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الحقول المعجمية وداللتها في شعر محمد مهدي 

 الجواهري في أعماله الكاملة دراسة أسلوبية



  شكر وتقدير

 ... الشكر   الذكر، وأقل جزاء للمعروف ومن حق النعمة 

أتقدم خبالص الشكر  جبليل النعم ، وعـظـيم اجلزاء  فبعد شـــــكر املـــوىل عز وجل ، املتــفضل

، لقبوله اإلشراف على هذه الدراسة ،  حممد عباس: والتقدير إىل سعادة األستاذ الدكتور 

يف أن يظهر البحث   والذي كان لعلمه وفضله ، وحسن توجيهاته وعونه األثر امللموس

جيدر يب أن أتــقــدم بـبالغ االمتــنان ،  و بصورته النهائية ، فله مين خالص الشكر والتقدير

 قوم ، وتابع ، وصوب ، يم وحيث قجناز هذا البحث ، إلبيدي  هأخذ علىوجزيـــل العرفان 

يل يف كل مراحل  املرشدن احسإو وجدت يف توجيهاته حرص املعلم ف وأسدى يلَّ النصح

 فادة كل اإل قد أفدت من توجيهاتهحىت وإن أتعبين وكلفين التنقيب والتدقيق ف ،   البحث

  الطيـــبة بإذن اهللا هامثار أتت  اليت

 ... بدعواته الصادقة ، أو متنياته املخلصةكما أتوجه بالشكر إىل كل من ساندين 

 أشكرهم مجيعاً وأمتىن من اهللا عز وجل أن جيعل ذلك يف موازين حسنا�م
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  :مقدمة

يتناول  النقد األديب حتليل األعمال األدبية بالكشف عن خمتلف قيم النص إن األصالة أو 

النص أو رداءته ويعزى هذا العمل إىل طن اجلمال والقبح، و هو جهد يبحث يف جودة امو 

املسرية النقدية اليت ثقفت عود األدب عرب خمتلف األزمنة وإن  خالل مهمة النقاد ووظيفتهم 

اجلهاز  مضموناختلفت الرؤى النقدية والكيفيات، و األدوات اإلجرائية املنضمة يف 

الذي ارتكزت مبادئه علي أن املبدع حيس أو يتأثر  املفاهيمي للمنهج، فمن النقد االنطباعي

 عن طريق التعبري، حيث اليعري اهتماما للمعايري املتبعة أوًال، مث ينقل هذا االنطباع أو التأثري

فأمهية وقيمة أي إبداع أديب تثمن من خالل نوعية االنطباعات اليت يرتكها . يف النقد األديب

واالنطباعية ترتكز على .يف نفس املتلقي، ، فاالنطباع هو املقياس الوحيد لقيمة العمل األديب

ويعتربون املعرفة اليت مل يسبقها إحساس غري جمدية، و املهم ) أنا أحس إذًا أنا موجود(مبدأ 

عندهم املضمون ال الشكل الفين ، والعامل اخلارجي جمرد جتربة خاصة وأحاسيس شخصية 

حيث إىل النقد السياقي  ،وليس واقعًا موضوعيًّا موجودًا بشكل مستقل عن حواس الفرد

فيدرس خمتلف الظروف ، لألثر األديبوالنفسي يبحث الناقد يف السياق التارخيي واالجتماعي 

اليت ظهر فيها األثر األديب، وانعكاساته على ا�تمع ويعد من أقدم أنواع النقد األديب على 

مث ظهر النقد النسقي ، الذي حفلت مصباته وتلونت روافده من أسلوبية وسيمائية اإلطالق،

يوية من صوريتها بظهور قراءات اإلجرائي الذي خلص البن اجلهد النقدي فهووتفكيكية

وقد برزت األسس اإلجرائية اليت .  إجرائية  متثلت يف األسلوبية والتفكيكية والسيميائية

تتعامل مع النص مبعزل عن اخلارج  بفضل الدراسات اللسانية احلديثة حيث تغذت جذورها 

هذه ، رسة الفرنسية من املدرسة األملانية بزعامة ياوس واملدرسة الشكالنية الروسية واملد

حيث ،وأمدته بأدوات إجرائية يف التعامل مع األثر األديب  اجلهود قعدت للنقد النسقي

قدست الشكالنية الروسية الداخل فوظفت األدبية عوضا عن السياق ووظفت الوصف 

 وقد آثرت توظيف،بديال عن املعيار وقتلت املبدع واعتربت النسق البؤرة املركزية يف أطروحا�ا
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تعد مفتاحا منهجيا مهما ينتهي إىل حصر اخلصائص األلسنية العامة  اليتاملقاربة األسلوبية 

تعقلن املنهج  وبذلكتستخدم املالحظة والتشخيص وقياس الظاهرة  لنسيج النص حني

تردد أتناول دراسة احلقول املعجمية ودالال�ا  جماليف فإين  ومن هذا املنظورالنقدي، 

العدوالت يف اللغة إذ يعد عامال مهما من عوامل الظهور املنتج لتكاثف يستوقف الدارس 

ويثري انتباهه، وأسرب درجة االنزياح عن النص املعياري وأحددها وأميز مسا�ا وأجتهد يف 

حتليلها وتأويلها مستثمرا خمتلف معارف اللغة وحقوهلا يف وصف البىن السطحية والبىن 

لخطاب األديب، كما أحدد املؤثرات املوضوعية كوسيلة للتجلية من ضباب العموم العميقة ل

لسند والدليل فأتناول املعجم الشعري وأساليب توظيفه إىل اوسلطة األحكام الذاتية املفتقدة 

وتردده يف خمتلف السياقات الكاشفة ملكونات الشاعر، والكلمات احملصاة للمعجم الفين ال 

ا بل تتعاجل ككل متكامل على اعتبار أن املعجم هو أحد العناصر درس خارج سياقهتُ 

النص تؤلف خطابه واملعجم يقوم بدور مهم  على املهيمنةفكلماته ،األساسية لبنيوية النص 

يف تركيب اجلمل ويف معناها فهو يرتبط حبياة اللغة ارتباطا وثيقا وهلذا فهو خطاب يرتدد 

كيبة ترى يف املعجم مكنونا أساسيا جوهريا تتأسس عليه بنفسه أو برتكيب يؤدي معناه فالرت 

واملعجم غري منفصلني، وعالقتهما تكوينية ضامنة الشتغال  بناءبنية اجلملة ويتحدد معناها فال

القراءة الباطنية التأويلية لكشف الدالالت املبنية  تسمواللغة، وحىت يصنف املعجم 

، فانتقاد املعجم اللغوي وتردد حقول ص مغلق نوالدالالت املسكوت عنها، وال تأويل بدون 

داللية معينة يفضي إىل حتديد هوية النص اليت ال ميكن الوصول إليها دون دراسة املعجم 

انطالقا من أن لكل خطاب معجمه اخلاص وعدم ثبات معجم شعري و   .املؤلف لبنية النص

ينها عرب خمتلف مراحل حياة وتلونه إمنا هو نتاج تضافر فيه تطور الزمن ورقي األفكار وتبا

املبدع، وعوامل أخرى كقدرة الشاعر وعبقريته اإلبداعية يسعى هذا البحث إىل دراسة احلقول 

املعجمية يف شعر حممد مهدي اجلواهري دراسة أسلوبية وهو من خالل ذلك يفكك 

ه من مكونات اخلطاب الشعري وحيلله ويؤول أبعاده الداللية ساعيا لتحديد رؤاه و مقصديت
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ضمن الدراسات النقدية النسقية اليت جتعل من اخلطاب  يصنف وظائفه الفنية وهو حبث

وقد ،إىل دراستها من منظور جديد ،وفق املناهج النقدية املعاصرة  سعىالشعري مدونه هلا، وي

آثرت توظيف األسلوبية كأداة علمية تستقصي احلكم النقدي املبين على الدراسة العلمية 

يف حتليل اخلطاب األديب، حمددة العالقة بني ماهو  اإلجرائيخالل جهازها  الدقيقة من

إذ أن حدث تعبريي وما هو مدلول مستقصد، إن يف صياغته اللغوية أو يف نسيجه األسلويب 

تفحص االنتقال من السياق اإلخباري إىل إحداث الوظيفة التأثريية والشعرية ويف سياق 

وظيف املعجم على خمتلف املستويات، إن االختياري أو املمارسة النقدية حيث يتجلى ت

التأليفي أو االنزياحي أو مبختلف األدوات األسلوبية املشكلة جلمالية اخلطاب الشعري عند 

  أعماله الكاملة كمدونة تطبيقية لدنهري من ااجلو 

  :دواعي اختيار الموضوع

هناك دوافع خمتلفة جعلتين اهتم بدراسة اجلواهري دراسة أسلوبية ،منها ما يتعلق باملنهج، 

باملنهج فهو اعتمادنا على املنهج التحليلي الذي ومنها ما يتعلق باملدونة ، أما ما يتعلق 

تضيء ما أشكل من   ينطلق الفعل الوصفي اىل حتليل مقاصده وهو يستعني بأدوات إجرائية

رى أنه وسيلة ناجعة بإمكا�ا أ، تغذي الدرس األديب وتعيد كشف بواطن القصيدة النص، وأ

خاصة أ�ا تصنف املعجم وحتدد حقوله وتستظهر رؤيته بوسائل علمية تضيف إىل األثر 

األديب عمال حيييه بتقريبه إىل األذهان ، ويستجلي كنهه ويرصف مضامينه وفق منهج علمي 

  .غضارة اإلبداع جيدد النضارة األدبية ويكشف

أما دواعي اختياري للشاعر حممد مهدي اجلواهري، فمن املربرات املوضوعية أن أشعار حممد 

مهدي اجلواهري تتسم بسمات قلما جندها عند أترابه من الشعراء، فرصانة لغته الشعرية 

شعرية وكثافة ما بطن به أشعاره من املعاين والدالالت، أعطى شعره مكانة خاصة بإبداعاته ال

اليت مجعت إىل صوغ املتنيب وأصالته ومشوخه، اعتاله الريادة بني معاصريه، ممن رادوا وراودوا 
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حرف الضاد وردوا مكانة عليا بني األلسن، إن اجلواهري كان يسك القصيدة الكالسيكية يف 

 ذاب"1الصورة اليت استوعبت كل ما قبلها وهضمته ومتثلته،حيث ،صور�ا األخرية املعتمدة 

يف قصيدته ثبات مهيار وجتليات املتنيب وانطالقات أيب متام، وإذا بنا أمام منوذج جواهري 

السمت ال خيتلط بغريه ، لن يستطيع الفكاك منه أحد، ال الذين حرصوا على متابعة العمود 

  ."الشعري، وال الذين انطلقوا إىل أفق احلداثة الشعرية كالبيايت والسياب ونازك وغريهم

ت للموضوع بعرض خمتصر كشفت فيه عن منهج اإلجراءات األسلوبية املعتمدة يف وقد مهد

البحث وعاجلت يف الفصل األول حقل الطبيعة ، وقد انقسم إىل حقول فرعية ، متثلت يف 

احلقل الفرعي للماء واحلقل الفرعي للنبات واحلقل الفرعي للرتابيات واحلقل الفرعي 

عاجلت ما تعلق باإلنسان، فقسمته إىل حقلني رئيسيني، للكواكب، أما يف الفصل الثاين ف

أوهلما أعضاء جسد اإلنسان وقد انقسم إىل أربعة حقول فرعية، احلقل الفرعي للرأس واحلقل 

الفرعي للجذع واحلقل الفرعي لألطراف واحلقل الفرعي للمكونات العامة للجسد، أما احلقل 

واليت انقسمت بدورها إىل حقلني فرعيني أوهلما فتناولت فيه عالقات القرابة  اآلخرالرئيسي 

فتناولت العواطف  عالقات األصول وثانيهما عالقات الفروع ، أما يف الفصل الثالث

واحملسوسات فدرست يف جزئه األول احلقل املعجمي للعواطف فانشطر إىل عواطف سرور 

مذوقات وعواطف أسى، أما جزءه الثاين فتنوعت فيه احملسوسات بني مسموعات و 

ومشمومات ومبصرات ، أما يف الفصل الرابع فتعرضت بالدراسة والتحليل ملختلف 

لكسيمات احليوانات اليت طغى توظيفها بديوان اجلواهري فاختذت منها عينات لتكون مناذج 

للدراسة والتحليل أما يف الفصل األخري فقد تناولت احملددات الزمكانية واالمسية وقد فصلته 

هذه املادة .ملعجمي للمكان واحلقل املعجمي للزمان واحلقل املعجمي لألمساءإىل احلقل ا

تناولتها بإجراءات حتليلية استمدد�ا من جمموعة من املصادر واملراجع كان أمهها كتاب 

األسلوبية جلورج مولينه وكتاب حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري وكتاب األسلوبية وحتليل 

                                                           
1
  حيىي عبد األمري شامي موسوعة شعراء العربـ   



 ه 
 

ون كوهن، بنية اللغة الشعرية ونظرية املعىن لفريث وميكائيل ريفاتري اخلطاب ملنذر عياشي وج

بكتابيه سيمائية الشعر ومقاالت يف األسلوبية البنيوية، أما يف الداللة فاعتمدت على أمحد 

لسان العرب و العني للخليل بن أمحد الفراهيدي كخمتار عمر علم الداللة، ومعاجم لغوية  

  املراجع و  املصادر�ا يف ثبت البن منظور ومراجع أخرى ذكر 

مل يكن البحث يسريا ، فكل عمل جاد سبيله اجلهد وطرقه وعرة، ومما وقف دون اليسر، قلة 

وجود أعمال تطبيقية تكون مناذج تقتفى آثارها وتنري للدرب مسارب ادهلمت مل يضئها إال 

يف  لعونالبحث الدؤوب وتوجيهات االستاذ املشرف الذي مل يدخر جهدا يف مد يد ا

، وأنا ممنت له على مجيل عنايته ورحابة صدره وصربه على التصحيح واإلرشاد والتوجيه النقدي

املساعدات والتفاصيل العلمية اليت جشمته كثريا من اجلهد والوقت كما أتقدم بالشكر اجلزيل 

  د السبيلوعلى اهللا قص هد القراءة واملناقشةجب عنايتهم إىل السادة األساتذة املناقشني على 

  

  2013نوفمرب17ه املوافق ل1435حمرم14: األغواط يف

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  لــــــــدخــــــامل



1 
 

  :المدخل

 السليم الفهم ميثل ذيال التحليل طريق عن إال يستخلص ال اإلبداعية حركيته يف النص كان ملا

 بتحليل تتم النص دراسة فإن شكله، تؤلف اليت اللغوية وحداته يربر لكونه ذاته، يف للنص

 تقوم اليت العالقات خمتلف وصف يستلزم الشعرية القصيدة حتليل أن ذلك" املتعددة، مستوياته

 من النصي املركب عليه ينطوي ملا متعددة إجابات تضمن حبيث 1هلا املتعددة املستويات بني

 التحليل إن اللغوية، ووحداته ألجزائه الدقيقة بالدراسة هجمموع يفهم ، متكاملة عضوية جمموعة

 أجزاء على يعتمد األسلويب والتحليل 2به اخلاصة وحداته منها لكل مستويات على يتم األديب

 العلمية واملعرفة وإحصائي كمي أساس على مجيعا تبحث أ، ميكن اليت اللغوية الوحدات

 إال باجلدة تتصف ال فاألسلوبية التحليل، من النوع �ذا تتم املوضوعية إىل �دف اليت لألدب

 هلا يكون أن ميكن النتيجة فإن ذلك حصل وإذا )هوف غراهام( يقول علمي إطار يف بإدراجها

 والتحديد احلصر على يساعدنا منهجيا مفتاحا اإلحصاء ويعد 3العلمي اإلدعاء يف احلق بعض

 اإلحصائية للعملية:"  ف األديب النص على الطاغية يةاملعجم للحقول واملوضوعي العلمي

 حتدد لةيسو  هو إمنا ذاته يف غاية اإلحصاء يعد وال 4" النقدي املنهج عقلة يف بارز فضل

 بوسائل احلقول هذه تفحصل ا�ال تفسح حتديدها إىل  تنتهي وعندما املعجمية احلقول

التوازي كبديل املختلفة إجراءا�ا بني من واليت املتناول النص دهاليز تنري اليت املختلفة األسلوبية

التوازي : ومن مظاهره.لساين حل حمل املفاهيم اليت ختتزل كل أشكال التوازن والتناظر البالغية

قوم على طرفني يتمثالن يف مجلتني هلما حيث ي.الرتاديف و التوازي الطباقي والتوازي التوليفي

نفس البنية، حبيث يكون بينهما عالقة متينة تقوم إما على أساس املشا�ة أو على أساس 

يعترب التوازي إحداثية شعرية من أهم آليات التحليل األسلويب، فبنية الشعر تتميز  التضاد و

                                                           
1
 19، دراسة تطبيقية، ص ابراهيم صحراوي، حتليل اخلطاب االديب   - 
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مه الذي يعترب الوظيفة الشعرية بتواز مستمر وقد نتج التوازي يف شعرية جاكوبسون عن مفهو 

ومبا أن الوظيفة الشعرية تستقطب  ،تسقط مبدأ التماثل حملور االختيار على حمور التأليف

االهتمام جبميع جتليات اللغة الشعرية فاذا ما حتول التماثل من حمور االختيار إىل حمور التأليف 

ض حاال�ا يف التوازيات النحوية فإنه يساهم يف بناء متواليات شعرية متوازية تتجسد يف بع

وإذا كان التوازي ،والتوازيات االصطالحية والتوازيات الصوتية والعروضية والتوازيات الداللية

يتبلور يف تأليف ثنائي يقوم على أساس التماثل الذي ال يعين التطابق، فهو يرتكز على مركب 

يرتبط مع  -بدوره-وهذا اآلخر ثنائي التكوين، أحد طرفيه ال يعرف إال من خالل اآلخر، 

يعرفان  J.Tamineتامني .و ج J.Molinoمولينو .أما ج،األول بعالقة أقرب إىل التشابه 

حوي املصاحب الن-مبثابة متواليتني متعاقبتني أو أكثر لنفس النظام الصريف"1التوازي بأنه 

- فالتوازي عبارة عن عالقة متاثل " داللية-بتكرارات أو باختالفات إيقاعية وصوتية أو معجمية

وهو العالقة القائمة بني هذين .بني طرفني أو أكثر -تتم على مستوى أو مستويات لسانية

ابه مبا الطرفني حيث تنبين على مبدأين مها التشابه والتضاد، ما دام كل طرف حيتفظ رغم التش

 .يتميز به عن اآلخر

 هذا ودواعي هرمظا تستنطقف اإلحيائية الداللة فسحة إىل املعيارية عن العدول دراسة أما

معانيه دون أن يوظف األخيلة  يطرححينما،اخلطاب شفافا غري مرئي  يعترب حيث،  االنزياح

التصوير الفين والصور ،ولكن  عندمايعرض معانيه يف شكل صور موظفا ا�از معتمدا على 

ميتلك  اخلطابية فيتحول اىل خطاب فوق تلك الشفافية فيصري مرئيا وطافيا مشحون البىن

اخلطاب، حيث تكسبه البالغةحضورا  القابلية للوصف فوجود الصور يعترب معادال دالليا لوجود

فإن الدراسات  لذا، يكتفي بإيصال األفكار فقط إبال غيا بينما ينطمس حني يكون فعليا

 حتديدا للخطاب األديب باعتماد ثنائية الثخونة استمدت من هذه اإلحداثيات األسلوبية

(opacité) الشفافية (transparence)  وهو ما يربزه تودوروف بالتفرقة بني اخلطاب

                                                           
1
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، والتصوير الفين باألخيلةالشفاف الذي يكتفي بالوظيفة اإلبالغية واخلطاب الثخن املشحون 

فتنجر عن ، هذا اخلطاب يف فضاء ما بني قطيب الشفافية والثخونة حيث تتموقع ملفوظات

لتناغم بني التعبري والفكر،فتعترب ا كتجسيد ا�رد، و حتقيق، هذه الثنائية جمموعة خصائص

حينما تنزاح من االستعمال العادي املعياري أي املشرتك بني سواد ،الصورة خرقا للقاعدة

من خالل  خمتلف الدالالتوتنشطر الرحب حيث تتوالد  فسحة فضاء التخييل إىل،املتلفظني

هذا  فيغدو، الذي يعد من أهم الظواهر اليت متيز اللغة الشعرية االنزياح أو االحنراف عن املعيار

 صتفحت كما ،اليت تتسم باالبتكار واجلدة والنضارة واإلثارة األسلوبية اإلجراءاتالنوع من 

 التوظيفات خمتلف تناص بينها ومن ومتظهرا�ا ال�اكتشا  مبختلف اخلطاب يف الشحن بصمات

 التارخيي مساره عرب املعىن رحلة ضمن الدالالت ملختلف اآلسرة السابقة النصوص مع املعجمية

 بعملييت متصال يظل أنه إذ تنظيمية، وظيفة له الكتابة يف النصي التداخل أو فالتناص،

 وهو النص، نسيج يف املمتدة النصوص من عديدلل اجلزئيني، أو اجلذريني ،والتحويل االمتصاص

 متنوعة، ملمارسات) حوارا( النصوص هذه يف ترى) مقاربة( تتطلب دراسته جعل الذي األمر

فالتناص من األطروحات النقدية واإلجراءات األسلوبية اليت شكلت ميدانا مهما للدرس 

ق التداخل النصي ودواخل النص ، واستنطااألدبيةالنقدي؛ ملا له من فعالية يف حتليل النصوص 

وقد تناوله النقد العريب القدمي مبسميات خمتلفة منها ، ومكنوناته الداللية اإلحيائيةوظالله 

السرقات الشعرية واالنتحال كمفهوم قدحي والتأثري والتأثر، أما النقد الغريب فتناوله ،التضمني 

وكشف خمتلف ،التأثر والتأثريكتطريس وتأصيل جلينية النصوص ووشائج التفاعل وتبادل 

أشكال التثاقف وجتاذب خمتلف العناصراحلوارية بأبعادها االجيابيةبني احلضارات والثقافات 

اإلنسانية يف شىت ا�االت الفكرية والفنية واألدبية، واستكناه سننه اللغوي وتفكيك شفرته 

 يشحن قد كما ،  يف أغواره الداللية املتوارية خلف رموزه املشبعة بشىت الدالالت املرتسبة

  األنساق تكرارية حىت بل والرتادفية، الصوتية متظهرا�ا مبختلف التكرارية بتقنية األديب اخلطاب

 إىل يب يفضي الذي  البنيوي السياق ضمن املعجمية الوحدات أتناول كما والبالغية، النحوية



4 
 

 يف وحقوهلا اللغة معارف مستثمرا هل والتعليل تسويغه فأحاول والتأليف االختيار إجراء تناول

 ال فالشاعر العميقة البىن مدلوال�ا تشفر عائمة دوال من حتمله وما السطحية البىن وصف

 تنظيم جبهد يقوم مث اللغوي رصيده مفردات من اختيار جيري أن بعد إال الكلمات يرصف

 قواعد ضمن عليها املتعارف التجاور ألسس خيضع اجلهد هذا اختيارها، مت اليت لرتاكيبا

مبختلف مستويا�ا النحوية والبالغية واملوسيقية وإن ختلى عن العرف الرتكييب  اللغوية الرتاكيب

. نضطر إىل ربط الصياغة بالسياق فإننالداع ما ،وانزاح به إىل تركيب جديد اضطره له طارئ، 

عماق دفعتها اللغة وميكانيكية لبىن كانت يف األ آليةفتشكل النص من بىن سطحية هو نتيجة 

التفكري وهي اليت تستوعب املفاهيم، وأن البىن  سإىل السطح، حيث أن البىن العميقة هي أس

حية تقوم فقط بصوغ املفهوم على شكل مجلة ، ويبدو أن هناك متاثال بني هياكل اللغة السط

صادقة تعكس وهياكل الذهن، وتصبح البىن الفكرية اخلفية قوالب لغوية بارزة واللسان مرآة 

طور علم الداللة تصورة الفكر لذا مل تعد قضية الدال واملدلول ، تقتصر على اللفظ واملعىن فب

أما اللفظ فهو قيمة . أضحت تتعلق بالدال واملدلول سواء كان الدال لفظا أو غري لفظ، 

منا املفهوم أو صوتية تصور يف اخليال املعاين فالدليل اللساين ال جبمع الشيء أو املادة واالسم وإ

ت هذه األخرية الصوت املادي بعينه بقدر ما هى األثر سوالصورة السمعية، ولي ا�رداملعىن  

 :ية فحسب تعريف، دوسوسريسالسيكولوجي له أو التمثيل املؤدى من طرف مدركاتنا احل

ا أن العالمة اللسانية أو الدليل هي التأليف بني مبالكلمات ليست سوى صور مسعية ، و 

مبدلوله، ضمن شبكة .فاللغة ما هي إال عالقات تربط داال ،التصور الذهين والصور السمعية 

مل داللته يف ذاته إمنا منبع الداللة تلك حيعالقات تضمن االنسجام، ذلك أن الدال ال 

قابالت الثنائية اليت تتم على مستوى الرصيد اللغوي فالعالمة تشكل ال يستمد قيمته وال تال

مها من طبيعة العالقات القامتة بينه وبني سائر العالمات األخرى ستمدن ذاته، وإمنا يداللته م

فقد يكون للدال أكثر من مدلول يتحدد وفق السياق اللغوي، ومن مث قد يكون املعىن  أساسيا 

 دمل الدال قيما داللية تسمى القيم التعبريية أو األسلوبية فقحيائيا وقد أو احي أو ثانويا تصرحييا
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 طور فهي تتسع باستمرارتإحيائي ، فاللغة ترتع إىل التجدد وال وأخريكون للكلمة معىن تصرحيي 

ح منتقلة إىل جمال داليل جديد، و فترتا ةمدلوالت خمتلفة عن الداللة األصليوقد تنحرف إىل 

اللغوي العام، وذلك  إذن متلك اللغة القدرة على وضع أنظمةإبال غية جديدة داخل النظام

 ا�ازمن العالئق الداللية وتبقى الصلة قائمة بني خمتلف أنظمتها اللغوية، فداللة  صفها نظامابو 

 ا�العن الداللة األصلية، وإمنا يبقى  داللة جديدة تنفصم كليا�اعلى أ ال ميكن أن نتصورها

غيريات داخل ال الداليل للرتكيب احلقيقي فالتطه با�الداليل للرتكيب الداليل حمتفظا خبيط يرب

يفسر ما إذا كان ) ،عرفية ،حالية القرائن املختلفة مقاليةبنمط تواصلي و  نظام اللغة تبقى مرتبطة

إن العالقة اليت . وضعه أم يراد به ما يقتضي احلقيقة عن جتوزبعد أن  ا�ازالرتكيب يراد به 

لداللية العامة اليت تربط الدال ا نساق�ازية، ال خترج عن تلك األتربط الداللة احلقيقية بالداللة ا

وهو الداللة  إذ إن مدلوال أوال. هو حبث يف معىن املعىنا�از اللة مبدلوله، فالبحث يف د.

ازية واألفاق الداللية اليت حددها الداللة ا� احلقيقية يقود بواسطة القرائن إىل مدلول ثان وهو

وميكن أن نلمس هذه . من وداللة اللزومداللة املطابقة وداللة التض: علماء الداللة ثالثة

لفظ أو تركيب حول عن معناه مل كل شاز بأنواعه وهو يا�األصناف من الدالالت يف 

ن والبالغة، فاملعىن وبقيت تربطه معه عالقات حتدد عن طريق قرائن ذكرها علماء البيا األصلي

ازية �األصلية و داللته ا ده الكناية بوصفها صورة بيانية ميكن أن يؤخذ بداللتهالذي تفي

ازي املقصود، فالداللة بناء على ذلك صلي مقصود مالزم للمدلول الثاين ا�فاملدلول األول األ

للغوي يف غري ما وضع اللفظ والرتكيب ا داللة لزوم، فالكناية يف عرف البالغيني هي استعمال

العالقة اجلزئية حيث يذكر  املرسل، ذي ا�ازأما داللة . احلقيقي مع إمكان إيراد املعىن له أصال

الكلي، فهو يعرب عن داللة التضمن الذي يكون فيها املدلول األول  اجلزئي ويراد به املعىن املعىن

وهو الداللة  -حمتوى ومتضمنا يف املدلول الثاين  —وهو الداللة األصلية املذكورة يف السياق 

يف  زية عالقة تشابه كماداللة األصلية والداللة ا�اني الازية املرادة من السياق وإذا كان ب�ا

إذ تشري هذه الصورة البيانية إىل اشرتاك يف صفة أو أكثر بني مدلول أول ومدلول  "االستعارة"
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 معه باملدلول الثاين هي عالقة تضمنجتثان، فعالقة املدلول األول بالصفة أو الصفات اليت 

املدلول الثاين فهي عالقة لزوم ، ، فأي كلمة قد تستدعي أو الصفات ب �اأما عالقة الصفة ذا.

قيما اجتماعية أو ثقافية أو انفعالية، تعكس صورة قائلها وحتدد بعض مالمح اجلانب النفسي 

 املوجودات اليت هلا دوال واملدلول يدرس ملعا ،فاملدلول هو الصور الذهنية اليت متثل املعىن أو فيه

ل يف العالقات اليت يقيمها املدلول مع األشياء اليت يومئ إليها أو من عدة جوانب منها ما يتمث

ومنها ما . يعرب عنها ومنها ما يتمثل يف العالقات اليت يقيمها املدلول مع غريه من املدلوالت

يتمثل يف العالقات اليت تنشأ بني السمات األساسية اليت تتكون منها املدلوالت وتوصل علماء 

وهي تعين : الطريقة الشكلية. للمدلوالت باالعتماد على عدة طرق، منها الداللة، إىل تصنيف

 يربزتصنيف املدلوالت وفقآ للشكل الذي جيمعها يف بنية واحدة بتفرعها عن أصل واحد 

وتفيد أن املدلوالت : ومنها الطريقة السياقية.. معلم -تعليم -يعلم - علم: القرابة بينها مثل

وهي : لطريقة املوضعيةا ومنها. ياقات املختلفةسترد من خالله يف التصنف باعتبار املعىن الذي 

ومنها طريقة . تكلميكون فيهما امل تعين أن املدلول يتحدد من خالل املوضع واملوقف الذي

احلقول الداللية حبيث تكشف عن القرابة املعنوية بني املدلوالت وإذا كان املعجم هو جمموع 

تداول ، فتصنف وتقسم الكلمات وترتب يف نظام خاص، وعلى الدوال اليت تضعها اللغة لل

أساس معني، حبيث تبدو الصلة واضحة بني بعضها البعض فانه يعد من اجلهود الضرورية 

قطاع متكامل من  بأنهعرف أوملان احلقل الداليل  حتدد مفهوم احلقل لذا اللغوية اليتللدراسات 

مرتابطا، مكونا من  اداللي امل قطاعشفهو ي ربةاملادة اللغوية يعرب عن جمال معني من اخل

جون  احلقل الداليل عندكرة معينة و مفردات اللغة اليت تعرب عن تصور أو رؤية أو موضوع أو ف

هو جمموعة جزئية ملفردات اللغة ومؤداه أن احلقل يتضمن جمموعة كثرية أو قليلة من ليونز 

الداليل هو جمموعة من الوحدات املعجمية فاحلقل  الكلمات، تتعلق مبوضوع خاص وتعرب عنه،

ه جمموع الكلمات اليت أناحلقل أي  حيدداليت تشتمل على مفاهيم تندرج حتت مفهوم عام 

تصلة ومقرتنة به، وال م لترتابط فيما بينها من حيث التقارب الداليل، وجيمعها مفهوم عام تظ
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ز بوجود ياليت تتم املتقاربة لكلمات وهو يتكون من جمموعة من املعاين أو ا. يف ضوئه تفهم إال

ا بالكلمات �عناصر أو مالمح داللية مشرتكة، وبذلك تكتسب الكلمة معناها يف عالقا

مبفردها، بل إن معناها يتحدد ببحثها مع أقرب الكلمات  .األخرى، ألن الكلمة ال معىن هلا

وإىل اكتشاف عرى  إىل مجع الكلمات، ئمال دايإليها يف إطار جمموعة واحدة فالذهن مي

األدوات اإلجرائية لتحديد الداللة يف  ميتلكمع بينها، فالكلمات تتثبت إلبراز منهج جتجديدة 

أن التحليل الداليل لبنية اللغة يعد من األمور الضرورية لدراسة مبا اللغوي الواحد، و  املستوى

ث يف الداللة من أمهها إىل البح �دفداللة الكلمة، فقد برزت مقاربات كثرية يف اللسانيات 

حقل داليل  لحقول داللية، وك نظرية احلقول الداللية حبيث أن كل مدلوالت اللغة تنتظم يف

   )lexical(ومعجمي  )champ conceptuel(تصوري : ن من عنصرين مهاو مك

احلديثة مل تعرف املصطلح إال بعد اطالعها على الدراسات  إن الدراسات اللغوية العربية 

ة املتناثرة يف تلك الدراسات متماثلة ومتشا�التعاريف ية الغربية، بل ميكن القول إن اللغو 

يف أكثر  اجراءا تطبيقا واحلقول الداللية  الدراسة العربية قد عرفت ومرتمجة، على الرغم من أن

يف أن اللغويني العرب القدامى قد اهتدوا يف فرتة مبكرة  كعاقبة والشمتمن مصدر وعرب قرون 

، وتأليفهم ا�الىل تصنيف املدلوالت يف حقول داللية ومفهومية، فكانت هلم الريادة يف هذا إ

وجد يف  وقد. الرسائل ومعاجم املعاين والفروق يف اللغة دليل على طريقتهم التصنيفية للمعاين

لية فقد عرف علماء اللغة القدامى احلقول الدال،الرتاث العريب تطبيقا وممارسات لفكرة احلقول 

أللفاظها فمنها ما يدل على أنواع  شامال انت تصنيفممن اللغة نفسها إذ تض اانطالق

و املطر أليب  نباحليوانات والنباتات أو تصنيف مكارم األخالق ومساوئها وتشكل رسائل الل

اخليل أليب عبيدة معمر بن  زيد األنصاري و النبات و الشجر و خلق اإلنسان لألصمعي و

يضم احلمل والوالدة، وأعمار اإلنسان، ، جسم اإلنسان : خلق اإلنسان لألصمعيكتاب   املثىن

وتسميه كل األعضاء، الرأس، العنق، الكتف، الظهر، القلب، الصدر، البطن، اليد، الرجل، ، 

 تداول حديثا عند الغربيني الذينيعرفوا النظرية باملفهوم امل و مل. وأوصاف عامة عن كل منهما
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أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ولكن  يف هم املوضوعية إاللفوا معامجؤ مل ي

ت بعد جهودهم ميكن القول إن نظرية احلقول الداللية تطورت على أيدي علماء الغرب، ومن

 مل تعد نظرية فحسب بل أصبحت منهجاتواصلة، فكانت واضحة املعامل ومعروفه احلدود، و امل

ة مثل النص األديب والرتمجة والتعليمية وصناعة املعاجم وما إىل ذلك ري له تطبيقاته يف جماالت كث

يادين وقد تطورت نظرية احلقول الداللية يف العشرينيات من هذا القرن، خاصة بعدما فرق من امل

ف دو سوسري بني الدراسة التارخيية التعاقبية، والدراسة الوصفية وأوحت فكرة القيمة بتصني

ي بنائي فملبادئ دي سوسري اللسانية وذلك بوضع حتديد وص داللية طبقا املدلوالت إىل حقول

للمعىن، أقر بوجود عالقة داللية بني عدد من مدلوالت األلفاظ يف النسق اللغوي وأدت رؤية 

 ق األصوات أو الصيغة، ففتحت آفاقانظام إىل دراسة بنيوية لنس أ�ادي سوسري إىل اللغة على 

لورت فكرة التحليل اللساين للحقول الداللية يف العشرينيات تبو  .ةالدالل لمجديدة أمام ع

و وبروزيج " جولز"و  1924" ابسن"القرن لدى باحثني أمثال  والثالثينيات من هذا

تراير  أوضحوا طريقة تصنيف احلقول مما جعل نلذياويعترب ايبسن من األوائل  وتراير 1934

سوسرب، إيبسن، ومهبولت  دي: علماء عليه، وهم رتف تراير بفضل ثالثةيفيد من منهجه، ويع

سة تراير التنظيمية حلقل الذكاء ،فبفضل درا واملصدر للفكرة مقارنة بسابقيه بعالذي يعد املن

 راء اليت كانت سائدة يف فرتته، بطريقةاع أن يبلور، وجيمع يف انسجام اآلاستط). األفكار(

إليه وتركزت حماوالته خاصة على احلقول  و ينسبان�مايارا أو منهجا أصبح يعرف تأسست 

،وقد ترك تراير "األنثروبولوجيون واإلثنوغرافيون "يف أغلب األحيان   �ااملفاهيمية اليت قام 

بصمته يف دراسة احلقول الداللية، حيث يعود إليه الفضل يف جتميع األفكار اخلاصة باحلقول 

ى م أطروحات دي سوسرب، فاعتليف دراسا� جتلت فهو من أوائل اللسانيني الذين.الداللية، 

ة مبنية على جمموعة ناملعيفهو يرى أن جمموعة ألفاظ اللغة . املنهج الذي تبناه مركز الريادة

حلقل املفاهيم  ، وكل منها يغطي جماال حمددا)قول دالليةأو ح(موعة كلمات �سلسلة مت

ن من يتكو  ا أم تصورياجميو كل حقل من هذه احلقول سواء أكان مع) .تحقول التصورا(
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ساسا انعكاسات يف حدود تصور ر حيدث أصو قاربة الداللة، و أن التغيري يف التتوحدات م

 نالكلمات، املعربة عنه، ألتغيري على مستوى املفاهيم ينعكس على مستوى  ل، وكاآلخرين

 نهن وصفه باميك "تراير"فمفهوم احلقل الداليل عند  م عالقات متبادلةبني الكلمات واملفاهي

 بعضها البعض من قريبا  بوضعها اليت –يف أغلبها  تقاربة اشتقاقياغري امل جمموع الكلمات

 من ا علميااعرفيا، وإمإم ميدانا كليا حمدد الدالالت، مكوناكالفسيفساء تغطي بالضبط 

التجربة اإلنسانية، فيتحدث بالتايل عن حقل داليل مكون من كلمات تعني اإلدراك أو 

الداللية لنظرية احلقول  الداللة والتطبيق علم  تاريخ ؛ يفربامعت جهدا "تراير" آراءتعد .مالفه

" فيسجربر"وأفكاره  مبادئه ،وقد طور1931عد ازدهرت ب اليت

)WEISGERBER ( وضح التداخل القائم بني مفاهيم اإلنسان وكلماته، وأن حيث

لذي يعكس طريقتهم يف تقسيم الواقع  دثني احملتقسيم القدماء يف التسمية خيتلف عن تقسيم ا

" نانس سكموداه" ألعمال أساسا"تراير"أفكار كما كانت

HANSSCOMMODAN () ثورة  دالداليل يع ملفهوم احلقل" تراير"حتديدوإذا كان

الباحثني، وإن  اقتدى به بعض ت تطبيقاته منوذجارب اعتكبرية يف علم الداللة احلديث، فقد 

للتعديل منها،  مل تسلم من النقد، فوجهت إليها مالحظات ودعوات اآراؤه بنجاح فإ� ظفرت 

جمموعة معينة من  ح بافرتاض وجود حقل داليل بنيتسمفركزت االنتقادات على أن املعايري اليت 

اختيار حقول بعيدة عن ميدان املفاهيم الثقافية  متت معايري لسانية، خاصة إذا سالكلمات لي

مناذجه اإلجرائية، مما جيعل صعوبة حتديد بعض مصطلحات العلوم " تراير"انتقى منها اليت 

ول الداللية ال حتاذي بعضها باإلضافة إىل ذلك فاحلق. املختلفة اليت تتشابك ضمن حدودها

دة نظم ـع قد تنتمي إىل املعجميةدة ـالوح داخل غري متناه بينها، ألنفقد يكون تبعضا، 

ومهما  . وقصده لغرضه مناسبا اهاحلقل الذي ير  باحث يضعها يف لفك لوقتا  ذات رى يفــصغ

ه يبقى ، فإنا�انظرية احلقول الداللية ذ تراير  أو إىل"كانت االنتقادات املوجهة إىل أعمال 

املؤسس لنظرية احلقول الداللية، وأدت هذه االنتقادات إىل تعريف جديد للحقل اللساين، 
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مردودية وفائدة  لوصف نظام املدلوالت اللغوية فكان ذا تأسس على معايري خمتلفة

جورج مولينيه احلقل الداليل بأنه جمموعة الكلمات اليت ترتابط "الختصاصات كثرية، ويعرف

حجارات  رصف الكلمات كما ترصفمت كلماته على أساس االشتقاق، وإذا ما ل  فيما بني ج

ضمن حدود معينة، تنظمه  الت حمصورامن الدال ا تعطى حقالالفسيفساء املتفاوتة، فإ�

عد جورج مونان أول لساين طرح ي، ةالتجربة اإلنسانية إما بطريقة تقليدية وإما بطريقة علمي

يرى أنه ميكن بناء جمموعة  بناء املدلوالت من وجهة لسانية حبتة، إذ ةاولحملضية األساسية قال

سبة إىل جمموع الظواهر اللغوية اليت مكونة من عدد غري متناه من وحدات املعجم اللغوي بالن

 لية إىل مجع كل الكلمات اليت ختص حقالحتليل احلقول الدال اىل تتوافر على معىن يهدف

، والكشف عن صلة الواحدة منها باألخرى، وصلتها باملفهوم العام، وعلى هذا األساس معينا

البحث يف احلقول  ويعد يادالل �اوعة الكلمات ذات الصلة يكون فهم معىن الكلمة بفهم جمم

يدان األديب الذي يتميز باملعاين اإلحيائية والنادرة، كدراسات وخباصة يف امل خصباو  مراالداللية مث

لفظ يف  حث عن جمموع املعاين الذي حيملهيل ملفردات عند شاعر أو كاتب ، فيباحلقل الدال

: الداللية من أمههاأقيمت دراسات عديدة حول احلقول  و قدة خطاب أو خطابات معين

ألفاظ القرابة، واأللوان، والنبات، وأعضاء البدن، وميكن القول إن أصحاب نظرية احلقول 

الداللية يهتمون ببيان أنواع العالقات الداللية داخل كل حقل من احلقول املدروسة، فيحصرون 

اد، التنافر، وليس من الرتادف، االشتمال، عالقة اجلزء بالكل، التض: تلك العالقة يف أنواع منها

