  . املصدر نفسه، املكان نفسه-43

  .158، ص2 املصدر نفسه، ج-44

  .161، ص2املصدر نفسه، ج-45

  . املصدر نفسه، املكان نفسه-46

  .160،ص2 املصدر نفسه، ج-47
  .161، ص2 املصدر نفسه، ج-48

  .162،ص2 املصدر نفسه، ج-49

  .158، ص2 املصدر نفسه، ج-50

  .160،ص2 املصدر نفسه، ج-51

  .162، ص2 املصدر نفسه، ج-52
  .160، ص2 املصدر نفسه، ج-53

  .162 ،ص 2 املصدر نفسه، ج-54

  .163، ص2 املصدر نفسه، ج-55

  .، ص ن2 املصدر نفسه، ج-56

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2003 مارس 13 إلى 11 الملتقى الدولي األول في تحليل الخطاب  يومي – ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

 
 

139 

  .166، 2ج املصدر نفسه، -57
  .162، ص2 املصدر نفسه، ج-58

  .168، 2 املصدر نفسه، ج-59

  .166ص 2ً املصدر نفسه ، ج-60

، تعليق وشرح حممد عبد املنعم خفـاجي ، مكتبـة   98عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص  -61
  .م1980القاهرة 

  .100 املصدر نفسه، ص-62

  .101 املصدر نفسه، ص-63

، شرح حممد أمحد جاد املوىل وآخـرون ،         47، ص 1 علوم اللغة وأنواعها،ج    السيوطي،املزهر يف  -64
  .دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ، د ت

  . انظر املصدر نفسه ، ص ن -65

 انظرحممود أمحد حنلة ، لغة القرآن يف جزء عم ، ص  ، دار النهضة العربية ، بريوت ، لبنان  -66
  .م1981

إىل 57انيات يف النقد العريب احلديث من خالل بعض مناذجه ، من ص  توفيق الزيدي،أثر اللس-67
  1984 الدار العربية للكتاب ، تونس ، 70

حممد كراكيب،خصائص اخلطاب الشعري يف ديوان أيب فراس احلمداين دراسـة صـوتية             /  انظر د  -68
آداا ، اجلزائر   نوقشت بقسم اللغة العربية و    .72  إىل    62وتركيبية، أطروحة دكتوراه خمطوطة،من ص      

م ،و انظر أيضا للمؤلف نفسه،مقال تفاعل الدال واملدلول يف اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر              1998
  .م2000 قسم اللغة العربية وآداا ، جامعة منتورى قسنطينة، 5 ،جملة اآلداب، العدد26ص

  . 21، ص  وتاليها، واألصوات اللغوية 265إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص / د-69

  . ، وتاليها45عباس حممود العقاد ، أشتات منتمعات يف اللغةواألدب ، ص - -70
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يرمز الرقم األول إىل اجلزء، والثاين إىل الصفحة ، من ديوات أيب فراس . ترتل شيئا فشيئا : ـ تترى *
  .احلمداين ، حتقيق سامي الدهان وهو مطبع يف ثالثة أجزاء

   .ليس حباد النظر : طرف فاتر .وا ضعفت جف: ـ فاترة اجلفون **
  .فارق العشري: بان اخلليط.رقته ، وحرارته: الشوق : ـ الصبابــة ***

  .أهلك : ـ أخنــى ****
كناية عن الشدة ،وقوة البأس ، والظفر : أشد خمالبا، وأحد نابا.املعركة ، القتال : ـ اهليجاء *****

  باألعداء 
  .الناحية ، وما قرب من حملة القوم: جنابا. م أخصبهم ما حوهل: ـ أمرعهم ******

  . واد بني محص وسلمية : ـ الغنثــر*******
  .الحيوط به عار : ـ اليرف ********

  .فأبعدهم : ـ فأقصاهم *********
  .بإعراض : ـ بصدود **********

  .حد السيف : ذباب . كسر : ـ فــل ***********
  . ،وهي طرف السيف ، وحده ج ظبة: ـ الظبـــــا ************

: بطنان العجاج .قطع ،وسار : اجتاب .دهر عصيب : ـ دهر عصل أنيابـــه *************
  سريه : جابه.وسط الغبار

كثر : أرفدت خرياته.تكرر: رد.العادة ، واملالزمة : الدأب : ـ يــــدأب **************
  .صلوحه: رابه.خريه
علم التركيب  نعوم شومسكي،  البىن النحوية، وجورج مونان، ـ راجع ، فيما يتعلق بقضايا 71

  .مفاتيح األلسنية، الفصل الثامن 
  .حممد محاسةعبد اللطيف ، اجلملة الشعرية/  د-72
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