منها، على  مشتمال عليها مجيعا، ألنه قد تضم بعض احلقول كثريا الضروري أن يكون كل حقل

: االدارسون احلقول الداللية إىل أنواع منه يقسمحني تقل بعض منها يف حقول أخرى و 

النقيض  نالعالقة بينها على شكل التضاد أل ونالكلمات املرتادفة والكلمات املتضادة اليت تك

يستدعى النقيض يف عملية التفكري واملنطق، فعندما نطلق حكما ما نتأكد من صحته ومتاسك 

تدعي ون األسود يسفالل. ةم يعاكسه، ومن هنا تنشأ احلقول املتناقضبنيته بالعودة إىل حك

بية وهي حقول صرفية، تالحظ يف اللغة العر : ومن احلقول الداللية األوزان االشتقاقية. األبيض
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على قرابة الكلمات  ءبنا ا�الهذا صنف الوحدات يف تبصورة أوضح مما يف اللغات األخرى، و 

وهذا . يف ضوء العالمات الصرفية اليت تعد مسة صورية وداللية مشرتكة بينها داخل احلقل الواحد

شتقاقية النوع من احلقول موجود يف اللغة العربية أكثر من غريها من اللغات، وتنم األوزان اال

ومنها حقل مع األلفاظ يف حقل معني، جتوالبناء الصريف للكلمات عن القرابة الداللية اليت 

وتشمل جمموع الكلمات اليت ترتبط : ومنها احلقول الرتكيبية. ا النحويةعناصر الكالم وتصنيفا�

قول ها ال تقع يف املوقع النحوي نفسه، ومنها احلما بينها عن طريق االستعمال، ولكنفي

تدرجة الداللة، وهي اليت تكون فيها العالقة متدرجة بني الكلمات، فقد ترد من األعلى إىل امل

األسفل، أو العكس أو تربط بني بناها قرابة داللية، فجسم اإلنسان كمفهوم عام يتجزأ 

األطراف  —األطراف العلوية  —البطن —  الصدر—وينقسم إىل مفاهيم صغرية ر الرأس 

ل بعض الدارسني املنهج يفض تقنيات مجيع ا كان من الصعب أن تدرك، ومل)السفلية

بدل مصطلح النظرية أو  و مقاربة جتاه ااستعمال مصطلح) LEHEUR( لوهري"ومنهم

 �امتبلورة بشكل يرقى  كافية، وغريرةصو بكاملة   ت، احلقلية ليستمعظم الدراسا ناملنهج أل

اجلمل ويف  إن املعجم الشعري يقوم بدورمهم يف تركيب.توى النظريات املوحدة املتناسقةاىل مس

كيب برت  بنفسه أو يرتدد وثيقا، وهلذا فهو يف اخلطاب ارتباطا داللتها فهو يرتبط حبياة اللغة

الشعري مكونا أساسيا جوهريا تؤسس عليه بنية اجلملة  املعجميؤدي معناه فالرتكيبة ترى يف 

هذا النظر غري منفصلني وعالقتهما تكوينية ضامنة  حبسبلرتكيب واملعجم ويتحدد معناها فا

تمثل يف تعاقب متواليتني أو أكثر لنفس النظام الشتغال اللغة ومن متظهرات الرتكيب التوازي امل

 —النحوي املصاحب بتكرارات أو باختالفات إيقاعية و صوتية أو معجمية  —الصريف 

على  ماثل بني طرفني أو أكثر و القامتة على أساس الرتادف أوداللية نتناول فيه عالقة الت

عتبار أن احلقل العجمي جنرار أو على أساس التناسب على اأساس التضاد أو على أساس اال

جمع جمموعة من الكلمات تثبت عراها عالقة ما، قد تتحد يف تستهو العائلة اللغوية اليت 

... أو التنافر شتمال أو عالقة اجلزء بالكل أو التضادة أو تربطها عالقة الرتادف أو االالدالل
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ما،  بني مفردات لغة تؤلفنظرية احلقول الداللية على فكرة املفاهيم العامة اليت  سستلقد تأ

دة للصلة الداللية، أو االرتباط الداليل بني بشكل منتظم يساير املعرفة واخلربة البشرية احملد

اللغة نظام، وقيمة كل عنصر من عناصرها  لغة معينة، ألن الكلمات اليت جبمعها لفظ عام يف

خل هذا مبكانه وعالقته دا. النظام بسبب طبيعته، أو شكله اخلاص، بل يتحدد �ذاال يتعلق 

جياورها من كلمات أخرى داخل احلقل  القائم بني الكلمات وما النظام، مما يؤكد الرتاص

عنه أو  أقحمت كلمة يف حقل متناسق أو أبعدتالواحد، أو يف جمموعة من احلقول، حبيث لو 

ضطراب يؤثر يف جمموع مفردات احلقل ،ولتصنيف املعجم ال بد موضعها أدى ذلك إىل ا غري

من القراءة الباطنية التأويلية لكشف الدالالت املبينة والدالالت املسكوت عنها ألنه ال تلقى 

نتقاء املعجم الشعري يدل على دراية أسلوبية وعلى فا 1ون تأويل و ال تأويل بدون تلقيبد

خصوصية املبدع ومتيزه عن غريه ،مث إن إحدى مميزات اللغة األدبية تعويلها املطلق على طاقتها 

ف عن لغة املؤلف وأسلوبه، ومن خالل هذه الطاقة نكش 2اإلحيائية دون الطاقة التصرحيية

ا اخلاصة �وخمتلف العالقات اليت تقوم بني مستويات اخلطاب، فالكلمات تكتسب مدلوال

؛ عرب نتاج السياق وهي برغم من إحالتها إىل مدلول معني، تظهر يف الوقت نفسه ةواملميز 

ن القصدية حمملة مبدلوالت أخرى ممكنة خاصة يف اخلطاب الشعري هذه املدلوالت إن أفلتت م

ليست املقصدية  3:ي ال حتده حدود حيث يقول ريفاتريفال تفلت من فضاء املقصدية الذ

البانية رها على مستوى وحداته رب د يف النص ما يجتبالضرورة احلمولة الداللية بل كل مقصدية 

بارية اليت تشفرها الوظائف الشعرية من وظيفة إخهذه القصدية أي تلك احلمولة اجلمالية، 

مث إن هيمنة حقول معجمية معينة على  نفعالية إىل وظيفة حجاجية،معرفية إىل وظيفة تأثريية ا

شعري ما، حتدد هويته، فإذا ما وجدنا نصا بني أيدينا ومل نستطع حتديد هويته بادئ  نص

ليم بأن سودراسة داللته بناء على التاألمر، فأقرب سبيل لذلك هو حتديد معجمه الشعري 

                                                           
1
 141 صن قضايا التأويل سعيد يقطني م - 

 78 صي قضية البنيوية دعبد السالم املس -  2

 53صمعايري حتليل األسلوب ،ميكائيل ريفاتري  -  3
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: ب املقال واملقام سلكل خطاب معجمه اخلاص، فالشاعر الواحد نفسه تكون له معاجم حب

إىل ذلك أن  أضف  1"إمنا الذي بعث يف مثل ذلك اللفظ املعجمي احلياة الداللية هو الفنان

كما أن  لعام قد يرتاجع عن اهليمنة يف النص ويرتك الصدارة للظاهرة الصوتية والرتكيبية،املعجم ا

على  وإمكانياته مسة التوسع والتلون هي مسة املعجم الشعري الذي يتغري حسب قدرات الشاعر

وحدانيته عرب الزمان واملكان ضمن لغة  اخللق واإلبداع فليس هناك ثبات للمعجم الشعري و

يثرى بثراء النشاط اإلنساين يف ا�االت املتعددة  ا هناك معجم شعري متطور باستمرارما، وإمن

 وأالذاتية إن  الشروطخمتلف ، تتحكم فيه سواء الثقافية الفكريةأواالجتماعية االقتصادية

 يف اآلخريناملوضوعية، فالشاعر يعيش بالكلمة يف بيئته اللغوية، وفيها يتم االتصال بينه وبني 

يرتتب عن  أسلوبه اخلاص ،فبعلم أسلوب املعجم نبحث يف وسائل التعبري للكلمات، وما إطار

إن النظر اىل احلقول املعجمية  2"كان على الدوام جزءا نصيا بامتيازألن اللفظ   "ظواهر نشأ�ا

تسهم دقيقة هدي اجلواهري ال يتأتى إال بدراسة هذه احلقول مبنهجية إحصائية لشعر حممد م

، ألن الطريقة اإلحصائية تضع يدنا على بعض الرتددات  3بدور فعال يف حتديد هذه احلقول

عليها الديوان أو القصيدة يدور  اور اليتحملاليت هي ذات مغزى، فال أحد ينكر دورها يف رصد ا

صوص األخرى وال أحد جيادل يف أن تلك الرتددات تضمن انسجام النص مع نفسه ومع الن

م املتواترة واحلقول الداللية الطاغية يف شعر اليت ينتمي إىل جنسها وأثناء تشخيصي للمعاج

  حممد مهدي اجلواهري، ألفيت جمموعة من املعاجم حتمل دالالت البيئة 

واحمليط الطبيعي بكل مكوناته إن املتحركة أو الثابتة بل حىت اجلمادات واحليوانات نبتته اليت أ

، بل بيئته أزماته ومأساته ومر أعياده وأحداثه الذي ذاق طيبوالرتاب الذي فيه درج والزمن 

شابكة من أسرية واجتماعية وأبعاد ثقافية حتددها معاجم تا امل�االقع مبختلف جتماعيةاال

                                                           
 86الص األديب من أين واىل أين ص:عبد املالك مرتاض -  1
  183 صحامد أبوحامد . د/خوسيه مريا يوثويئو ايقانكوس، نظرية اللغة األدبية تر -  2
  60حتليل اخلطاب الشعري ص: حممد مفتاح  -  3
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كنة بل حىت األمساء، أمساء األعالم واألماكن، وأبعاد إنسانية حتددها حقول معاجم األم

  .واحملسوسات العواطف
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  حــــقـــل الــطـبـيـعـة
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  األول الــــــــفــــــصـــــــــــــــــــل

  حقل الطبيعة  

  :الحقل المعجمي الفرعي للماء 

  البحر ـ  الربكة  ـ الثلج  ـ السيل  ـ الغدير  ـ الغيث  ـ املاء  ـ املوج  ـ النبع ـ  النهر

  :المعجمي الفرعي للنبات الحقل 

  اآلس ـ الدوح ـ الرحيان الزهر ـ الزيتون ـ الشجر ـالنخل ـ النوار ـ الورود ـ اليامسني  

  :الحقل المعجمي الفرعي للترابيات 

  البستان ـ الثرى ـ احلقل ـ الربوة ـ الرمل ـ الروض  األرض ـ                  

 غوطة ـ  الفج ـ املرج ـ الواحةـ السهب ـ الطني ـ ال                  

  : الحقل المعجمي الفرعي للكواكب  

 البدر ـ الثريا  ـ األجرام  ـ اجلوزاء ـ الشمس  ـ الفرقد  ـ القمر ـ  النجم             

 

 

 

 

 

  



18 
 

 

   :حقل الطبيعة 

إن حقل الطبيعة حيتل حيزا هاما  ضمن املعجم الشعري   حملمد مهدي اجلواهري  املعجمية 

،حيث ينقسم إىل حقول معجمية فرعية أو كما يسميها بعض دارسي نظرية احلقول الداللية 

  :ومن بني هده احلقول الفرعية  CHAMPS ASSOCIATIFS 1حبقول تداعي املعاين  

  : ماءالحقل المعجمي الفرعي لل 1

البحر ـ  الربكة  ـ الثلج  ـ السيل  ـ الغدير  ـ { :يتشكل هذا احلقل الفرعي من الليكسيمات التالية

  .}الغيث  ـ املاء  ـ املوج  ـ النبع ـ  النهر 

  :البحر 1-1

  :2قائال " لبنان يا مخري وطييب "ذكر اجلواهري البحر يف قصيدته 

  خضر السهوبيف البحر ،يف *** يف السفح يف قمم الثرى 

إن ما حيدد التوظيف الداليل لكلمة البحر هو وجودها ضمن جمموعة وحدات رصفت يف نظم 

يصور جماالت من الطبيعة جال �ا نظر الشاعر فقد سرح طرفه متأمال يف كون اهللا جيوب  3تتابعي

السفح والقمم معرجا على البحر حيث استمد سيميم البحر معىن خاصا من خالل موقعه يف 

مدعاة للتدبر فقد جرت الكلمة يف سياق انفعايل منبثق عن فكرة ،نظم إذ يوحي خبلق عجيب ال

دينية وهي تعجب الشاعر من خلق اهللا ،هذا االندهاش والتعجب يغوص يف البنية العميقة 

لليكسيم البحر إىل عامل ميتالغوي احيائي يبتعد �ا عن الداللة املعيارية العائمة على بنيتها 

                                                           
1 Ledent compendre la Sémantique p 206  
   52ص  5ج لبنان يا مخري وطييب  قصيدة،اجلواهري  ـ ديوان 2
   Meaning theory Firths P 19ـ  3
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، هذه الطاقة الداللية اليت بطن �ا الشاعر ليكسيم البحر هي اليت ميزت وحداته  السطحية

   1واكتسب نسيجه فرادة أسلوبية

*** 

  : البركة2 ـ1

من مظاهر الطبيعة ورموز سحرها الربكة وقد وظفها اجلواهري  كمشبه به لريمز إىل مجال العينني 

الربكة "مع العنصرين املركبني حينما تناول وقد زاوج بني عناصر أخرى من الطبيعة مبا يتناسب 

  :2فقد زاوجها بظالل السرو يف قوله "

  لك كالربكتني حتت ظالل السرو ؟ رقا واوغال 

  ...... عينان                                   

فصورته  مركبة  ،مل يكتف الشاعر بذكر عنصر طبيعي منفرد إمنا زاوجه مبا يتناسب معه يف الطبيعة 

ظرف مكاين وهو دال  " الربكتان حتت ظالل السرو"من عناصر نسجت الطبيعة مجال تركيبها ف

رمزي مكثف جلمالية الصورة وقد نشأ هذا الرتكيب من اختيار وانتخاب �موعة عناصر من 

ووجه "الربكتني "الطبيعة يلحمها حسن التجاور فتشبيه الشاعر للعينني اختار له من الطبيعة مشبها 

ه غري املصرح به هو االتساع وهو من الصفات اجلميلة اليت طاملا افتنت �ا العرب كميزة مجالية الشب

وحىت ينشأ التوازن منطقيا فقد  أتى بالربكة مثناة لتتوازى  مع العينني وهذا االرتباط العددي  ناشئ  

سرو وظالله املمتدة من املصاحبة  اللغوية  بفعل التجاور والتمثيل فقد ربط صورة الربكة بشجر ال

وهذه الزيادة يف املبىن تنضوي حتتها زيادة يف املعىن  فهناك تشبيه آخر مستوحى من الصورة 

املكتملة فشجر السرو شبيه باألهداب احمليطة بالعينني ، وهذا ما ذهب اليه جورج الكوف بقوله 

مث ان هذا  More of form  is  more of  contents 3الزيادة يف املبىن زيادة يف املعىن:"

                                                           
1 M/Riffaterre : essais de stylistique structuralep56  

 164ص  2أفروديت ج  2
3 P127 George lakoff and mark johnson metaphor welive by 
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املبىن يتسم بتناسق  عناصره فالربكتان يكتمل مظهر مجاهلا بتناسبها مع جزء مكمل جلمال الصورة 

وهو ظالل أشجار السرو فهذه الصورة توازيها صورة أخرى تقابلها يف ا�ال وهي العينان وجماورة 

لتعبريية ما اعتربه جاكبسون األهداب هلا ، إن هذه املزاوجة بني األشكال واختيار األدوات ا

إن النص األديب خطاب ذو أسلوب منظم يرتكز على اختيار : "  1املشكل للنص األديب بقوله

  " األدوات التعبريية واملزاوجة بني األشكال  

*   *   *  

  

  :  الثلج 3ـ1

ت متنوعة إن ارتفاع نسبة التكرار يف كلمة ما وسيطر�ا على حيز هام من املعجم الشعري له دالال

،بيد أن تنوع املعجم الشعري وثراء مادته املعجمية له تفسريات مغايرة ، وقد النكون مغالني اذا 

وصفنا املعجم الشعري للجواهري بالثراء ،وليس  أدل  على ذلك من تنوع وكثرة الكلمات اليت 

مربراته فلفظة استخدمها الشاعر يف حقل الطبيعة و إن قل تواتر بعض الكلمات �ذا احلقل فله  

ال تتواتر إال يف النزر القليل وقد يكون مرجع هذا خلو الطبيعة األم اليت صقلت مواهبه يف " الثلج "

حداثة سنه من هذا العنصر ، أما ذكره لعنصر الثلج فهو دليل تنوع وتفتح على خمتلف أنواع 

ت  بتنوع واختالف  املناخات وهو يف حياته أشبه بالرتوبادور حيث جاب  أقطارا كثرية متيز 

مناخا�ا والشاعر ابن بيئته ، فقد عاش فرتة من حياته بلبنان و�ا جبل لبنان اليبارحه  الثلج 

 : 2وكذلك عاش برباغ وهي مدينة أوروبية الختلو من الثلج الذي ذكره يف قوله

  ومجر ملنجمد بارد***  وانك ثلج جلمر الغضا 

                                                           
1 roman jackobson : essais de linguistique generale tome1 p62 
 281ص  4قصيدة الناقدون ج ،اجلواهري ــ ديوان   2

  23ـ ابو خراش اهلذيل الديوان  ص 3

 98ـ كعب بن لؤي الديوان ص 4



21 
 

إمنا تلفظه على لسان متطفلي مائدة النقد ، فحينما يلبس اليعد اجلواهري مرسال هلذا اخلطاب  

احلقد والنظرة الضيقة ثوب اجلرأة يقوالن للثلج انك مجر الغضا ، وقد وظف الشاعر  لفظ الثلج 

بغرض ذكر الربد الشديد كمعادل داليل ومما يوضح ذلك ذكر اجلمر، فهذا التقابل الضدي ميثل 

انبنت العالقة الداللية على  أساس التضاد وهي إحدى توازيا على املستوى الداليل حيث  

العالقات الداللية اليت صنفها مولينو  وتامني  يف ذكرهم  ألصناف التوازيات ، فالفكرة تستجلى 

حينما يقابلها ضدها فهو الذي مييز حدودها ويكشف خصائصها ، فعالقة التقابل وان كانت 

املقابل بل حياته كامنة يف وجود نقيضه وقدميا  ضدية فكل طرف إمنا يستمد هويته من الطرف

،إن املخيلة اخلصبة هي أداة توليد الصور الشعرية وهي  ''وبضدها تتميز األشياء ''قالت العرب 

كنانة اجلواهري اليت يستل منها دافق السنن الذي جيد فيه القارىء غري قليل من املتعة الفنية 

ني تفحصنا للبنية العميقة للبيت الذي وردت به لفظة الثلج والفائدة املعرفية اليت حنن واجدوها ح

فالسخرية اليت يبطن �ا نصه تكشف املالء الذي يزهو به اجلواهري، بل فضاضة متطفلي النقد 

ومنتحليه جتعلهم  يتبجحون دون خجل بقلب املوازين، فيصفون الثلج البارد بنقيضه على التمام 

العربية اجلواهري يف توظيف الثلج فما مييز توظيفه فرادة داللته بأنه مجر الغضا  ،وقد سبق شعراء 

وقد أورده بعض شعراء العربية بداللة الراحة والطمأنينة واهلناء كقول أيب خراش اهلذيل  : اإلحيائية 

:1  

  أضاع الشباب يف الربيلة واخلفض * * *     ومل يك مثلوج الفؤاد مهيجا                    

  2:بن لؤيأو قول كعب 

  جلمع لؤي منك ذلة ذي غمض * * *     لئن كنت مثلوج الفؤاد لقد بدا                   

  3:أو كقول األعرايب 

                                                           
 87ص الديوان أبوخراش اهلذيل   1
 48 كعب بن لؤي الديوان ص   2
 21ص  الديواناألعرايب    3
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  بالد األعادي ال أمر وال أحلى * * *      فلو كنت مثلوج الفؤاد إذا بدت                   

  1:أما أبو عبيد فيورده بصيغة الفعلية 

  مولية مل يستطعها الرود * * *  يف روضـة  ثلج الربيع قرارها                 

  2:أما حممد بن شجاع فيورده يف حايل االمسية والفعلية 

  خيال مثلوجا وان مل يثلج* * *     قلت جىن النحل مباء احلشرج                  

ج يف الشعر العريب نالحظ أن للبيئة دور بعد اطالعنا على هذه التوظيفات والنماذج املتعددة للثل

حاسم يف حتديد ظالل البنية العميقة للكلمة وهذا ماذهب إليه هيبوليت تني  يف نظريته أثر البيئة 

يف حال الفعلية "الثلج"احلاسم يف اللغة عموما ويف املعجم الشعري خاصة فالعرب تستخدم لفظ 

ج الصدر وهذا التعبري ناتج من تأثري بيئة املناخ أمسعين كلمات تثل:  مرفقا باالستحسان فنقول 

العريب احلارة اليت دفعت بالعريب إىل أن يستحسن ويطمئن ملا هو بارد كالثلج ، على عكس الغرب 

أمسعين كلمات تدىفء القلب ، إن هذا دليل على أن :الذين يستحسنون ماهو داىفء  فيقولون 

ناخ وغريها من املؤثرات اليت ميكن أن نستشف بصما�ا من اللغة تشحن بروافد كثرية منها البيئة وامل

  .احلقول املعجمية الطاغية على اللغة عموما أو باألخص لغة الشعر 

***  

  : السيل4 ـ1

السيل املاء الكثري السائل وهو مصدر يف األصل لكنه جعل  امسا :" 3عرف الزبيدي السيل فقال

أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَساَلْت َأْوِديٌَة ِبَقَدرَِها  {هللا تعاىل قال ا." للماء الذي يأتيك ومل يصبك مطره 

ِلَك   ۚ◌ َوِممَّا يُوِقُدوَن َعَلْيِه ِيف النَّاِر اْبِتَغاَء ِحْلَيٍة أَْو َمَتاٍع زَبٌَد ِمثْـُلُه  ۚ◌ َفاْحَتَمَل السَّْيُل َزَبًدا رَابًِيا  َكذَٰ

                                                           

 36ص   الديوان ابو عبيد1   
 61ص الديوان حممد بن شجاع    2
 251تاج العروس من جواهر القاموس الزبيدي   3



23 
 

َفُع النَّاَس فـََيْمُكُث ِيف  ◌ۖ َفَأمَّا الزََّبُد فـََيْذَهُب ُجَفاًء  ۚ◌ َيْضِرُب اللَُّه احلَْقَّ َواْلَباِطَل  َوأَمَّا َما يـَنـْ

ِلَك َيْضِرُب اللَُّه اْألَْمثَالَ   ۚ◌ اْألَْرِض  ْلَناُهْم  {. 1}َكذَٰ ِجبَنَّتَـْيِهْم َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوَبدَّ

مجعه السيل سيول ، استخدمه اجلواهري  2}  َجنَّتَـْنيِ َذَواَيتْ ُأُكٍل َمخٍْط َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليلٍ 

  3: يف صورة بالغية كمشبه به يف قوله 

  من الغيظ سيل سد يف وجهه ا�رى***  مضت حجج  عشر ونفسي كأ�ا 

فطاملا زاوج  الشعراء  بني هذين الوحدتني ،بالسيل البحر  من املصاحبات اللغوية اليت علقت

فالسيل ،املعجميتني حيث طبيعة العالقة اليت تربطهما هي عالقة اجلزء بالكل أو الفرع باألصل 

فرع يصب يف األصل فتجتمع أجزاء السيول لتصب يف الكل وهو البحر لكن سيل الشاعر سد يف 

نفسه و ا�مر سيلها إال أن هذه النفس سد يف وجهها  وجهه سبيل البحر من الغيظ فقد جاشت

السيل " سبيل البحر فحىت يصور  الشاعر حالته النفسية استعان بالطبيعة ووظف بعض عناصرها 

وتلك حيلة تعبريية أطلق اجلواهري  املعىن من خالهلا  خارج أسوار البىن املعيارية إىل  بىن   "  

فيكون هلا أكثر من معىن ضمن مساحات  4النفعاالت النفسية احيائية حتمل انفتاحا على عامل ا

النص األديب والطرح السيكولوجي ويف موضع آخر عند اجلواهري يثين السيل عن مصبه وان كان 

  5: عرما ففي قوله 

 فأدريها فيثين سيلها العرم***    فسرت �جك تطغى عندي الكلم  

فيشبه الكالم بأنه سيل ووجه  الشبه الكثرة إال انه يثين وهذا وجه شبه بني الشاعر وخماطبه زعيم 

فكالمها لديه سيل عرم من الكالم إال انه يكبح مجاحه فيدريه " مجال عبد الناصر"الوحدة العربية 

زن  املعنوي فهي بناءا على أساس  من  التوا" السيل "ويثنيه، وقد اختار الشاعر الوحدة املعجمية 

                                                           
  16سورة الرعد  آية رقم  1
   16سورة  سبأ   آية رقم  2
   85ص  2احملرقة ج : اجلواهري قصيدة ديوان 3
  2ص  عزيزالتميمي منظومة القراءة  سلطة النص 4

   257ص  5اخلطوب اخلالقة ج  اجلواهري قصيدة ديوان 5 
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تقابل  الكلم وتتجاور مع مصاحبة هلا وهي العرم وتلك صفة الزمة  للسيل وهذا التعاقب املبين 

  .الرتكيب وانسجاما يف التأليف على حسن التجاور أنتج تالمحا يف

*   *   * 

  : الغدير  5- 1 

لته يوم الشهيد وكذلك ذكر اجلواهري الغدير يف مواطن شىت يف قصيدته الشهرية املقصورة ويف مطو 

" القرية العراقية"حينما عرب عن  افتتانه  بالريف العراقي  وراح يصف مباهج  الطبيعة يف قصيدته 

  :   1أما يف املقصورة فيصف الضفادع  مفتتنا جبماهلا  قائال 

  من صاف منكن أو  من شتا***  وألبسكن  مجال  الغدير 

 :  2عب بن لؤيارتبط ذكر الغدير  بالضفادع فقد قال ك

  مثل الضفادع  يف غدير حيوم***  صغارها مثل الرىب وكبارها 

اختزنت ذاكرة اجلواهري هذا البيت وأعاد تشكيل صياغتها وفق  ماصادفه ، فحررها من سياقها  

األول حيث اكتفى الشاعر فيه بوصف الضفادع  حتوم يف الغدير وصهرها يف سياق  جديد فكسا 

هذه الصورة اليت احتفظت باجلوهر وشخصت مجال املعىن  وكشفت أن الضفادع بالغدير ،  

الشاعر أفاد من التناص لكنه مل يكن جمرد نقل قسري  استنسخ فيه الصورة إمنا صهرها يف بوتقة 

معارفه وأعاد  صياغتها وفق رؤية شعرية جواهرية حمظة تنم عما اختلج  مبخيلته من مشاعر  

ر قواعد املنطق إذ جعل من مجال الغدير  لباسا للضفدع  فابتعد بنا  وانفعاالت  قد كسر �ا الشاع

عما هو مألوف ليفاجئنا  بصورة تعج  بطاقة ومحولة داللية تضطرنا اىل امتطاء التأويل للوصول إىل  

                                                           
  156ص ،0 3ج ،املقصورة  اجلواهري قصيدة ديوانـ  1
  73الديوان ص،كعب بن لؤي   2
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يوم "كنهها اجلمالية ، ويواصل اجلواهري مدنا بصور تعج باملفارقات الداللية ففي إحدى مطوالته 

  :  1ليقو " الشهيد 

  وتقلك اهلضبات واآلكام*** لتضمك الغدران  يف أحضا�ا 

إن البنية  السطحية اليت  يظهر فيها الغدير فاعال  لفعل إنساين  حمض داال على سلوك إنساين 

ترفل بالشعرية فاحتة أفق التأويل  لتنحرف عن السنة اليت " لتضمك الغدران " خالص  وهو الضم 

ليحتويه  العدول جمليا  احيائية املشهد املتمثل يف اعتزاز الطبيعة وازدهائها تلفظ  هذا الرتكيب 

بالشهيد  الذي أشار إليه اجلواهري بفعل الضم وهوفعل  دال على االعتزاز واحملبة ، فرتكب البنية 

العميقة هلذا البيت صورة جتريدية موحية مشحونة بأمسى العواطف جتاه الشهيد مضطلعة بوظيفة 

ية متوهجة  ومثرية  مارست سلطة قيدت شوارد ذهن القارئ، ومن التوظيفات  الكثرية للفظ انفعال

  :  2قوله" الغدير "

  من على جانبيه روض عشيب***  ولقد هزين مسيل غدير

إن الداللة الشعرية للفظ الغدير التتصور خارج املركب يف إطار معزول بل تتضح وتستكمل من 

خالل السياق فالغدير دال  استجليت قيمته الفنية  مبزاوجته  بالروض العشيب ألن البنية العميقة  

ان الشاعر للبيت تتجاوز الشكل اللفظي اللغوي لتشرع يف نقل القيمة  الوجدانية واملتمثلة يف افتت

  مبظاهر الطبيعة كبؤرة ركز الشاعر على دركها  

*   *   *  

  : الغيث 6 ـ1

من بني ا�موعة الداللية املنضوية حتت املاء الوحدة املعجمية الغيث هذااللكسيم مل يرد تواتره 

اذا اكتسب من خاصية قلة التواتر طاقته التأثريية " saturation"بنسبة تفقده درجة التشبع 

                                                           
 168  ص،03ج  ،"يوم الشهيد "  اجلواهري قصيدة ديوان ـ  1
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اعتمد ميكائيل ريفاتري هذه األطروحة حينما اعترب الطاقة التأثريية تتناسب عكسيا مع درجة حيث 

التواتر فكلما تكررت الكلمةضعفت مقوما�ا األسلوبية وفقدت شحنتها التأثريية ومالت اىل 

، مث إن هذه الندرة يف االستعمال تدفع املتلقى إىل  1االبتذال وفقدت بعض مجاليتها األدبية

صطدام  بعناصر جديدة تشكل أمامه  هرمونية  نصية غري متكررة ، تولد لديه االندهاش الذي اال

ينتقل به إىل اقتناص الشعرية  الكامنة وراء جتدد  املعجم  الشعري  وابتعاده عن رتابة التكرار 

كان  املمجوج الذي يسوق القارئ  إىل اإلمالل  و إضعاف اجلذوة الشعرية للنص وإمخادها، و ملا 

العرب يبتهجون لنزول الغيث ويضربون ملنازله أكباد اإلبل فهم يغضبون لنزول النزر القليل منه ويف 

  : 2هذا يقول اجلواهري 

  ولقد يغضبون أن ينزل الغيث شحـــيــحـــا واألرض عطشى تلوب

و فاعال لفعل بالبيت مركزي فعالقته مبجاوراته مرتبطة ارتباطا  حنويا وثيقا فه" الغيث "إن ليكسيم 

، وهناك إرتباط يتجاوز البنية الرتكيبية النحوية وهو " شحيحا"وهو صاحب احلال اليت تليته "ينزل "

االرتباط املعنوي املمتد عرب البيت ففعل الغضب سببه نزول الغيث  شحيحا وحىت األرض فهي 

عبريية من أمهيتها املعنوية العطشى للغيث ، وبالتايل فان الوحدة املعجمية  الغيث تستمد قيمتها  الت

ودورها يف الرتكيب النحوي مث إن الغيث  له داللة حياتية أساسية  فما مسي الغيث غيثا إال ألنه 

يغيث الناس وحيييهم وجينبهم اهلالك ، ويتناسب معناها مع تشكلها الصويت فصدور احلرف االول 

منفتح لتمتد  الكلمة يف �ايته  من داخل اجلهاز النطقي  وهو صوت طبقي احتكاكي جمهور" غ"

اىل الثاء وهو صوت أسناين احتكاكي مهموس منفتح وقد توسطهماصوت الياءوهوصوت واسع 

االنفتاح جمهور منفتح شبه طليق وكأين بالكلمة ندائية  تصدر من داخل اجلهاز الصويت لتنتهي 

عل الكلمة  رسالية  جيتذ�ا منفوثة إىل اخلارج وهذا النداء الصادر من املستغيث اىل املغيث جب

                                                           
1 M/Riffaterre : essais de stylistique structuraleP68 
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طرفان باعث ومتلقي ، وقد تناص اجلواهري مع لسان الدين  بن اخلطيب يف ربط الغيث مع  

  : 1الشح فهذا  الرتكيب  الذي  أورده اجلواهري سبقه  اىل طرقه لسان الدين بن اخلطيب يف قوله

  ناه يندفق اندفاقا فمن مي***  إىل الغيث الذي إن شح غيث                          

إال أن لسان الدين بن اخلطيب  أورد ذكر الغيث يف إطار مدحي مقتفيا �جا سلكه كثري من 

  :  2السابقني حيث ربطوا ليكسيم الغيث بالسياق املدحي ومنهم منجك باشا  يف قوله

  وغمام الندا اذا الغيث شحا*** بدر أفق العال ومشس  املعايل

كرم ممدوحيهما بديال لشح الغيث ، إن توظيف  مد فضاء  الرؤية اىل   فكال الشاعرين  جعال من

املغيث كطرف باعث ممد يقابله املستقبل كطرف مستغيث مستقبل  بل يظهر طرفا آخر  وهو 

املستغاث له كاألرض و احليوانات  وملا كانت للفظ الغيث  دالالت متفاوتة ومتنوعة أكسبته  

ف إمكانيات  االختيار وسبكت عرى التأليف ، ويف موضع  إحياء مكثفا اعتلت بواسطته مصا

:                                                                                                                             3بصيغة اجلمع قائال" الغيث " آخر  يذكر الشاعر 

  مثل الغيوث على الزروع سواكبا*** هذي األكف  على الصدور نوازال 

  

          

  

                                                           
  167 صلسان الدين بن اخلطيب ــ الديوان  1
  44ديوان صالمنجك باشا  2
  296ص  3الوتري ج  اجلواهري قصيدة ديوان 3
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شبه األكف بالغيوث ووجه الشبه بني الطرفني هو النفع واإلفادة فالسياق يوضح أن أكف  

وهي من املصاحبات اليت ارتبطت سواء على " سواكبا"الطبيب تنزل على الصدر كالغيث بصفة 

  1:مستوى البنية الرتكيبية أو على مستوى الصورة وقد طرق البحرتي هذا يف قوله 

  الَسواِكبِ  الغُيوثِ  ِمثلِ  َعلى ِحبَقٍّ        َوُمحُرها الُدموعِ  بيضُ  اِنَسَكَبت َوال

  2:ويشرتك البحرتي مع لسان الدين بن اخلطيب يف اختيار نفس الصورة يف قوله 

  كما مهلت مزن الغيوث السواكبا*** وجودا بوبل الدمع �مي شؤونه 

  : بيه فطرفاه عند اجلواهري اختلف البحرتي ولسان الدين بن اخلطيب مع اجلواهري يف طريف التش

  .    الغيوث / الدموع : األكف أما البحرتي فطرفا التشبيه عنده /الغيوث 

  الغيوث  الدموع  األكف

  مجع+  مجع+  مجع+

  مائع+  مائع+  صلب+

  طبيعي+  إنساين+  إنساين+

  نازل+  نازل+  نازل+

  

هذه األطراف تشرتك يف مقومات كثرية وختتلف يف بعض املقومات فالدموع مقوم إنساين بيد أن 

الغيوث من الطبيعة وهذه املعادلة اليت اشرتك فيها الطرفان يف جمموعة من املقومات األساسية 

أنتجت تشاكال على مستوى طريف الصورة واختلفا يف مقومات ثانوية شكلت مساحة مميزة  

                                                           
 161البحرتي ـ الديوان ص 1
 77لسان الدين بن اخلطيب الديوان ص 2
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لصورة قوة وإحياء غذت شاعرية املشهد وأغنت شعرية القصيد ؛أما ابن الرومي فقد أكسبت ا

  :  1ارتقى بالصورة إذ جعل األكف مصدرا للغيوث ، منها �طل فقال

  وعمن بكفيه الغيوث الروابع  *** فكيف الغىن عمن مبعروفه الغىن                   

ناشئ من " ي وابن الرومي ولسان الدين بن اخلطيبالبحرت " إن هذا التناص بني اجلواهري وسابقيه

تلك املعرفة املختزنة يف ذاكرته من بنيات بلورها إبداع الشاعر يف مقول جديد حيمل مقصدية 

وصفية لصنيع الطبيب معربة عما احتدمت به جوانبه من فرط إعجاب  بالرسالة اإلنسانية  

هو خرق العرف " الغيوث "ادة توظيف ليكسيم واالجتماعية اليت يؤديها الطبيب ومما تتسم به فر 

  .املدحي النفعي التكسيب واالنتقال به إىل مدح القيم 

***  

سائل عنصر التكون احلياة إالبه ومن دونه تنقرض احلياة وهلذا قال املوىل تبارك  :الماء 7 ـ1

مطرا أو  تنوعت أشكاله فمايسقط من السماء كان2}}وجعلنا من املاء كل شيئ حيا {{وتعاىل  

اخل وقد مجعت هذه األنواع يف حقل ...غيثا  ومنه ما يشكل حميطا أو حبرا ومنه ما يشكل �را 

خاص حتت اسم حقل املاء،حيث ذكره اجلواهري يف عدة مواضع فوظفه بقصد تبيني خاصية 

  : 3الشفافية وإحيائها اجلمايل يف قوله

   الغروراما يستثري... فيه ...حنو محامها ترى من خالل املاء 

 :4أو للداللة على الغيث يف قوله

 لو أتت دمية علينا سكوب*** أترى كان يعوز اهللا ماء 

 :1وكذلك لنفس الداللة يف قصيدة املقصورة

                                                           
 106بن الرومي ـ الديوان  ص ا 1
  30سورة االنبياء آية رقم  2
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 ختبط طورا وطورا صفا*** وكنا أناسا كماء السماء 

لعشب يف وحينما أراد أن يعرب عن دماثة خلق أهل تونس ورقتهم حياهم بروح رقيقة متسح املاء وا

 :2قوله

 رقيق احلواشي ميسح املاء والعشبا*** وحيا القباب البيض روح كأهلها 

  :3أما يف قصيدته عن أيب العالء فيقول

  ورفوف حتمل الكتبا....وذهنه*** وكوز املاء يرفده  على احلصري

خالل  رمز اجلواهري بكوز املاء إىل زهد أيب العالء يف احلياة وتقشفه و يستدل هذا املعىن من

تسييق الوحدة املعجمية فاملاء كدال عائم على سطح البنية يبطن معىن مقصود تكشفه 

مها رمزان حلياة التقشف وعلى "الكوز"و"احلصري"املصاحبات اللغوية املشكلة لنسيج البيت ف

قارئ البيت أن يستنطق هذه الدوال وما حتمله من شحن وما بطنت به من معاين الزهد والتقشف 

  ميثالن عنوان شخصية أيب العالء املعرياللذان 

  :  4أما يف قصيدته أنتم فكريت فيقول

  ومين الظامي بعذب الورود*** أنا كاهلدهد أستدل على املاء  

مما نالحظه يف هذا البيت هو ارتباطه ببعض املصاحبات اللغوية اليت اشرتكت معه يف نسيج البيت  

  : 5كالظمأ والورود فابن الرومي يقول 

  ولكن السبيل اىل الورود***  ماء ويب عطش شديد أرى

                                                                                                                                                                                
 213ص  3ج املقصورة ديوان اجلواهري قصيدة ـ  1

 64ص  3ج تونس  ديوان اجلواهري قصيدة ـ  2
 84ص  3ج أيب العالء ـ ديوان اجلواهري قصيدة   3
 73ص  5ج أنتم فكريت ديوان اجلواهري قصيدةـ   ـ 4
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فقد ارتبط ذكر املاء بالعطش والورود عند ابن الرومي وكذلك وجدناه يف بيت اجلواهري حيث 

صاحب املاء ذكر الظامي وهي صيغة اسم فاعل من الظمأ أي العطش وكذلك ارتبط بالورود اليت 

بيت دالية ابن الرومي ، فعلى مستوى املعىن وردت قافية لكال البيتني سواء بيت اجلواهري أو 

يتمحور البيتان حول معىن مركزي واحد وهو وجود املاء املرفق بالعطش وعدم  التمكن من الورود 

   1وهذا التناص املعنوي تلقائية حدثت تكراريته كاجلادة ترمسها أقدام املارة

***  

  : الموج 8 ـ1

من املاء فوق املاء ،والفعل ماج املوج واجلمع أمواج  وقد املوج ما ارتفع {: 2عرفه ابن منظور فقال 

: ماج البحر ميوج موجا وموجانا ومؤوجا ومتوج اضطربت أمواجه وموج كل شيء وموجانه 

ماج الناس  دخل بعضهم يف { :  3وزاد على هذا اخلليل بن أمحد الفراهيدي قوله} اضطرابه

  }بعض 

  : 4الء قائالوقد وظفه اجلواهري يف قصيدة عن أيب الع

  واليشق طريقا يف اهلوى سربا***** ال موجة الصدر بالنهدين تدفعه 

اجته اجلواهري باملوجة إىل معىن االضطراب والتداخل وهي صورة بالغية مركبة موغلة يف اإلحياء إذا 

استعار التموج واالضطراب إىل حركة النهدين وتلك صورة توحي بالتأثري وإحياء الغريزة اجلنسية يف 

الكرتاث بالغريزة اإلنسان وهذا مانفاه عن أيب العالء وهي كذلك كناية عن زهده يف النساء وعدم ا

                                                           
 56اخلطيئة والتكفري ص : ـ  عبد اهللا حممد الغذامي  1
 مادة موجبن منظور لسان العرب  2
 347العني اخلليل بن أمحد الفراهيدي ص  3
  87ص  3ابو العالء ج ديوان اجلواهري قصيدة  4
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اجلنسية ، واجلنوح باملوج اىل هذا املعىن ليس ابتداعا وتفردا من الشاعر إمنا نسجت العرب على 

   1: األصغرهذا املنوال ومن ذلك قول ابن هاىنء 

  يكاد يغرق فيه املئزر**** زعزعت موج الردف يف مئزر 

  : 2أما أبو الفضل  الوليد

  ضضته أشعة البدرقد ف**** والصدر موج يف سكينته 

فكال الشاعرين وظفا املوج مبعىن حركة التموج واالضطراب فموج الردف توحي حبركة الدفع 

واخلفض أما أبو الفضل فقدم مفارقة قابل فيها بني اخلرب واحلال فيخربنا عن الصدر بأنه مضطرب  

قة يستقر دركها حىت وان أبدى ظاهره سكينة فالتقابل الضدي بني املوج و السكينة حيدث  مفار 

حينما يستقر املعىن بالذهن وذاك اإلحياء هو الشفرة اليت بطنها اجلواهري بلفظ املوج الذي حتددت 

و�ذا عدت لفظة املوج مضمارا لعالقة إشكالية بني املعىن ا�ازي  3داللته من خالل السياق 

انتقل  �ا إىل شساعة ا�از و فلم يستخدمها اجلواهري  استخداما معياريا إمنا   4واملعىن املرجعي 

الداللة املوحية باالضطراب وهذا التوسع الداليل من شأنه أن يغذي الفضاءات الشعرية  ويكشف 

مدى غىن املبدع بالشعرية الفياضة الدافقة وغري هذا التوظيف كانت استعماالت أخرى للكسيم 

  : 5فه للكسيم املوج يف قوله املوج إال أ�ا مل تتعد نطاق الداللة  املرجعية ماعدا توظي

  .سدوا عليه منافذا ومساربا ***  يتبجحون بأن موجا طاغيا  

إن املوج الذي سدت عليه املنافذ ليس املوج احلقيقي إمنا جحافل الناس اليت تشبه يف مدها 

 وتدافعها اضطراب املوج الذي وصفه بأنه طاغيا وما فكرة سد املنافذ واملسارب أمامه جمرد تبجح 

وهلذا اختار اجلواهري لفظ املوج ليعرب عن معىن فخري ينتصر به للشعب ويزدهي به ، وهذه 

                                                           
 79الديوان ص ابن هاىنء االصغر 1
 45 أبو الفضل  الوليد الديوان ص 2
3 LEICH:DECONSTRUCTIVE CRITICISM /P47 
4 JACKOBSONROMAN:CLOSING STATEMENT P358 
  401ص  3الوتري ج ديوان اجلواهري قصيدة ـ   5
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احلمولة النفسية  هي لون طاغي على أسلوب اجلواهري متثل يف نزعته اإلصالحية املتمردة 

  .والثائرةعلى كل ألوان الظلم 

*   *   *  

  :ـ أ ـ النبع   9ــ1

  :1قائال" دجلة اخلري "مناسبات خمتلفة فقد ذكره يف ذكر اجلواهري النبع يف قصائد عدة و 

 على  الكراهة بني احلني واحلني **** يا دجلة اخلري يا نبعا أفارقه    

  :2وكذلك قال

  نبعا فنبعا فماكانت لرتويين **** إين وردت عيون املاء صافية 

  :  3وكذلك يف قصيدة خلفت غاشية اخلنوع بذكره يف البيت التايل

  نبع األسى ومخيلة الضراء **** وأوالء أزهاري يرعرع نشأها 

  : 4ذكره قائال" يا أم عوف "أما يف قصيدة 

  نروي بنبع مهوم فجرت فينا **** وأننا حني يروي  الناس نبعهم 

يالحظ التشاكل احلادث على " النبع " إن املطلع على توظيف اجلواهري للوحدة املعجمية 

مستوى املعىن فالداللة املركزية للنبع هي مصدر تدفق املاء الكثري وقد نادى الشاعر دجلة وجعل 

فت مث استبدل عيون املاء بالنبع ، أما يف قصيدة خل" يا نبعا "من النبع مرادفا للنهر إذ ناداه 

فيضيف األسى وهو أمر معنوي إىل النبع " نبع األسى " غاشية اخلنوع فإنه يوظف يف الرتكيب 

وهو أمر حمسوس لتنشأ صورة ينزاح �ا عن املعيارية إىل معىن جديد استقى من املعىن األساسي 

                                                           
 83ص  5ديوان اجلواهري قصيدة يادجلة  اخلري ج ـ   1
 83ص  5ج ديوان اجلواهري قصيدة يادجلة  اخلري ـ    2
 217ص  4ج يوان اجلواهري قصيدة خلفت غاشية اخلنوع دـ   3
 205ص  4ج يوان اجلواهري قصيدة يا أم عوف دـ   4
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وظف للنبع أي  الكثرة والتدفق وانزاح �ما إىل  معىن جمرد حينما أحاهلا على األسى ،وكذلك ي

اجلواهري النبع باالنزياح به من اإلطار احملسوس إىل اإلطار التجريدي فيذكره كذلك يف تركيب 

فالنبع يفيض ويتدفق باهلموم ، إن هذا االحنراف مبعيارية " نبع مهوم "إضايف يف قصيدة ياأم عوف 

ركيب  تشاكل فيه اللغة إىل اإلطار اإلحيائي من شأنه أن يغذي شعرية البيت ويرتقي بالصورة  إىل ت

  .امللموس باحملسوس وتلك مفارقة شعرية تقرب املعىن وتزيده وضوحا

***  

  :ـ ب ـ النبع   9ــ1

  :       1وظف اجلواهري ليكسيم النبع قائال ويف  موقف آخر

 أعد للنبع سلسله           و زحزح آسنا ركدا

كان أمام اجلواهري فسحة من اخليارات الكثرية يف توظيف ليكسيم النبع سواء من خيارات اللغة 

الواسعة أو من بني خيارات املرادفات لكّنه آثر توظيف ليكسيم النبع ألنه ارتآه أنه أقر�ا مالمسة 

ليف للمتتالية للبؤرة الداللية اليت استقصدها وامتاح من خيار�ا هذا االختيار الذي فرض شروط تأ

حيث ليكسيم " النبع"وهو يتناسب تناسبا طرديا وليكسيم " سلسلة"حيث اتبعه ليكسيم 

يدور يف ذات الفلك الداليل للنبع مما جيعل هذا السبك حيبك فسيفساء الصورة الشعرية " سلسل"

لقى أن ال اليت تتشكل عناصرها البنائية من خمتلف البىن الداللية لليكسيمات متآلفة ، فعلى املت

بالداللة العائمة  على سطح البيت بل يتعداه إىل الداللة اإلحيائية املبطنة   يقنع يف استكناه املعىن

اليت أنيطت بالصورة الشعرية ، املعرب عنها ضمن التصوير الكنائي بنسيجه اخلطي املتشابك حيث 

يتحرك وجتري فيه احلياة  دعا الشاعر أن نعيد لنبع احلياة سلسله وأن نزحزح اآلسن الراكد حىت

فهذه دعوة للنشاط واحلركة ونبذ اخلمول وقد امتطى الشاعر ليوصل هذا املعىن صورة شعرية بطنها 

                                                           
  209ص 06أزح عن صدرك الزبدا جديوان اجلواهري قصيدة  1
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بقصدية خاصة فكانت الصورة الشعرية جسرا نقل املتلقي من ضفة البنية السطحية اىل ضفة البنية 

  العميقة ،ضفة معىن املعىن واىل بؤرة الداللة اإلحيائية

***  

 :الينابيع :ـ ج ـ النبع   9ــ1

أفراحها العراقيةويف موقف آخ يوظف النبع يف صيغة اجلمع ،ملاهم اجلواهري بأن يشارك الثورة 

  :1ومنها هذا البيت " أبا الشعر"فأنشد قصيدة 

  ثــرة          من البذل مل يرتك هلاأمس مسربا اليـنـابـيـعوفــجــــرتـم مــنــه 

  :2شأنه شان شوقي إذ قال" الينابيع"مصاحبا دالليا للكسيم "جرمتف"حيث أورد الفعل 

  العذابا الينابيعولو أين خطبت على مجاد              فجرت به 

  :3كما تناص يف ذات التوظيف مع ابن الرومي يف قوله

  باملعروف منفجرات ينابيعولكن قضاياه سداد وجوده               

بعالقة حضور متزامن " 4أخرى  ويف هذ السياق يقول جريار جينيتتعالق نص اجلواهري بنصوص 

بني نصني أو أكثر أو هو احلضور الفعلي لنص داخل نص آخر وبدرجات وأمناط عديدة وخمتلفة 

  "من هذه العالقة 

إن هذا التعالق اليعد تكرارا ممجوجا والنفخا يف هيكل ميت إمنا هو إحياء وبعث ،وليد امتصاص 

ي لبىن  أسلوبية أعاد صياغتها وأخرجها من سياق املدح الفردي إىل فلك جديد ملكة اجلواهر 

،فلك تولدت فيه رؤية اإلزدهاء بالثورة العراقية وصنيع الشعب ،فعلى أساس تضافر التجربة 

                                                           
  ""127ص،0 7ابا الشعر تغن بتموز ج ديوان اجلواهري قصيدة 1
  278ص ،أمحد شوقي  ،ـ ديوان    2
  23، ص ديوان ابن الروميـ    3
   336البىن األسلوبية محد بن هاشم ص   4
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الشعرية اليت نشأت يف رمحها نواة مؤازرة الثورة العراقية كبنية عميقة لتؤلف وتشكل بنية تركيبية 

ل من خالهلا املعىن اجلديد يف حلة لغوية قشيبة قائمة على أساس االختيار الواعي منسجمة يرف

هلذا الرتكيب ألنه األنسب واألقدر يف الكشف عما خيتلج بصدره ،والتوزيع األفقي الذي يستويف 

املعىن ويقيد آبده حيث إن هذا اإلجراء وذلك من شأ�ما أن يشكال منطا من أمناط املمارسة اليت 

  ها شعرية اجلواهري أملت

****  

  :ـ د ـ النبع   9ــ1

  :1وقد وظف اجلواهري ليكسيم النبع يف مواطن خمتلفة منها البيت الذي يقول فيه 

  وقد يثوب ضمري خاب آمله            والنبع حىت من اجللمود ينبثق

إضفاء مجالية و شعرية  إن الثنائية البارزة �ذا  البيت ثنائية  بالغية تكشف صورة شعرية متثلت يف 

على البيت حيث اليوضع املشبه واملشبه به يف صورة من الصورة املعروفة بل يستشعران من خالل 

الرتكيب  فيغدو العجز مرآة عاكسة للصدر اللبنيته اللغوية السطحية إمنا لبنيه  السياق واملعىن و

ي حتكم فيه مقتضى التعبري ألن الشاعر العميقة املتمثلة يف املعىن وهذه الصورة إمنا هي اختيار نفع

رأى  أنه األكثر مطابقة وهناك اختيار آخر ، مس بنية البيت حيث قدم ليكسيم النبع وأخر 

الفعل ينبثق وهو تالعب بالكلمات أملته ضرورة اإليقاع واستقامة الوزن وإقامة القافية وكذلك من 

حيث تناص اجلواهري  يف الشطر الثاين من   بني اآلليات األسلوبية اليت مست البيت آلية التناص

  البيت مع النص القرآين املتمثل يف  اآلية الكرمية اذ يقول املوىل  تبارك وتعاىل 

ُمثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحلَِْجاَرِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن احلَِْجارَِة : "2التنزيليف حمكم 

َها َلَما يـَْهبِ  َها َلَما َيشَّقَُّق فـََيْخرُُج ِمْنُه اْلَماُء َوِإنَّ ِمنـْ اللَِّه  ُط ِمْن َخْشَيةِ َلَما يـَتَـَفجَُّر ِمْنُه اْألَنـَْهاُر َوِإنَّ ِمنـْ

                                                           
  229ص 06حبيبيت ج ديوان اجلواهري قصيدة 1
  74اآلية رقم سورة البقرة 2
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وقد رسخت الصورة الفنية هلذا املعىن القرآين اليت استلها اجلواهري من "َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن 

ذاكرته املختزنة حيث يعد استمداده من النص القرآين ضرب من االئتالف  بني املصدر والعقيدة 

صوص الشعرية اجلواهرية امنا هي داللة عائمة الروحية للشاعر وهذه البصمة الدينية املتكررة يف الن

طفت على السطح لتعكس داللة جوهرية تتمثل يف تشبع الشاعر مبفاهيم وأطروحات مصدر 

هذا النوع من  إهلام ومورد أساسي من موارد شعره وشعريته و  الشريعة االسالمية حيث تعد ينبوع

فالتناص اذا ،اما ان يكون :"  1بقوله التناص هو الذي تطرق اليه األستاذ الباحث حممد مفتاح

فهذا التناص مما يستدعي من املتلقي ان ينشط " اعتباطا  يعتمد يف دراسته على ذاكرة املتلقي

ذاكرته ويشحذ مهتها ويقارب بني املعىن واملعىن  بني معىن النص اجلواهري واملعىن املصدري الذي 

  طرقه النص القرآين

*   *   * 

  : النهر 10 ـ1

على ما وضع له أصال إمنا يوظفه توظيفا استعاريا ، إذ ينزاح " النهر"ال يورد اجلواهري ليكسيم  

  : 2مبعناه األصلي إىل معىن جديد ،فهو حني يقول يف قصيدة وخط املشيب 

  حسونا ذا ، وذا ، من ضفتيه*** ويا �را يسيل دما ومخرا 

منا يقصد به الشباب ، حيث يرسم لوحة فسياق القصيدة يدل على أن الشاعر اليقصد النهر إ

يصور فيها الشباب كنهر جار من الدماء اليت تفور عزمية وإرادة وثابة ، و�ر من اخلمر إذ تنتشي 

العقول بقضايا الشباب ، وهذا العدول نابع عن اختيار واع يتزامن مع حسن التأليف ، فاللحمة 

السائلية اليت تتعالق �ا البنيات الثالث ، فيقال اليت تربط التجاور وتستحكم بنياته إمنا هي صفة 

  �3ر املاء إذا جرى وا�رت الدم أي أسلته

                                                           
  131حتليل اخلطاب الشعري ص،حممد مفتاح  1
  278ص  4وخط املشيب ج ديوان اجلواهري قصيدة  2
 104امساعيل بن محاد اجلواهري الصحاح ص 3
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يظهر الشاعر يف هذا البيت بناء هندسيا ميزته حسن التجاور والتأليف ،ويكشف طبيعة العالقة 

النهر بغريه من املرادفات ملا أدت  الغرض املنشود ،والعوائق اليت حتول الركنية ،فلو استبدلنا لفظ 

دون إمكانية االستبدال كثرية، منها املعنوية املرتبطة بالبنية العميقة فالداللة املركزية للكسيم النهر 

هي اجلريان و�ذه الداللة تنسجم مع املصاحبات اللغوية ا�اورة ، إن هذا االنزياح االستعاري 

يكشف اللغة اإلحيائية الصادرة عن التحول الداليل الذي ينزاح  بالداللة املعجمية اىل آفاق 

جديدة  تكشف ثراء النص بالدالالت املستوحاة من تشاكل  بنائه  حبيث ان مرجعية النص كامنة 

  1يف التحوالت املعجمية ومدى غناه بالدالالت املختلفة لعناصره البنائية

***  

  

 :المعجمي  الفرعي للنبات الحقل 2

يتشكل هذا احلقل الفرعي من جمموعة األزهار واألشجار وقد ركزت يف دراسيت هذه على 

{ الوحدات املعجمية األكثر تداوال واليت بلغت فيها نسبة التكرار احلد الذي يؤهلها للدرس  وهي 

ما نالحظه  يف } الورود ـ اليامسني  اآلس ـ الدوح ـ الرحيان الزهر ـ الزيتون ـ الشجر ـالنخل ـ النوار ـ

هذا احلقل الفرعي هو تركيز الشاعر على توظيف األشجار اليت عادة ماتتخذ رموزا وأيقونات  

كالنخل والزيتون و قد غلب على توظيفها الطابع االنزياحي  إذ شحنها بدالالت ابتعدت �ا عن 

  اللغة املعيارية فغلب على توظيفه الدالالت اإلحيائية
                                                           

1 Introduction alanalysedelapoesie :jean molino et joelle gardes tamine p42 

 النـــهر

 دمالــــ

 لخــمرا

 ســــائــل
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*   *   *  

  :اآلس1 ـ2

يشتط الشاعر غيضا معربا عن أساه وقد اختار رويا هلذه " خبت للشعر أنفاس "يف قصيدة 

القصيدة حرف السني وهو حرف من احلروف األسنانية اللثوية يصدر صفريا خفيفا جيعله مهموسا 

زن كل هذه الصفات تؤهله أن تبين عليه قصيدة ترتكز على نربة احل1رخوي  احتكاكيوهو 

واألسى وقد �ج قبله هذا املسلك كثري من الشعراء فالبحرتي حينما حضرت رحله اهلموم واألسى 

أبدع سينيته املشهورة واخلنساء رثت أخاها صخرا فاختارت السني رويا و ليكسيم أآلس من ضمن 

   2:القوايف املنتهية بالسني الذي ذكره اجلواهري يف البيت التايل 

  ال الزهر وال اآلس****  يروي البلقع األجرد

يف هذا البيت متثل الرتكيب النحوي يف إستخدام العطف اذ ربط اآلس مبا سبقه وهذا العطف 

يعضد حبذف خرب ال والغرض البالغي اإلجياز إذ العرب تعد اإلجياز بالغة وقد ساعد هذا اإلجياز 

كيب مثة تركيب  بالغي آخر يف استقامة الوزن ونأى بالتعبري عن األسهاب املمجوج وعدا هذا الرت 

  : 3ستعاري   يكشفه السياق ففي قولهإحيث انزاح الشاعر إىل فضاء 

  ينطف منك إحساس*** تفجر أيها الينبوع 

  ال الزهر وال اآلس**** يروي البلقع األجرد 

ن السياق يدلنا على أن الينبوع الذي يريد منه الشاعر أن يتفجر هو ينبوع الشاعرية الذي يأىب له أ

ينضب حىت يروي باإلحساس كما يروي املاء البلقع األجرد بشعرية هلا قدرة خارقة على إخصاب 

البلقع األجرد الما نبت زهره وأشجر آسه تلك هي الصورة الشعرية اليت شدت أطرافها البنية 

  .السطحية املنزاحة باملعجم اىل فضاءات داللية مكثفة 
                                                           

 26ص1احمليط يف اصوات اللغة العربية وحنوها وصرفها جزء  ،حممد االنطاكي  1
 172ص  4خبت للشعر أنفاس  ج ديوان اجلواهري قصيدة  2
 172ص  4خبت للشعر أنفاس ج ديوان اجلواهري قصيدة  3
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***  

  1:قائال " أنتم فكريت "يوظف اجلواهري الدوح يف قصيدته :الدوح  2ـ2

  للرزايا أوراق دوح خضيد**** كم تعرت على رياح خريف 

نغم الطموح والتحدي فالروح اإلصالحية اليت اعتلى " انتم فكريت "يسري عرب سياق قصيدة 

السلف  منربها الشاعر جعلته يهيب باألجيال أن تأخذ املشعل وتكون خري خلف يتقفى درب

يضحي بشبابه وان كان غضا طريا كأوراق دوح خضيد يف هذا السياق اختار الشاعر رموز الطبيعة 

لينزاح �ا اىل معان جتيش بعنفوان التجدي والتضحية فانتقل من املستوى العيين للغة 

"dennotative" اىل مستوى التضميين"connotative" حيث كثف جتربته الشعرية

  :تدة الظالل فاعتمد الرتكيب النحوي التايل فغدت لغته موحية مم

+ الفاعل   الفعل 

  مضاف

  اخلربية  مفعول ألجله  نعت  مضاف إليه

  كم  للرزايا  خضيد  دوح  اوراق  +تعرت 

  

حيث " تعرت"اخلربية التكثريية ا�ابه بالفعل " كم"إن االمتداد اللغوي ينطلق من االبتداء ب 

ليفسح ا�ال للمسبب رياح اخلريف بل يتقدم الفاعل حىت املفعول " أوراق الدوح" تأخر فاعله

واء الطايف ألجله الرزايا و يتبع الفاعل نعت املضاف إليه ، إن إقحام املفعول ألجله للرزايا هو الل

لفظة هلا إحياء وبعد جتريدي دال " الرزايا"املوحي بالداللة والذي يكشف مقصدية الشاعر ف

يقودنا اىل ما حبلت به البنية العميقة فالبيت حيوي صورة بالغية حيث التشبيه الضمين فكل البنية 

البنية السطحية  السطحية ليست مقصودة لذا�ا امنا موظفة لتعرب عن معىن عميق ال ما توهم  به

فرياح اخلريف هي ابتالءات الدنيا أما أوراق الدوح فرامز للشباب الذي عنيهم الشاعر بعنوان 

                                                           
  75ص   5انتم فكريت ج ديوان اجلواهري قصيدة  1
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القصيدة فالشاعر يغري الشباب بالتضحية يف سبيل األمة وهذا هو املعىن اخلفي الذي بطن به 

اخلريف هي  بيته فأوراق الدوح رامز دال  على الشباب وفعل التعرية يرمز للتضحية ورياح

التحديات وكم اخلربية توحي باستمرار األجيال يف التضحية جيال تلو اآلخر فقد انزاح الشاعر 

برموز من الطبيعة إىل دالالت أخرى جتريدية بغرض توصيل رسالته فقد تقمص دور املرسل املصلح 

املرسل اليه ومن واعتمد االنزياح كشفرة لرسالته حىت تؤدي الرسالة خمتلف وظائفها جتاه الشباب 

وظائفها األساسية اإلصالحية اليت هلا دور رسايل مضطلع باجليل اجلديد وهي تنم عن انفعال 

املنتجة لشعرية  1النضال كقيمة أخالقية أما االنزياح فكان وسيلة اضطلعت بالوظيفةالشعرية الفنية

  .ختتزل األبعاد وتقرب الصورة يف غاية اإلجياز 

*   *   *  

   :ان الريح3  2-

زاوج اجلواهري بني الرحيان وغريه من عناصر الطبيعة كمصاحبات لغوية يف أكثر من موضع فقد 

  2:ذكره يف قصيدة يادجلة اخلري 

  بني احلشائش أو بني الرياحني***** أتضمنني مقيال يل سواسية

  3:ويف قصيدة يا أم عوف 

  الرياحينامشس الربيع وأهدته ***** على خضيل أعارته طالقتها 

  4:ويف ذكرى املالكي 

  �فو عليه رياحني وأزهار**** ويا أخا اجلدث الثاوي مبدرجه 

                                                           
1 Roman Jakobson:Essais delinguistique Generale P43   
  84ص  5يادجلة اخلري ج  ديوان اجلواهري قصيدة   2
    200ص  4يا أم عوف ج   ديوان اجلواهري قصيدة  3
   265ص  4ذكرى املالكي ج  ديوان اجلواهري قصيدة   4
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إال أنه ذكره مفردا مل يزاوجه بعناصر من الطبيعة كاحلاالت  1وكذلك يف ذكره قصيد عن الوتري

  السابقة 

  وهشيم رحيان يذرى جانبا**** وزقاق مخر تستجد مساحبا 

يف إطار جمموعة تشاركه وظائف جزئية ألداء املهمة مكتملة فال تبدو إمنا يؤدي اجلزء وظيفته 

الصورة يف الطبيعة تامة دون تضافر خمتلف أجزائها وهلذا احتال الشاعر بتجميع عناصر من 

الطبيعة متآلفة كمصاحبات لغوية عائمة على البنية السطحية متتد جذورها لتمتص من البنية 

ة الغضر النضر فاملقيل الذي يتمناه الشاعر بدجلة كعنصر من العميقة اإلحياء ورحيق الشعري

الطبيعة مث بني حشائشها كعنصر ثان وارد فه بعنصر ثالث هو الرياحني ليشحن الطاقة الداللية مبد 

شعري يكون بإمكانه إيصال الرسالة وعبورها من فضاء املبدع إىل فضاء التلقي فالعناصر املذكورة 

الطرفني تضافرت يف  بلورة رموزها الطبيعية والتشفري املعياري اللغوي بل  هلا دالالت مشرتكة بني

حىت اإلحياء األيقوين لعناصر الطبيعة، فاحلشائش كرمز من الطبيعة واسم ضمن قائمة دستور اللغة 

املعياري يتجاوز هذا اىل احياء اخلضرة وامتداد املروج حيث يعد عنصرا ومكونا أساسيا المتداد 

بل حىت الرياحني فمن دالال�ا املوحية نضارة ورودها ورائحتها الزكية هذه الدالالت هي  اخلميلة ،

املشكلة لفضاء البنية العميقة الذي تنعته الدوال العائمة كلوحات إشارية تستوقفنا لنغوص يف 

طيات الدالالت العميقة ، ففي قصيدة أم عوف زاوج بني الرياحني كعنصر من الطبيعة ومشس 

ع وان تباعدا يف فضاء الطبيعة فالرياحني تستمد من الشمس النور وتقابله مبد الظل وتغازل الربي

أشعة الشمس بعبق عطرها وهذا بعض اإلحياء الناتج عن اختيار الشاعر لعناصر من الطبيعة 

والتأليف بينها لتنتج مزجيا من الوظائف الفنية والرسائل اليت يبطن �ا الشاعر قصائده كتحية 

  جالل واإلكبار للمالكي الذي جعل الرياحني واألزهار  �فو على جدثه بطيبها ونضار�ا               اإل

*   *   *  

  :الزهر 4 ـ2

                                                           
 397ص  3الوتري ج  ديوان اجلواهري قصيدة  1
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اعتمد اجلواهري هذا اللكسيم يف حاالت خمتلفة منها صيغة اإلفراد  وصيغة اجلمع ومنها التعريف  

  : 1يتوالتنكري ومن هذه التوظيفات ما يقوله يف قصيدة افرود

  وهي تروي حقدا وزهرا وغدرا

وحلقه  " حقدا " ان ليكسيم الزهر تشاكل صوتيا مع ما جاوره من ليكسيمات فقد سبقه ليكسيم 

  وهي وحدات معجمية  مشكلة صوتيا من سببني خفيفني "  غدرا  " ليكسيم 

  

  

  غدرا  زهرا  حقدا

o/o/  o/o/  o/o/  

  

حقدا و زهرا {وهناك كذلك تشاكل على مستوى البنية الرتكيبية فقد  تتابعت املنصوبات معطوفة  

إال أ�ا  حتدث املفارقة و } تروي { لتشكل جمموعة مفعوالت لفضاء التعدي لفعل } وغدرا

التمايز على مستوى املعىن فالزهر عنصر طبيعي موح جبمال املنظر وله رائحة زكية بينما يتشاكل 

تركيبيا مع ليكسيمات تناقضه  فلكسيما احلقد والغدر يعربان  عن خلقني ذميمني سلبيني 

 : يعكسان القبح وهو نقيض اجلمال ، وهذا جدول ألهم مقومات هذه الوحدات املعجمية 

 

  الزهـــــــر  الغدر واحلقد

  عنصر طبيعي  غريزة طبيعية

  مجيل ـ لطيف  ذميم ـ سيئ

  اجيايب  سليب

                                                           
   170ص  2أفروديت ج ديوان اجلواهري قصيدة  1
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  حسن  قبيح

 

إن هذه املقومات املتقابلة ضديا تكشف املفارقة والتمايز على مستوى البنية العميقة للبيت فقد 

تشبع وتروى " كريزيس"تضافرت ثنائيات التمايز لتنتج داللة احيائية تستدل من مضمار السياق ف

متعة من نفسها غرائز الزهو واحلقد والغدر عندما تستعرض  ضحايا حسنها  ومجاهلا فهي جتد  

 .صادية  وتلذذ دفني بالقرابني اليت تذبح عند معبد  غرائزها وكربيائها 

  :  1فيوظف الزهر قائال" لبنان يا مخري وطييب " أما يف قصيدة

  .عن دمية مسح سكوب *** ملعتق زهر الرىب

فالزهر عرف " زهر الرىب " هذا التوظيف خيتلف عن التوظيف السابق يف الرتكيب النحوي 

فإذا ارتبط ليكسيم الزهر  مبا قبله بعالقة  املفعولية ، فانه اليرتبط مبا يعده بعالقة   باإلضافة

 la"اإلضافة وقد انتج هذا االرتباط الرتكييب انسجاما  على مستوى الداللة الذاتية 

signification dennotative "  واليت جتعل من الزهر الدال العائم للصورة اللغوية

 "  2        اإلحيائيةرجعي  والذي ينضوي حتته مدلول منزلق يف مكامن الداللة واملمثل للمعىن امل

la signification connotative" املشكلة لصورة زهر الرىب املعتق اليت تسقيها السحب

وتكشفه ألوانه  الساحرة من مجال الطبيعة األخاذ ، فالزهر إشارة لغوية جتري يف مضمار املعىن 

  .يف ثنايا البنية العميقة ا�ازي املمتد 

*   *   *  

 : الزيتون 5 ـ2

                                                           
  50ص  5لبنان يامخري وطييب ج ديوان اجلواهري قصيدة  1
2 LeichV.B Deconstructive Criticism P71 
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تكشف تداخل مستويات داللية خمتلفة كإحياءات العالمة " الزيتون "القراءة االستبطانية لسيميم 

العرفية الناشئة  من البعد الثقايف والديين ، فهي شجرة مباركة هلا فوائد مجة صحية واقتصادية وقد 

العالمة  ارتقت يف رمزيتها لتشكل أيقونة للسالم اعتمد�ا الشيفرة املشرتكة ملستخدمي هذه

املفعمة باندفاع شبايب اعرتاه توق ال نظري له " جربيين "وقد وظفها اجلواهري يف قصيدة 1األيقونية 

لتكسري التابوهات والعنان العائقة دون حتقيق مآرب الشباب ، وفيها يرسم جتربة شعرية هي أشبه 

  2:بقفزة يف ظالم املوت فيصف بعض أحواهلا قائال

  ظالل النخيل والزيتون*** هاحيث الدجلة تالعب جنبي

كمعادل داليل جلمال الطبيعة اليت " الزيتون " يف خضم هذه التجربة يوظف الوحدة املعجمية 

هذا االفتقاد " الزيتون "تشد الشاعر للحياة فمن أهم ما يفتقد بعد رحلته إىل العامل اآلخر شجر   

  3:الذي يعد أحد أسرار شعرية احلنني للحياة أما يف البيت

  يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون***يا سكتة املوت ،يا إعصار زوبعة 

فينادي دجلة باستبداالت تقابلت دالال�ا يف تشاكل تناقضي فحينا هي سكتة املوت أي األبد 

الصامت مث على النقيض هي إعصار زوبعة تضج وتعنف باحلياة أما يف العجز فيتقابل نداء دجلة 

حينا آخر أغصان زيتون اليت متثل أيقونة السالم ومن خالل هذه على أ�ا حينا خنجر غدر و 

التقابالت الضدية جند أن البنية العميقة للبيت ارتكزت على ثنائية قطبية اعتمدت التضاد لكشف 

خمتلف  اإلسقاطات الفكرية واالنفعالية اليت اعرتكت مبسارب ذهن الشاعر واختلجت لواعجها 

ؤاه اليت ال ميكن استبعادها دون استبطان و انزالق يف مسارب بصدره واليت شكلت مفارقات لر 

  .البنية العميقة للبيت 

*   *   *  

                                                           
 32صأنظمة العالمات مدخل اىل السيميوطيقا  : امربتو ايكو  1
 492ص  01جربيين ج : ديوان اجلواهري قصيدة 2
 84ص  5يادجلة اخلري ج ديوان اجلواهري قصيدة:3
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  : الشجر 6 ـ2

  : 1" ذكرى املالكي "يقول اجلواهري يف قصيدة 

  وأسرج الشجر ا�رود نوار*** وكيف زان الثرى زهر الرنا أنقا 

أسرج وا�رود "صوتيا مع ما سبقه وما حلقه من متجاورات فاشرتك مع " الشجر "جتانس ليكسيم 

يف حريف الراء واجليم ، وهذا التجانس يف احلروف وتوزيعه على امتداد البيت يف حمور تعاقيب ولد "

يقا  توف" الشجر "انسجاما صوتيا وتناغما موحدا أسهم يف متاسك البنية السطحية وجعل اختيار

مزدوجا توفيقا على املستوى الصويت وتوفيقا على مستوى البنية العميقة ، فكلمة الشجر مركزية 

باملعىن إذ هي اليت أسرجت فعالقتها مبايسبقها عالقة املفعولية أما عالقتها مبا بعدها فهي عالقة 

يم الوزن فبدون أما النوار فهو الفاعل الذي تأخر حىت يستق"ا�رود" وصفية فهي املوصوف لصفة

خيتل البناء وتتالشى عراه ويتضعضع معناه ، ويف قصيدة مدح �ا اجلواهري " الشجر"ليكسيم 

  :2عميد األدب العريب طه حسني يقول 

  ضفافهما  واستنهض الشجر الزرعا**** أنبيك أن الرافدين تطلعت 

أهل العراق فقد  فبقدومه تتطلع  الضفاف والشجر يستنهض الزرع وهي كناية عن صفة ابتهاج

ارتقى اجلواهري بفاعلية الشجر إذ جعله يستنهض الزرع سعادة بقدوم طه حسني وهذا انزياح عن 

السنن العريف جيري ضمن استنطاق اجلماد وإضفاء الصفات اإلنسانية عليه مادفع بالبيت اىل 

  .ريب ومدحه لهاالضطالع بالوظيفة االنفعالية الكاشفة البتهاج الشاعر بقدوم عميد األدب الع

*   *   *  

  

  

                                                           
 273ص  4ذكرى املالكي ج : ديوان اجلواهري قصيدة 1
 10ص  3أحييك طه ج : ديوان اجلواهري قصيدة   2
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  :النخل 7ـ2

  1:دجلة اخلري قائال " ذكر الشاعر النخل يف قصيدة  

  وباسق النخل معقوف العراجني**** وسدرة نبعها خضد وساقية 

هو سياق  مدحي  أثاره إحساس الشاعر "النخل "ان السياق الذي ذكرت فيه الوحدة املعجمية 

يوحي باإلعجاب " باسق النخل "لذا فإن الرتكيب  اإلضايف  باإلغرتاب  واحلنني إىل مسقط رأسه 

برمز  النخلة ونعتها بأ�ا باسقة ، وقد آثر الشاعر صيغة اجلمع الن الصورة يف خميلته هي لبساتني 

النخل اليت  متال على الرائي بصره ومل يكتف بالوصف اجلامع إمنا راح يفصل يف جتزيء الصورة 

بعجز البيت مركزية فلكل لبنة من اللبنات " النخل "دت لفظة معقوف العراجني فغ"فأضاف 

 ا�اورة هلا عالقة الفرع باألصل

  

 

هذا يدل على إنسجام التأليف ، وحسن سبك املتجاورات الذي من شأنه أن يستجمع املعىن 

وجيليه فال نكاد نلمس أدىن شرخ بني البنية العميقة والبنية السطحية الدالة عليها ، مث إن الصفتني 

ء فالنخل باسق وهي صفة توحي باالستعالء و اللتني ألزمهما الشاعر  بالنخل هلما عميق اإلحيا

الكربياء و الصفة الثانية معقوف توحي باحنناء العراجني املشكلة لعالقة إمداد بأشهى اجلىن وهي 

                                                           
 105ص 0 5يادجلة اخلري ج : ـ ديوان اجلواهري قصيدة   1

 النخل 

معقوف 

 العراجین 
 باسق 



48 
 

" متثل عالقة كرم  وعطاء تشاكلت مع االستعالء  والرفعة وكذلك توضيفه للنخل  يف قصيدة 

ث ميدح األخطل الصغري ، فالنخل وكل العراق جيري يف سياق املدح حي"  لبنان يا مخري وطييب 

 :  1من مشاله اىل جنوبه حييي األخطل  الصغري ويظهر ذلك يف قوله

  ومن الشمال إىل اجلنوب***   من خنله وزيوته 

   2:ف النخل يف صورة تشبيهية فيقول ظفيو " أفروديت " أما يف قصيدة 

  ...تهاء له عند أمخصيك ان))  سعف النخل ((يبتدي منه مرسال 

شبه سعف النخل بالشعر واذا كان الشعر من صفات  اجلمال عند املرأة فينبغي لوجه  الشبه أن 

  يكون أقوى يف املشبه به من املشبه والصورة تدل على أن اجلواهري يعترب سعف النخل من أصول 

  : 3الشجر اجلمال ومصادرها والغرو يف ذلك فهو يذكر صراحة يف مطولته املقصورة إن النخل سيد

 على النخل ذي السعفات الطــــوال على سيد الشجر املقتين

ان النخل يتجاوز عند اجلواهري جمرد داللة معيارية إىل رمز ميارس من خالله  وظيفة انفعالية هي 

  . احلنني اىل الوطن 

*   *   *  

  : النوار   8ـ2

  :  4ترد الوحدة املعجمية النوار يف قصيدة  ذكرى املالكي

  .وأسرج الشجر ا�رود نوار ***  وكيف زان الثرى زهر الرىب أنقا 

                                                           
 50ص 0 5لبنان يامخري وطييب ج  ديوان اجلواهري قصيدةـ    1
 163ص 0 2افروديت ج ديوان اجلواهري قصيدة ــ  2
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يقوم ليكسيم النوار مقام القافية وقد تأخر عن مرتبته األصلية  يف اجلملة وحقه التقدمي وهو يقوم 

بوظيفة الفاعلية فحقه أن يلي الفعل أسرج ولكن ليستقيم الوزن   وتبىن القافية املرتكزة على حرف 

وكذلك نالحظ ارتداد حرف الراء يف البيت فقد تكرر تكرارا يلفت " النوار "ر ليكسيم الراء ، تأخ

ان هذا التكرار الصويت األفقي } الثرى ، الزهر،الرىب، اسرج ، شجر ، جمرود ، نوار { االنتباه 

يقابله تكرار صويت مماثل على  الصعيد العمودي فقد بنيت القصيدة على حرف الراء كروي مما 

لنا بناء هندسيا حيتل فيه حرف الراء حيزا هاما من البنية الصوتية للقصيدة والراء يتميز بأنه يشكل 

صوت لثوى جمهور غري مطبق مما يكسبه انبعاثا مرفقا يتناسب و السياق اجلاري يف الفضاء 

املدحي وترادفت الوظائف على اكساب الليكسيم طاقة داللية ، فالرتكيب البالغي االستعاري 

ذي يشبه فيه النوار بالفتيل املضيئ ، جعله يضطلع بوظيفة انفعالية تعرب عن االبتهاج باألخطل وال

" االسلوب ليس أبدا أي شيئ  سوى االستعارة : " 1الصغري ويف هذا الصدد قال روالن بارت

  .  فلالستعارة دور بالغي الميكن استبداله بأي من وسائل البيان األخرى

*   *   *  

 :  الورود9 ـ2

  2:يقول اجلوا هري يف قصيدة انتم فكريت     

 لنعوش تكللت بالورود*** كن مهرا حرا كرميا عزيزا 

نعوش "أورد الشاعر الورد يف صيغة اجلمع حىت ينشئ تكافؤا منطقيا مع الطرف املقابل املتمثل يف 

ميزان من خالل املكلل بالورود الذي ورد كذلك بصيغةاجلمع وهلذا اللكسيم معنيان خمتلفان يت" 

  : 3السياق فقد ذكر يف بداية القصيدة انتم فكريت 

 .ومين  الظامي بعذب الورود *** أنا كاهلدهد استدل على املاء

                                                           
1:Introduction alanalyse structuraledu recitP23 BarthesRoland 
  75ص  5انتم فكريت ج  ديوان اجلواهري قصيدة:2
 73ص 0 5انتم فكريت ج  ديوان اجلواهري قصيدة 3
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تشابه متاما نظريا�ا يف البيت السابق وماجيعلنا منيز بينهما إمنا هو السياق فقد " الورود " فلكسيم 

جرت األوىل يف سياق صاحبتها لغويا كلمة مكلل فيدفعنا هذا العتبار داللتها على األزهار ، أما 

اء،وقد وظف الثانية فقد صاحبتها لفظة عذب مما حيصرها يف احلقل الداليل للم" الورود " 

الكاتب  الورود متقابلة مع النعوش وهذا التقابل الضدي بني الورود كرامز للربيع وهوفصل ازدهاء 

الطبيعة وعنفوا�ا وعنصر اجيايب تفاؤيل ، قابله بالنعوش وهي عنصر سليب وعنوان التشاؤم وتقف  

توسطه " الورود " النعوش " كطرف نقيض للحياة رمزا للموت ، وهذا االحتدام بني الطرفني 

الذي حيبك التأليف وجيذب أطرافا تنافرت داللتها املعيارية فيحدث انسجاما يف " تكلل"الفعل 

  التأليف النستصيغه دون تفجري مكنون بنيته العميقة 

 

 

 

  

  

  

  

              

                                                            

*   *   *  

  : الياسمين 10 ـ2

  النعوش

  رمز املوت

  عنوان التشاؤم

  عنصر سليب

  الورود

  رمز للربيع واحلياة

  عنوان التفاؤل

  إجيايبعنصر 

 تكللت



51 
 

  1:ذكر اجلواهري اليامسني يف قصيدة املقصورة يف البيت 

  تاه العقال �ا وازدهى**** وتلك الشراشيف كاليامسني 

قوته الداللية من السياق الوصفي القريب بل من  السياق املرتامي " اليامسني "اليستمد لكسيم 

واليت تعج بانفعاالت 2عرب فضاءات القصيدة املمتدة عرب املرسلة الكالمية يف عالقا�ا احلضورية 

منقادة قدحية حادة فهو ينتقد ممثلي الشعب يف الربملان ويشبههم بأصنام بغي جتيئهم املطامع 

وبعد وصف دواخلهم يعرض لوصف مظاهرهم كاشفا البهرج الذي خيفي غري ما يبدي فيصف 

العقال الذي يتيه بالشراشيف و�ا يزدهي حيث يشبهها باليامسني الذي يتشاكل بنيويا مع 

الشراشيف والعقال فتآلفت هذه العناصر لترتجم رسالة ترسم رمسا كاريكاتوريا ساخرا ملمثلي 

ين استبدلوا ذممهم بأرخص سوم أي باملطامع والنزوات ،يف هذا السياق جرى توظيف الشعب الذ

  .لينزاح بالداللة إىل جمال النقد الساخر" اليامسني"العنصر الطبيعي 

*   *   * 

  

  :الحقل المعجمي الفرعي للترابيات 3

الرمل ـ الروض  ـ  البستان ـ الثرى ـ احلقل ـ الربوة ـ األرض ـ « :يتشكل هذا احلقل الفرعي من 

    »السهب ـ الطني ـ الغوطة ـ  الفج ـ املرج ـ الواحة

***  

  :األرض  3-1

                                                           
  209ص  3املقصورة ج : ديوان اجلواهري قصيدة 1
  بسام بركة.د: تر 10االسلوبية ص:جورج مولينيه  2



52 
 

  1: ذكر اجلواهري األرض مائةوأربعة عشر مرة ومنها قوله يف قصيدة خلفت غاشية اخلنوع  

 .لألرض من وصى �ا لسماء *** فقالوا قرابــني أرادها 

فالقربان تضحية  يف سبيل الوطن ، وقد صاحبت وظف الشاعر األرض كمعادل داليل للوطن ، 

  :2األرض السماء يف أكثر من موضع منها يف قوله 

 .وتربط أحالمها بالسما *** تعيش على األرض أم الكفاح 

تقابلت األرض بالسماء كطريف معادلة يتمم بعضها البعض اآلخر فاألرض متيز بذكر مقابلها 

  3:السماء ، ويف موقف آخر يقول 

 .ومسائها حشد من األمساء *** ئل الذكرى يغطي أرضها يا مو 

غدت السماء من املصاحبات اللغوية لألرض وال غرو من ذلك إذ متيز األشياء بأضدادها و بني 

يوجد تقابال ضديا تكتمل فيه الفكرة بالنقيض لتكون بؤرة سبقها التعليق " األرض والسماء "

تعد معادال دالليا للكل اجلامع الذي الشيئ " والسماءاألرض " املتمثل يف الفعل يغطي فالبؤرة 

وتقدمي األرض إال " حشد"بعده وما التشويش يف ترتيب عناصر اجلملة املتمثل يف تأخري الفاعل 

  .لكشف االهتمام بالبؤرة املركز عنها كداللة أساسية ضمن سياق املعىن 

  4:كرى املالكي يقولوارتبط كذلك ذكر األرض بالدم كرمز للتضحية ، ففي قصيدة ذ 

 .إال على الدم إرساء وإقرار *** مزعزع من أدمي األرض ليس له 

  5:أو كقوله 

                                                           
  218ص  4خلفت غاشية اخلنوع  ج  ـ ديوان اجلواهري قصيدة1
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  .دما وتذرى مع الريح األكاذيب *** يبقى القصيد لظى واألرض مشربة 

ذكرى "من الصاحبات اللغوية لألرض الدم وقد ارتبط �ا لكشف داللة التضحية ففي قصيدة 

األرض "كما يستكلب الذيب "عزع ال يستقر إال على الدم ويف قصيدة أدمي األرض مز " املالكي

  .مشربه بالدم ال ترتوي إال بالتضحيات 

ويف مواقف أخرى تناص ذكر األرض مع توظيفات قرآنية مما يكشف ثفاقته الدينية ففي ذكرى 

  1:املالكي يقول 

 وازينت منه أجناد وأغوار***  أبدت مبا وهبته األرض زخرفها

امنا مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء :((2فقد تناص مع قوله عز وجل يف سورة يونس 

وظن  إذا أخذت األرض زخرفها وازينتفاختلط به نبات األرض مما يأكل الناس واألنعام حىت 

ك أهلها أ�م قادرون عليها أتاها أمرنا ليال أو �ارا فجعلناها حصيدا كأن مل تغن باألمس كذال

  )).نفصل اآليات لقوم يتفكرون

  3:أما يف قصيدة تونس ردي خيول اهللا فيقول 

 .عليها �ته ان يريح �ا جنبا *** وضاقت عليه األرض فهو مهوم 

ضاقت وعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إذا :((  4التوبة  فقد تناص مع قوله عز وجل يف سورة

نوا أن الملجأ من اهللا إال إليه مث تاب وضاقت عليهم أنفسهم وظ عليهم األرض بما رحبت

 ))عليهم ليتوبوا إن اهللا هو التواب الرحيم

                                                           
 272ص  4ذكرى املالكي ج ديوان اجلواهري قصيدة  1
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ان تناص الشاعر مع النص القرآين دليل على مصدر مهم من املصادر الثقافية اليت طاملا تشرب 

الشعراء العرب من معينه الذي التنضب معانيه فهم ينسجون على منواله ويستحضرون بناه 

  ت معانبه يغذون �ا نصوصهمويلتقطون مهسا

*    *    * 

  :البستان 2 ـ3

  : 1كىن عن دجلة بأم البساتني يف قوله 

  يادجلة اخلري يا أم البساتني*** حييت سفحك عن بعد فحييين 

حقيقة أن �ر دجلة هو مصدر سقي كثري من البساتني ولذا فمجاز األمومة دال على أن دجلة 

ساتني احمليطة �ا ،ومبا أن األم هي مصدر وجود فكذلك هي مصدر سقي ووجود كثري من الب

من "البساتني "دجلة هي مصدر وجود البساتني وبالتايل يكون اجلواهري وفق يف اختيار ليكسيم 

بني كل إمكانيات االختيار املتاحة، هذا من ناحية املعىن أما من الناحية العروضية فقد مت اختيار 

ة القصيدة ورويها اذ بنيت  على حرف النون كروي مث إن ليكسيم لفظ البساتني لتناسبه مع قافي

البساتني تناسب مع ما جاوره من ليكسيمات فهو و دجلة عناصر من الطبيعة وقد ذكر يف صدر 

نفس البيت السفح فالليكسيمات الثالثة أجزاء من الطبيعة اليت متثل بؤرة املكان الذي حين اليه 

الرتكيبية فإذا عرف دجلة باخلري كمضاف اليه فقد نعتها مكنيا عنها  الشاعر  أما من ناحية البنية

 با�ا أم البساتني ويف هذا التمطيط ازدهاء وتركيز كاشف للحنني الفياض باحملبة للبيئة اليت درج

أطايب التجارب وعواطف الطفولة، فتغدو الليكسيمات الدالة عن الطبيعة  فيها وجاذب أترابه

  .واحملبة والشوق الذي مدد به فضاءات البنية العميقة للبيت  رموزا كاشفة للحنني

***  

  : الثرى 3 ـ3
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يف مواطن كثرية من ديوانه،  وقد تنوع توظيفه ،ففي قصيدة خلفت "الثرى "استعمل اجلواهري 

  : 1غاشية اخلنوع يقول

  بني الثرى وكواكب اجلوزاء *** يامن رأى حلفا عجيبا أمره                    

كمعادل داليل للدمهاء املستضعفة ويقابله بكواكب اجلوزاء  "الثرى "يوظف اجلواهري ليكسيم 

كطرف نقيض داال على طرف قصي موجود يف أمسى وأعلى املراتب ، يستخدم الشاعر لغة 

 التوصيل مع لغة اإلحياء فتتفاعل لغة الرسالة املبتدئة بالنداء مع لغة الفكر واإلحساس الذين بطن

قابل احللف العجيب بني الثرى كرامز لطرف ال يوجد يف نفس املرتبة مع طرف احللف الثاين �ما ت

والذي رمز له بكواكب اجلوزاء كناية عن االستعالء و�ذا امتلكت القصيدة من خالل توظيفها 

لرمز الثرى قدر�ا على اإلحياء والتمدد يف وجدان املتلقي ، حيث استطاع الشاعر أن يبلغ مقصد 

ه الكاشفة للبعد اإليديولوجي السياسي الساخر من خالل تلك احلمولة الداللية واجلمالية اليت يت

بطن �ا قصيدته فارتقى اللفظ إىل الرمزية الدالة اليت تنقلنا بعيدا عن حدود القصيدة ونصها 

املباشر لتكشف لنا رؤية الشاعر وموقفه من الراهن السياسي كل ذلك كان وفق اختيار حر 

ناصر بنيته الرتكيبية وتأليف سحري ال نكاد منيز عرى متفصالته وإمنا يكاد السياق يستجمع لع

كذلك من بني التوظيفات اليت ربطت بني . البنيات ككتلة واحدة ال متيز حدود خاليا نسجها 

  2:الثرى و عامة الناس كمعادل داليل قوله يف املقصورة 

  كن الصقا بالثرىإذا مل ي***  ومل أدر كيف يكون الزعيم 

يكشف هذا البيت رؤيا سياسية وموقف ايديولوجي اذ كىن عن ارتباط الزعيم بالقاعدة الشعبية 

بان يكون الصقا بالثرى فلكسيم الثرى ورد كمعادل داليل للقاعدة اليت ينبغي أن يكتسب منها 

�ذا االحنراف يكتسب الزعيم شرعيته فيخرق الشاعر املعىن املعياري للثرى وجيعله رامزا للدمهاء و 

                                                           
   221 ص 4خلفت غاشية اخلنوع ج ديوان اجلواهري قصيدة 1
  208ص  3املقصورة ج ديوان اجلواهري قصيدة  2
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املعجم الشعري عند اجلواهري طاقة االحياء والثراء وتتسع الداللة لتقيد أوابداملخيال ومرة أخرى 

  : 1يقابل الشاعر بني الثرى والسماء ففي قصيدته تونس ردي خيول اهللا يقول 

  ومن كان يشكو بطنة يشتكي  السغبا***تركت الذي رام السما يلمس الثرى 

الثرى ومقابله السماء هو الذي ينتقل بنا إىل عامل ا�از إذ وظف الثرى كرمز لألسفل  إن ليكسيم

حيث التقابل الضدي بني السماء والثرى يقابله يف الشطر الثاين للبيت تقابال ضديا آخر متثل يف 

لثنائية فالبطنة تقابل السماء والعالقة الرابطة بينهما تستنبط من جوانية ا) السغب  × بطنة( ثنائية

فالذي رام السماء وشكى البطنة  إضطره إىل ملس الثرى والشكوى من السغب  إن هذا التقابل 

نشأت عنه صورة كاشفة لواقع تركب من نقيضني متضادين وقد جرى هذا التقابل يف سياق 

 من" رومل"ومبا أحلقه من هزمية بالقائد األملاين " مونتغومري"مدحي أبدى فيه الشاعر إعجابه ب 

  خالل هذا نستنتج أن ليكسيم الثرى يكتسب طاقته الداللية من خالل البنية املمتدة عرب البيت

  

  

  

  

  

  

*   *   *  

  : الحقل 4 ـ3

                                                           
  65ص  3تونس ردي خيول اهللا ج ديوان اجلواهري قصيدة  1

السماء       الثرى ادتضــ 

 البطنة التضاد تحت ما السغب
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  1:يف قوله "احلقل " يوظف اجلواهري ليكسيم 

  فقالت ومثلهن القلوب*** الناس  ما أصرب احلقول على:قال 

وظف الشاعر ليكسيبم احلقول يف صيغة التعجب لذا فهي جزء من مركب فهي مفعول به يف مجلة 

فعلية حملها خرب للمبتدأ ما التعجبية حيث تستمد داللتها من ضمن السياق التعجيب مث أن الداللة 

لقلوب اليت تعد عدوال عن الداللة الغائصة تستمد من إحياء الصورة التشبيهية بني احلقول وا

من اإلنسان   استعار�ااملعيارية للفظ احلقول هذا االحنراف الذي اكتسبت به اللفظة داللة جديدة 

  . املتعلقة بصفة الصرب

  :  2ويف قصيدة الدم الغايل يقول

  مثلما تذوي احلقول*** ولطاملا ذوت الكرامة 

ا تناسبه والقافية وانتهائه بالروي الذي بنيت عليه مت اختيار ليكسيم احلقول لعدة أسباب منه

القصيدة هذه علة عروضية أما العلل األخرى فقد وجد الشاعر التضارع املتماثل بني صفة معنوية 

وهي ذوي الكرامة والصفة ا�سدة يف ذوي احلقول فهذا التماثل بني الكرامة واحلقول والذي 

والذبول ، ومن هنا  كان منشأ  حسن التجاور،  اشرتكا فيه يف وجه شبه واحد وهو الذوي

عالقة ارتباط معنوي تتضمنه البنية العميقة للبيت " احلقول"و" تذوي" فالعالقة القائمة بني الفعل 

  أما عالقة الصدر بالعجز فهي عالقة بيان وامتام املعىن بغرض إيضاحه 

*   *   *  

 :الربوة5 ـ 3

 1:�ا قوله  من األبيات اليت ذكر ليكسيم الربوة

                                                           
                                                                                             149ص  2القرية العراقية ج  ديوان اجلواهري قصيدة:1

                                      
  106ص  4الدم الغايل ج : ديوان اجلواهري قصيدة 2
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 سقط الندى فحواشي نبتها عمم ***  مىن على الربوات اخلضر باكرها                    

ال يستمد داللته "الربوات " يرتبط وميتد ويتكامل هذا البيت بالبيت الذي سبقه ألن ليكسيم 

: يا دمشق والتحية : املقصودة وال هويته التامة إال من خالل الرتكيبة املمتدة عرب البيتني فالنداء 

على الربوات فسواء البنية النحوية اليت تتعالق  فيها الكلمات تعالق : يكتمالن بقوله " سالم"

على "ب" دمشق "وظيفي تركييب أو البنية البالغية اليت تكتمل فيها الصورة بني ا�از املرسل يف 

هاج واالزدهاء بذكر مفاتن الطبيعة ،تتظافر خمتلف البىن لتنتج الداللة املستقصدة فاالبت" الربوات 

اخلالبة لدمشق من ربوات خضر وحواشي نبتها الطويل املكتمل وسجع اهلتوف بالغوطتني هذا 

االسهاب والتفصيل له ما يربره فالوظائف املتعددة اليت بطن �ا اجلواهري أبياته من شعرية متثلت 

فة سياسية متثلت يف شد أزر أشقائه يف توظيف عناصر الطبيعة وماحتويه من لطائف معاين ووظي

  2:السوريني واالفتخار بأجمادهم ،أما يف قصيدته ذكرى املالكي فيذكر الرىب يف قوله

  باللطف تندى عشيات وأبكار***ويارىب الشام ال جافتك ناضجة 

من شأنه أن جيعل " الجافتك"ودعاء " يارىب الشام "إن توظيف األساليب اإلنشائية من نداء 

مضطلع بوظيفة انفعالية من دالال�ا حب وإفتتان الشاعر ووفائه ألهل الشام وهذا ما البيت 

تتضافر بالغيات البيت للداللة عليه فرىب الشام جماز مرسل حيي من خالله أهل الشام وقد اعتمد 

الشاعر اختيار  جمموعة من األلفاظ اشرتكت  داللتها يف معىن أساسي متثل يف الرقة واللطف 

يدل على املرتفع من األرض املكسو  بالعشب وهو من املناظر الطبيعية " رىب "فلكسيم  واحلسن

أي ال أفزعتك والذي تبعته احلال املتعلقة بالفاعل " الجا فتك "احلسنة وقد جتاور مع الدعاء اللني 

لبيت املتأخر عشيات ومل جيعلها نضاحة على صيغة املبالغة إمنا رقت لتناسب الداللة  احملورية ل

حىت أن الفعل تندى توازى يف الداللة مع ناضحة إذ كالمها "اللطف " وهي متعلقة باجلاروا�رور 

  .يدل على الرش اخلفيف 

                                                                                                                                                                                
  257ص  5اخلطوب اخلالقة ج  ديوان اجلواهري قصيدة:1
  271ص  4ج ذكرى املالكي : ديوان اجلواهري قصيدة 2
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*   *   *  

  : الرمل 6 ـ 3

هو الذرات الناعمة ا�تمعة كالرتاب مع اختالف اللون والكثافة وتكون يف الصحراء ، ذكرها 

  1:بأ�ا محراء يف قولهاجلواهري سبع مرات، وصفها حينا  

  .كانت ختب عفاريتا مهارينا *** يف مثل رملتك احلمراء زاهية

  2 :وحينا آخر وصفها بالسمرة قائال 

  .محراء فوق رمالك السمراء***  يابنت مروان يركز راية

  3:وقد تناص اجلواهري يف بيته الذي ربط فيه بني الرمل وسري اجلمال مع أيب العالء يف قوله  

  .تسنمن من رمل الغضا ما تسنما *** تبك  مجال إن رأيت مجاهلافال 

فان كانت اجلمال تتسنم رمل الغضا  عند أيب العالء فهي ختب كالعفاريت على الرملة احلمراء 

عند اجلواهري ، إن هذا التناص بني الشاعرين يكشف ارتباط الرمل بسفينة الصحراء فنص أيب 

بأجزاء منه يف نص اجلواهري الراهن املستحضر  وهذه صورة من العالء الغائب املستحضر يتداخل 

  الصور املكررة املشكلة لصورة الرمل يف الشعر العريب 

  4:أما يف قوله 

 حيصي األناسي منها واألحايينا*** وانساب حشد الرمال السافيات �ا 

شابكة يف نسيج البنية مركزي بالبيت وقد نال هذه املركزية من العالقات املت" الرمال " إن لكسيم 

الرتكيبية اليت تعود كل خيوطه اجلزئية اىل مصدر واحد حفل به الشاعر واسرتعى اهتمامه ،ففاعل 

                                                           
 203ص  4عوف ج  أميا ديوان اجلواهري قصيدة  1
  223ص  4خلفت غاشية اخلنوع ج ديوان اجلواهري قصيدة 2
  83 العالء املعري ص أيبديوان  3
 207ص  4عوف ج  أميا  ديوان اجلواهري قصيدة:4
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" حشد الرمال"،واملوصوف بصفة السافيات " حشد الرمال"فعل االنسياب هو 

الدال ،هذه املركزية اكتسبها " حشد الرمال"يعود على "حيصي"الفاعل لفعل "هو"،والضمرياملسترت

من انسجامه مع خمتلف البنيات ا�اورة حيث نال مرتبة الصدارة بني كل إمكانيات " الرمال"

  .االختيار 

***  

  : الروض 7ـ3

  1:يستخدم الشاعر ليكسيم الروضة يف سياق انفعايل مدحي يف قوله

  ما يصطفيك بروضة غناء*** وسقيت من وعي البالد وعزها 

يف حدود املعىن املعجمي  بل يوسع  داللته ساحبا به يف " الروض"هذا السياق الذي اليرتك الدال 

فضاء البنية العميقة اليت تشاكل فيها  معىن الروضة بالسياق املدحي فصارت دالة على اجلزاء 

ثالث "احلسن واالصطفاء خبري العطاء الذي رمز له بالروضة الدالة على اخلضرة واملاء ، أو مل يقال 

إذن فاملاء واخلضرة أي الروضة تعد معادال دالليا "واخلضرة والوجه احلسن يدهنب احلزن املاء 

لالبتهاج واحلسن وهذا املعىن هو الذي أراده الشاعر من توظيفه للروضة ،ويف موقف آخر رثائي 

  2:يزدهي الشاعر بأخيه الشهيد وجيعل من الزهرة بديال له فيناديه قائال 

  عاصف مزرم  تغوهلا***يا زهرة  من رياض اخللود 

فيستخدم الروضة يف حال اجلمع ليحيلنا على رياض اجلنة مكنيا عنها باخللود فهذا الرتكيب 

املسبوق حبرف اجلر من التبعيضية يهدف  اىل تصوير اجلمال الذي انتقي " رياض اخللود"اإلضايف  

اجلمال يقابله  بعضه املتمثل يف الزهرة كجزء مجايل رمزا بديال للشهيد ، هذا الصدر املعرب عن

العجز الذي يبدي النقيض فتتشاكل بنيات العجز لتصور معىن جيسد أفعال املعتدي الغاشم  

                                                           
 225ص  4خلفت غاشية اخلنوع ج : ديوان اجلواهري قصيدة1
 261ص  3أتعلم أم ال تعلم أخي جعفر ج :ديوان اجلواهري قصيدة 2
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كاشفا ملظهر من مظاهر القبح والسوء ،فينشأ عن هذه الثنائية تقابل ضدي بني محولة داللية 

  .مجالية يف الصدر ومحولة دالة عن القبح يف العجز 

                                       *   *   * 

  : السهب  3-8

وقد ذكره اجلواهري بصيغة اجلمع يف  1السهب من األرض املستوي يف سهولة واجلمع سهوب  

  : 2قوله 

  .يف البحر يف خضر السهوب *** يف السفح يف قمم الثرى 

حينما سرح طرف الشاعر وجال متدبرا يف ملكوت اهللا راح  يتفرس السفح وقمم الثرى والبحر 

انتهى اىل السهوب اخلضراء فليكسيم السهوب اختاره الشاعر آخرا يف البيت ألدائه وظيفة القافية و 

وانتهائه حبرف الباء وهو الروي الذي بنيت عليه القصيدة ، ان تشظي الداللة احملورية ممططة ضمن 

يها ماهو اىل وسيلة تناسلت ف" السهوب"و"البحر "و" قمم الثرى"و" السفح"عناصر الطبيعة 

خمتلف الدالالت اجلزئية هلذه العناصر لتولد شعرية القصيداليت امتزج فيها رمز الصورة الطبيعية 

حبسن الرتكيب والتجاور املساير ملوسيقى من شا�ا أن تصدر قصدية الشاعر املتكشفة عن البعد 

�ا البنية العميقة الديين اذ يتدبر الشاعر يف صنع اهللا العجيب وتلك هي الداللة احملورية اليت احتو 

  .للبيت وجتزأت عرب عناصر الطبيعة 

*   *   *  

     :الطين  3-9

                                                           
 ابن منظور لسان العرب مادة سهب   1
 52ص  5لبنان يامخري وطييب ج :ديوان اجلواهري قصيدة 2
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معروف الَوَحُل، واحدته ِطينٌة، وهو من اجلواهر :الطِّنيُ ((1قال ابن منظور يف تعريفه للطني 

ممرت بصحيفٍة طٍني خاَمتُها، جعله صفة ألَنه يف معىن : املوصوف �ا؛ حكى سيبويه عن العرب

  ))الفعل كأَنه قال َلّنيٍ خامتها 

: وطنت الكتاب. ماهر يف طيانته: ورجل طيان. طينت البيت((فقال يف الطني  2أماالزخمشري

جبله عليه، وكل إنسان على ما طانه اهللا، : طانه اهللا على اخلري: ومن ا�از.جعلت عليه طينةاخلتم

 ))جبّلة وخليقة، ولو تركت وطينتك : وله طينةطيبة

  3:ذكر اجلواهري الطني يف قصيدة يادجلة اخلري 

 لوذ احلمائم بني املاء والطني*** ت سفحك ظمآنا الوذ بهييح

اللغوية للطني املاء وقد ذكره كثريمن الشعراء مصاحبا للماء منهم ابن املعتز يف من بني املصاحبات 

  :4قوله

  طني إىلعمدا كمن فر من ماء ***صرفت معىن حديثي عن ظنو�م

  5: اهية توكذلك ذكره أبو الع

 فانك من طني خلقت وماء***  فال متش يوما يف ثياب خميلة

باملاء يف القصيدة العربية وما هذا اجلمع إال الرتباط العنصرين "الطني "هكذا ارتبط ذكر ليكسيم 

بأصل تكوين اإلنسان ومل يكن ذكر اجلواهري له لغرض إبالغي نفعي إمنا جرى يف إطار وظيفي 

 .يكشف انفعال اجلواهري بالصورة الطبيعية وما امتزج �ا من عواطف وأحاسيس  6شعري 

                                                           
  مادة طني لسان العرب :ابن منظور  1
 73ص  ،أساس البالغة  ،الزخمشري 2
 83ص  5يادجلة اخلري ج :ديوان اجلواهري قصيدة 3
  18 ديوان ابن املعتز ص 4

 88العتاهية ص  أيبديوان  5
6 Jakobson Roman :Closing Statement:LinguisticsandPoetics P353  
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  1:يف قصيدة جربيين فيقول أما 

 ازددت بلة يف الطني***  أحرجتين طبيعيت وبآرائهم 

مل يذكر يف هذا البيت املاء ولكن ذكر أحد لوازمه وهو البلل ويوظف الشاعر الطني موحيا بطبيعته 

اإلنسانية مكنيا عنها بالبلة يف الطني ، الطني الذي يقدمه اجلواهري كمعادل داليل إلنسانيته 

  .ته األصلية وطبيع

*** 

  : الغوطة 10 ـ3

  2:من ليكسيمات الطبيعة استعمل اجلواهري الغوطة يف قوله 

  كما يشد الضلوع العشر زنار*** شدتك خضر�ا " غوطة " تباركت 

تلك هي الداللة املعجمية  3الغوطة هي الوهدة يف األرض املطمئنة وقيل هي جممع النبات واملاء

الشاعر عن هذه الداللة إال انه ركز على اجلانب اجلمايل للغوطة  واليبتعد" الغوطة "للكسيم 

شدتك خضر�ا فنعت الغوطة بأ�ا الفتة لالنتباه خبضر�ا :حينما مطط البنية الرتكيبية قائال 

وأطنب مستخدما الصورة البيانية اليت استنفذت بنية عجز البيت فاحتفى بالغوطة داعيا هلا بالربكة 

ائي الذي يكشف انفعال الشاعر وتأثره جبمال الغوطة يستجمع أطراف  هذا األسلوب اإلنش

شدتك خضر�ا "تباركت، وتعليق وصفي "من دعاء " الغوطة"الداللة من خالل جماورات لكسيم 

هذه ا�اورات اليت ختدم ليكسيم الغوطة الذي يعد " كما يشد الضلوع العشر زنار " وتشبيه " 

ا الثانوية يف داللة أساسية تكشف قصد الباث االنفعايل والوظيفة مركزيا بالبيت تصب كل دالال�

األدبية اليت تنتقل بالبيت إىل األثر اجلمايل، حيث يشارك يف فسيفسائه عدة عناصر شعرية  

                                                           
 492ص 01جربيين ج : ديوان اجلواهري قصيدة 1
  272ص  4ذكرى املالكي ج :ديوان اجلواهري قصيدة  2
 غوط :مادة،لسان العرب  ،ابن منظور 3
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كالرتكيبات املختلفة من بالغية وحنوية والداللة  الغائصة حتتهما  دون أن �مل اجلانب املوسيقي 

  ية البيت وماله من أثر يف مجال

*   *   *  

 

  :الفج 11 ـ3

ذكرها اجلواهري يف قصيدة يا أم عوف قائال 1   ومجعه فجاج...الفج الطريق الواسع بني جبلني  

:2   

 واملبهمات من الوادي تناغينا ***  حىت كأن الفجاج الغرب تفهمنا                   

طرفا حماورا يتعامل معه فالفجاج تفهم واملبهمات تناغي إن " الفجاج"جعل اجلواهري من ليكسيم 

االرتقاء باللغة من مستوى احلقيقة اىل مستوى ا�از يولد تصورات ذهنية ودالالت متجددة  

ا تعد احنرافا وانتهاك" الفجاج تفهمنا : " تولدت من خرق معيارية اللغة فاالستعارة يف قوله 

متعمدا لسنن اللغة العادية ، هذا العنف املنظم الذي يقرتف ضد اخلطاب العادي على حد قول 

هو املضطلع بالوظيفة اجلمالية للغة اذ يتيه يف فضاء املخيال على الدالالت االحيائية بعيدا  3ارليخ 

  .عن قيد الداللة املرجعية 

  4:أما يف قوله 

  مجعت يف نظام عقد فريد ***  اص من كل فج يا آللئ الغو                       

                                                           
  فج:مادة ،لسان العرب ،ابن منظور  1
  207ص 4يا أم عوف ج ديوان اجلواهري قصيدة  2

3 Hawks: structuralism and semiotics p 72  
 63ص  5انتم فكريت ج : ديوان اجلواهري قصيدة 4
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يستعري للشباب فيناديهم يا آللئ  اآلتية من كل فج ويعين بليكسيم الفج اجلهة واملكان، فقد 

اجتمع الشباب يف براغ من كل االحناء فداللة لفظ الفج حتدد البعد املكاين ، حيث الفضاء 

اجلواين للبيت خيتزل مشهدا يف الصورة مصغرة اذ اجلمع الغفري خيتصر يف جمموعة آللئ تشكل 

ا فريدا ، لتتظافر بالغيات اجلملة من نداء وتصوير فتؤسس مجاليتها بعيدا عن قيد املدلوالت عقد

 .  

*   *   * 

  

   :المرج 12 ـ3

وقد وظفها الشاعر   1املرج هو الفضاء وهو األرض ذات كأل ترعى فيها الدواب واجلمع مروج 

   2:قول ففي قصيدة لبنان يامخري ي.كمعادل داليل للقوة واجلمال والعطاء 

 العمر ذا املرج العشيب*** يامن يقايضــين ربـيع 

  خبرافة الذهن اخلصيب***  بالعــبقرية كــلـها 

فمن املصاحبات اللغوية للمرج صفة العشيب وهي للتأكيد على أن املرج مكسو بالعشب ، وقد 

آثر الشاعر أن خيتار ألفاظا من الطبيعة تناسقت على أساس من التكامل ،فالربيع واملرج والعشيب 

ألفاظا تدور يف فلك الطبيعة تتعالق على أساس اجلزء من الكل، فالعشيب صفة من صفات املرج 

هو جزء من مظاهر الربيع ، وقد تشاكلت هذه البنية لتنتج معىن جمازي ال ينكشف إال من و 

هو لفظ مفتاح ينتقل بنا إىل تصورات " العمر "خالل تسييق وحداته اللغوية ،فما يسبق املرج 

ذهنية داللية حمددة استقصدها الشاعر  حيث ربيع العمر وهو كناية على موصوف هو الشباب 

أي الربيع "ذا املرج "مطروقة، وقد آثر الشاعرأن حيدد الداللة مستخدما اسم اإلشارة وهي كناية 

                                                           
 مرج :مادة  ،لسان العرب ،ابن منظور ـ 1
 44ص  5لبنان يا مخري ج ديوان اجلواهري قصيدة  2
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الذي انبت الكأل وما هذا التمطيط وتضافر كثري من العناصر إال لالحتفاء واالزدهاء بالشباب 

الذي يقايضه بالعبقرية كلها ، واليت حيقر من شأ�ا واصفا إياها خبرافة الذهن عكس ازدهائه 

  اب بالشب

*** 

  

  : الواحة 13 ـ3

  :  1يف قصيدته  خلفت غاشية اخلنوع يذكر ليكسيم الواحة يف البيت

  يبسا أرج الواحة اخلضراء*** آمنت باحلمر النوافح يف الثرى 

جيري يف سياق سياسي حيث يتطرق للتضحية " الواحة " إن ذكر عناصر خمتلفة من الطبيعة منها  

مع " الواحة "يف سبيل الوطن فالدماء احلمراء تصري أرجيا يف الواحة اخلضراء ،فيتجاور ليكسيم 

 األريج وميتد لصفة اخلضراء فحسن التجاور نابع من حسن االختيار ملركبات بنية البيت الذي

يضطلع برسالة انفعالية ،حيث احتدمت جوانح الشاعر بروح التضحية والنضال يف سياق فخري 

تسامت فيه شاعريته عن الرثاء البكائي، هذه االنفعالية اليت تشكل عنصرا هاما بالبيت تضافرت 

عد وحسن االختيار وحذاقة التأليف بني عناصر  الطبيعة لتشكل فضاء امتزج فيه البعد املعريف بالب

  .اجلمايل،وتلك بعض معامل اهلوية الشعرية اجلواهرية 

***  

  :الحقل المعجمي الفرعي للكواكب4

                                                           
 218ص  4خلفت غاشية اخلنوع ج ديوان اجلواهري قصيدة:1
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نالت الكواكب حظا ضمن املعجم الشعري العريب وان وظفت توظيفات معيارية فقد غلب عليها 

االنزياح والعدول الداليل وقد تقفى اجلواهري �ج السلف من الشعراء فلم ختل قصائده من 

  .البدرالقمر والشمس والنجم وغريها من الكواكب : مات ليكسي

*   *   * 

  البدر 1ـ 4

   : 1وظف اجلواهري ليكسيم البدر يف قوله

  كالبدر من بعد اخلسوف يزاد من وضح و من كشف

من التشبيهات اليت ألفتها العربية و درج عليها الشعراء التشبيه بالبدر و مرادفاته ، و قد و ظفه 

هذه الصورة الفنية و هي قليلة الطرق إذ تقدمي البدر و مصاحبته بوضع يعرتيه أال و اجلواهري يف 

هو اخلسوف مل يتطرق إليه كثري من الشعراء غري انه تناص مع لسان الدين بن اخلطيب يف توظيف 

  : 2املعىن ذاته فلسان الدين يتجه إىل  توظيف الداللة عينها حيث يقول

  لبيساو نضوت من خلع الزمان    مازددت بالتمحيص إال جدة   

  و لطاملا طرق اخلسوف أهله      و لطاملا اعرتض الكسوف مشوسا

إن هذا التمثيل جيعل من داللة األلفاظ املكونة ملتتالية البيت تعتمد على العالقات اليت تربط 

فظ او عناصر املتتالية فترتكب الصورة من دالالت األلفاظ و ال تقتصر الداللة الكلية على ل

ليكسيم البدر وحده بل تتعداه إىل خمتلف اللبنات بداللتها اجلزئية و اليت ماهي يف احلقيقة إال 

أجزاء من فسيفساء تشكل كلية الصورة الفنية واليت حتمل الداللة فالبدر جزء دال تنضاف له 

اهري فالصور داللة اخلسوف لتتشكل عرب هذا النسق الداللة الكلية اليت توصلنا إىل مقصدية اجلو 

الفنية و خاصة التشبيهية فهي صور مركبة حبيث طرف منها يصور املشبه به املتمثل يف البدر يعرتيه 

                                                           
  83ص 07لغة الثياب ج، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
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الكسوف مث يظهر أعلى و أوضح أما الطرف الثاين فيتمثل يف الصورة اليت يقابلها فهي صورة 

لصورتني تكمل املشبه الذي إذا اعرتته ظروف و أخفته فهو بعدها يزداد نصاعة ووضوحا، إن ا

الواحدة األخرى بل تغدو الواحدة مرآة لألخرى فاملعنيان متوازيان يتجهان إىل داللة واحدة و 

  يبطنان مقصدية واحدة هي حمجتهم اليت يرسوان عليها يف آخر املطاف

  : الثريا  2 ـ4

 الثريا هي جمموعة من األجنم جتتمع يف شكل عنقود ، وظفها الشاعر يف سياق و صفي يصور

  : 1موقفه من تشتت رهط اآلداب ببغداد قائال

  .الثريا تلم يف عنقود***  نثرة أصبحوا وكانوا كحبات                          

" الثريا"ليعرب الشاعر عن حال تآلف واجتماع أهل اآلداب امتطى صهوة البيان موظفا ليكسيم 

م الثريا منها االجتماع والعلو كمشبه، وقد تعددت أوجه التشابه اليت تشع �ا داللة ليكسي

والتألأل، أما املقابلة بني حاهلم باألمس وما آلوا إليه فتباينت بني التآلف واالجتماع باألمس 

والفرقة اليت أصبحوا عليها هذا  التباين الذي خيفي داللة احلنني لألمس والتذمر مما آل إليه احلال 

اليت تتكشف عن انفعاالت متعددة منها الغضب  تلك هي الرسالة اليت محلت شفر�ا بنية البيت

  .ورفض احلال الواقعة  واحلنني والتمين أن تعود األيام إىل ماكانت عليه 

  :األجرام 3 ـ4

  2: يف قصيدة يوم الشهيد يصف الشاعر مظاهر الرتف والبذخ اليت يعيش فيها العتاة فيقول 

  األجرامفيه كما تتألأل *** وصفا هلم فلك الصبا فتألألوا 

خيتار اجلواهري السماء موطنا للعتاة كناية عن وجودهم يف السلطة واعتالئهم احلكم ،حيث 

يشبههم باألجرام اليت تتألأل ، من املصاحبات اللغوية لألجرام أ�ا بارقة متأللئة وأ�ا تدور يف فلك 

                                                           
 78ص  5أنتم فكريت ص ج  1
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به  ألن صفة التألأل  لذا كان وجه الشبه بني العتاة واألجرام التألأل وقد اختريت األجرام كمشبه

قوية به وال زمة من لوازمه وحىت يكون التألأل بارزا والتشاكل متكافئا فقد أتى باألجرام على صيغة 

وهم مجع قلة، مث إن هذا التألأل ليس أصاليف االجرام فهي  "العتاة "مجع القلة لتتناسب مع 

و حقيقتها أ�ا كواكب كواكب غري مضيئة بل مضاءة أي تستمد تألألها من جسم آخر مضيء 

  اختفت األجرام وهذا توفيق آخر كاشف حلقيقة العتاة " الشمس"معتمة إذا ظهر الكوكب املضيئ 

***  

  :الجوزاء 4 ـ4

اجلوزاء هي جنم يعرتض يف جوز السماء وهي كذلك من بروج السماء وقد وظف اجلواهري 

ذا السياق وظف  اجلواهري الوحدة الكواكب والنجوم كمعادل داليل للرفعة والسمو والعلية ويف ه

  1: املعجمية اجلوزاء قائال 

  بني الثرى وكواكب اجلوزاء*** يامن رأى حلفا عجيبا أمره 

ينقسم البيت إىل داللتني األوىل هي  انفعالية تعرب عن تعجب واستنكار الشاعر من حلف بغداد 

أما العجز فيقابل فيه بني طريف نقيض الثرى ويقابله بكواكب اجلوزاء، فيستخدم أداتني بالغيتني، 

الدول " يوممثل" الثرى"الدول املستضعفة ب" أما أوالمها فهي بيانية توضح الداللة إذ شبه ممثلي

على سبيل االستعارة التصرحيية  اذ استبدل دال بدال رامز من "اجلوزاء "بكواكب " الغربية الغنية

شأنه أن يثري الداللة ويوسع إحيائها لتضمر معىن جديد أحلقه الشاعر بالرمز نعي من خالله 

يع إذ طابق بني موقف الشاعر الغاضب الرافض للحلف ، أما األداة البالغية الثانية فهي من البد

الثرى وقابله بكواكب اجلوزاء وماللتقابل من إحياء فالثرى دال على احلضيض األسفل أما كواكب 

اجلوزاء فدالة على الرفعة والسمو وعلو املكانة وهذا العرض الساخر كاشف  ملوقف الشاعر من 

تمثل يف النداء احللف ،هذه الوسائل البالغية من بيان وبديع تتضافر واألسلوب اإلنشائي امل

                                                           
 221ص  4خلفت غاشية اخلنوع ج  1



70 
 

والتعجب لتنشأ عنها وظيفة انفعالية داللتها املركزية الغضب الرافض للحدث  السياسي املتمثل يف 

  حلف بغداد 

*   *   *  

  :ـ أ ـ الشمس 5ـ 4

من أكثر الليكسيمات املتداولة يف الشعر عامة وعند اجلواهري خاصة ليكسيم الشمس الذي 

عري للجواهري ، حيث استخدمه مفردا ويف حال اجلمع احتل حيزا معتربا ضمن املعجم الش

  1:وبصيغة التصغري، معرفا ونكرة ففي قصيدة اجلزائر يقول 

  .بشـمس ترد على يوشع *** جـزائـر أسطورة حلوة 

احلضارة العربية تدلف جبناحني املشرق العريب واملغرب العريب إن دجى املشرق سطعت مشس 

عر بقصة النيب يوشع الذي ردت الشمس عليه من املغرب ككرامة املغرب هذه الفكرة رمزهلا الشا

وتعزيز لقدرة املؤمنني ،فقد تصطع الشمس من مغر�ا إكراما للمؤمنني ،هلذا اختصرت هذه الفكرة 

بذكر قصة النيب يوشع، وحيلة الرمز األسطوري الختصار األفكار املسهبة من حيل اإلبداع اليت 

ة وعدت خاصية من خصائص الشعر احلديث ، إشراق مشس احلرية اتسع تداوهلا يف مرحلة الحق

رمز له الشاعر بطلوع الشمس من املغرب على النيب يوشع ،فتوظيف " املغرب العريب"من اجلزائر 

اشراق الشمس من املغرب كرمز حياة حيرر الوجود من الظالم والظلم يعد اقتضابا للفكرة لتتسع 

  روء اىل املعىن الالنصي االحيائي الذي حبلت به البنية العميقة داللتها خارج املعىن النصي املق

***  

  :ـ ب ـ الشمس   5ـ 4 

   1:ويف مناسبة أخرى يذكر الشمس قائال 
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71 
 

  .كما محت الشمس من مطلع ***  حيم أخو احلق من مربح                         

وء املبدد للظالم ثانيهما أ�ا تصدر اختيار الشمس كمشبه به مت لعلتني أوهلما أ�ا رمز للحرية والض

من حرارة مشتدة وذلك حال الثورة امللتهية يف معاركها ونضاهلا املستمر حىت حتقق النصر ، تلك 

وما "محت "والفعل "الشمس "علل االختيار واليت كانت بذا�ا سببا يف حسن التأليف اذ تناسبت

 عناصر البنية الرتكيبية اليت احتوت فتحقق االنسجام بني" من مطلع "تبعها من جار وجمرور 

  .ليكسيم الشمس 

  2:ويف قصيدة أم عوف يعرف الشمس باإلضافة قائال 

  .مشس الربيع أهدته الرياحني ***  على خضيل أعارته طالقتها 

هذا التمطيط البنيوي بغرض ختصيص الداللة ميتد " مشس الربيع " فيذكر الشمس معرفة باإلضافة 

ميتد كذلك إىل العجز ففاعل الفعل " مشس الربيع " هو" "أعارته"اىل صدر البيت ففاعل الفعل 

البيت مبرتبة مركزية ضمن بنية "الشمس "وبالتايل تتمتع الوحدة املعجمية "مشس الربيع " أهدته هو 

إذ ترتبط مباشرة بكل أطراف البيت ،مث إن الصفة اجلامعة واملشرتكة ألغلب الليكسيمات املكونة 

يف  "الشمس "للبيت هي عالقتها بالطبيعة فاخلضيل والربيع والرياحني تشرتك كلها مع ليكسيم 

توى املبىن كو�ا عناصر من الطبيعة وبالتايل فهي عناصر منسجمة التأليف غري متنافرة ال على مس

  وال على مستوى املعىن                                        

                                                         *   *   *  

 : الفرقد 6 ـ4

فهو كوكب يتميز بأنه ال يغرب ويطوف مبدار اجلدي وقد "الفرقد "من الكواكب اليت يهتدى �ا 

  1: وله وظفه اجلواهري يف ق
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  واملطلعات لفرقدين فراقدا *** الشاخمات أنوفهن اىل السما                      

يف سياق مدحي وهلذا الغرض فقد امتطى الشاعر البيان فاستعار " الفرقد " جيري توظيف ليكسيم 

جنمان متالزمان وأما الفرقدان فهما " 2الفرقد من الطبيعة معادال دالليابديال لطلبة ثانوية اجلعفرية 

، " من جنوم القطب الشمايل والفرقد هو اسم واحد منهما يبدو للناظر أكثر ملعانا من الثاين 

فوصف ختريج الطلبة بأنه تصعيد جتاه الفرقدين لفراقد كثرية وما علو أولئك إال بنيلهم  العلم، 

ال على العلو تناسب ليكسيم الفرقد مع ما جاوره من بىن مشكلة للبيت فالشاخمات وصف د

حركة موحية بالطلوع " املطلعات"والرفعة والسماء ظرف مكاين تتواجد به الكواكب منها الفرقد و

،لذا انسجمت  هذه الوحدة مع جماورا�ا واجتهت مجيعها لتصب " الفرقد"وهو صفة من صفات 

  .لم وطلبته اليت جرت يف السياق املدحي االحتفائي بأهل الع.يف داللة العلو والسمو والرفعة 

                                               *   *   *  

  : القمر 7 ـ4

َلِة  الثالِثَِة من الشَّْهر، وهو ُمْشَتقُّ : قال ابُن ِسيَده. الَقَمُر اّلِذي يف السََّماِء معروفٌ  َيُكوُن يف اللَّيـْ

َلتَـْنيِ من : وقال أَبو اهلَْيَثمِ . من الُقْمَرة، واَجلْمُع أَْقَمارٌ  َلتَـْني من َأّوِل الشَّْهِر ِهالًال، ولَِليـْ ُيَسمَّى الَقَمرُلَِليـْ

َلَة َسْبٍع وِعْشرِين َلَة ِستٍّ وِعْشرِين ولَيـْ : ويف الّصحاح. ِهالًال، وُيَسمَّى ما بـَْنيَ ذلك َقَمراً :آخرِه لَيـْ

َلٌة : َضْوُءُه، َأي الَقَمرِوالَقْمرَاءُ : والَقْمرَاءُ . َياِضهالَقَمُر بـَْعَد َثالٍث ِإىل آِخِر الشَّْهِر ُيَسمَّى َقَمرًا لِبَـ  لَيـْ

  3فيها الَقَمرُ 

  4:ذكر اجلواهري القمر كهالل وبدر أما اهلالل فوظفه يف قوله 

  رفيع مكان غرف........ لك مثل اهلالل من خلل الغابة يبدو 

                                                                                                                                                                                
  195ص  3يابنت رسطاليس ج  اجلواهري قصيدة ديوانـ    1
  فرقد:مادة ،الصحاح ،امساعيل ابن محاد اجلوهري  2

  قمر :مادة،لسان العرب :ابن منظور    3
   165ص 2أفروديت ج : اجلواهري قصيدة ديوان   4
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 صورة طبيعية مقابلة كمشبه اىل" الرفغ"انتقل الشاعر من خالل التوظيف البالغي للجسد كمشبه 

" اهلالل"فتعددت أوجه التشابه ومنها الشكل و االرتفاع والعلو،  إن اختيار ليكسيم " اهلالل"به 

لذا غدت الصورة توضيحية بيانية مث إن " الرفع"كمشبه به مت ألن وجه التشابه به أقوى من املشبه  

وهو الغابة هذا التآزر الذي أسهم يف  اختيار ليكسيم اهلالل آزره الشاعر بعنصر طبيعي آخر

حسن التأليف وسبك التجاور بني أجزاء بنية اللغة الواصفة ،وكذلك يف توظيفه للبدر ميتطي 

                  1:الوصف فيقول 

  غطته من الشعرغيمة سوداء.... لك رأس كدورة البدر 

خاصة يف كمال االستدارة مث أمت كمشبه به ألنه من أمجل عناصر الطبيعة وأنسبها " البدر"اختار

الصورة مشبها الشعر بالغيمة السوداء فالصورة املركبة جتلي بوضوح غرض الشاعر وبالتايل اجتمع 

للبنية حسن االختيار وعضده حبسن التأليف فال نلمس أدىن تنافر او تصادم بني أجزاء  الرتكيب 

نا من صورة إىل صورة طبيعية  أوضح بل على العكس إنه حسن التأليف واالنسجام الذي انتقل ب

إذ يشرتك كل  راء يف امتالك صور  مجال الطبيعة اليت تعد شركة بني سائر املبصرين وأما ليكسيم 

  2:القمر فيوظفه يف سياق رثائي قائال 

  ويف السماء مصابيح وأقمار*** حسب قمر الدجى جيلى العماء به 

بينها توظيفه يف سياق رثائي يف قصيدة ذكرى  استخدم الشاعر القمر يف مناسبات خمتلفة من

املالكي وقد تناص يف هذا التوظيف مع كثري من الشعراء وتنوعت مستويات التناص فمنها التناص 

اجلاري يف سياق املناسبة فقد ألفت العرب أن تشبه فقيدها املرثي بالقمر ومن ذلك قول متاضر 

  3:بنت عمرو بن الشريد، اخلنساء 

  الدجى فهو من بيننا القمر*** يل وسطها قمر جيلو كنا كأجنم ل

                                                           
  163ص  2أفروديت ج : اجلواهري قصيدة ديوان   1

 265ص  4ذكرى املالكي ج : اجلواهري قصيدة ديوان   2
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وتناص اجلواهري مع .فقد تشاكل البيتان يف توظيف القمر اذ كال الشاعرين شبه فقيده  بالقمر 

  1:الفرزدق حينما قرن القمر مع بعض املصاحبات اللغوية كالدجى والفعل جيلو يف قوله 

  يئ ليل الساريجيلو الدجى ويض*** مثل النجوم أمامها قمر هلا 

فقد تشاكل البيتان يف توظيف مصاحبات لغوية تستجمعها الداللة املشرتكة حيث ذكر اجلواهري 

أما الفرزدق فقمره جيلى الدجى و يشرتك ابن : القمر  وعرفه باإلضافة الدجى وجعله جمليا للعماء 

   2:الرثائي  يف قوله الرومي مع اجلواهري يف تعريف القمر بإضافة الدجى و يف توظيفه يف السياق

  ماباله ترك الطلوعا *** من سائل قمر الدجى                             

ان تعدد أوجه التناص بني الشاعر وسابقيه يدل على ان الشاعر رضع من لبان الثقافة الشعرية 

د لروح العربية وليس عجيبا ان تظهر بصمات هذه الثقافة يف شعره إمنا هذا دليل تواصل  وامتدا

  االصالة اليت ترفل يف مجال الثبات املعرب عن آللئ املعاين والدالالت 

*   *   *  

  

  : ـ أ ـالنجم  8ـ4

النجم رمز الرفعة و الضياء و االهتداء ، كثريا ما وظف ليكسيم النجم يف الشعر كرمز وقد تناثرت 

  3:توظيفاته لدى اجلواهري يف حمطات خمتلفة وسياقات متعددة منها قوله 

  .لو انه بشعاع منك قد جذبا *** فكل جنم متىن يف قرارته                       

عل سبيل احلقيقة إمنا وظف توظيفا جمازيا فاالستعارة " النجم " مل جير استخدام الوحدة املعجمية 

ن يكون اليت يتمحور حوهلا البيت وما يتبعها ال يعدو أ1املكنية املتمثلة يف متين النجم هي البؤرة 
                                                           

 181الفرزدق ص:ديوان    1
  94ابن الرومي ص:ديوان    2
  82ص  3ابو العالء ج : اجلواهري قصيدة ـ ديوان 3
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أو فحوى التمين الواردة بعجز البيت "يف قرارته :"تعليقا فالفكرة األساسية هي متين النجم أما قوله 

بأن يكون شعاعا جمذوبا ، التعليق ال يعد إضافة ال جدوى منها إمنا هو استزاده تكمل املعىن 

ئر الليكسيمات املكونة وللكسيم النجم ارتباط بسا 2وتوضحه فكل زيادة يف املبىن زيادة يف املعىن 

جزء صادر عن النجم ولالجتذاب عالقة بالنجم هذا االرتباط أنتج "الشعاع "لبنية البيت ف

انسجاما بني خمتلف البىن اللغوية املشكلة للبيت واليت ترتب عنها توازي يف انسجام املعىن املنتج 

املوحى به والذي ذكره على مستوى البنية العميقة وليس املعىن السطحي فحسب إمنا املعىن 

ومعىن  املعىن  هو أن تعقل اللفظ معىن مث يفضي بك ذلك املعىن إىل معىن "  3:اجلرجاين بقوله 

اىل " حيث يتمىن كل جنم أن جيتذب بشعاع منك" هذا املعىن اآلخر هو الذي رمز اليه " آخر 

  .معىن خفي بطن به بنيته العميقة 

***  

  :ـ ب النجم 8ـ 4

  4:ويف مناسبة أخرى يوظف النجم يف سياق مدحي قائال  

  فينا وكم أعليت جنما ثاقبا  *** كم رحت تطلع من جنوم ختتفي                          

فهما صفتان "  ختتفي" تطلع " عالقة بالفعلني املذكورين يف صدر البيت "النجوم " إن للكسيم 

وهذا االرتباط " ثاقبا" والصفة " أعليت " وطيدة بالفعل للنجم أما يف العجز فله كذلك عالقة 

املعنوي يشد اللحمة بني أطراف البيت وحيدد الداللة ، وقد أملى السياق املدحي على الشاعر 

فاستخدم االستعارة التصرحيية حيث حذف املشبه " النجوم" التوظيف ا�ازي للوحدة املعجمية

فانتقل باملعىن إىل فضاء التخييل وانتقل من "النجوم"ملشبه بهالذين كّو�م وصرح با" األطباء"وهم 

  .حدود اللغة املعيارية اىل عامل ا�از اخلصب الالمتناهي 
                                                                                                                                                                                

  70ص } اسرتاتيجية التناص { حتليل اخلطاب الشعري : حممد مفتاح  ،د  1
2 P127 George lakoff and mark johnson metaphor welive by 
   49عبد القاهر اجلرجاين أسرار البالغة ص 3
  396ص  3الوتري ج  اجلواهري قصيدة ديوان 4
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***  

  :ـ ج ـالنجم  8ـ 4

   1:ويف مناسبة أخرى يوظف الوحدة املعجمية النجوم يف حال اجلمع قائال 

  .اربا بني النجوم الالمعات مض*** ودعا ظالم الليل أن خيتط يل 

إن اختيار النجوم اضطرار معنوي فال شيئ يعادله دالليا فلو اختار القمر أو الشمس أو أي  

كوكب آخر ملا جاز لعدم تعدده فينفرد ليكسيم النجوم بتعدده و �ذه الصفة نال ريادة مصاف 

البيت  إمكانيات االختيار، أما على مستوى التأليف فتناسبه مع جمموع الليكسيمات املكونة لبنية

يؤهله بأن يكون  العنصر املتكامل مع باقي أجزاء البيت، فالظالم والليل وصفة الالمعات من 

مث إن هذه الوحدة املعجمية مل تستخدم استخداما معياريا إمنا " النجم" القرائن الداللية لليكسيم

انية النص اليت وظفت جمازيا كرمز دال ينقلناخارج النص املباشر إىل فضاء التأمل يف سراديب جو 

  .ترسم احياءات النجم من رفعة وعلو مكانة وضياء لآلفاق املدهلمة 

                                                                         *   *   *  
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  الفـصل الـثاني                                      

  : الحقل المعجمي ألعضاء الجسد 

  :الحقل المعجمي الفرعي للرأس  

اجلبني ـ العني ـ  اهلدب ـ اجلفون ـ األذن ـ اخلد ـ األنف ـ الشارب ـ الشفاه ـ الثغر  ـ اللسان ـ  

  الضرس 

  :الحقل المعجمي الفرعي للجذع 

  الرقبة ـ املنكب ـ الصدرـ الضلوع ـ القلب 

  :الحقل المعجمي الفرعي لألطراف

  ـ الركبة اليد ـ الذراع ـ الزند ـ األكف ـ القدم ـ الكعب ـ الرجل 

  :الحقل المعجمي الفرعي للمكونات العامة للجسد 

  اجللد ـ اللحم ـ  العظام ـ النخاع ـ الوريد 

  :الحقل المعجمي لعالقات القرابة  

  : الحقل المعجمي الفرعي ألصول القرابة 
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  األم ـ األب ـ العم واخلال ـ اجلد 

  احلفيداألخ ـ االبن ـ : الحقل المعجمي الفرعي لفروع القرابة 
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  :الحقل المعجمي ألعضاء الجسد 

وظف اجلواهري أعضاء اجلسد  ، فكانت رموزا  لدالالت كثرية ومتنوعة وقد ورد بعضها مكررا 

اليت كررها مائةوأربع و " العني " متواترا بطريقة الفتة لالنتباه تستوقف الدارس كالوحدة املعجمية 

مناسبات خمتلفة ، وقد قسمت هذا احلقل  اىل أربعة حقول ثالثني مرة متناثرة بني القصائد ويف 

  :فرعية 

  الحقل المعجمي الفرعي للرأس ـ ـ  

  ـ الحقل المعجمي الفرعي للجذع 

  . ـ الحقل المعجمي الفرعي لألطراف

  ـ الحقل المعجمي الفرعي للمكونات العامة للجسد 

  :الحقل المعجمي الفرعي للرأس  -أ 

  :    رعي على الوحدات املعجمية التالية  وحيتوي هذا احلقل الف 

  .} الرأس ـ اجلبني ـ العني ـ اهلدب ـاجلفون ـ األذن ـ اخلد ـاألنف ـالشارب ـ الشفاه ـالثغر {   

    : الرأسـ  ـ أ ـ01

  : 1من بني خمتلف التوظيفات للكسيم الرأس قوله 

  ونفوس شقت ألجل سعيد  ***كم رؤوس هوت لرأس  مشوخ               

  إن البنية السطحية للبيت تتكون من تباين وتقابل بني نقيضني الرؤوس اليت شقت ألجل سعيد 

                                                           
  75ص  5أنتم فكريت ج قصيدة،ديوان اجلواهري 1
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لتنتج داللة } سعيد #و نفوس شقت } رأس مشوخ  #رؤوس هوت{ أطراف التقابل  تتعاضد

اجنرت عن تضافر  جمموعة من اللكسيمات اليت تآلفت لتشكل بنية سطحية منسجمة ، فمن 

" هوت " العلو ، وكذلك تشاكلت داللة الفعل " الشموخ "و " الرأس " الدالالت املشرتكة بني 

ا عن االحنناء والذل فاشرتكا يف مقوم سليب ، يقابل مقوم النقيض يف تعبريمه" شقت " والفعل 

" سعيد " والوحدة املعجمية "الشموخ " االجيايب حيث يعرب عنه التشاكل  بني الوحدة املعجمية 

  .فتتولد الداللة  االجيابية االزدهاء و نشوة الفرحة 

هو " وضوعي اختار ضمري الغائب  ولكي يسمو الشاعر يف بيته  من اإلطار الذايت إىل اإلطار  امل

إن اختيار .السعيد   هواليت شقت من أجله   هياليت هوت والنفوس  هيفالرؤوس "  هي" و "

ليتشكل  1وغياب األنا يعد إرتقاء من وحل الذاتية إىل اإلطار املوضوعي " هو وهي:" املعينات 

من خالله البعد املقصدي املتمثل يف التضحية ؛ كما استغل الشاعر  داللة كم اخلربية الدالة على 

                                                           
 150حتليل اخلطاب الشعري ص : حممد مفتاح . د 1

رؤوس 

 ھوت 

رأس شموخ  تضـــــاد

    

ما تحت التضاد     سعید

                 

 نفوس شقت 
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وغابت الداللة املكانية حىت  ال يقيد " شقت " هوت " التكثري  وربطها  بالزمن املاضي  يف أفعال

لتجري يف مضمار  خلة   الداللة مبا يثقل ويثبط عنفوان شعريته فتسمو كال من الداللة و املقصدية

 .التضحية وتسبح يف فضاء القيم اخلالدة

*** 

  

  

 

 : ـ ب ـ رأس 1

  : 1يف سياق آخر يف قوله" رأس"وظف اجلواهري  ليكسيم   

  أراعن  يطمعون مبشمخر    يدق برأسه القمم الرعانا

 أول ما يشد االنتباه يف هذا البيت هو تركيبته اإليقاعية فأغلب احلروف املكونة له            

  :تتشكل من حروف أصوا�ا جمهورة وحندد ذلك من خالل اجلدول التايل

 عدد احلروف  احلروف  خمارج احلروف 

 05 امليم  شفوي  جمهور 

 04 الراء  لثوي جمهور 

 03 النون  لثوي جمهور 

 03 العني  حلقي جمهور

                                                           
  107ص  07فىت الفتيان ج قصيدة ، اجلواهري ديوان 1
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 02 القاف  هلوي جمهور

شجري غاري 

 جمهور 

 02 الياء 

 01 الطاء  لثوي اسناين جمهور 

 01 الواو شفوي جمهور

 01 اهلمزة  حنجري جمهور

  

ان املنظومة الصوتية للبيت تعكس نوعا من املطابقة بني التمثيل الصويت والتمثيل الداليل حيث 

طغيان نوع مكرر من الصور الصوتية يوحي بوجهة الداللة إذ تغدو البنية اإليقاعية حاديا يتجه 

ليس « :1ويف هذا املضمار يقول رومان جاكوبسون بقافلة األصوات إىل بؤرة البنية العميقة ، 

الشعر ا�ال وحيد الذي ختلف فيه الرمزية الصوتية آثارها ، وإمنا هو املنطقة اليت تتحول فيها 

العالقة بني الصوت واملعىن من عالقة خفية اىل عالقة جلية وتتمظهر بالطريقة امللموسة جدا 

منها الدالالت و�ذا تعترب لغة الشعر دواال يستنطقها ويستقرئها املتلقي ويستنتج » واألكثر قوة 

 الشعري، النص يف القيمة إىل تفتقر ّأ�ا على يدلّ  ال املعىن إىل الفونيمات افتقار"2ف .املتوخاة 

 اللغة، أصوات من غريه عن متيزه صوتية هلاخصائص معىن ال اليت الفونيمات هذه من صوت فلكلّ 

 صورة يف تتشكل جتعلها اليت العالقات من صورا بينها يقيم أو يكرراألصوات أن للشاعر وميكن

 ختدم النص يف تشكيلها وطبيعة الصوتية خصائصها ولكن معاٍن، ملفردا�ا تكون ال قد بنيةصوتية

فاملتتالية الصوتية املكونة من جمموعة أصوات جمهورة "إبرازها إىل الشاعر يهدف اليت العامة الداللة

تساهم بقسط وافر يف كشف داللة البيت ، إذ نلمح تناسبا إن مل نقل داللة مطابقة بني هذه 

األصوات ا�هورة وداللة البيت حيث الفخر و اإلزدهاء واهلجاء  فأول ليكسيم وظفه الشاعر 

يف تقوية املعىن حيث اخلطاب غري موجه ملفرد بل  مجع أرعن وللجمع داللة" أراعن"بالبيت هو 

                                                           

  54ص  1988 1ط  ،الدار البيضاء  ،دار الربتقال  ،تر حممد الويل ومبارك حنون  ،رومان جاكبسون ]قضايا الشعرية  1 [

   2000ة االداب القاهرةمكتب 11ص،عبد اهلادي زاهر.د ،للموشحة التحليل البنائيـ 2
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جلماعة، فالتحدي يوحي باستهانة الشاعر هلذه اجلماعة، لذا فإن ورود أغلب حروف هذا 

الليكسيم حروفا جمهورة مما يدل على أن النربة اخلطابية مل تنم عن خفوت وهدوء إمنا هي صرخة 

يكسيم مشمخر وهو لفظ نزرا ما يستعمل يف ليليها ل"  أراعن "مدوية يف آذان هؤالء احلمقى 

القاموس الشعري احلديث إن مل نقل هو من حوشي الكالم وغريبه ، فالشاعر يكشف عن غىن  

:"  1كنانته الشعرية و رصانة معجمه الشعري بل هو حمي للغة، وعن املشمخر يقول بن منظور 

  :خر وانشد لرؤبةالشمخر من الرجال اجلسيم وقيل اجلسيم من الفحول وكذلك الضم

  أبناء كل مصعب مشخر      سام على رغم العدى ضمخر

  :وقيل هو الطامح النظر املتكرب ، واملشمخر الطويل من اجلبال واملشمخر اجلبل العايل قال اهلذيل 

  تاهللا يبقى على األيام ذو حيد       مبشمخر به الظيان واآلس

  ".ن وقيل الرعن أنف يتقدم اجلبل واجلمع رعان ورعو 

إمنا انتهك هذه املعيارية لينزاح �ا إىل " مشمخر"مل يستقصد اجلواهري  املعىن املعياري لليكسيم 

معىن جديد حيث وظف صورة شعرية أحل نفسه حمل الطود الشامخ و�ذا اخلرق لسنن اللغة 

ىن مع يكون اجلواهري قد فتح أفقا دالليا كسر من خالله الرتابة وجدد ، وقد تناص يف هذا املع

   2:قول األعشى 

  كنا طح صخرة يوما ليفلقها    فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل

***  

  : ـ الجبين 02

  : 3يوظف اجلواهري اجلبني يف قوله  

  يد ويد بني احلشا و األضالع*** فمنها الذي فوق اجلبني لوقعه 

                                                           
  بن منظور لسان العرب مادة مشخر  1
   80ديوان األعشى ص 2
 23ص 3أجب أيها القلب ج ،قصيدة،ديوان اجلواهري  ـ  3
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  :1يعود الضمري العالق مبن التبعيضية على الذكريات ويظهر ذلك يف قوله 

  من الذكريات الذاهبات الرواجع*** تلفت أطرايف أمل شتائتا 

اجلبني ، اليد ، احلشا ، { تركب البيت من جمموعة وحدات معحمية أغلبها من أعضاء اجلسد 

واالسم املوصول  الذي } فوق وبني { وكان من بني احملددات املعينان املكانيان } األضالع 

" وقعه " وحينا باالسم ا�رور  " مبن "هلاء العالقة حينا وظف بغرض الوصف والتحديد أما ضمري ا

، بالرغم من أن الشاعر يصدر عن منزع الذاتية إال أنه سعى  أن " هي " فتعود على الذكريات 

واالبتعاد عن التمرغ يف أوحال ذاتية األنا " هي " يالمس مدار املوضوعية بتوظيفه لضمري الغائب 

يشكل صورة " فوق "  بالظرف " اجلبني " إن ارتباط ليكسيم  أو حضورية املخاطب أنت ؛مث

بالغية حيث كىن عن صفة متحورت داللتها حول التأثر البليغ وعميق االكرتاث مث  إن 

هي أجزاء داللية تكتمل داللتها حني " األضالع  " و " احلشا " و " اجلبني " ليكسيمات 

ر  الذكريات وعمق تأثره عند استحضار هاجس اجتماعها وقد ركمها ليتوسل �ا للتعبري عن أث

الذكرى لتلك احملطات احلياتية اليت تركت بصما�ا  يف حياته ومقصديته من ذلك أن النسيان مل 

  .    جيد سبيال لذاكرته احلية 

*    *    *  

  : العين  3

، وغلب على  هي أكثر أعضاء اجلسد تكرارا فقد ذكرها متناثرة يف ديوانه مائةوأربع وثالثني مرة

   2: استعماهلا التوظيف اإلحيائي من بني هذه االستعماالت قوله 

  يرنو إليه بعني الرضا*** وهذا زعيم ألن السفري 

                                                           
  23ص 3أجب أيها القلب ج ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
  209ص  3ملقصورة  ج ،قصيدة،ديوان اجلواهري  ا 2
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جتاور ليكسيم العني مع صفة الرضا وتعترب هذه الصفة من املصاحبات اللغوية للعني وهذا املعىن 

  مطروق يف 

  1:نه قائال الشعر العريب فقد ذكره الشافعي رضي اهللا ع

  ولكن عني السخط تبدي املساويا*** وعني الرضى عىن كل عيب كليلة 

الذي يدل على إدامة النظر مع سكون الطرف فبهذه " رنا" الفعل"العني " واصطحب ليكسيم

  2:الداللةتآلفت البىن املشكلة للعجز وحسن جتاورها ؛أما يف قوله 

  من عيون املها يتيح اهلوى*** على اجلسر ما انفك من جانبيه 

  3:تناص اجلواهري يف هذا البيت مع الشاعر علي بن اجلهم يف قوله 

  جلنب اهلوى من حيث أدري والأدري*** عيون املهابني الرصافة واجلسر 

فقد تناص البيتان من ناحية الشكل بتوظيف بىن لغوية مشرتكة كعيون املها واجلسر واهلوى ، أما 

اللة،  حيث متحورت البؤرة املركزية للبيتني حول اهلوى الصادر من من ناحية املعىن  فتشاكلت الد

الذي يدل على  �يئة اهلوى ، " يتيح "مع الفعل " العيون "عيون املها وقد تناسب ليكسيم 

و هناك تصاحب داليل بني اهلوى والعني فقد ارتبط ذكر " يتيح"فالعيون جمال امتداد  تعدى الفعل

  اهلوى وأحيانا مصدره وسره العني باهلوى فهي وسيلة 

  4:أما قال ابن محديس 

  عيون املها يف وجوه البدور*** حسان تدير بسحر اهلوى 

  1: وكذلك قال أبو نواس 

                                                           
  63ديوان الشافعي ص 1
  217ص 3املقصورة ج،قصيدة،ديوان اجلواهري  2
 29علي بن اجلهم الديوان ص 3

  41ابن محديس الديوان ص 4 
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  عيون اهلوى حويل وطار مخاري*** صربت هلا حىت إذا ما تفجرت 

ن الروافد إن هذه التوظيفات اليت مجعت بني العيون واهلوى لدى كثري من الشعراء  تشكل رافدا م

الثقافية اليت �ل اجلواهري من معانيها وصورها ، فال غرو أن يصطبغ �ا إنتاجه الشعري وتطفو 

  تلونا�ا متناثرةبني طيات ديوانه

                                    *   *   *  

  

  

  : الهدب 4

  : 2ذكر اجلواهري اهلدب يف قصيدة تونس ردي خيول اهللا

  كما شكت العني اليت افتقدت هدبا *** حنن لذكراها ونشكوا افتقادها                 

" االفتقاد والشكوى"إن العامل املشرتك ووشيجة التعالق بني املشبه واملشبه به تتمثل يف وجه الشبه 

 :،حيث تالمحت العالقات بني الوحدات املعجمية على عدة مستويات فهي ترتبط بالغيا 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
   78ابو نواس الديوان ص 1
 64ص  3تونس ردي خيول اهللا ج ،قصيدة،ديوان اجلواهري  2
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  : وكذلك ترتبط هذه الوحدات  املعجمية حنويا 

 

  

  مفعول به+فاعل +فعل   اسم موصول   فاعل  فعل

  املشبه به   وجه الشبه   املشبه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 العین الشاعر

 افتقاد 

 تونس 

 شكوى

 الھدب 
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الجملة صلة  {    صفة   

  }الموصول

+ } هي {ت + افتقد   اليت  العني  شكت

 هدبا 

  

  

  :وترتبط كذلك كمقاطع موسيقية 

  

وكما وازى الشاعر بني الشطرين بالغيا نالحظ كذلك توازيا على مستوى اإليقاع ،فاملقاطع 

  القصرية

املفتوحة بالصدر ستة تقابلها ستة بالعجز وأربع مقاطع قصرية مغلقة بالصدر تقابلها مخسة  

 .بالعجز وأربع مقاطع طويلة مفتوحة بالصدر تقابلها ثالثة مقاطع بالعجز 

وازى اجلواهري بني صورتني أما اليت بالصدر فهي حنني وشكوى افتقاد الشاعر لتونس وقابلها يف 

"  اهلدب " العجز بشكوى العني الفتقادها اهلدب، ومن ناحية الرتكيب النحوي يعد ليكسيم 

فهو ارتباط أساسي بدونه ال تستقيم اجلملة ، أما موسيقيا  "  افتقدت " امتداد تعدي لفعل  

تشكل مقطعا هاما من قافية البيت وحتوي لبنة موسيقية أساسية " هدبا " لوحدة املعجمية فا

  با  هد  دت  ق  ت  تف  ل  نل  عي  تل  ك  ش  ما  ك

ص

  ح

صح

  ح

ص

  ح

ص

  ح

صح

  ص

صح

  ح

صح

  ص

ص

  ح

صح

  ص

ص

  ح

ص

  ح

صح

  ص

صح

  ص

صح

  ح
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الذي  بنيت عليه القصيدة فعالقا�ا املوسيقية أفقية وعمودية لذا غدا "  الباء " متثلت يف الروي 

 تالحم العالقات بني الوحدات املعجمية بالغيا يشكل مظهرا هاما من اهلرمونية االستاطيقية

للبيت وهو عامل مهم يف انتاج داللة متماسكة منسجمة غري مفككة تنطوي حتتها بنية عميقة 

منسجمة األطراف متالمحة األجزاء واليت تتربج فيه القصدية  واملقصدية جريئة لتعلن حنني وافتقاد 

الشاعر لتونس الصريح دون إحياء متسرت كاشفة البعد القومي الذي يشكل إحدى عناصر هوية 

  .                                       لشاعر و خاصية من خصائص شعرها

***  

   :ـــ الجفون  5  

  : 1من املواطن  اليت وظف �ا اجلفون قوله 

  رنقت يف اجلفون منها نعاسه *** وأخذنا بكف كل مهاة                                 

" الداللية التامة من خالل عالقا�ا مع جماورا�ا فلفظة طاقتها " اجلفون " تستمد الوحدة املعجمية 

تكمل املعىن وتزيده وضوحا وكذلك احملل الذي احتلته إذ آثر الشاعر تقدمي اجلار وا�رور " نعاس  

وحقه التأخري لكن لالهتمام بأمر املتقدم علق اجلار وا�رور مباشرة بالفعل وتأخر املفعول به وحىت 

هذه املرتبة؛تشرتك هذه الدوال لتستجمع مدلوال " اجلفون " احتل ليكسيم   يستقيم الوزن فقد

وصفيا يعرب عن تزيني اجلفون بالنعاس أما قصدية  الشاعر من توظيف هذه الصيغة الوصفية 

فتمثلت يف تصوير نزوات الشباب ومتعته هلذا اضطلعت جممل الليكسيمات بالتعبري عن الوظيفة 

  .سار اخلطاب الشعري وكيفت عالقة القصيدة باملتلقياالنفعالية اليت وجهت م

                                      *   *   *  

   :ـــ األذن  6

                                                           
  482ص  1ج ) ليلة من ليايل الشباب ( النزغة ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
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الذي ذكره يف قصيدة الدم " األذن " من أعضاء اجلسد  اليت قل استعماهلا عند اجلواهري ليكسيم 

  1:يتكلم قائال 

   ماال تطيق استماعاـمع أذين***   الترى عيين الديار وال تستــ  

جيري هذا البيت يف سياق انفعايل غاضب حيث تكرر النفي به ثالث مرات فبعد ما متىن يف 

البيت السابق أن يعيش بعيدا عن ا�تمعات اإلنسانية مدد هذه الداللة يف هذا البيت بأنه اليرى 

حدود النظم والضري مادام الديار وال يسمع مااليطيقه فاتسع الشاعر وبسط بناه الرتكيبية ليخرتق 

واألذن كدوال على حاسيت " العني " ،و توظيف  2جييد حىت تغدو داللته متماسكة األطراف

النظر والسمع ، تربط اإلنسان مبحيطه و مل يكن اجلواهري أول من انفرد باملزاوجة بني حاسيت 

  3:السمع والنظر بل قد سبقه ابن الرومي حني قال 

  وال األذن أذنا ما طوى  أختها الفقد***  فقد أختها وما العني عينا حني ت

له داللة خاصة متثلت يف عالقة اإلنسان " األذن " و " العني  " إن املزاوجة بني ليكسيمي 

به  طوإطالعه على العامل اخلارجي احمليط به وملا كان اجلواهري يرفض فتح هذه العالقة مع ما حيي

هذا االسلوب اخلربي الذي اعتمد  إن،حيث ال يراه وال يسمعه من عوامل متىن أن يعيش بعيدا عنه 

النفي املكرر صيغة لتوضيح املعىن قصد كشف داللة رفض الشاعر لواقعة والتمرد عليه ،هذه 

تفتح جمال اإلحياء  حينما اليستجيب  "العني واألذن"الدالالت املكىن عنها بتوظيف ليكسيمي

اخلطاب املباشر للمتوارى املخبوء فيضطر الشاعر النتهاك معجمية اللغة فيحول مسارا�ا املعيارية 

  حنو مسار جديد حيث يقبض الشاعر على هوام شعريته ويتصيد شواردها  

***  

  : ـــ الخد 7 

                                                           
 95ص  2الدم يتكلم  بعد عشر ج ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
  } 1982،ط،لبنان،دار الكتب العلمية بريوت { 49ابن سنان اخلفاجي سر الفصاحة ص  2
 188ابن الرومي الديوان ص  3
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  :1ات منها يف قصيدة اجلزائر يف عدة مناسب" اخلد " ذكر اجلواهري ليكسيم          

  ومتسح من خدها األضرع*** وروما تكب على وجهها 

املتصل �ا يعود على روما مايدل على  " ها"متسح و الضمري " بالفعل " اخلد " ارتبط ليكسيم 

التوظيف ا�ازي فقد شبه روما باملرأة   فحذف املشبه به ورمز له باخلد وهي استعارة مكنية ان 

ظيف البالغي جيعل الصورة معربة عن داللة غائرة يعوم داهلا على سطح البنية البالغية هذا التو 

واملتمثل يف صورة االستعارة املكنيةاليت خرقت معيارية اللغة وأعادت تشكيل داللة جديدة استقطر 

" اخلد " تتضوع رحيق التأويل ، ولقد قدم الشاعر ليكسيم   تمن خالهلا رحيق شعرية ماانفك

لسببني أوهلما االهتمام بأمر املقدم  وثانيهما استقامة الوزن املوسيقي " األضرع " ر املفعول به وأخ

قدرة خاصة على إثارة  تصورات ذهنية يتعدد تناسلها إذ مسح األضرع من " اخلد " ،وللكسيم 

عر  الشا زدهاءاخلد يدل على الذل واملهانة أما قصدية الشاعر وما تضمنته من مقاصد فتكشف إ

  . وافتخاره بانتصارات الثورة اجلزائرية  وتشّفيه يف الطغمة  االستعمارية رامزا هلا حباملة لوائها روما 

***  

  :األنف -8

األنف إال ووظف كرمز لألنفة والعزة والشموخ وقد ارتبط ذكره �ذه الدالالت ، ففي  رال يذك

    2:قصيدة يابنت رسطاليس يذكره اجلواهري قائال 

  فراقدا نو املطلعات لفر قدي*** الشاخمات أنوفهن اىل السما                      

العالقة "النون "جماال دالليا خاصا إذ تعود " أنوفهن " إن التوظيف البالغي يفتح لليكسيم 

باألنوف على مجع املعاهد اليت شبهت باإلنسان ومل يذكر اإلنسان بل رمز له باألنف ، فإضفاء 

سانية على اجلماد يعد إنزياحا وعدوال به من عامل السكون إىل عامل احلركة والقيم ؛ كما صفات إن

                                                           
 236ص  4اجلزائر ج ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
  195ص  3يابنت رسطاليس ج ،قصيدة،ديوان اجلواهري  2
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وهذا لتتشكل بؤرة التسامي وهي " السماء "و" الشاخمات " جتاورت الوحدة املعجمية األنوف مع 

مركز املعىن الذي يقصده الشاعر من خالل أطروحته املدحية اليت أبدى فيها إعجابه بافتتاح 

   1:رات العلم وقد وظف يف مناسبة أخرى األنف يف قصيدة يوم الشهيد منا

  سود وحشو أنوفهم إرغام *** وبك العتاة سيحشرون وجوههم                     

اختار هلذه العبارات القدحية  آلية الوصف فنعت حال العتاة بأن وجوههم سود وحشو أنوفهم 

يوم تبيض {{  2ية الكرمية اليت يقول فيها عز وجل حيث تناص يف هذه العبارة مع اآل" إرغام 

وجوه وتسود وجوه  فاما الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد إميانكم فذوقوا العذاب مبا كنتم  

  }}تكفرون 

  3:وكذلك تناص يف ذكره حشو أنوفهم إرغام مع ابن الرومي 

  سعيدا مبدمى من أنوف رواغم*** وعشت مبقذى من عيون شوانئ 

  4:وكذلك قول بشار بن برد           

  وان رغمت منه أنوف احلواسد*** فأنت اهلوى شطت بك الدار أو دنت 

عبارة عربية لطاملا جرت على األلسن  لتنتج صورة بالغية قدحية تدل " رغم  األنف :" إن تركيب 

من  على دس األنف يف الرتاب وهي كناية عن الذل واهلوان ؛  يف األبيات السابقة تناص كل

واليت جرت يف " رغم األنف"اجلواهري وابن الرومي وبشار بن يرد يف توظيف العبارة  القدحية 

سياق الفخر ومدح احلليف بل جتاوزوا ذلك إىل ذم العدو الذي يرمز له اجلواهري بأجزاء من 

  . ليصوره يف صورة قدحية تكشف ذله وهوانه وحقارته " أنوف " و "  وجوه " اجلسد 

*   *   *  

                                                           
  269ص  3يوم الشهيد ج ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
 106سورة آل عمران  آية رقم    2
 94ابن الرومي الديوان ص 3
 187بشار بن برد الديوان ص 4
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  :الشارب -9 

   : 1الشارب قائال يف إطار قدحي يذكر اجلواهري 

  وأخرامها تلهو بشاربه كربا*** وهذا الذي إحدى يديه جبيبه 

جيتهد اجلواهري يف رسم بعض الشخصيات االجتماعية رمسا ساخرا لتوحي الصورة 

داللة بدالالت خاصة فوضع اليد يف اجليب واليد الالهية بالشارب  حتمل يف طيا�ا 

عنصرين من  لالكرب،فيكشف من خالهلا انفعاله وغضبه من هذه الشخصيات االجتماعية فيستغ

وقدسبق اجلواهري اىل توطيف الشارب يف إطار الوصف الساخر "   الشارب "و" اليد"اجلسد 

   2:القدحي ابن املعتز إذ  يقول 

  األكيلينغص الزاد على *** ذا شارب وظفر طويل 

حيث السخرية اهلادفة اليت  ،ي مع ابن املعتز يف توظيف الشارب يف جمال واحد إن تناص اجلواهر 

ترسم مناذج اجتماعية جديرة بالنقد واهلجاء فحىت  يضطلع البيت مبجموعة من الوظائف 

االنفعالية واالجتماعية و اإلصالحية فلطاملا رأينا اجلواهري حامال لواء  اإلصالح خبطابه االنتقادي  

     .  

  * *   *  

  :الشفاه 10

  :3وظف اجلواهري ليكسيم الشفاه يف قصيدة يوم الشهيد حيث قال 

  وعلى الشفاه حتري استفهام*** ولقد ترقرق يف العيون تساؤل 

                                                           
 88ص  2احملرقة  ج ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
 41ديوان ابن املعتز  2
 274ص  3يوم الشهيد ج ،قصيدة،ديوان اجلواهري  3
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"  الشفاه"العيون و"اجتهد اجلواهري يف أن يوازي بني الشطرين فوازي بني الوحدتني املعجميتني 

بني فعلي الشطرين فكان فعل صدر البيت حيث أتى �ما على صيغة اجلمع ووازى 

كذلك مضارع ،فاقرتبت داللتهما ليعنيان التساؤل " حتري" مضارع وفعل عجزه       "ترقرق"

فاملدلول واحد " االستفهام " و "التساؤل " واحلرية أما فاعال الشطرين فإن اختلف شكل الدال 

خمتلفة توحد مدلوهلا ليشكل بؤرة فحواها  هكذا يتقابل الشطران ليطرقا داللة مركزية واحدة بدوال

  .االستفهام املضطلع بالوظيفة الوصفية االنفعالية حيث وصف وجها حائرا يعلوه االستغراب 

***  

  :  الثغر 11 - 

الثغر هو الفم وقيل هواسم االسنان كلها مادامت يف منابتها قبل أن تسقط وقيل هي األسنان  

وظفه اجلواهري يف حاالت خمتلفة فأورده معرفا وأورده نكرة ،  ،1كلها كن يف منابتها أو مل يكن 

  :2أما  يف حال التعريف  فيذكره يف قصيده أتعلم أم أنك ال تعلم قائال 

  بثغرك شهدا هو العلقم*** ولقطت من زبد طافح 

وداع الشاعر األخريألخيه لثمه يف هذا املوقف جنده  يشتط ذاتية وتغمر انفعاالته شطآن  يف

الثغر " رية والغرو يف ذلك فتوديع األخ الشهيد وروحه تفيض مشهدا مثريا وظف فيه ليكسيم الشع

يرتبط ارتباطا وثيقا بالثغر  اذ  " لقطت"لتتمفصل عالقته مع الليكسيمات ا�اورة له فالفعل " 

داللته  استجماع ما صدر من الثغر أما الزبد الذي ظهر على الثغر فهو الريق الطافح وصفه 

مركز الريادة  ليكون البؤرة " الثغر"الشهد و العلقم ، هذه العالقات املتشابكة  تكسب ليكسيم ب

الداللية اليت اعتمدها اجلواهري ، اختاره ليكون رمزا لنبض احلياة واعتمد الذاتية من خالل امتطاء 

املثبطات صيغة املتكلم أنا لقطت بثغرك واملخاطب أنت قصد احياء املشهد  لكن جتريد ها من 

                                                           
 مادة ثغر ابن منظور لسان العرب  1
 261ص  3ج ) أخي جعفر ( انك ال تعلم  أم أتعلم،قصيدة،ديوان اجلواهري  2
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اخلالدة اليت ترسم  األخالقيةالزمكانية والتحديدات االمسية هذا التجريد يرفل �ا يف عامل النوازع 

  .اليت تنفطر هلا جوارح اإلنسان  اجلوهريةحلظة الفراق 

*   *   *  

  :اللسان  12-

وِإن أَردت  الكالم جارحة الكالم، وقد ُيْكَىن �ا عن الكلمة فيؤنث وقد يُذَكَّر على معىن: اللِّسانُ 

ِإن لساَن الناس عليك حلََسنة : يقال.:  فالن يتكلم بِلساِن قومه: يقال. باللسان اللغة أَنثت

؛ معناه اجعل يل ))اآلخرين واْجَعْل يل لساَن ِصْدٍق يف (( :1وقوله عز وجل. . وَحَسٌن َأي ثناُؤهم

 هلم فيضل اهللا من يشاء ويهدي من ليبني ِإال بلساِن قومه وما أَرسلنا من رسول{{ثَناًء َحس 

  ؛ َأي بلغة قومه 2}}يشاء وهو العزيز احلكيم 

 :3وقد ذكره اجلواهري يف قوله

  ارتعاش ويف اللسان احنباسه***قال يل صاحيب الظريف ويف الكف 

االحنباس فهي صفة قد تعلق باللسان يف بعض الظروف "اللسان "من املصاحبات اللغوية لليكسيم 

النفسية حينما جيتمعان يكونان صورة بالغية هي كناية عن صفة عدم القدرة على النطق وقد 

ويف الكف ارتعاش "أمتت هذه الكناية الداللة األساسية للبيت حينما تضافرت مع سابقتها 

  ليعرب عن داللة االستحياء و اهليبة حيث  استغل الشاعر عناصر جسدية كالكف واللسان "

*    *   * 

  :الضرس  13

  : 1وظف اجلواهري الضرس يف قصيدة النزغة بقوله 

                                                           
 84سورة الشعراء آية   1
  04سورة ابراهيم آية رقم  2
  481ص  1ج ) ليلة من ليايل الشباب ( النزغة  ،قصيدة،ديوان اجلواهري 3
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  بعدها كاشرا لنا أضراسه ***بسم الدهر برهة وجتاىف                      

ينتقل بنا من عامل النص املقروء إىل دهاليز اإلحياء فتوظيفه الكنائي "  ساألضرا"إن ليكسيم 

وهي من " كاشرا ""مع احلال " األضراس "املوحي مبعاناة طحن  الزمان للشاعر فقد جتاورت لفظة 

  والوحشية  ساألحوال اليت تضيء لألضراس معىن داليل خاص يوحي باالفرتا

***  

  :     الدموع

   :2يم الدم و الدموع يف قولهوظف اجلواهري ليكس

 ألفتهما خنبا من األخناب     و تساقت الدم و الدموع أخوة 

الدم  "صفة التجاذب و تبادل السقيا بني طريف اجلناس الناقص  "تساقت  "تضفي صيغة الفعل  

فهذا الرتكيب ال تشد حلمته آلية اجلناس وهي آلية ظاهرة يف شكله البنائي فحسب ،  "و الدموع

بل تعزز هذه اللحمة و تزيد الرتكيب متاسكا صيغة الفعل تساقت مبا توجه من جتاذب و تبادل 

للسقيا ، بل يركز على هذا األساس و ينضاف عنصرا آخر ال يقل أمهية عن هذين العنصرين 

مبا تعنيه من حلمة و متاسك و تقارب ، فاجلواهري ) أخوة (الفاعل املؤخر السابقني أال و هو 

أساسية يف البيت و تتعاضد البنيتني لتحقيق هذه  القصدية فالبنية  خاصيةالتماسك من  جيعل 

السطحية و نعين �ا البناء اللغوي الذي متثله اآللية البالغية حيث اجلناس الناقص عاضد�ما و 

لبنية التحتية أو العميقة و املمثلة يف الرتكيب املعنوي للعناصر الفعلية سواء ل ذاته املسارسارت يف 

تها يجة قصدحمالفعل تساق أو الفاعل أخوه هذه االبؤرة املتمثلة يف التماسك هي  نواة القصيدة و 

.  

*   *   *  

                                                                                                                                                                                
 482ص 0 1ج ) ليلة من ليايل الشباب ( النزغة ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
   10ص  06الشمال ج طيف حتدر يوم ،قصيدة،ديوان اجلواهري  2



99 
 

  :  ب ـ الحقل المعجمي الفرعي للجذع

  :  الرقبة 1

  :  1يف قصيدة اجلزائر قائال وظف احلواهري ليكسيم الرقبة

  ترق على ترف املبضع*** وخلي الرقاب الغالظ القباح  

تتمحور أجزاء اجلملة حول ليكسيم الرقاب، ومتتد  عالقاته مع خمتلف أطراف بنية البيت فهو يعد 

وهلذا نشأ " خلي"وهو الفاعل لفعل ترق وهو املفعول به لفعل " القباح "موصوفا لصفيت الغالظ 

الل هذه العالقات النحوية املتشابكة انسجاما على مستوى املبىن واملعىن فتتآلف لبنات من خ

البنية لتكون جسرا نتوسله للولوج اىل البنية العميقة وتركم عالقة أخرى تسند العالقات النحوية 

 وهي العالقة البالغية فقد وظف ليكسيم الرقاب كمجاز مرسل عالقته اجلزئية فهي  جزء دال على

ليحيلنا على االنسان ،  تتضافر  هذه العالقات النحوية  اإلحياءسائر اجلسد وهو رامز يفتح باب 

والبالغية لتشكل داللة مجعت القدح يف املستعمر  و االزدهاء قصد مساندة اجلزائريني يف نضاهلم 

 .  

***  

   : المنكب 2

نِكبُ رأس : وَمْنِكُب القوم. كل ناحية من اجلبال أو األرضهو 
َ
جممع : العرفاء على كذا وكذاوامل

َتطاِول : قال.عظم العضد والكتف، وحبل العاتق من اإلنسان والطائر وحنوه
ُ
وهو من ِصَفِة امل

) َمناِكبها فاْمُشوا يف:((َجوانُِبها؛ ويف التنزيل العزيز: وَمناِكب اَألرضِ .اجلائرِ  يريد يف  2)

                                                           
 240ص  4اجلزائر ج ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
 15سورة امللك آية رقم  2
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ل داللة املساعد املعني وجدها مركزة رمزية  ماثلة يف حينما احتاج اجلواهري اىل لفظ حيم1جوانبها

   :2فوظفه حممال إياه هذه الداللة قائال " املنكب " ليكسيم 

  حيس وال بني املناكب منكب*** فمالك بني السواعد ساعد 

وردت يف صيغة اجلمع  أو املنكب بصيغة املفرد  تبطن داللة " املناكب "  فالوحدة املعجمية 

عني واألخ املساند ، من خالل تسييق هذه  الوحدة نلفي أن الشاعريقصد  أن العراق الصديق  امل

حينما تشتد به أزمة ال جيد بني السواعد من يعني والبني املناكب من حيتمل معه شدة األزمة  لذا 

ساعدة  استغل الصورة البالغية املاثلة يف ا�از املرسل حيث انبنت العالقة اجلزئية بني املنكب رمز امل

كجزء من االنسان املعني املمثل  للكل،فنلمس تشاكال بني املعاين اجلزئية املاثلة بني الشطرين 

فمعىن الصدر كرر باستخدام ليكسيمات مغايرة  حتمل نفس الداللة يف العجز وهذا التشاكل  بني 

وجا  ألنه وان الشطرين  من شأنه أن يركز الداللة ويعمقها ويثبتها ، وال يعد هذا اإلطناب ممج

اشرتكت القصدية يف داللة املآزرة و املساعدة فقد خيتلف جزئيا مدلول الصدر والعجز وان تقاربت 

  . الداللة فالساعد حيمل داللة مد يد املساعدة بينما املنكب يبطن داللة محل بعض ثقل األزمة 

                                        ***  

  :الصدر  3

توظيفا " الصدر "اجلواهري يف التشكيل الشعري على الصورة ومن خالهلا يوظف ليكسيم اعتمد 

                 3:احيائيا ففي قوله 

  فعلى الصدور من الدماء وسام*** محلوا الرصاص على الصدور وأوغلوا 

سواء بالصدر أو " الصدر"من السمات األوىل اليت ميكن أن تستنبط من خالل تكرار ليكسيم 

العجز هي االهتمام بالكلمة و داللتها وأ�ا مانالت هذه احلظوة إال أل�ا تشكل عنصرا أساسيا 
                                                           

  مادة منكب لسان العرب  ابن منظور  1
 217ص  2ج  عقابيل داء:،قصيدة،ديوان اجلواهري  2
  275ص  3يوم الشهيد ج ،قصيدة،ديوان اجلواهري  3
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يف البنية الداللية للبيت حيث استخدم الصورة البالغية يتوسل �ا لبلوغ مرمى الداللة ،فكىن  عن 

ا، فكىن محلوا الرصاص على الصدور ووظفها يف العجز توظيفا كنائي"اإلقدام على احلرب بقوله 

مع ما جاوره من ألفاظ " الصدور "بالوسام الذي على الصدر على الشهادة وقد انسجم ليكسيم 

ومها حرفان أساسيان بالبنية "  الصاد والراء "انسجاما صوتيا فما قبله اشرتك معه يف  حريف  

" حق لهكما اشرتك مع مابعده حبرف الواو الذي كرر باللكسيم الال"  الصدور"الصوتية للكسيم 

غلوا ، كما قد ارتبطت حبرف اجلر على الذي يدل على االستعالء ، إن الداللة ور وأوالصد

األساسية للبيت واليت تنشطر منها الدالالت اجلزئية توازت مع قصدية الشاعر، فان داللته 

ع األساسية هي االستعالء واليت تستنبط من الدالالت املنشطرة ففعل محلوا على الصدور تعين وض

الشيئ باألعلى ،ويف  موقف آخر نراه يشبه الصدور  باأللغام حيث يتجه �ا للداللة على 

     1:ففي قوله :الغضب 

  حنقا كما تتفجر األلغام*** واذا انفجرت الصدور بغيظها 

  :2أما يف قوله

  نزيفا اىل اهللا يستظلم*** تنضح من صدرك املستطاب 

  ر منبعا ينضح فرتفق بداللة مكابدة الظلم فان  الداللة هنا تتغري ليجعل من الصد

  : 3أما يف قوله 

  عذبا كقطرة من معني*** ائذين يل أنزل خفيفا على صدرك 

  :4وقوله     

  ملاسه إالحىت مل يبق ...األفخاذ *** وتالقى الصدران واصطكت 
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دالالت ففي هذين البيتني يتجه بداللة لكسيم الصدر اىل ا�ال الغريزي اجلنسي ،تناسلت 

ليكسيم الصدر فاحتة باب التأويل لتعرب من مجود املعيارية املعجمية اىل عامل اإلحياء املتناسل فحينا 

  تكون مصدر احلنان األمومي الدافئ وحينا تتدفق غيضا وحينا فيح من محى اجلنس العارم

*** 

  : الضلوع 4

ضلوع ، { التكسري  ،  أغلب استعماالت الضلع كانت على صيغة اجلمع وقد تنوعت بني مجوع

       1:ففي قصيدة اجلزائر يقول } أضالع { ومنتهى اجلموع } أضالع ، أضلع 

  .هلول يطوح باألضلع *** وما هي  إال ضلوع تقر

اعتمد الشاعر أسلوب القصر مستخدما النفي واالستثناء ليختصر صورة الثورة يف تعبري جمازي 

" أضلع " وحينا" الضلوع"حينا بصيغة مجع التكسري "الضلع "وظف من خالله الوحدة املعجمية 

فالضلوع ، اليت تقر هي كناية عن اجلبهة اجلزائرية ومن واالها أما األضلع اليت طوح �ا اهلول فهي  

كناية عن املستعمر املعتدي ، إن هذا التوظيف الرمزي يكسب املعىن سحر اجلدة فينتقل بنا خارج 

نص املباشر إىل تأمل وحتسس نبض املعىن الذي يوريه اإلحياء هلذا حدود القصيدة بعيدا من قيود ال

فان  مقصدية البيت تبدأ حني تنتهي لغة القصيدة فتتوالد يف وعي القارىء حينما يسبح يف 

ليكسيم الضلوع  أكسبه داللة خاصة توحي باهلناء " تقر " فضاءات  اإلحياء  فعندما جاور الفعل 

واليت اجتهت به إىل " هول يطوح " فعلى النقيض فقد جتاور جبملة  والرضا أما ليكسيم  األضلع

داللة االضطراب واهللع ، هذه الثنائية اليت تستجدي مقصدية مركبة أحد أطرافها الثناء وتأييد 

  . اجلزائريني يف ثور�م أما طرفها اآلخر فهو قدح يف املستعمر و�ديده وتوعده 

***  

  

                                                           
  241ص  4اجلزائر ج ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
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  :أضلع

  1:قائال " أضلع " يكسيم ويف موقف آخر يستخدم ل

  شتاتا كما صرف الدرهم*** ونثر أضالعها نثرة 

نضطر اىل تسييق هذه الوحدة فنجدها  جتاورت مع جمموعة " أضالع " لبلوغ كبد داللة ليكسيم 

حابل " نثر"من األلفاظ اشرتكت يف معىن أساسي واحد ، اصطبغت كذلك هي مبعناه ، فدال 

تنهالن من دالالت البعثرة واحتد معهم " شتاتا"ولفظ " نثرة" املرة  وكذلك مصدر" البعثرة"مبدلول

جتزيئها فظهرت صورة األضالع وهي جمزأة متباعدة غري  أي جعلها ُضروباً الفعل صرف الذي يعين 

جمتمعة هذه هي الداللة املركزية للبيت واليت إشرتكت وتآلفت جمموعة الليكسيمات  لتنتجها قصد 

كشف بشاعة جرائم املستعمر وبالرغم من أن الدافع إلبداع األبيات حادثة تارخيية حمددة فلم 

ريدها من قيد احلدث التارخيي وخلى سبيلها لتسبح يف فضاء يشر هلا ومل يسجلها مباشرة بل آثر جت

  التجريد خملدة سلوكا بشريا لطاملا إكتوى البشر جبواه  

***  

 : ضلوعال

  : 2يف موقف آخر يف قوله"الضلوع "وقد وظف اجلواهري ليكسيم 

  هللا صدرك ما أشد ضلوعه           يف شدة وأرقهن رخاء

يف هذا املوقف املدحي يوظف اجلواهري جمموعة أدوات بالغية يصور من خالهلا إعجابه مبواقف 

ليعرب " ماأشد" "ماأفعل " الزعيم مجال عبدالناصر فيتجه إىل علم املعاين فيوظف صيغة التعجب

عن تعجبه الشديد من صالبة الرجل يف هذا السياق يضطر لكشف مواقف أخرى على طرف 

فقابل الشدة ليس فقط بالرقة بل " شدة وأرق"ىل احملسنات البديعية موظفا الطباق نقيظ فيتجه ا
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لكشف قدرة الزعيم على الكفاءة العالية واالقتدار يف التعامل " أرق" صيغة التفضيل"آثر توظيف 

مع خمتلف املواقف وحتمل العبارة آلية من آليات علم البيان حيث يوظف التعبري الكنائي عن 

لقية الشدة والبأس ويقابلها بالرقة و اللني والسماحة هذا التعبري الكنائي من شأنه ان صفاته اخل

ينتقل بالداللة من االهاب احلسى إىل داللة جتريدية  معنوية تصب كلها يف بؤرة مدحية مما أناط 

  .البيت بالوظيفة االنفعالية

***  

   :القلب  -  5

ا فهو مضغة من الفؤاد   معلقة بالنياط ، وظفه القلب هو حتويل الشيئ عن وجهه ، أما اصطالح

 : 1اجلواهري يف كثري من املواقف واملناسبات منها قوله

  ضرم وبيت كله آالم***قلب يذوب أسى وشعر كله 

بالفعل يذوب وهي صيغة مطروقة عند العرب لذا جنده تناص يف توظيفها " قلب "جتاور ليكسيم 

  2:مع قيس بن امللوح يف قوله 

  وقلب بأخرى إ�ا لقلوب*** ن يل قلب يذوب بذكرها لئن كا

تشاكلت معاين اجلمل اجلزئية فصبت معانيها يف مصب واحد فالقلب ذاب أسى والشعر ضرم أما 

البيت فآالم، تشرتك داللة األسى والضرم واآلالم  يف كو�ا دوال تصب يف مدلول احلزن املشرتك 

اناة الشاعر وحزنه  وقد وظف ليكسيم فتستهدف عرب الوصف صورة جلية تكشف مدى مع

يف صورة بالغية متثلت يف االستعارة املكنية حيث  وصف القلب بالذوبان فتوازت اجلمل " قلب "
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بالغيا حمتوية  صورا بالغية متضارعة وظف فيها  ا�از وسيلة غائرة يف البنية العميقة ليصطاد 

  1:قف آخر يقول  قصدا انفعاليا يصور حزنه ومكابدته احملن ،ويف  مو 

  جتث من أصله فؤاد كئيب***ينهض الزرع بعد حصد وقد يــ

قابل الشاعر بني الفؤاد والزرع  وجعلهما يشرتكان يف صفة االجتثاث إال أن الفؤاد ال يستعيد 

وهو تركيب تفك شفرته يف خمرب ا�از إذ " كئيب"بصفة "الفؤاد"احلياة بعد االجتثاث وقد أردف 

مما يف كثري من املقومات العرضية كما خيتلف يف قليل منها }فؤاد كئيب{يشرتك طرفا الثنائية 

يضيق حيز التوتر بني الطرفني وجيعل الصورة أقرب للحقيقة ال تثري استغرابا وال توترا لدى املتلقي 

فمما حيي االستعارة قلة املقومات اجلوهرية املشرتكة ،إذ أن الشيء إذا ظهر من مكان مل يعهد 

غف منها ظهوره منه وخرج من موضع ليس مبعدن له كانت صبابة النفوس به أكثر  وكان بالش

 :اجلدول التايل  هوهذا ما يظهر   2أجدر 

  

  كئيب   فؤاد 

  إنساني+ 

  مفرد+

  نكرة+

  مذكر+

  مادي+

  إنساني+

 مفرد+

  نكرة+

  مذكر+

  معنوي+
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  اسم+

  

  وصف  +

  

  

  :ج ـ الحقل المعجمي الفرعي لألطراف 

   :اليد 

فضاءات ا�از ، فقد يضطرنا أن نتجاوز معيارية اللغة إىل السبح يف " اليد"إن توظيف ليكسيم 

اعتادت اللغة أن تعدل عن املعيارية لرتكب صهوة ا�از حىت تقيد دالالت قد يصعب على اللغة 

  1:املعيارية تقييد أوابدها وكنموذج على هذا قول الشاعر 

  لتحضن منه خياال سوى*** أن متدوا يدا  اوال تبخلو 

صفة املساعدة  نت داللة جمازية كىن �ا عفنتج" متدوا "مع الفعل " اليد"جاور الشاعر ليكسيم 

يدك  لوال جتع((  �2ذا الرتكيب وكذلك تصاحبت اليد مع الفعل تبخلوا وقد قال اهللا عز وجل

فكىن عن البخل باليد املغلولة )) مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا  

  3: أخرى يوظف اليد قائال  إىل العنق  وعن اإلسراف ببسط اليد ، ويف مناسبة

  بغري يد املوت مل ترفع*** فسارية العلم املستقل 
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 290السورة اإلسراء آية   2
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وظفت اليد يف تركيب إضايف حيث عرفت باملوت كمضاف إليه أما بالغيا فهذا الرتكيب 

االستعاري يشبه املوت بالكائن احلي الذي له يد فيستعريها منه ليلحقها بلكسيم  املوت ، فهي 

فتولد تآلف وانسجام " ترفع"بالفعل " اليد" التضحية ، وكذلك ارتبط ليكسيماستعارة مكنية عن 

بني خمتلف دوال عجزالبيت أما وظيفة البيت فقد حو�ا البنية العميقة للبيت اذ ينم عن رسالة 

  وجهها الشاعر مضمو�ا أن التضحية سبيل رفع راية االستقالل

***  

  : اليد 

  :1يف قوله" أزح عن صدرك الزبدا "قصيدة يف " اليد "اجلواهري ليكسيم يوظف 

  ويدنو حيث ضقت يدا         وضعت سدى وفات مدى

إن من أهم احملاور اليت انبىن عليها هذا البيت حمور االختيار ويظهر ذلك جليا يف اختيار 

ان االختيار نظرة شائعة جدا :2يدا،سدى ، مدى ،ويف هذا السياق يقول ولز:اللكسيمات التالية 

ألسلوب،فاملؤلف خيتار مسات معينة من املوارد الكلية للغة و�ذا املعىن الواسع لالختيار ال يف ا

خيتلف الكتاب عن مجيع مستعملي اللغة فهو جزء من قدرتنا بوصفنا متكلمني أصليني ،إذ خنتار 

لتتناسب ..ألقوالنا الفونيمات  املناسبة والرتكيب املناسب واملعجم املناسب واملفردات املناسبة اخل

إن صوت الدال هو صوت هيمن على " مع ما نعنيه يف القول ومع السياق الذي ستقال فيه 

القصيدة فهو رويها وهو احلرف األكثر تكرارا بأبيا�ا،اذ تكرر بالبيت أربع مرات ،فهذا الفونيم 

إثارة معينة  باعتباره بنية ذهنية لغوية يشرتك مجيع الناطقني بتوظيفها وفق احلاجة اخلاصة وبقصد

يستهدفها الباعث، باعتباره يصدر رسالة تنطوي على شفرات متعددة منها ما هو إحيائي نفسي 

ومنها ما هواحيائي ببعد اجتماعي ،فاختيار اجلواهري هلذا املورفيم كروي له داللة نفسية خاصة 

ي ،أسناين، لثو :يتميز صوتيا بأنه "الدال "تنطبع  على كل سياق القصيدة ، فبما أن فونيم 

                                                           
  210ص06ج أزح عن صدرك الزبدا ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
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جمهور،انفجاري ،فهو يتناسب والرسالة النفسية االنفعالية اليت أرادها اجلواهري لقصيدته حيث 

ينتقد عصره املليء بالزيف واخلداع ،ساميا بنفسه متعاليا بكربياء سائرا يف �ج من الطموح وقد 

املقصود بالدنو يف ذكر اجلواهري يف هذه القصيدة بأ�ا آخر ما لديه ومن أعز قصائده إليه،إن 

البيت هو املطمح الذي يراه يد نو حينما تضيق يد الشاعر ويضيع سدى ويفوت مدى ،إن 

انفجارية فونيم الدال تكشف قوة يف البوح وضيقا بالشاعر وأسفا وينكشف ذلك جبالء ووضوح 

  :1يف البيت الذي يقول فيه 

  السبعني ما فقدا  فلست بواجد أبدا       على                            

فكذالك  نالحظ تكرار فونيم الدال بالبيت ثالث مرات ،اذا كان التكرار يف بعض املواطن يعد 

مسة سلبية فإنه يف لغة الشعر يتخذ منحى آخر إذ هو وسيلة تعبريية  وله وظيفة شعرية خاصة 

فجاريته قوة كشف ،فرتاكم فونيم الدال بالبيت وبالقصيدة أكسبها من خالل جهوريته وجهره وان

ووضوح حيث أوجدت توازيا بني الطاقة الصوتية والطاقة الثورية وهذا ماتناسب طرديا مع الفكرة 

  :2األساسية للقصيدة اليت تنم وتصدر عن البوح والتصريح يف قوله

  أزح عن صدرك الزبدا             ودعه يبث ما وجدا                         

ليس الشعر ا�ال الوحيد الذي ختلف فيه الرمزية :"3ون هذا الطرح بقولهحيث يعزز رومان جاكبس

الصوتية آثارها وامنا هو املنطقة اليت تتحول فيها العالقة بني الصوت واملعىن من عالقة خفية اىل 

  "عالقة جلية وتتمظهر بالطريقة امللموسة جدا وأكثر قوة

 :  4أخرى وفيها يقولرد هذا البيت يف الرابطة واجلمهورية بصيغة قدو و 

  ويدنو حيث فات مدى      وضعت سدى وضقت يدا
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اختلفت مراكز اإلدراك لدى اجلواهري فولدت له تنوعا يف الرؤية الشعرية فهو يستحسن البيت 

حينما يرى أن هناك تناسبا يف الرتكيب األول ، وقد يغري مركزه االدراكي يف موقف آخر فتتولد 

فيستحسن تركيب البيت على النحو الثاين ، وهذا  التغيري الرتكييب يعده لديه ذائقة شعرية خمتلفة 

إن اخلطاب األديب هو  «: 1البعض لعب بالكلمات ، ويف هذا الصدد يقول   ميكائيل ريفاتري 

فنواة املعىن اليت قصدها اجلواهري واحدة وتتحقق يف خمتلف   »قبل كل شيء لعب بالكلمات 

ها حيث غري بعض املواقع ويعد هذا اللعب بالكلمات  اختياري ، كما تقلبات الرتاكيب اليت قدم

نالحظ تكرار صوت الدال يف هذا البيت، هذا التكرار الذي أكسب التشكيل اخلطي األفقي 

  .مقصدية البيت  إىلإيقاعا مونوتونيا ولد عند تقاطعه مع البنية الرتكيبية انسجاما يسر الوصول 

***  

  : يد  

  :2وظف اجلواهري ليكسيم يد يف قوله " حبيبيت"ويف قصيدة بعنوان 

  كم من يد لك فيها صنت يل قدما      كادت على النمرق املفروش تنزلق

امتطى أسلوبا تصويريا . ملا هم اجلواهري برد اجلميل لزوجته و االعرتاف هلا مبا أسدته له من مجيل 

د و الرجل و اجته �ما إىل داللة خاصة اضطره لتوظيف معجم خاص فاختار ليكسيم الي

يستوحيها املتلقي من خالل إحياءات الدوال العائمة على سطح بنية البيت وقد ال تنكشف له 

هذه الداللة إال إذا غاص يف أعماق البنية اليت شكلت الصورة فيها الكثري من دالالت اإلحياء و 

   :3الرمز  ويظهر ذلك من خالل البيت الذي يقول فيه 

  كم من يد لك فيها صنت يل قدما      كادت على النمرق املفروش تنزلق

                                                           

Michaël Riffaterre1 ، sémiotique de la poésie ، seuil paris 1983   

 231ص  06حبيبيت ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري ـ  2
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فاليد سبقت بكم التكثريية أي أن أياد كثر و القراءة السطحية للبيت اليت تعتمد اللغة املعيارية 

التكاد تبني و ال جتد سبيال ملعىن مستساغ إال إذا اكتشفنا احلذف الذي طرأ عليها حيث وظف 

ليشكل داللة جديدة لليد وهي داللة املساعدة  و اإلعانة و اإلغاثة ،حىت نتج ا�از املرسل 

و مل . معجم خصب توالدت فيه دالالت جديدة و معان خاصة حبلت �ا الصورة الشعرية 

يكتف اجلواهري �ذه الصورة اليت احنرفت باللغة من إطارها املعياري إىل لغة تنشطر يف بوتقة 

ل عضدها ممططا داللتها بصورة أخرى كانت تتمة للمعىن فاليد  صانت إحياءات دالة متجددة ب

قدما كادت تنزلق على النمرق املفروش و مما يالحظ هنا التداخل العجيب ملختلف العناصر 

املكونة لنسيج النص الشعري فالتقدمي و التأخري الذي طرأ على البنية اللغوية للبيت إذ قدم شبه 

على الفعل تنزلق و حقيقة تتجسد هنا مقولة أن األسلوب لعب " فروشعلى النمرق امل" اجلملة 

بالكلمات ، فلإليقاع دور يف ترتيب عناصر املتتالية الداللية ، فليس اإلبداع الشعري رصفا و ضما 

أللفاظ  إمنا يتحكم فيها النظم حيث يفتق أكمام الدالالت و يوزعها حبيث تشكل فسيفساء 

ليس الغرض نظم الكلم أن : (( 1لة و هلذا قال عبد القاهر اجلرجاينمتناسقة يف الشكل و الدال

توالت ألفاظها يف النطق ، بل أن تناسقت دالال�ا و تالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه  

  ))العقل 

                                   *   *   *  

  :  الذراع

  : 2يف صيغة اجلمع قائال " الذراع"يذكر ليكسيم " اجلزائر " يف قصيدة 

  ومتىن بوهران يف األذرع*** وتطعن يف جلق بالفؤاد 

                                                           
   35دالئل اإلعجاز عبد القاهر اجلرجاين ص  1
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أراد الشاعر أن يعرب عما يناله املستعمر من اقتصاص فوظف البيان ليختصر سبيل داللته وكان 

يث تشاكل الشطران يف توظيف ليكسيم األذرع وسيلة للتعبري عما تكبده املستعمر من خسارة ح

  :مجلتني متوازيتني من حيث الرتكيب فركبتا بالشكل التايل 

اسم مدينة { جار وجمرور  فاعل   فعل 

{  

عضو من جسم {جار وجمرور 

  } اإلنسان

  بالفؤاد   يف جلق   }فرنسا { هي  تطعن 

  يف األذرع   بوهران   }فرنسا {هي   متىن 

متازجت الصورة باإليقاع فاغتنت الداللة اليت تعددت روافدها لتتحد يف املصب ،ومن روافدها 

الصورة البالغية ففي الصدر كناية عن جهاد األشقاء يف سوريا وأما يف العجز فكناية عن النشاط 

تعاقبت الثوري اجلزائري ورافد آخر متثل يف تعلق املتواليات  املتوازية مبحور داليل مركزي حيث 

وبنية إيقاعية متجانسة حّدت تصرحيية النهج 1نفس الداللة اليت تشكلت من بنية حنوية مكررة 

االتباعي الذي تقفى الشاعر ديدنه واصطدمت بالقصدية الثابتة اليت مل ترتك جماال لتعدد التأويل 

  .غري حيز ضيق ينحصر يف بضع صور بالغية 

***  

   :الزند  

وسيلة الدفاع و سالح اهلجوم ، ومن هذه  عند اجلواهري مبعىن القوة فهو "الزند " ارتبط ليكسيم 

  : 2الدالالت قوله 

  باألذى فاقتسموا زندا يطن*** ساعد  إليكممد   وإذا

                                                           
1 Introduction alanalyse dela poesie :jean molino-joelle;tamine presse universitairesde France 

p211paris1982 
  330ص  4أزف املوعد ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري  2
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متثل التوازي بني املعنيني املطروقني بالبيت يف العالقة اليت انبنت على أساس االجنرار حيث ارتبطت 

{ للمتوالية األوىل أي مجلة الشرط  الشرطواليت متثل جواب } ندا يطن فاقتسموا ز { داللة املتوالية 

؛كما أن املتواليتني اشرتكتا  يف توظيف  أجزاء من جسم االنسان } إذا مد إليكم ساعد باألذى 

فالساعد الذي مد لألذى يشكل صورة بالغية تعد كناية عن الظلم والزند الذي يطن حيمل داللة 

ة عن رد الظلم واالقتصاص و حىت يربز الشاعر الداللة املتوخاة اعتمد على سرعة القطع وهي كناي

آليات خمتلفة تعاضدت فيها الصورة بالنحو حيث استخدم أسلوب الشرط وانتخب من كنانته 

وامتطت هذه اآلليات إيقاعا خاصا حيث اعتمد حبر الرمل  }الساعد والزند{ املعجمية ليكسيمي

  . كوزن موسيقي للقصيدة 

  فاقتســموا زنــدا   يطـن  باألذى* * *               إذا مـد  اليــكم  ســاعد         و 

///0  /0    ///0  / 0/0//0       /0 //0  /0   / / /0   /     0 /0 //0 /0  

  فعالتــن   فعـالتن    فاعلن                 فاعالتـــن   فعالتـــن    فاعــالتن

  . هذا الوزن الذي ساهم يف إبراز الداللة بتكرارية التفعيلة فاعالتن 

  :  1أما يف قوله

  وابعث له زندا أطن وساعدا*** أره لثورته عظام مجاجم 

مل تسهم } عظام ، مجاجم  ، زند ، ساعد ، { ليصيب كبد الداللة وظف من أعضاء اجلسد 

ختيار الواعي فقد جاور الشاعر بني جمموعة االعتباطية بيد يف تركيب هذا البيت إمنا هو اال

ليكسيمات هي أعضاء من حقل داليل مشرتك فإذا وظفت عظام اجلماجم لتدل على البطش 

ينطويان  على داللة رفع الظلم ورد االعتداء كما أن } الزند و الساعد { والفتك فان ليكسيمي  

اللتان تدالن على استنهاض } ابعث  أره و{ ارتبطتا حبرف عطف عطف فعلي األمر    املتواليتني

   اهلمم

                                                           
 200ص  3يابنت رسطاليس ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري ـ  1
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***  

  : الساعد

  :1قائال وظف اجلواهري ليكسيم الساعد يف تصوير كنائي

  قد شد ساعدنا املبسوط ساعده      لو ارختى عنه حبل مربم مسد                     

 إذتتجلى القيمة التعبريية من خالل ثنائية الداللة  حيثيوحي الساعد املبسوط إىل موقف خاص ف

علينا أن نتجاوز الداللة القريبة  للداللة املبطنة و اليت توحي بداللة التعاون و شد األزر و لطاملا  

ملثل هذه الدالالت يف خمتلف الثقافات اإلنسانية و من  وأيقونة كانت اليد و خمتلف أجزائها رمزا

 :2نذكر قول الشاعر  السراج الوراقوعلى سبيل املثال الاحلصر ة و ضمنها الثقافة العربي

  و نالت نواقبس الديارات و مجة     و خوف مل ميدد إليهن ساعد                   

يوظف لغري معناه األصلي بل يتجاوز بداللته إىل  جرى العرف اللغوي أن "الساعد"فليكسيم 

معىن املعىن إىل ما يناط به الساعد من وظائف هلا دالالت كنائية تنتقل �ا من امللموس إىل خمتلف 

و ماتبطنه من دالالت خمتلفة  و يف هذا  التآزرمن القيم اإلنسانية كاملساعدة و  التجريدأطر 

داللة الساعد األصلية و اجته إىل داللة  ى الشاعرألغحيث غة الكنائي انتهاك لعرف الل التصوير

 جمدداالشعر دوما  يغدوالساعد، و �ذا  خمتلف الوظائف اليت يؤديها من خالل جديدة حتدد

الشعر يكسر بطريقته  إن":3يقول جون كوهن  اإلطارفيها و يف هذا  متوسعاليات اخلطاب آل

النص اجلواهري ماثالا أمامنا وقد تغّذى على نصوص  مث يظهر جليا ان"اخلاصة قوانني اخلطاب

سابقة تداخلت يف تكوينه فإذا تناص مع السراج الوراف يف داللة الساعد فقد تناص كذلك مع 

: فقد تناص يف توظيفه  ل"لو ارختى عنه حبل مربم مسد: "النص القرآين يف عجز البيت فهو يقول

                                                           
  189ص 06الصحراء يف فجرها املوعود ج ،قصيدة،ديوان اجلواهري 1

  57ديوان السراج الوراق صـ   2
  176الشعرية ص جون كوهن بنية اللغة ـ   3
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هكذا يغدو النص اجلواهري ممتصا »حبل من مسديف جيدها  « 1مع اآلية الكرمية. حبل مسد 

حموال ألجزاء  من نصوص سابقة مجعت كمتتاليات شكلت النص اجلواهري فهو يشكل فسيفساء 

من املكونات الثقافية العربية اإلسالمية تتقاطع يف فضائه اإلبداعي لتكون يف األخري جزء هاما من 

  .شعرية اجلواهري

                                           *      *     *  

  :األكف 

يضع الشعر االتباعي املغازي  عند األبواب وإن أحبر �ا يف خضم ا�از فهو ال يبتعد �ا عن 

  :2شاطىء الدوال كذلك فعل اجلواهري بلكسيم الكف ومن توظيفاته 

  بكف الدجى أخيذ سليب*** والذي خيلع األصيل على األرض 

إن الوظيفة االنفعالية للبيت جتاذبتها عاطفتا اإلعجاب باألصيل وكره الدجى حيث عرب عنها 

بإجراء بالغي متثل يف االستعارة  فشبه الدجى باالنسان ومل يذكره بل ذكر أحد لوازمه وهي الكف  

يحة هذا العدول الذي يعد عنفا منظم يقرتف ضد اخلطاب العادي وخيرج به إىل عامل ا�از الفس

" األصيل"ولكي يعرب عن انفعاله استنجد مبجموعة من الليكسيمات فاستخدم ليكسيما 3أرجاؤه 

للداللة على املكان ، كمحددات تستقر الداللة " األرض"للداللة على الزمن وليكسيم " الدجى"و

  .عليها 

  

***  

 

                                                           

   5القرآن الكرمي سورة املسد آية ـ 1 

 145ص  2القرية العراقية ج   ،قصيدة،ديوان اجلواهري 2
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 :كف ال

  : 1وقد وظف اجلواهري ليكسيم كف يف قوله

  وجيمع بني رجلينا ركاب   يراوح بني كفينا عنان    

، ومما ورد من يف سبكه املعجمي   يعتمدهاحيث بالتوظيفات التطريسية  ة غنيةاجلواهري النصوص 

و هو من  سابق،يف البيت ال"العنان " ب "الكف"ليكسيم ل تهصاحبتلك التطريسات  م

غرائي لفظة الكف من شعراء العربية  ، فقد صاحب الط هة عند سابقيقاملصاحبات اللغوية املطرو 

  :  2بالعنان يف قوله

  وجمدولة  جدل العنان بكفها         عنان فؤادي يف اهلوى و عناين

  :  3و كذلك يف قول املتنيب

  و قلت ليت بكفي      عنان جرداء شطبه

شاري اللغوي فلم يكتف بذكر الكف الواحدة إمنا راح يقدم وقد جتاوز اجلواهري  التوظيف اإل

العناق متسك الكفني ليتناسب الصدر مع العجز فإذا راوحت  أنة واضحة فذكر الصورة مكتمل

وليد  هو اعتباطيا بل مل يكنهذا التوازي بني الشطرين  الكفان العنان فقد مجعت الرجالن الركاب

و قد تناص كذلك اجلواهري يف عجز البيت مع أيب العالء  ،توازي يف الصورة الشعرية الواصفة

  : 4املعري يف قوله

  و قد اثبت رجلي يف ركاب       جعلت من الزماع له بدادا

                                                           

   170ص  06إىل وفود املشرقني حتية ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري 1 
   69الطغرائي الديوان ص  2

   193املتنيب الديوان ص   3
   219أبو العالء املعري الديوان ص  4
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عامل مشرتك، كالفعلية بينهما   مجعت الصيغةاختلف البناء النحوي للرتكيبتني ، فقد  إنو  

ظرف الزمان املفعول فيه و جعل بفاجلواهري اعتمد الفعل جيمع و أخر الفاعل ركاب حيث سبقه 

للبيت فما تأخري الفاعل  اإليقاعيمضافا إليه هذا البناء و هذه  اهلندسة استدعاها البناء  الرجلني

الوزن و إنشاء القافية   أما املعري فقد اعتمد كذلك على اجلملة الفعلية إال أنه وزع  الستقامةإال 

الفعل املتعدي و  رباك عناصر اجلملة فقد قدمإملة توزيعا منطيا مألوفا مل يعتمد فيه على اجلعناصر 

 ،شبه اجلملة املكونة من اجلار و ا�رور يف ركاب باتبعه بالفاعل مث املفعول به رجلي وتاله 

النحوي  و التوزيع املعجمي ملختلف الليكسيمات  والرتكيب ن اختلف البناءإاملالحظ  أنه و 

  ى جيدة السبكاألطراف ،متماسكة العر املكونة للشطر فإن الصورة الشعرية تغدو متقاربة 

                                *       *      *  

 

 

  :  القدم

مقرتنا بداللة خاصة استمدها من موضعه فلما كان الرجل " القدم "وظف اجلواهري ليكسيم 

أسفل جزء من اإلنسان صار داال على ما هو  سافل ، ووطيئ ، ودينء ، ومن توظيفه للقدم �ذه 

  : 1الداللة قوله

  حىت كأن رؤوسهم أقدام*** نكس املتذبذبون رقا�م سي

يهدف البيت إىل كشف داللة الوضاعة والدناءة ولبلوغ هذا املرمى وظف الشاعر جمموعة وحدات 

  :  معجمية كلها تصب يف هذه الداللة وهذا الشكل يبني هذه الفكرة 

                                                           
  270ص  3يوم الشهيد ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
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بداللة الكناية عن السفول، وهنا ميكن اخلرق الذي تباشره الكناية "القدم " لدرك بغيته وظف 

قادر على التعدد اهلادف وتنوع الداللة ، فلما مل جيد اجلواهري يف اللغة " قدم "حىت جتعل الدال 

املعجمية املعيارية ما يسد حاجته ،راح يغرف من حبر ا�از لغة ثانية تبطن دالالت متناسلة، 

اعتمدها كلغة حبلى ببنات أفكار حتمل لون وشكل الصناعة اجلواهرية ؛وقد تناص يف مجعه بني 

ء الرأس والقدم و الرجل مستهدفا  بنفس الداللة اليت تتضمن السفول ويقابلها اإلعال"ليكسيمات 

  1:وحيث يقول أبو العالء املعري 

  وكم أحلقن من قدم برأس*** فكم قارن من رأس برجل 

فأبو العالء حينما قارن الرأس بالرجل أي هوى وأسفل مبا كان منزلته العلو إىل ما منزلته السفول 

فيسفل " حىت كأن رؤوسهم أقدام : "هذه هي البؤرة اليت تناص فيها مع اجلواهري يف قوله 

تذبذبون حىت �وى رؤوسهم فتنزل منزل سفول األقدام ، فيمتص نص اجلواهري أجزاء من امل

حىت 2نصوص سابقة فيغدو نصه الشعري فسيفساء من نصوص أدجمت فيه وذابت يف مدوناته 

  صارت جواهرية اهلوية                                    

***  

                                                           
  103أبو العالء املعري الديوان ص  1

2 M، Riffaterre / semiotique de la poesie p 34  

 المتذبذبون

  رقابھم سینكس

  أقدام رؤوسھم

 

 السفول
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  : الكعب

ز ألسفل شيء بالرجل وقد وظفه اجلواهري �ذه الداللة يف عدة كرم" الكعب " يتخذ ليكسيم           

    1:مناسبات  منها قوله 

  بأنك أعلى من أخادعه كعبا***  وبصرته ملا تصعر خده  

من خالل ثنائية تناقض طرفاها يف املوضع إذ موضع األخدعني بأعلى رقبة اإلنسان أما الكعب 

تسور جدار املعيارية املعجمية متسلال إىل  فضاء فموضعه أسفل الرجل  توسل �ما اجلواهري لي

ا�از الرحب فاألخادع كناية عن االستعالء والكربياء والكعب كناية عن الوضاعة والسفول و�ذا 

يكون الشاعر قد عدل عن مجاد املعيارية ليمارس شطح ا�از الساحر بتجدده وتكثيفة للتجربة 

" الكعب " ةآثر إجياز اإلحياء مستخدما ليكسيم الشعرية فعوض أن يسهب يف إنشائية وصفي

كرمز دال استقصده من خالل السفول حيث انتقل بنا من العامل املعنوي الشعوري ليتخذ له رمزا 

الدال املتجلي العائم على الداللة اليت كثف حشوها وترامت " الكعب " حمسوسا ماديا فكان 

  :2أطرافها ؛ و يف مناسبة أخرى يقول 

  دون وكعيب رفيع  الشأن موهوب*** زازات فيهم أن أرؤسهم نغلي  احل

" رفيع " ويصاحبه بصفة "  الكعب " يف سياق تفاخري استعالئي يوظف اجلواهري ليكسيم 

فبهذه املفارقة املتمثلة يف مجع النقيضني يف معادلة قام طرفاها على التناقض ، فالرأس وموضعه 

فل فهو رفيع ، تنطوي هذه املعادلة على داللة القدح يف العلو فهو دون أما الكعب وموضعه األس

رفيع فرتاوحت الصورة بني خرق " الكعب " اآلخرين والتفاخر و االستعالء جبعل أدىن  موضع أي 

  . املعقول وبناء صورة جديدة تثري مفارقة داللية بالنزول مبا يعلو والعلو مبا يسفل  

***  
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  ـ الرجل  

  : 1يف قوله " الرجل " يذكر اجلواهري ليكسيم 

  شعب مهيض اجلاحنني مضام*** ومداس أرجلهم و�ب نعاهلم 

ليدل على موطئ الرجل فيستغل هذا الرتكيب لينشئ منه صورة ختتصر " مداس " وقد صاحبه ب 

لوم الظلم يف مشهد رمزي مث تتمدد الداللة لتطال عجز البيت فيتم الصورة بوصف الشعب  املظ

وقد وردت الرجل يف صيغة اجلمع وذلك قصد تكثري املواطئ، فتنبلج بوضوح داللة الظلم ، وحىت 

" يرتقي باخلطاب الشعري من الذاتية فقد اجته به إىل آفاق املوضوعية حينما اعتمد ضمري الغائب

شعب أما والذي يشحذ من بعض مقصدياته تقزمي و ازدراء العتاة  الظلمة الذين يستهينون بال" هم

فقد اعتمده الشاعر قصد االختزال وجتنبا لإلسهاب الذي قد ينزل  "  أرجلهم " الرتكيب اإلضايف 

  .بالعبارة  إىل االبتذال عكس اإلجياز الذي يكسبها بالغة وقد عد العرب اإلجياز من البالغة 

*    *    *  

  :ـ الركبة 

  :2االضطراب واخلوف ففي قوله  وظف اجلواهري الركبة يف تركيب نزع به اىل الكناية عن

  وتصطك مين الركبتان إذا مرا*** فهل كان حتما أنين احنين له 

فقد أوردمها يف تركيب حنوي حلت فيه حمل الفاعل لفعل تصطك الذي  يوحي باالضطراب وقدم 

تكون بني " يفتعل" الذي يشرتط أن صيغة" تصطك" الركبة  يف صيغة املثىن لتتناسب مع الفعل

وقد وظف الركبة يف سياق وصفي انفعايل ليكشف مرارة املعاناة الناجتة عن صراع الطبقات   طرفني

  .االجتماعية
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***  

  :د ـــ الحقل المعجمي الفرعي للمكونات العامة للجسد

  ]اجللد ، اللحم ، العظام، النخاع ، الوريد [: يتكون هذا احلقل من الليكسيمات التالية 

  :  ــ الجلد 1

  : 1يف قوله" اجللد"اجلواهري ليكسيم وظف 

  .وقلوب متلمت يف جلود *** كم قلوب حترقت وجلود 

يف صيغة اجلمع لغرضني أوهلما التكثري حىت تتناسب والقلوب  اليت "اجللد"أورد الوحدة املعجمية   

لتناسب أما الغرض الثاين  فيتمثل يف ا: وردت يف صيغة اجلمع وكم  اخلربية اليت تدل على التكثري 

ولكن هذه املرة لتتناسب مع غريها يف الوزن فينشأ التصريع بني الصدر والعجز، وكذلك اجلناس 

التام  فأما األوىل فتعين الغشاء الذي يكسو جسم  االنسان، وأما الثانية فهي حال القلوب 

املتململة يف صرب وقد نشأ حسن التأليف واالنسجام بني ليكسيم اجللود وما جاورها من 

ليكسيمات  ، فالفعل حترقت يدل على صفة الحقة باجللد وقد ورد بصيغة اجلمع ليأتلف 

  .والقلوب اليت جاءت على صيغة فعول فاشرتكا يف نفس صيغة مجع التكسري 

                                       *    *    * 

 

  

  :  اللحم-2
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مث خلقنا النطفة علقة : ((له تعاىل حلم االنسان هو جمموع العضالت اليت تكسو العظام لقو 

،فخلقنا العلقة مضغة ،فخلقنا املضغة عظاما ، فكسونا العظام حلما ،فتبارك  اهللا أحسن اخلالقني  

  : 2وقد وظفه اجلواهري ليدل على سائر جسم اإلنسان يف قوله  1)) 

  .حني تروي لغيب عن شهود *** تشخص التضحيات حلما وروحا 

اللغة بتوظيف جمازي حينما استبدل سائر جسم االنسان باللحم كجزء رامز خرق الشاعر عرف 

ليدل على استحضار احلدث قاصدا تعظيم التضحيات اليت متثل  ثروة ا�د األثيل ،وقد عطف 

اللحم على الروح حيث  نتج عن هذا الرتكيب داللة تكامل الطرفني املكونني لالنسان 

رق اجلواهري عامل القيم كتطرقه يف هذا البيت للتضحية يف فاستحضرته بكل جوارحه؛ وحينما يط

سبيل األمة فانه يؤثر أن يوظف ضمري الغائب ليعتلى منرب املوضوعية ويبتعد عن ضمائر املخاطبة 

  .  3اليت تولد من رحم الذاتية

                                   *     *    * 

  : العظام 3

  :4ز لألموات يف قوله العظام كرم استخدم اجلواهري

  وركام من العظام نضيد*** كم تلول من الرقاب ضخام 

{ لكي يولد الشاعر جتانسا صوتيا بني خمتلف اليكسيمات املكونة للبيت اختار له وزن فعال 

فهذا  التكرار لصيغة فعال ولد جتانسا بني خمتلف عناصر البنية } رقاب ، ضخام ، ركام ، عظام 

شاكل ليكسيم العظام مع ليكسيم الرقاب يف كو�ما  أجزاء من جسد االنسان املشكلة للبيت  وت

" ركام ونضيد " و امتد ليكسيم العظام لوصفي " ضخام " حيث مطط داللته لتمتد اىل وصف
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فهذا االمتداد الوصفي من شأنه أن يلحم الداللة األساسية للبيت ويقرب أفق املقصدية  اليت 

  . ضال  استهدفت اختزال تاريخ الن

                                        *    *    *  

  : ـ النخاع 4

مل يتطرق اجلواهري إىل أعضاء اجلسد البارزة فقط، بل تعداها ملا خفي فذكر النخاع ومن توظيفاته 

  : 1يقول

  شبحا مرعبا يهز النخاعا*** مأل اهللا دوركم من خيايل 

املعىن ال ينكشف إال من خالل { على  حد قول فريث لفهم داللة البيت نضطر اىل تسييقه 

ولذا جند هذه املتوالية مرتبطة باألبيات السابقة  إذا تقع مقول القول   2}تسييق الوحدة اللغوية 

  :  3أشار اليه البيت التايل

  وهي تغلي محاسة واندفاعا *** لو سألنا تلك الدماء لقالت                   

وبالتايل فلو استبدل )) مأل اهللا ((تدرك داللته حينما تسيق يف اجلملة الدعائية "النخاع "فليكسيم 

يف سياق آخر كأن يكون سياقا طبيا لكانت هلا داللة خاصة أما وهي " يهز النخاع"تركيب 

شبحا مرعبا فداللتها االضطراب واخلوف وعدم "مصاحبه بالدعاء وقدجتاورت مع ليكسيمي 

قرار واهلناء ؛وملا تعارضت لدى الشاعر الوحدة الرتكيبية ووحدة البيت فاخرتق حدود النظم االست

  . عند اضطراره إليه  4وجتاوز القافية وامتد املعىن اىل البيت ا�اور حيث توسل بالتضمني اخلارجي 

  :ـ الوريد  5
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به نفسه وحنن أقرب  سو ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توس:((1هو عرق نابض بالرقبة قال تعاىل 

  : 2ومجعه أوردة وظفه اجلواهري يف قوله )) إليه من حبل الوريد 

  .على غري أوردة قطع ***  تفأنشودة ا�د ما وقع

إال على  عأمتطى الشاعر ا�از ليختزل فيايف التعبري دون عناء فجعل للمجد أنشودة خاصة ال توق

صيغة اجلمع ليدل على أن جمد األمة ينال  ورد يف" أوردة"أوردة قطعت أوصاهلا فلكسيم 

تركيب بالغي يكين عن التضحيات ولطاملا ارتبط " األوردة القطع "بالتضحيات املتكاتفة و تركيب 

لكسيم الوريد وجاوره معىن القطع تسعى داللة البيت جاهدة لبلوغ اليقني خارقة السنن املعياري 

وهو " أوردة قطع "ضحيات بالرتكيب البالغي للغة متوسلة مبنطق صوري شعوري مكنية عن الت

يوازي بني طريف معادلة طرفها األول قيمة جتريدية متثلت يف ا�د أما طرفها الثاين فهي التضحية  

  "األوردة القطع "مادية ةكىن عنهابصورةملموس

***  

  

 

 :  الحقل المعجمي لعالقات القرابة

بني ثنايا قصائد اجلواهري وانقسمت اىل قرابة  تناثرت  الليكسيمات الدالة على عالقات القرابة

األصول وقرابة الفروع ، وان مل تستغل مساحة معتربة ضمن املعجم الشعري للجواهري إال أن 

داللتها وتوظيفا�ا كانت أساسية، أما هذه الندرة يف التوظيف فمرجعها أن طبيعة هذه الوحدات 

من املعجم الشعري ،وقد متحورت حول الوحدات املعجمية  تتجه حنو عمق الداللة ال التمدد ض

  }أم ـ أب ـ أخ ـ ابن ـ حفيد ـ جد ـ عم ـ خال { : املعجمية التالية 
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***  

  : الحقل المعجمي الفرعي ألصول القرابة   

  :  ـــ األم1

خلفت غاشيةاخلنوع ـ اخلطوب اخلالقة { :متناثرة بني عدة قصائد " أم " وظفت الوحدة املعجمية 

نغراد ـ انتم فكريت ـ جربيين ـ يابنت رسطاليس ـ يوم الشهيد ـ عتاب على النفس ـ أجب أيها ـ ستال

  }القلب ـ اجلزائر ـ الناقدون ـ عقابيل داء وقصائد أخرى 

  :  1ففي قصيدة يا بنت رسطاليس يقول

  تلد البنني فرائدا وخرائدا*** يابنت رسطاليس أمك حرة 

بنت :((توظيف عدة وحدات معجمية من حقل القرابة ف يتولد االنسجام يف هذا البيت من 

كلها من حقل داليل واحد، ومن املصاحبات اللغوية لألم صفة حرة حيث تناص ))وأمك وبنني 

  : 2يف هذا التوظيف مع بشار بن برد يف قوله 

  .وأخرى من الصيد املقيمني مرافدا *** وكم لك أم حرة حارثية 

يف كال النصني، فنص اجلواهري الميكنه أن " أم حرة " تركيب  هذا التناص الذي متثل يف حضور

حيقق استقالليته تامة عن باقي النصوص وال ميكن حىت ملادته أن تكون موحدة ولكنه سلسلة من 

العالقات مع نصوص أخرى ،حيث نظامه اللغوي مع قواعده ومعجمه مجيعها تسحب اليها كّما 

والذي كرره كثري من الشعراء السابقني من بينهم  " أم حرة "   من اآلثار واليت متثلت هنا يف تركيب

بشار بن برد يف قوله الذي استشهدنا به وهلذا فان النص  يشبه يف معطاه جيش خالص ثقايف 

مبجموعات الحتصى من األفكار واملعتقدات و االرجاعات، إن شجرة نسب النص  حتما شبكة 

يا أو الشعوريا ،واملوروث يربز يف حالة �يج املبدع وكل غري تامة من املقتطفات املستعارة شعور 
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" أم" ؛  من بني حلم التماسك النصي ارتباط الوحدة املعجمية  1نص حتما  نص متداخل 

" البنني" واملفعول به" تلد"فهذا االرتباط الداليل حيث يقع الفعل " تلد البنني "باجلملة الفعلية 

  م قاب قوسني أو أدىن  من داللة األ

  :  2أما يف قوله

  .وإنك يا أم الفراتني  أجنب *** أعقما وأمات البالد ولودة 

" يف صيغة اجلمع اليت جتمع على حالتني أمات وبزيادة اهلاء " األم"وظف الوحدة املعجمية 

وذكر صاحب لسان العرب أن مجع أمات بغري اهلاء قد استعمله العرب لغري العاقل من " أمهات

،ولكن كثريين من خالفوا ما ذهب  3هلاء الزائدة فقصدوا به مجع األمهات العاقالت البهائم أما با

  :  4إليه ابن منظور كذي الرمة يف قوله

  أطافت به من أمهات اجلوازل*** سوى ما أصاب الذئب منه وسرية 

للقطا ، وقد نتوهم بأن اجلواهري  أراد  مجع غري العاقل قاصدا الذم " أمهات " حيث استعمل 

إال أن السياق " عقابيل  داء"بسخرية مرة وخاصة أنه يبدي غضبا من خالل سياق قصيدة 

  : 5الالحق يكشف افتخار الشاعر  ومدحه ألهل العراق بقوله

  ويلمع يف الغلب امليامني أغلب*** وما انفك يزهى منك يف الصيد أصيد 

  ومرحبعيون هلا وا�ال أهل ***  إذا قيل من أرض العراق تطلعت     

الذي يتولد من " األمهات"على عكس ليكسيم "  األمات " مث إن الوزن يستقيم بليكسيم 

توظيفه اضطرابا بالوزن وكسر له، فالفاعلية الشعرية تتحدد بدرجة التوتر والصراع بني الرتكيب 

                                                           
1 P59 Leitch : Deconstructive Criticism 
 217ص  02عقابيل داء ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري  2
 ابن منظور لسان العرب مادة أم  3
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وتعترب . 1والعروض فحينما يتعارضان يكون الفوز للعروض وجيب أن خيضع الشاعر ملقتضياته 

مركزية بالبيت تنشطر منها عالقات جتاه أغلب الليكسيمات املكونة " األمات "وحدة املعجمية  ال

 :    للبيت وهذا مايبينه الشكل التايل 

                     

  

  

  

  

  

  

  

    

إن اختيار هذه املفردات حمكوم كما أسلفنا الذكر بقواعد النظم وبقواعد اإلجبار اليت تفرضها 

عالقات التأليف حيث ينشأ انسجاما بني الليكسيمات املأخوذة من حقل داليل واحد مما 

  . دون غريها مت عن وعي وقصد  منتجا للداللة املستقصدة " أمات ' يكشف أن اختيار 

*    *    *  

   :ــ األب  2

                                                           
  58جون كوهن  بنية  اللغة الشعرية ص   1

 أمات

 ولودة   أنجب    عقما  
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الوالد " يف عدة مواضع وبصيغ  خمتلفة فأحيانا  مبرادفتها " األب " ذكر اجلواهري الوحدة املعجمية 

  1:ومن بني هذه االستعماالت لألب قوله " 

 .وسهرة أم ورعيا أب *** بناء أقيم جبهد اجلهود 

إن خلو البيت من احملددات اخلطابية كالضمائر  يرتقي باملعىن من عوامل الذاتية اىل مساء املوضوعية 

،وتعاضدت مع هذين العاملني " بناء أقيم "وقد أردف هذا اخللو بصيغة البناء للمجهول يف قوله 

ينعدم احملدد ف) سهرة أم ورعيا أب : (توظيف اجلمل االمسية بدال من اجلملة الفعلية يف العجز 

الزماين بانعدام األفعال لتمتطي العبارة صهوة التجديد فيغدو األب رمزا لألبوة املطلقة حيث 

عن معىن أسلويب حيدد قيمة تعبريية ترسم مدلوال ثقافيا ورؤية ) رعيا أب (يكشف عرب تركيب 

ول ثقايف ـ اجتماعي إذ أشار البيت إىل مدل 2اجتماعية ،ومن هذا املعيار تتحدد الوظيفة املرجعية 

عرب عن رؤية الشاعر اخلالصة ،كما مارس الشاعر خاصية اإلمجال مث التفصيل حيث وزع تفاصيل 

   .املعىن عرب الشطر الثاين الذي أمجله الشاعر يف الصدر 

*  *  *  

  :  ـــ العم والخال 3

ند اجلواهري ومن من أصول القرابة العم وهو أخ األب واخلال وهو أخ األم وقدقل استعماهلما ع

  3: بني التوظيفات القليلة قوله 

  .كفاه ، ال األخوال وال األعمام *** وحممد رفعت رسالة ربه 

تستوحى داللة ليكسيمي األخوال واألعمام من خالل تسييقهما ضمن البيت، اذ توخى الشاعر 

لنسب وال االنتماء من توظيفهما داللة النسب ،فلم تنشر الرسالة احملمدية اعتمادا على عالقات ا

                                                           
 27ص  02عتاب مع  النفس ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
2 Initiation  aux problemes des linguistiques contemporaines  
  280ص  03يوم الشهيد ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري  3
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القبلي بل كان التوفيق الرباين والتأييد اإلهلي ، وقد ورد اليكسيمان بصيغة اجلمع لسببني أوهلما أن 

وهي أنسب للجمع من اإلفراد ، أما ثانيهما فتتمثل يف أن " كفاه"املقابل هلما هو صيغة املثىن 

ر واألصول واملوحية بالكثرة، كما أن صيغة اجلمع دالة على الكثرة املوازية للنسب املتعدد اجلذو 

االختزال على مستوى البنية النحوية املتمثل يف االجياز عن طريق احلذف حيث حذف خرب ال 

يعترب }ال األخوال رفعوا رسالة ربه{ :األخوال وتقدير الكالم " العاملة عمل ليس وصرح بامسها 

ة الشعرية اجلمالية عن طريق توظيف عدوال عن املعيار النحوي لغرض بالغي اذ يستهدف الوظيف

  خاصية االختزال باحلذف   

                        

           

  :  ــ الجد 4

يريد �ا األجيال السابقة واآلباء السالفني ، " اجلدود " كثريا ما كرر استعمال الوحدة املعجمية 

  :1ففي قصيدة كما يستكلب الذيب يقول  

  فموروث ومكسوب !هم واجلدود *** والعالفون حصيد الذل راكمه 

 :صوتيا من " اجلدود" تشكلت الوحدة املعجمية 

 

 

 

 

 

                                                           
 160ص  04كما يستكلب  الذيب ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
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للكسيم اجلدود يف كو�ا جمهورة مث تناسقت يف املخارج حيث اجتمعت كل  احلروف املشكلة 

حيث تلي احلروف اللثوية الشجرية "الدال"وهوحرف شجري لتنتقل اىل حرف " اجليم"انطلقت من

كرتدد " الدال" لينتهي ممارسا الوقف على حرف" الواو"يف املخرج لينتقل اىل احلرف الشفوي 

ية ، إن مد الضم هو صفة  مكررة عرب البنية الصوتية صويت  ساكن تتوقف عنده الوحدة املعجم

العالفون ـ اجلدود ـ موروث ـ مكسوب ،   هذا التكرار الصويت له دور يف : للبيت فنجدها يف 

بصيغة " اجلد " انسجام البنية الصوتية واستجماع أطراف املعىن وتقريب الداللة ؛ وقد وردت 

ارتكاز البيت على الصيغ االمسية وخلوه من الفعلية كما أن " العالفون " اجلمع لتتناسب مع 

اكسب املعىن ثباتا وبروزا تكشفت عنه خمتلف البىن الصوتية والصرفية والنحوية ، وقد نالحظ 

فجمع بني احلصيد  احملسوس والذل ا�رد  وقد }حصيد الذل {:مزاوجته بني االمساء يف قوله 

{ رث الذل حيث عضد هذه الداللة  يقوله  بغرض داللة قدم وتوا" اجلدود"وظف ليكسيم 

 يق تضاد موروث و نقيضها  مكسوب  فأبدع يف كشف املعىن عن طر } فموروث ومكسوب 

 

 نوعـــه حســـب املخــرج  الفونيم 

  اجليم 

  الدال 

  الواو 

  الدال 

 

  شجري جمهور 

  لثوي جمهور 

  شفوي جمهور 

 لثوي جمهور
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             :الحقل المعجمي الفرعي لفروع القرابة 

  :  األخ 1

حينا بداللتها املرجعية وحينا آخر شكلت عدوال  توظيفات خمتلفة وظفت الوحدة املعجمية

  :  1ومن هذه االستعماالت قوله. معجميا إذ تسورت ا�از لتسبح يف غمرات اإلحياء 

 .  �فو عليه رياحني وأزهار *** ويا أخ اجلدث الثاوي مبدرجه                             

  :2وقوله    

  ملـعبا  يالعبها ما استمتعت منه***    يغازهلا ما غازلته أخو هوى                          

     

  :   3قوله 

  يدعـيه أخو عـفاف مريب ***   منطق للعقول أقـرب مـما                          

  : 4وكذلك قوله    

  كما حـمت الشمس من مطـلع ***    حيـم أخو احلـق من مربح                         

                                                           
 265ص  04ذكرى املالكي ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
 79ص  03يف  لبنان  ج  األصيل ،قصيدة،ديوان اجلواهري  2
 150ص  02القرية العراقية ج   ،قصيدة،ديوان اجلواهري 3
 240ص  04اجلزائر ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري  4
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،وما ذلك " صاحب " على  "أخو " اشرتكت مجيع هذه التوظيفات يف داللة الوحدة املعجمية 

  باالبتداع بل قد جرى اللسان العريب على حنو هذا التوظيف

  

  :1فيقول " الناقدون " أما يف قصيدة 

  ويا البـسا بـزة  الـناقـد***   أخا القـلم الراعـف الرافـد     

" يف تركيب إضايف انتقل به اىل املستوى االحيائي  حيث قال ليتش " أخ" وظف الشاعر ليكسيم 

ان  اإلشارة اللغوية هي مضمار لعالقة إشكالية بني الضدين املتكافئني املعىن  ا�ازي واملعىن 

فانفصل الدال العائم الذي ميثل } الكاتب الناقد{ ،فأوحى بكناية عن موصوف 2" املرجعي 

الصورة اللغوية عن املدلول املعياري الذي ميثل الصورة الذهنية ومبا أ�ا غري قارة فهي تسبح يف 

 3فضاء اإلحياء لتشكل دوما صورا ذهنية خمتلفة متوسعة دالليا و إن بدت البسة بزة واحدة  

وهي صفات للقلم السيال وبالتايل " الراعف الرافد " ولكي يعمق الداللة عضد الكناية ب 

يتحقق من خالل هذا البناء املتعاقب حسن التجاور وانسجام البنية السطحية وعمق إحياء البنية 

  .العميقة  

***  

 :ـــ االبن  2

والتعريف " بنني" أبناء "يف صيغ متعددة كاإلفراد و اجلمع " االبن " ذكر اجلواهري ليكسيم 

  4: والتنكري منها قوله 

 .ورسالة اآلباء  لألبناء *** زالت على املدى سور اهلدى واملن                           
                                                           

 281ص  04الناقدون ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1

2 Leich deconstructive criticism p 47 
3  Leich deconstructive criticism p11 
 218ص  04خلفت غاشية اخلنوع ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري  4
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إن توظيف ليكسيم األبناء احتل آخر بيت بغرض بناء القافية املؤسسة على اهلمزة ، كما قد 

جاوره لفظ اآلباء لينشأ عنها تشاكل بالغي متثل يف جناس ناقص وطباق االجياب الدال على 

تخدام صيغة اجلمع املشكلة لالسم املمدود لتناسب مد جيلني تعاقبا رسالة التضحية وقد آثر اس

 1آباء ـ أبناء مع امتداد الرسالة من جيل اآلباء اىل جيل األبناء ، وعلى حد قول ريفاتري " الصوت 

فقد متثل هذا اللعب يف اختيار كلمة } إن اخلطاب األديب هو قبل كل شيء لعب بالكلمات { 

إلتيان �ا على صيغة اجلمع مث جماور�ا باآلباء وهي وحدة من أبناء دون غريها من املرادفات و ا

احلقل املعجمي لأللفاظ الدالة على القرابة ، مث إن داللتها املستوحاة من خالل هذا الرتكيب 

  " .رسالة اآلباء " متثلت يف اجليل املناط بآداء الرسالة اليت ذكرها الشاعر يف قوله 

  :2أما يف قوله      

  وفلسفات وآراء وأفكار *** تذوبت يف بنات الضاد أنظمة                          

خارج سياق البيت يف درجة الداللة الصفر داللة واضحة تتمثل يف " بنات " إن للوحدة املعجمية  

فانزاح باملعىن " بنات  الضاد "جمموعة أبناء من جنس اإلناث لكن حينما ندرسها يف إطار املركب 

و " احلروف العربية"معىن جديد كشفه جتاور اللفظتني يف تركيب كنائي عن املوصوف  املعياري إىل

فهذا العدول املوضعي املؤثر  يف سياق جزئي (( 3يف هذا السياق يقول د حممد كرمي الكواز  

متجسدا يف اخلروج عن هذه الداللة الوضعية  وعلى هذا اخلروج قامت مباحث ا�از واالستعارة 

و�ذا االنزياح تنتقل العبارة من الوظيفة اإلخبارية إىل وظيفة شعرية حيث يفتخر )) .والكناية 

  .باملنجزات الفكرية وماصنعه أهل العراق من علوم ضمنوه  لغة الضاد 

***  

  : الحفيد  3

                                                           
1 M/ riffaterre ;Semiotique de la poesie  

 270ص  04ذكرى املالكي ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري  2
 91د حممد  كرمي  الكواز علم األسلوب مفاهيم وتطبيقات ص 3
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  :  1ارتبط ليكسيم احلفيد بداللة اإلرث والثروة املصاحبة له ويف هذا الصدد يقول اجلواهري 

  .قصص كان ثروة حلفيد *** ولكم قص من حياة جدود                              

  2:اذ قال " االرث"فكذلك ربطه لسان بن اخلطيب مبصاحب  

  .ياحفيد الويل ياوارث الفخــــر الذي نال يف مقام وحال 

اك ارتباط شرطي داللة اإلرث والثروة  إذ هن"احلفيد"إن من الدالالت الغائرة حتت الدال العائم  

منطقي فكل حفيد جيين ثروة وإرث اآلباء واألجداد ،كما ارتبط ليكسيم احلفيد مبقابلته باجلمع 

األجداد ،فقد قابل اجلواهري بني هذين الليكسيمني فنشأ عن هذا التقابل من الناحية البالغية 

يع فرتاوحت أواخر فواصل طباقا حىت متيز األشياء بأضدادها ،ومن الناحية اإليقاعية نشأ عنها تصر 

الصدر والعجز ،وقد  اعتمد البيت على  الوظيفة اإلخبارية اليت تضع املعىن واملغزى على الباب 

فال يبذل القارئ جهدا للوصول إىل املعىن وتلك بعض ميزات الشعر االتباعي الذي يلقي جبواهره 

دة اليت ال يظفر مبعانيها إال على الشاطئ ويقرب معانيه من ذهن املتلقي مبتعدا عن منط القصي

بعد كد وألي ويستعصي على املتلقي فك شفر�ا  وقد يضطرالستعمال املوسوعات واالطالع 

  .الواسع على كتب الثقافة االنسانية حىت حيصر بعض دالال�ا

***  

 بنات 

  :3يف قوله  "بنات "  وظف اجلواهري  ليكسيم

  جنوي و ابتهاالبنات الشعر كنت أبا رؤوما       أسامرهن 

                                                           
  75ص  05أنتم فكريت ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري  1
  64لسان الدين بن اخلطيب الديوان  ص  2
   175ص  08حتية ونفثة غاضبة ج  ،قصيدة،ديوان اجلواهري 3
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من شأنه أن ينتقل " بنات الشعر " يف تركيب إضايف " بنات"إن توظيف اجلواهري للكسيم 

بالداللة املعجمية إىل داللة إحيائية  جديدة تتوصل من خالل إجراءات أسلوبية حمتلفة منها تسييق 

فالوصول إىل داللة  العبارة و حماولة توليد الداللة من خالل القراءةواملتعمقة للصورة الكنائية

من خالل توظيف التسييق فقراءة السوابق و اللواحق حتيل على البؤرة " بنات الشعر"الرتكيب 

  :  1 الداللية للرتكيب ، اذ سبق هذا الرتكيب قوله

  مساحا إن شكا قلمي  كال ال     و ان مل حيسن الشعر املقاال

  رجتاالراحت تعاصيين القوايف     حبيث الفضل يرجتل ا إنو 

فالتيمة األساسية اليت تعرض هلا الشاعر من خالل خمتلف املتتاليات الشعرية تتمحور حول االبداع 

الشعري ، فهذه القرينة السياقية احلاضرة تبني لنا أن اجلزء النصي ال حتصر داللته إال من خالل 

ك شفرته االطالع على كلية اخلطاب فاالجابة على املقدمات اليت  تسيق اجلزء تساهم يف تفكي

الداللية ، كما أن االجرلء االسلويب األخر و املتمثل يف خرق الداللية املعجمية حييل على تفكيك 

تركيب الصورة و امتطاء ا�از  حيث احلقيقة حتيلنا على جمال مغلق ، فا�از حييلنا على الداللة 

القصائد ، فيغدو التعبري  السباقية ذا�ا بل يعضد التفسري السياقي ، فإذا  كان للشعر بنات فهي

االستعاري مسلكا قريبا تنتهجه للوصول إىل الداللة االحيائية املستقصدة فقد شبه الشعر باألب و 

و هناك إجراء "بنات "القرنية الدالة على ذلك هي ذكر أحد لوازم األبوة حيث ذكر ليكسيم 

استحضار خمتلف التناصات اليت  أسلوبيا ثالثا نعضد به تسويغ السياق و تسويغ ا�اوز،أال و هو

يف غري داللته املعجمية " بنات"تدور يف ذات الفلك الداليل ، فقد ألفت العرب توظيف ليكسيم 

  :2بل مارسا عليه خروقات داللية خمتلفة منها قول املهلهل بن ربيعة 

  رمته بنات الدهر حىت انتظنه    بسهم املنايا ا�ا شر رائح

                                                           
   175ص  08حتية ونفثة غاضبة ج ،قصيدة،اجلواهري  ديوان 1

  34املهلهل بن ربيعة الديوان ص   ،قصيدة،ديوان اجلواهري  2 
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  : 1طيب فيقولأما لسان الدين بن اخل

  بِنْرباسِ  الَفراشِ  جّوالُ  حفّ  كما       ُذبالِهِ  حْولَ  الِفْكرِ  بناتُ  َجتولُ 

  :2و يف موضع آخر يقول 

  اِحلْربِ  ِحَربِ  يف ْختتالُ  ناِظري إىل       وزّفها ِبْكراً  الِفْكرِ  بَناتِ  من َجال

  

  :3عينها اليت وظفها اجلواهرييف الداللة االحيائية " بنات" أما مهيار الديلمي فيوظف ليكسيم 

  و عق الرجال بنات القريض     فكنت �ن حفيا رؤوفا

بل ميطط التناص إىل " بنات الشعر" مهيار الديلمي يف تركيب  عو يتجاوز اجلواهري التناص م

ريض لقبنات ا جتاهوفا ؤ املعىن املوايل حيث يشرتك معه يف املعىن ذاته فإذا  كان مهيار حفيا ر 

  . فكذلك اجلواهري أبا رؤوما جتاه بنات الشعر 

  

 

 

                                                           
  46لسان الدين ابن خطيب الديوان ص    1
  51لسان الدين ابن خطيب الديوان ص   2

   28 مهيار الديلمي الديوان ص3 
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 ثالثالـفـصـل  الـ
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الحقل المعجمي للعواطف 

 والحواس
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  الفـصل الثالث

  :الحقل المعجمي للعواطف       

  احلقل املعجمي للسرور                

  أ ـ احلقل املعجمي الفرعي للفرح                          

  ب احلقل املعجمي الفرعي لألماين                         

  احلقل املعجمي لألسى               

  .أ ـ احلقل املعجمي الفرعي للنوازع اخللقية الذميمة                        

  ب ـ احلقل املعجمي الفرعي لألمل                       

  الفرعي للخوف  ج احلقل املعجمي                      

  الحقل المعجمي للحواس      

  :احلقل املعجمي للمسموعات                          

  أ ـ   احلقل املعجمي الفرعي ألصوات االنسان الدالة على احلزن                          

  ب ـ  احلقل املعجمي الفرعي ألصوات احليوان                          

  ج  ـ احلقل املعجمي الفرعي ألصوات الطبيعة                          

  احلقل املعجمي للمذوقات                          

  احلقل املعجمي للمشمومات                       

 احلقل املعجمي للمبصرات                        
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  : الحقل المعجمي للعواطف والحواس

  :تمهيد 

وقد  واألحاسيسيضج القاموس الشعري اجلواهري بالوحدات املعجمية الدالة على العواطف 

تنوعت داللته بني قطيب األسى والسرور اال أن حقل الوحدات الدالة على النوازع السلبية من 

أمل وحزن بكاء وخوف كانت هي الغالبة وقد احتلت حيزا مل يرتك من مساحة االشتغال 

نزرا ضئيال ، حيث تنوعت فروع احلقل املعجمي لألسى بني احلقل املعجمي حلقل السرور اال 

الفرعي للنوازع اخللقية الذميمة ـ احلقل املعجمي الفرعي للحزن  ـ احلقل املعجمي الفرعي 

احلقل املعجمي الفرعي للفرح ـ احلقل املعجمي الفرعي : للخوف ـ احلقل املعجمي السرور 

  .فرعي لألماين للمحبة ـ احلقل املعجمي ال

  :  الحقل المعجمي للسرور

  :  الحقل المعجمي الفرعي للفرحأ ـ 

هذا الفرع حيتوي الليكسيمات الدالة على عاطفة الفرح اليت وان استعماهلا فهي موغلة 

ـ السعيد ـ اجلذالن ـ الزاهي ـ الباسم { : الداللة عميقة االحياء ومتثلت يف الليكسيمات التالية 

 }.لسرور ـ الزهو ـ العيد ـ األعراس ـ اللهو ـ اللذة ـ الضحكة ـ اخلبطة ـ ا

***  

  : السعيدـ  1

  1: يف قصيدة عدنا وقودا قائال " السعيد " يوظف اجلواهري ليكسيم 

  أعائد للشباب عيد ؟    أم راجع عهده السعيد
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بني  وقد وازى" السعيد " من خالل الصيغة االنشائية االستفهامية يوظف الشاعر ليكسيم 

 :الصدر والعجز فكشف عن التشاكل التايل 

  

  عيد  للشباب  عائد  أ

  السعيد  عهده  راجع  أم

  

" مع مرادفه " عائد " فتشاكلت مهزة االستفهام مع أداة  االستفهام أم كما تشاكل الفعل  

حيث اهلاء تعود على الشباب " عهده " باملركب اإلضايف " الشباب " واستبدل " راجع 

عيد ـ سعيد ، حيث أدتا وظيفة  إيقاعية بتشكيلهما :وختم الشطرين بالوحدتني املعجميتني 

بينهما وكذلك اضطلعا باجلناس الناقص ؛ هذا التشاكل يف إطار التوازي  التصريح القائم

والبالغة والرتكيب النحوي حنو قصدية االحتفاء و  اإليقاع�ا   �ادت فيه الليكسيمات رافال

  :1االزدهاء بالشباب ؛ واستخدم لفظ السعيد يف صيغة اجلمع إذ قال  

  عداءتعساء وأفاقوا س*** طاف بالكون فأعفى أهله 

  : قابل الشاعر يف حالتني 

  تعساء  أغفى

  سعداء  أفاقوا
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فالغفوة هي النوم اخلفيف ركبها مع لفظة تعساء لتدل على أن اإلنسان أمسى تعسا و أفاق 

سعيدا فقابل بني اإلغفاء واإلفاقة وبني التعساء والسعداء لتتولد من خالل هذا التقابل داللة 

تغري احلال من التعاسة اىل السعادة ؛ وقد مت اختيار ليكسيم  سعداء ليقابل تعساء فتستقيم 

  . داللة أفقيا بذكر الشيء وصده وكذلك مت اختياره الستقامة إيقاع القافية عموديا ال

                                        *     *    *  

  

  :  جذالن2 

من الوحدات املعجمية اليت تتحلق حول حمراب السعادة ليكسيم جذالن وقد اجلواهري يف 

  :1قوله 

بدا يف غروب الشمس جذالن *** أأنت سألت الكون عن أي باعت                   

  معجبا 

معجب حيث شارك الشمس يف داللة االنبعاث من و توسط ليكسيم جذالن لفظتا الشمس 

جديد وانبثاق احلياة فإذا كان  من معاين السعادة  واجلذل حب احلياة فالشمس رمز احلياة 

به وكذلك حأمر أباإلعجاب ينطوي على سلوك احملبة فمن أعجب والتجدد ، أما معجبا ف

داللة هذه اليكون ليكسيم جذالن شارك جماوراته من ف .السعادة من بعض دالال�ا احملبة 

  .شرتكة امل

يرسم لنا الشاعر مشهدا من أمجل مشاهد الطبيعة  حيث الزمن غروب الشمس وقد سعى 

جذالن ومعجب " تني متقاربتني يف الداللة املشهد بوصف حال الباعث بصف الستكمال
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فالصفة املشبهة جذالن واليت وظفت حنويا لتؤدي وظيفة احلالية عطفت على ليكسيم 

  .معجب الذي ينطوي على حظ كبري من داللة جذالن حيث اشرتكا يف معىن السرور 

                                         *      *      *  

  :  باسم3 

  :1يف قوله " باسم " يف قصيدة جربيين وظف ليكسيم 

  وال الفجر بامسا يغريين*** حيث ال رونق الصباح حيييين 

وازى الشاعر بني شطري البيت ؛ حيث ارتكز الصدر على ثالث ليكسيمات جتتمع يف حمور 

داليل مشرتك يصب يف حقل الفرحة وقابله يف العجز بالعدد نفسه من ليكسيمت اجتمعت 

نفس احملور الداليل إذ  كال االداللتني اشتقتا من حقل الفرحة وقد اعتمد النفي  يف 

" ال"الذي أجنزته أداة النفي  ركإسرتاتيجية دالة على املقصدية فاجلملة االوىل اعتمدت اإلنكا

فنفت داللة الفرحة والتفؤل لتعضدها الداللة املمطة يف الشطر الثاين واليت اعتمدت على 

كحال "باسم " النفيال كوسيلة لتبليغ الرسالة املنطة باغلبيت وقد اعتمد توظيف ليكسيم 

رة  املكنية حيث للفجر فتعاضدت البنية النحوية والرتكيب البالغي الذي جتسده االستعا

فانزاح بالرتكيب اىل تعبري جمازي ، ألف فيه " باسم " صفة حمسوسة " البفجر " أحلق با�رد 

  . بني ا�رد واحملسوس فانسجمت الداللة لتنصهر يف بوتقة موحدة 

  

                                           *    *    *  

  : زاهي4 
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  : 1الفرحة والغبطة وتنوعت سبل توظيفها منها قولهتعددت اليكسيمات الدالة على  

  زاهي الشباب �ا وميسح شاربا*** والكأس عادت كأس موت ينتشي

وقد ربط  حبل " الشباب " واسم " ينتشي " بني فعل " زاهي " توسطت الوحدة املعجمية 

" ب للشبا"  ومضاف "  ينتشي " العالقة بوشائج خمتلفة منها النحوي فهي فاعل للفعل 

املضاف إليه ؛ ووشيجة داللية فالفعل ينتشي يشرتك مع زاهي يف داللة الفرحة   أما عالقته 

الداللية بالشباب  ، فالشباب مرحلة زهر العمر وسروره  وهذا معىن مشرتك بينهما ، وكما 

ليس النص ذاتا مستقلة أو مادة موحدة ولكنه سلسلة من العالقات مع : :"2قال ليتش

فقد تعددت جذور نص اجلواهري وتناص مع شعراء سابقني كقول أيب "نصوص أخرى 

  :3العتاهية 

  وفارقي زهر الشباب وهزله *** تزودت تشمري املشيب وجده                 

وطأه لسان أيب العتاهية يف جادة الشعر ليطأه بعد حني من الدهر " زهو الشباب " فرتكيب 

" زهو " ال يف املدلول ، فأبو العتاهية اختار املصدر  لسان اجلواهري بتغيري طفيف يف الدال 

  "زاهي " أما أبو العالء فاختار صيغة  اسم الفاعل 

                                           *     *     *  

  :  ضاحك5  

  :4يف قوله " الضحك " ذكر ليكسيم 

  مه الفوار ثوار واستلهمت د*** مشى اهلداة على أضواء ضحكته                
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يف سياق مدحي يوظف الشاعر الضحكة يف تركيب إضايف على ا�ا مضاف إليه السم 

ا�رور أضواء ، وقد تشاكل اللفظان حيث اشرتكا يف حرف الضاد وتشاكلت ليكسيمات 

الصدر يف انتمائها حلقل السرور فاهلداة لفظ اجيايب يدل على االهتداء املناقض للتيهان 

دل للنور الكاشف للظلمة وهو من دواعي السرور فهذا التشاكل املعنوي الذي واالضواء معا

ليكون التفعيلتني "أضواء ،ضحكته : "يصب يف داللة مشرتكة ، كما تشاكل تركيب 

  .األساسيتني اللتني يتكون منهما إيقاع حبر اخلفيف 

           

  

  كته  أضواء  ضح

0//0/0/ 0/// 

  فعلن  مستفعلن

  

 إىلهذا التشاكل اللغوي واإليقاعي عضده الشاعر برتكيب بالغي حيث انزاح بالرتكيب  إن

فجعل للضحكة أنوار ، هذا ما ولد انسجاما وتوفيقا يف التأليف بني ا�رد  إحيائيمعىن 

واحملسوس بني الضحكة املعنوية وامللموس األنوار ، فهذا الرتكيب عائم على سطح البنية 

  ي املعىن الغائص يف سراديب البنية العميقة بدواله ليحصر تشظ

 

 

***  
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  :  ب الحقل المعجمي الفرعي لألماني

  :  ألملا01  ب

  1: يذكر األمل يف قصيدته بريد الغربة قائال 

  وكنت وكله أمل*** أشاع اليأس يب عمر

قابل اجلواهري بني اليأس و األمل حيث وظف ليكسيم األمل ليحتل مرتبة القافية حمتال على 

، السبب اإليقاعي فهو " أمل" إن من بني أسباب اختيار ليكسيم .حرف الروي الالم 

يتناسب والقافية ويتوفر على حرف الروي ، وهناك سببا معنويا وبالغي اذ األمل يقابل اليأس 

إن اختيار الكلمات حيدث بناء على أسس من  2{{ : ون يف الصدد وقد قال جاكسب

فالوحدة النعجمية أمل تقابل }} .التوازن والتماثل والختالف وأسس من الرتادف والتضاد 

اليأس فينشأ عنها طباق االجياب هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان األشياء متيز 

  .بأضدادها فيتضح معىن اليأس بذكر األمل 

                                          *     *     *  

  3: ذكر املىن يف قصيدة بريد الغربة بقوله :   المنى02 ب 

  .�ا ما شق حيتمل *** وعمر املرء فضل مىن 

ارتبط ذكر املىن بالعمر فهناك ارتباط داليل بني الدالني فاملىن جترى يف مضمار زمن العمر 

أن الشاعر ابتعد به   إالوجدانية  نزعةامتداده بالرغم من أن البيت ذو تنتهي بانتهائه ومتتد ب

عن اخلطاب الذايت فلم يوظف املعينات اخلطابية الذاتية كاألنا ويعد هذا التوجه انفتاح على 
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عدم متثل الذاتية ، فقد عمد يف صدر  إىلاملوضوعية هذا الوهم الذي طارده الشاعر ساعيا 

توظيف أمساء تراكمت يف تتابع دون أن جند أثرا للفعلية املرتبطة بالضمائر  إىلالبيت 

شق وحيتمل وان اختلفت : الكاشفة للبعد الذايت أما يف عجز البيت فقد اختار فعلني 

اعله يعود على ففاألول دال على الزمن املاضي والثاين دال على الزمن املضارع فاألول  أزمنتها

فاعله كذلك هو ، حيث يعدا اختيار ضمري الغائب هو نزوعا " تمل حي"الضمري هو والفعل 

  اىل املوضوعية وابتعادا عن ذاتية اخلطاب 

  :  األحالم03 ب 

   1: يف  قوله " األحالم " ـ يذكر اجلواهري الوحدة املعجمية 

  ما كحلت به املقل*** أال هل ترجع األحالم 

العجز مما كان واقعا كحلت به املقل ، وقد عنه يف  وما كىن" األحالم "وازى الشاعر بني 

اختار الشاعر ليكسيم األحالم من بني غريه  من امكانيات ألسباب خمتلفة ، منها 

"  األحالم "االنسجام االيقاعي و التوفيق املعنوي مع ا�اورات فقد صاحب ليكسيم 

  2:ليكسيم املقل عند بن محديس يف قوله 

  .ا أبقت األحالم املقل م*** مل يبق يل من طيبهن سوى 

األحالم مع املقل يف البيتني ، بيت اجلواهري وبيت ابن محديس ،  "ليكسيم"فقد تصاحب 

هذا التصاحب يولد داللة مشرتكة متداولة جترى مدارين متقاربني مدار الواقع ومدار األحالم 

نقيض ، فاألحالم األحالم والواقع  يقفان على طريف   إنمث . الذي الينأى بعيدا عن الواقع 

الترجع ما صار أثرا بعد عني تلك هي البنية العميقة اليت متحورت حوهلا داللة البيت 

،  األحالمترجع ، : واليت جسد�ا الليكسيمات  السطحيةواصطادت معانيها شبكة البنية 
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وما  " األحالمترجع " برتكيبا�ا النحوية االستفهامية أو تركيبتها البالغية . ما كحلت به املقل 

حدة و اليت كىن �ا عن األثر بعد عيىن أو البنية االيقاعية اليت نالت ال" كحلت به املقل 

 .املعجمية من خالهلا مصاف االختيار وسبكت حسن التأليف بني أطراف دوال البنية 

  

                                            *     *    *  

  : الحالم04 ب 

   1:احللم يف صيغة اسم الفاعل ويوردها يف حال مجع املؤنث السامل يف قوله يوظف ليكسيم 

  .�زين منك باألجماد أحجار *** ورحت عرب القرون احلاملات به 

" القرون احلاملات "صفة  إىليف بنية حنوية ميتد فيها املوصوف " احلاملات "يورد ليكسيم 

 باإلنسانهي ظرف جيسد حجم زمين معني فتتولد بالغيا استعارة مكنية حيث شبه القرون و 

فليكسيم  اإليقاعية، أما من الناحية " احللم "حيث احلامل ومل يذكره بل ذكر أحد لوازمه وهو 

يشكل مقطعا إيقاعيا مهما ضمن وزن حبر البسيط فهو يأخذ جزءا هاما من " احلاملات "

  : تفعيلة مستفعلن األساسية بوزن حبر بسيط 

  .�زين منك باألجماد أحجار *** احلاملات به ورحت عرب  القرون

املات واألجماد يكشف الوظيفة االنفعالية للبيت حلكا:  اإلحيائية األلفاظاختيار الشاعر  إنمث 

.  

  

*** 
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   :المجد 

  :1وقد وظف اجلواهري  ليكسيم ا�د قائال

  طرق ا�د موعرات عليها         كل يوم يف كل شرب شهيد

من غري خمزون ثقايف يرتسب بذاكرة الشاعر ليستل من كنانته حسب احلاجة اليولد الشاعر 

ودواعي اإلبداع الشعري ومتطلبات القصيدة لذا جند اجلواهري يف كثري من قصائده  يقتفي 

طرق " لغة سابقيه فيتناص معهم يف أكثر من موقع ومن بني هذه العينات توظيفه لرتكيب 

  :2بني الطريق و ا�د مع ابن املعرت يف قوله إذ تناص يف هذا التوليف" ا�د 

  و طريق ا�د اذا سار يف النا               س ليجيب أمواهلم و حيوز

غري أننا ال جند اجلواهري يف تناصه قد إجرت توظيف  سابقيه لكنه تناسب موضع القدم     

ة  معنوية خمتلفة مع سابقه وفق معطيات شعرية خمتلفة كونه وضفه يف صيغة اجلمع ويف بني

طرق " متاما مما جيعل من لغة حماورة ممتصة لنصوص سابقة غري جمرتة فالتوظيف االستعاري 

حيث نسب احملسوس طرق للمجرد ا�د ، وهو توظيف ناتج عن اآلليات اخلطابية " ا�د 

على هذا املرتاكمة عرب مسار القصيدة العربية املتوالد واملتناسل ومبا أن اجلواهري مل خيرج 

السمت اإلتباعي فقد أحياه وفق توظيف داليل  متجدد تطلبته البيئة الشعرية احلديثة وليس 

وليكسيم الشرب الذي اجته باملعىن " الشهيد "أدل على ذلك  من مصاحبته  بليكسيم   

اجتاها خاصا حيث تولدت داللة موحية بالوطنية والتضحية وهذه الكثافة يف املعىن ختتزل يف 

 . القيم السامية اليت ينشدها الشاعر من جمد وشهادة وتضحية  بؤرة

                                                           

80 ص، 06ج ،سلمت ثورة وبورك عيد  قصيدة،اجلواهري ديوان    1  

73ص ،الديوان  ، ابن املعتز  
2
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*    *    * 

  

  :الحقل المعجمي لألسى  02

  : أ ـ الحقل المعجمي الفرعي لأللم

  :  األلم01  

  1:يف قصيدة يادجلة اخلري يوظف األمل قائال 

  قطف اجلياع حيىن اللذات يزهوين*** جنبا اىل جنب آالم أقتطفها 

وثابة اىل معايل  احلياة ، يشبه الشاعر اقدامه على اآلالم كالثمار اليت يقطفها  بروح متعالية

وحينيها كاللذة مزهوا �ا ، فليست اآلالم اليت تثين عزائمه امنا ينزاح بتوظيفه لآلالم اىل 

التوظيف جديد فيشبها بالزهر أو الثمار اليت تقطف هذا التوظيف البالغي الذي عدل فيه 

وقد أورد اآلالم يف صيغة اجلمع للداللة على الكثرة وضعف الفعل أقطف  عن املألوف ،

وجعله أقطف لتتناسب كثرة اآلالم ، فينشأ االنسجام على مستوى الدال واملدلول ، وقد 

قابل اآلالم باللذات ويساوي بني املعنيني  ليصدم املتلقى �ذا التساو ي فيجتهد يف اصطياد 

  .لها  الشاعر حمجة قصديته الداللة املبطنة واليت  جع

                                           *   *   *  

  :  األوجاع02  

   2:يوظف الوجع يف قصيدة يادجلة اخلري قائال 

                                                           
 92ص ، 0 5يادجلة اخلري ج قصيدة،اجلواهري ديوان  1
 89ص ، 0 5ج يادجلة اخلري  قصيدة،اجلواهري ديوان  2
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  لكن لنلمس أوجاع املساكني*** يادجلة اخلري مل نصحب ملسكنة 

جبعل البيت  كمفعول به نلمس ، الذي فاعله الشاعر" األوجاع " ان توظيف ليكسيم 

ويلتزم مبا تعلينه أفراد ا�تمع من  اإلصالحيضطلع بوظيفة اجتماعية ، حيث يعتلي الشاعر 

يف صيغة اجلمع ليتناسب مع املضاف اليه " أوجاع "حيف وعوز وحاجة ، وقد أورد ليكسيم

" مل "كما نالحظ التمطيط الذي بدأت متفصالته من النفي " املساكني " الذي ورد مجعا 

و يعتلق بالفعل املتعدي وللمفعول به أوجاع املمتد اىل املضاف اليه " تبلكن " تدرك ليس

مساكني هذا التمطيط الذي سبكت عراه عالقات حنوية يستحكم البنية السطحية  لتكون 

دالة على مدلول البنية العميقة اليت تكشف انفعال الشاعر حيث استبدل األنا بضمري اجلمع 

  . فتكون هذه النرية اخلطابية املفعمة بالذاتية املنفعلة باحلدث " نلمس" و" نصحب" حنن يف 

                                     *    *    *  

  : الملل3  

  : 1يوظف الشاعر امللل يف قصيدة بريد الغربة 

  وطول مسرية ملل *** لقد أسرى يب األجل                                

اشرتكت جمموع ليكسيمات عجز البيت يف توليد داللة األمل فلفظ الطول يدل امللل واألمل 

وقد ارتبط باملسرية اليت تعد استهالكا للمكان والزمان وحينما جتتمع مع مقياس  الطول 

" وترتبط بامللل تصب يف مدلول املعاناة واملكايدة اليت تكشف امللل واألمل ؛ احتل ليكسيم 

؛ هذا التنغيم اإليقاعي بني " األجل ـ امللل " كان القافية كما شكل بالغيا التصريح م" امللل 

  . األجل ـ امللل ـ يسهم يف تقريب املعىن وتوضيح الداللة : الصدر والعجز 

***  

                                                           
 237ص ،0 5بريد الغربة ج  قصيدة،اجلواهري ديوان 1
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  : القنوط 04

  :1وظف الشاعر ليكسيم القنوط قائال 

  ى فمها الفاغر وسال عل*** ودب القنوط على وجهها                         

يف وصفه لسمكة رأى القنوط دابة تدب على وجه السمكة ويف هذا عدول عما ألقناه من 

باملادي امللموس " القنوط" اللغة ، فقد انزاح بالعبارة  اىل ا�از حيث شبه املعنوي احملسوس 

الوجه اذ الوجه كاشف لإلحساس " وقد تناسب لفظ القنوط مع جماورته " الدبيب  " " 

االختيار بدل القنوط لتناسبها اإليقاعي مع حبر القصيد  إمكانياتبالقنوط ، وقد تعددت 

فعولن اليت تكرر أربع مرات بالصدر وأربع مرات بالعجز  يف وزن حبر : حيث تعادل تفعيلة 

 .املتقارب 

  

  وسال على فمها الفاغر *** ودب القنوط على وجهها                       

                      //o/o //o///o/o//o       //o///o///o/o//o  

  فعولن فعول فعولن فعو       فعولن فعول فعولن فعو                       

*** 

  

 :اليأس 05

  : 2وظف اجلواهري ليكسيم اليأس قائال

                                                           
 247ص ، 0 5بائعة السمك يف براغ ج  قصيدة،اجلواهري ديوان  1

10ص  06طيف حتدر يوم الشمال ج  قصيدة،اجلواهري ديوان  2  
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 اليأس استشاط طموحا             برجاء محس مؤمنني غضاب إذاحىت 

بارزة على سطح بنية البيت   "الرجاء# اليأس  :"املبنية على أساس التناقض ثنائية التطفو 

فقد قابله  ، اإلسقاطفإن عضد اجلواهري اليأس بفعل االستشاطة و التطويح الذي يعين 

بالرجاء  وعضد الرجاء بشحنات تذيب اليأس املستشاط املطوح فالرجاء هو رجاء محس أي 

  :طرفيهوحده بني و هذا التقابل قوة يكشف  حيثمؤمنني غضاب ، "شجعان"

  

  

  

  

 اليأس الرجاء

 محس

 مؤمنني

 غضاب

  استشاط

 مطوحا

  

 

العديد من مع  ومل يكن اجلواهري أول من قابل اليأس بالرجاء بل قد تناص يف هذا املضمار 

   :1الشعراء السابقني منهم عنرتة بن شداد حيث يقول

                                                           

32عنرت بن شداد الديوان ص   1  
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 والجتنحي بعد الرجاء إىل اليأسفسريي مسار اآلمن يابنت مالك          

   : 1ومنهم جرير الذي يقول

  سهيل                 وعند اليأس ينقطع الرجاء إىلنظرت  إذاحن 

  : 2أما مهيار الديلمي فيقول يف هذا السياق

  الرجاء عبد اليأس حر وملكت نفسي منذ هجرت طمعي                

 أكثرله  أسالفهمن موضع مع  أكثره وتناصه يف التقاطعات الكثرية للجواهري مع سابقي إن

وليس  آثارهمى فاجلواهري رضع لبان العربية  منهم وسار على �جهم وتق أنومنها  ةمن دالل

اللغوية إن  ،الشعرية أطيافهاهذا فحسب بل هذا التقاطع يكشف تواصل البيئة العربية بكل 

العرى عن ديوان العرب الشعري بل هي  منفصلةفالقصيدة اجلواهرية غري  ،و االجتماعيةأ

 عرباملتأصلة   يف  عمق البيان العريب  الوشائججزء من فسيفسائه وهذا التناص هو من 

من توغله يف املاضي واستعادته   أصالتهفاملعجم اجلواهري يستمد ،خمتلف األزمنة واحلقب 

  .للسمت الشعري العريق

***  

 :الضر 6-

  : 3قائال "لضر ا"   يوظف اجلواهري ليكسيم 

  و مسهم الضر الذي نال منكم       وطالوا كما طلتم على الضر منكبا                   

                                                           

61جرير الديوان ص   1  

73مهيار الديلمي الديوان ص   2  
  129ص 07أبا الشعر ج  قصيدة،اجلواهري ديوان  3
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من املصاحبات اللغوية للكسيم الضر ، مس و قد جرى ديدن العرب أن ال يذكروا الضر إال 

يد و ربطوه باملس و جند ذلك يف أشعارهم مذ درجوا على قول الشعر فمن شعراء اجلاهلية عب

  : 1السالمي يقول 

  على اجلار و األضياف و السايل الذي         شكا مغرما أو مسه ضر معسر

  : 2و كذلك يوظف هذا الرتكيب أبو العتاهية قائال

  .كل إذا ما مسه الضر شكا    و كل من أبكته دنياه بكى 

وأيوب إذ نادى ربه أين مسين الضر وأنت :(( 3وكذلك جنده يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

إن تعالق نص اجلواهري �ذه النصوص السابقة سواء القرآن الكرمي أو الشعر )) أرحم الرامحني

قد نتج عن اختزان ملكة معرفية سابقة ترسبت باملعجم اللغوي للشاعر و قد وظفها مصادفة 

ليس ألحد من أصناف : (( 4ي دون العمد    و يف هذا اإلطار يقول أبو هالل العسكر 

القائلني غىن عن تناول املعاين ممن تقدمهم و لكن عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظا من 

عندهم و يربزو�ا يف معارض من تأليفهم و يوردوها يف غري حليتها األوىل و يزيدو�ا يف 

ك فهم أحق �ا ممن حسن تأليفها و جودة تركيبها و كمال حليتها ومعرضها ، فإذا فعلوا ذل

سبق إليها و لوال أن القائل يؤدي ما مسع ملا كان يف طاقته أن يقول ، و إمنا ينطق الطفل 

،حقيقة ال غىن ألي كان يف أن يتناول تراكيب سابقيه لذا كان )) بعد استماعه من البالغني 

كيب يكشف ينهل اجلواهري من تراكيبهم إال أنه كان يظهرها يف إبداعه  حبلة قشيبة وتر 

و هو فعل متعدي " مس" بصمته و من ذلك أنه أورد تركيبه يف توازي حيث ابتدأ بيته بالفعل

مث الفاعل الضر هذا الرتكيب الذي " هم "مث أردفه باملفعول به يف صيغة الضمري املضاف إليه 

                                                           
  51عبيد السالمي الديوان ص 1
  229أبو العتاهية الديوان   2
  83سورة األنبياء آية رقم   3
  202أبوهالل العسكري الصناعتني ص  4
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يف  و الفاعل املتمثل" طال"انبىن على أساسه الصدر قابله متوازيا يف العجز تركيب الفعل 

و من االستزادة يف حسن التأليف متطيط املتتالية بأن "منكبا "الضمري الواو و املفعول به 

بغرض " الذي" حيث أضاف له االسم املوصول" الضر"أضاف و صفا للفاعل املعرف 

متطيط الداللة الوصفية اليت حتدد بدقة أي ضر فتكشف أنه يقصد الضر الذي أمل  �م ونال 

تالية الداللية إىل عجز البيت موظفا حرف العطف الواو كل هذا يصب يف  منهم و ميطط املت

و مل تكن الوظيفة التداولية هي أقصى ما استهدفه الشاعر امنا هي .كمال احللية و املعرض 

اجلسر الذي نعرب من خالله إىل فضاء الوظيفة اجلمالية للبيت ، حيث ال يقف اجلواهري 

و يف عجز البيت يعود " ضمري يعود على أبناء جلدتهال"عند وصف الضر الذي أمل �م 

على املستعمرين من خالل هذا املعىن الذي بطنه الشاعر "طالو"الضمري الذي حلق بالفعل 

بوظيفة مجالية تكمن يف متكن أبناء جلدته من إحلاق الضر باألعداء، تلك هي البنية العميقة 

يزدهي بالثورة و يتغىن بصنيع أبناء جلدته اليت حبل �امعىن املعىن أي قصدية الشاعر حيث 

  : 1، بل يتشفى بالطغاة و من سياق القصيدة الذي يكشف هذه املقصدية قوله

  .بكم قد تعذبا " جالد "أحاق �م بغي الطغاة و عذبوا       بأسياط 

***  

  : يسر/ عسر 

  :  2وقد وظف اجلواهري ليكسيم العسر قائال

  سرنا مستعليا بدال           عن يسرهم ميتطيه الذل و امللق   كما سرنا ع                   

                                                           
  129ص 07أبا الشعر ج  قصيدة،اجلواهري ديوان  1

230ص  06حبيبيت ج  قصيدة،اجلواهري ديوان   2
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ارتأى اجلواهري أن يسكب ما جاشت به قرحيته الشعرية يف إطار ثنائية تقابلية جعل طرفيها 

الصدر ويقابله العجز هذه الثنائية تبطن طاقة داللية متقابلة يف إطار تناقضي إذ تبىن العسر 

الذل ، فبطن البنية العميقة بداللة الفخر بالعسر و السرور  ميتطيه يف سرور كبديل ليسر غريه

به و قابل ذلك يف الشق الثاين للصورة أي يف عجز البيت باليسر الذي يعرتيه الذل فقابل 

بنية الفخر يف صدر البيت ببنية داللية تتجه إىل بؤرة داللية تقف على طرف نقيض واملتمثلة 

:                                                                  1فيما يالمس عن قرب هذا املعىن مع األبيوردي حني قال يف الذم و اهلجاء وقد تناص

 ومتشح باللؤم جاذبين العال                فقدمه يسر و أخرين عسر

ي بعسره جتري هذه الثنائية يف بؤرة داللية طرفبها العسر و اليسر فبينما يزدهي اجلواهر 

فإن االبيوردي رأى أن اللئيم الذي . مستعليا و يزدري بغريه و  يرى أن يسرهم يعرتيه الذل 

جياذبه العال قدمه اليسر و أنه أخره العسر ، فالفرق بني الشاعرين أن األبيوردي يرى العسر 

ذه مؤخرا له لكن بنربة فيها االستعالء يرى اجلواهري أن عسره يسره يف استعالء و من ه

الداللة اإلجيابية نال بيت اجلواهري  مجاال وشعرية كشفت ازدهاءه واعتداده ورضاه بعسره  

ومن هنا نكشف أن اجلواهري تناص مع األبيوردي يف أن طرق ذات البؤرة الداللية و جدد 
                                                           

  1 92األبيوردي الديوان ص  
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إن كل نص مركزي :((   1يف البنيتني الداللية و الشكلية و يف هذا اإلطار قال د حممد مفتاح

فقد تضمر هذه النصوص . ))  بالضرورة على نصوص فرعية ختتلف نسب و جودها حيتوي

  . الفرعية حىت تغدو آثارا ال تكاد تكشف إال بعد جهد و ألي وتدبر

***  

  : ب الحقل المعجمي الفرعي للخوف 

  :  الخوف01

وظف ليكسيم اخلوف مستخدما صيغة اسم الفاعل اخلائف وقد أوردها على حال اجلمع 

  :2يف عجز البيت حيث قال " املفضلني " اخلائفني لتقابل اسم الفاعل 

  واملفضلني عليه جدع العرانني *** واخلائفني اجتداع الفقر وماهلم                     

به  ارتباطا حنويا فهو مفعول به " اجتداع "ا�اور وقد مطط املعىن حينما ارتبط به اللفظ 

وقد " الفقر " السم الفاعل والذي بدوره متطط اىل مايليه فكان مضافا اىل املضاف اليه 

" فاسم الفاعل " اخلائفني " اعتمد الشاعر على االمسية دون ان يوظف أي فعل بالبيت 

ة اىل أي حتديد زماين ،هذا التجريد يتضمن االتصاف بصفة اخلوف دون أدىن إشار " اخلائفني

  من الزمن يرتقي بالبيت إىل الفكرة ا�ردة  اليت تسبح يف فضاء اخللود األديب  

*    *    * 

  

  :  الوجل02

  :  1يف قصيدته بريد الغربة يذكر الوجل قائال
                                                           

  89حممد مفتاح دينامية النص ص 1
 88ص  5يادجلة اخلري ج  قصيدة،اجلواهري ديوان 2
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  غد طول السرى وجل *** على أين ألن ينهي                             

تضافرت الوسائل الشعرية حىت تتسق الداللة بتوظيف الشاعر لتقنية االنزياح فقد عدل عن 

فحينما يتعارض }} أين وجل {{ أن  اسم: الرتكيب املألوف ليؤخر خرب إن وحقه أن يلي 

عندما {{: 2لإليقاع ويف هذا الصدد يقول جون كوهن  األولويةو الرتكيب تكون  اإليقاع

كيب يكون الفور دائما للعروض وجيب على احلملة أن ختضع   يتعارض العروض والرت 

حىت يستقيم له الوزن ويبين من خالله " وجل " فقد أخر الشاعر ليكسيم }} ملقتضياته 

قافية البيت وقد اختاره ليكسيم الوجل من بني كل اخليارات املتاحة لتناسبه مع االيقاع 

  .   يدة وتوفره على حرف الروي الذي بنيت عليه اللقص

*      *     *  

  : الجبن 03

  :3يف معىن مطروق وظف الشاعر ليكسيم اجلنب قائال 

  مستعصمني حببل منهم موهون *** والالئذين بدعوى الصرب جمبنة                       

تشابه علينا اجلنب : ((  4ان هذا املعىن الذي قصده الشاعر مطروق حيث قال ابن اجلوزي 

وقد تناص الشاعر يف هذا املعىن مع قول أيب العالء املعري )) بالورع إذ كالمها كف وإمساك 

5:  

  فينا وان قل يف اشياعنا الورع*** ما أكثر الورع املزؤود من جنب

                                                                                                                                                                      
 237ص  5الغربة ج بريد   قصيدة،اجلواهري ديوان  1
 58بنية اللغة الشعرية ص: جون كوهن  2
 88ص  5يادجلة اخلري ج  قصيدة،اجلواهري ديوان  3
 115ابن اجلوزي اللطف واللطائف ص  4
 78ابو العالء املعري الديوان ص 5
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ان كل نص هوعبارة عن لوحة فسيفسائية من االقتباسات {{:1وكما تقول جوليا كريستيفا 

فنص اجلواهري اقتبس املعىن من سابقيه }} ص هو تشرب وحتويل لنصوص أخرى وكل ن

أساسي بالبيت اذ يقع موقع " جمبنة" وقد يكون وطأ قدمه موطأ أقدام سابقيه ، ولكسيم 

بؤرة الداللية اليت استقصدها الشاعر وقد طرق اجلواهري ذات املعىن يف بيت آخر إذ يقول لا

2:  

  يرتاده اجلنب مصطافا ومرتعا*** وطن ومل أجد كمجال الصرب من 

فضاء  إىلرتياد ويف هذا عدول عن سنن اللغة االعتيادي فجعل من اجلنب فاعال لفعل اال 

  .ا�از حيث يكتسب ليكسيم اجلنب من داللة الفاعلية طاقة داللية 

                                       *     *     *  

  :الرعب 04  

  :  3عدة منها قوله ناسباتذكر الرعب يف م

  .فطرنا رعبا وأفراسا فعرينا *** وكم حوت من ربيع الدهر أخيلة 

التكرار هو وسيلة من وسائل التعبري له دواعي وأغراض خمتلفة وله مستويات وأشكال  إن

متعددة فهناك التكرار اللفظي وهناك التكرار الصويت الذي جيري على مستوى احلروف ، فقد 

كما تكرر حرف " الرعب " لراء ستة مرات وهو أول حروف الوحدة املعجمية تكرر حرف ا

هذا التكرار يساهم يف انسجام املبىن وايصال املعىن حيث يقول .العني بالبيت ثالث مرات 

هذا التكرار  الذي )) مثة ما يربر للتكرار  وجوده أنه يسهل استقبال الرسالة : ((  4قرمياس 

                                                           
1 P139  Culler/STRUCTURALIST POETIC 
 189ص ، 0 3ج ،املنشود  اليأس قصيدة،اجلواهري ديوان  2
 207ص ، 0 4يا أم عوف ج  قصيدة،اجلواهري ديوان  3
 72األسلوبية وحتليل اخلطاب ص : منذر عياشي .د  4
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إجياد توازن صويت من خالل صدى التكرار مما يصرف نظر املتلقي  ساهم يف تنغيم البيت و

بعيدا  عن الدالالت املرجعية للكلمات وحيوله اىل ما يف لغة البيت من خصائص فنية شكلية 

انسجامه مع جماوراته كما انه شد عضده الداليل من " رعب " من خالهلا حقق ليكسيم 

إذ ينعت حال الفاعل ، كم ساعد االنزياح " طرنا "  خالل العالقة النحوية اليت تربطه بالفعل

يف تيسري نيل الداللة إذ ينزاح بالدال من مدلوله املرجعي إىل مدلول جديد يشكله العدول 

أي فزعنا ، فالداللة املعيارية ال تتقبل هذا الرتكيب ولكن " طرنا رعبا" الداليل لرتكيب  

  .مدلوله دون تردد و يف  يسر  وتستقرىتستوعبه  اإلحيائيةالداللة 

*** 

  

  

  . الحقل المعجمي الفرعي للنوازع الخلقية الذميمة

  :  الغدر 1ـ

  1:يقول اجلواهري يف قصيدة يادجلة اخلري 

  ياخنجر الغدر يا أغصان زيتون   *** ياسكـتة املـوت بإعصار زوبعة                

           /o /o // o/o //o/o/o//o///o   /o/o//o/o//o/o/o//o/o/o/o 

  مستفعلن فاعلن   مستفعلن فعلن         مستفعلن  فاعلن مستفعلن  فاعل            

م به  البىن لتكشف بواطنها فالسكتة دوقد تتالت التقابالت بالبيت لتشكل توازيا تصط

لرامز وهدوء املوت وسكينته تقابلها الزوبعة بضجيجها ، أما خنجر الغدر ا اإلعصاريقابلها 

                                                           
  84ص  5يادجلة اخلري ج  قصيدة،اجلواهري ديوان ـ  1
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للدماء والعنف واحلرب واالقتتال فقد قابله بغصن الزيتون الرامز للسالم من هنا يرتقي الشاعر 

بالشعر من رسم حروف إىل رسم أيقونات دالة تنشطر داللتها يف مسارب البنية الداللية 

  . العميقة 

***  

 الغدر

  :1ويف موضع آخر وظف اجلواهري ليكسيم الغدر قائال

  ساعدا          عن كفاح فقد كف إصبعا محق الغدر أيثين

الداللة العائمة على سطح البيت التشكل يف شيء قصدية اجلواهري فكل اللبنات رموز 

حتتاج اىل فك التشفري ،حيث اعتمد الشاعر احنرافات لغوية شكلت مادة هامة بل و سيلة 

تمد�ا من آلية التصوير  أساسية يف مجالية البيت ،فالوظيفة الشعرية هلذه االحنرافات إمنا اس

كإجراء أسلويب أكسب البيت شحنات داللية قوية فمحجته الداللية غائرة يف دهاليز البنية 

العميقة اليت تشكلت بفضل تعدد وتعاضد خمتلف اآلليات األسلوبية منها االستفهام 

حنراف حيث تتجه بالبيت إىل الوظيفة االنفعالية، كما أن اال] أيثين ساعًدا [ االنكاري 

املمارس بالبيت الذي تولدت منه الصورة الشعرية املوحية حيث رمز بلكسيم الغدر إىل 

صاحب الشاعر " محق الغدر"املستعمر الفرنسي و أحلق به صفة احلمق ففي هذا الرتكيب 

بني ليكسمني توازيا يف منحى الداللة إذ ينزعان إىل صفتني خلقيتني ذميمتني ، ومل يكتف 

ر الداللة املعيارية من خالل هذه الصورة األوىل بالبيت بل راح يعضدها الشاعر بأن كس

بدالالت متولدة من خالل هذه االحنرافات املتتالية ، فهو يرمز بالساعد للثائر اجلزائري حيث 

وظف ا�از املراسل فرمز باجلزء إىل الكل فالساعد جزء من اجلسد الذي ميثل الكل ، وال 

قد مطط الداللة إىل عجز البيت حيث رمز للقادة اجلزائريني الذين تكتمل هذه الصورة بل 

                                                           
  233ص 07ـ بكرت جلق ج قصيدة،اجلواهري ديوان   1
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بأ�م إصبع من يد هلا أصابع أخرى  1957اختطفهم الغدر االستعماري الفرنسي سنة 

فالصورة بشكلها الطافح على سطح البنية حتبل مبعىن عميق يقابل هذه النسبة السطحية فإذا  

جلزائر ولود كل أبنائها يسرتخصون يوم الروع كان األصبع ميثل بعض القادة الثوريني فا

 أنفسهم                                                                     

  :1حيث يقول اجلواهري يف هذا السياق

  إّن بطونا محلت               ثقلهم ماعقمت أن تضعا"مخسة 

  

                                       *      *  * 

  

  :  الغضب02  

  :2قائال " الغضب " وظف اجلواهري ليكسيم 

  وهب بالغضب اخلالق إعصار*** ترحنت من شكاة بعدك  الدار 

اليوظف اجلواهري الغضب بداللته السلبية امنا ينتحي به بعدا دالليا اجيابيا ، اذ يقصد به 

الداللة املستمدة من خالل غضب  اجلماهري ومطالبتها حبقوقها وثور�ا على الظلم هذه 

سياق البيت ، وللتعبري عما جاش يصدر الشاعر من عواطف ثائرة غاضبة اختار ثالث 

من  إالاملعىن ال ينكشف {{ :  3ليكسيمات تصب  يف حمور داليل واحد حيث يقول فريث

خالل تسييق الوحدة اللغوية ، فمعظم الوحدات الداللية تقع يف جماورة وحدات أخرى وان 

                                                           
  233ص 07بكرت جلق ج قصيدة،اجلواهري ديوان  1

  265ص  4املالكي ج ذكرى  قصيدة،اجلواهري ديوان  2
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اليت تقع  األخرىمبالحظة الوحدات  إالعاين هذه الوحدات ال ميكن وصفها  أو حتديدها م

، فالغضب وهو شحنة  اإلعصارالغضب ، اخلالق ، : هذه اليكسيمات هي }}.جماورة هلا 

وهو لفظ دال على غضب "  إعصار" انفعالية تكشف احلنق واحلقد تتناسب مع ليكسيم 

اسب تولد عنه حسن انسجام تأليف بديع جيعل من هذه الدوال الطبيعة وهيجا�ا ، هذا التن

متكاملة لداللة التحمت مدلوال�ا لتشكل يف الذهن رسالة متأججة بعواطف  إشارات

  . الغضب والثورة كقصد اسرتسله الشاعر عرب البيت 

                                           *     *    * 

  

  :  الكيد03

  : 1خيتلج بالدواخل من حيلة وما تضمره النفس من مكر ذكره اجلواهري بقولهالكيد ما 

  من كيد مهاز �ا مشاء *** بالضحايا مجة " جلق " عوذت                     

يف سياق فخري ليستمد داللته من توظيف معاين مستنبطة " الكبد " جتري داللة ليكسيخم 

يعين حتصني مدينة جلق وأهال حيث يبطن املعىن من الثقافة الدينية فعوذت مفهوم ديين 

بفخره بضحايا الوطن الذين ابتنوا بتضحيا�م حصنا جللق ، مث جيري ليكسيم الكبد يف 

وال تطع كل حالف {{2متتالية تناص فيها مع القرآن الكرمي إذ يقتبس من قوله عز وجل 

لذي يأكل حلوم الناس ا 3فهو يعوذ جلق من كبد املغتاب }} مهني ، مهاز مشاء بنميم 

بالطعن والغيبة وميشي بالنميمة بني الناس وينقل حديثهم ليوقع بينهم وهو الفتان ، فقد 

                                                           
  222ص  4خلفت غاشية  اخلنوع ج  قصيدة،اجلواهري ديوان  1
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تناسبت داللة الكبد مع جماوره إذ تصب الداللة املشرتكة يف قصدية تصور العدو كائدا مغتابا 

  . ، مناما ، فتانا 

                                       *    *    *  

  : ـ البغضاء4

  : 1يف قصيدة خلفت غاشية اخلنوع يذكر البغضاء قائال

  صنع املعاجز مجرة البغضاء *** سريون كيف جتيد يف أبا�ا                         

الشاعر بني املادي فجع " مجرة "البغضاء مضافا اىل"منناحية الرتكيب األفقي ورد ليكسيم 

وامللموس  مجرة و املعنوي احملسوس البغضاء هذا العدول عن سنن اللغة املعياري نشأ عنه 

التشبيه البليغ حيث أضاف املشبه اىل املشبه به ، ويقابل هذا الرتكيب النحوي البالغي 

 بإيقاع تفعيلة مستفعلن وهي تفعيلة أساسية إيقاعياالبغضاء تعادل " تركيب ايقاعي مزدوج 

البيت ومن ناحية أخرى فهي عموديا تشكل القافية والروي اللذان بنيت على أساسهما 

: تناسب الوحدات املعجمية املشكلة لقافية القصيدة " بغضاء"القصيدة فهي اسم ممدود 

  .  بالء ـ عزالء ـ السجناء

              

***  

  

  :السخط 05  

  1: يذكر الوحدة املعجمية السخط قائال 
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  على حكمه أو رضاهم غىن*** يف ذلك عن سخط أهل البالد و 

ليساوي بني العاطفتني فسواء سخط أهل " الرضا "قابل الشاعر ليكسيم السخط بنقيضه 

البالد أو رضوا فموقفهم مستغىن عنه ألنه غري مهم كأصحابه ، هذا التقابل بني الدوال له 

ذي حوتته البنية العميقة للبيت مقصذا داللة عميقة يكشف الشاعر من خالل معىن املعىن ال

انتقاديا وموقفا من نضام احلكم اجلائر ، فريتقي بالعواطف اىل مواقف نقدية سياسية ومما 

يالحظ على البيت غياب الفعلية فقد سيطرت البىن االمسية على البيت وماذلك اال ان 

اعتمد توظيف االمسية  الشاعر مل يرد أن يقيد فكرته بزمان تنتحر الفكرة على أسواره بل

  البحتة ليفتح أمام معاينه اخللود األديب 

  :  الحقد -06

 :الحقد 

  : 2وقد وظف اجلواهري ليكسيم احلقد يف قوله 

  وقد كان يرضعها الوليد براءة     ويقيئها حقدا على األتراب

يقيئها حقدا فقد وظف : هناك تفاعل بني تركيب البيت والسياق و يظهر ذلك يف قوله 

وهذا التفاعل ناتج عن التناسب املعنوي " يقيئها"حنويا ليكسيم احلقد كحال للجملة الفعلية 

الذي " احلقد "وهي ترتكز على مقوم معنوي سليب يتناسب وليكسيم " يقيئها" بني مجلة

متانة السبك من منحيني  ةاالستعاريسليب ، فنالت هذه الصورة  ينحو كذلك حنو مقوم

منحى تركييب معنوي ومنحى تركييب حنوي وهي تنتج توازيا كاشفا حليوية التجربة الشعورية من 

مستويات خمتلفة اذ تنتج تقابال معنويا مع صدر البيت الذي حتبل به الصورة االستعارية 

جمرد إىل  حيث جعل الوليد يرضع براءة ويقيء احلقد فانزاح باحلقد كنازع خلقي سليب

                                                                                                                                                                      
 209ص  3املقصورة ج  قصيدة،اجلواهري ديوان 1
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وتقابال إيقاعيا "ويقيئها حقدا ≠يرضع الوليد براءة :" حمسوس يف صورة جديدة غري مألوفة

بني الصدر والعجز مما يكشف الوظيفة االنفعالية اليت انيطت بالبيت وهي حمجة قصدية 

 .الشاعر 

  

                                       *   *   * 

  :الحقل المعجمي للمحسوسات  

  :  الحقل المعجمي للمسموعات_  1

وظف اجلواهري جمموعة من الوحدات الدالة على املسموعات كأصوات من إصدار اإلنسان 

  دالة على احلزن وأصوات تصدرها الطبيعة وأصوات احليوان 

  :  الدالة على الحزن اإلنسانأ ـ  الحقل المعجمي الفرعي ألصوات  

 .                             }العويل ـ  األنني ـ النحيب{

                                         *    *   *  

  : العويل1 

  :1قائال "العويل "يف قصيدة  يوم الشهيد يوظف ليكسيم 

  ويصيح باألمل الدفني رخام *** ويكاد يشهق بالعويل بالطه                   

ر بإضفاء صفة العويل على البالط فيجمع بني احملسوس وامللموس ليكون صورة ينزاح الشاع

استعارية ترسم احلزن واألسى الذي خيم على البالط وميطط نفس الداللة اليت ذكرها يف 
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الصدر إىل العجز فيجعل الرخام يصيح باألمل الدفني ، موظفا صوتا العويل والصياح للداللة 

واألمل كم أن هناك تناسبا طرديا بني دالالت الوحدات ا�اورة  على عواطف  احلزن واألسى 

هو صوت البكاء املمتد والصياح " العويل"تدل على امتداد الصوت ،كذلك " يشهق"ف

تدل على الصوت املمتد هذا التناسب بني املتجاورات من ناحية الداللة ولد انسجاما 

آخر صويت حيث املقاطع الصوتية  كما عضده بتناسبوحسن تأليف بني خمتلف بىن البيت  

املتتالية الدالة على االمتداد،فاملقاطع املفتوحة شغلت حيزا كبريا ضمن البنية االيقاعية للبيت 

مقاطع  04مقاطع طويلة مفتوحة و   06قصري مفتوح و  مقطع 19 منها 25فعددها

كرر مما يوازي ،إذ إن كثرة هذه املقاطع يدل انفتاحها على امتداد صويت متقصرية مغلقة

 امتداد دالالت خمتلف البىن املشكلة للبيت 
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  :األنين 2 

  : 1وظف اجلواهري ليكسيم األنني يف قوله 

  أنغامك السمر عن أنات حمزون *** أدري على أي قيثار قد انفجرت                    

 بغرض تكثيف داللة األنني أوردها الشاعر يف صيغة اجلمع أنات ومطط الداللة بتمطيط

إضافة  حمزون حيث هناك تناسبا دالليا بني مدلول األنات واحملزون يشكل بنية  إىل البنية

البنية النصية اليت حتقق فيها االنسجام من خالل التفاعل النصي بني خمتلف  أنتجتهاداللية 

أنغامك " دالليا تتضافر وداللة " أنات" البىن اجلزئية املشكلة للبنية الكلية للبيت ، فعالقة 

األنغام فالبؤرة  انفجارفاألنني مصدر " انفجرت " ل هي تتعداها اىل داللة ب" السمر 

الداللية املتمثلة يف احلزن واألسى هي اليت تستقطب مجيع هذه البىن ، مث أن الشاعر انزاح 

من صوت إنساين يشكو اىل فضاء داليل جديد حيث أسبغ احلزن واألنني " أنات " بداللة 

ري ناطق ،و إذا اعترب سوسري أن الكلمة هي صورة صوتية حتيلنا على �ر دجلة وهو مجاد غ

هو صورة مسعية إذ ال نكاد منيز بني الدال واملدلول " أنات " على صورة ذهنية فإن ليكسيم 

  وال تعد العالقة بينهما يف هذه   احلال اعتباطية طاملا عرب الشكل عن املضمون 

                                           *   *   * 

   

  : النحيب 3 

  :   1وظف اجلواهري النحيب يف قوله
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  ميأل الدنيا حنيبا وبكاءا  *** وإذا الطاغوت يف أعراسه                          

رفع الصوت بالبكاء أو : ((  2من أصوات اإلنسان اليت يصدرها عند احلزن النحيب وهو 

العالء يف ذكر النحيب مرتبطا بالبكاء وذلك يف  وقد تناص اجلواهري مع أيب)) أشد البكاء 

  :قوله 

  فمن سفه بكاؤك النحيب *** إال عدي بكاءا وحنيبا                           

فمنشأ تداخل اخلطاب عند الشاعرين ليس إركاما أو تكرارا  إمنا هو االشرتاك  يف الغرف من 

يكشف كذلك تقارب احلقل املعجمي   معني واحد واالستفراد من رافد مشرتك وهذا التعالق

الشعري وال غرو من ذلك  فقد تضارع  الرجالن يف مسات متعددة منها أن كالمها متمرد ويف 

النص شبكة من املعطيات األلسنية  إن: (( 3هذا الصدد يقول  الباحث عبد املالك مرتاض 

ا�ال لكثري من التوظيفات ولعل إعجاب اجلواهري بأيب العالء فتح )) والبنيوية وااليديوجلية 

لبواعث  اختلفتاملعجمية فترتسب كتحصيل ثقايف أورق يف بيئة جديدة مبعطيات خمالفة إن 

  .سوسيلوجية ومستجدات مل تستطع أن ختفي جذورها 

  

                                        *   *   * 

  

   :ب ـ  الحقل المعجمي الفرعي ألصوات الحيوان  

  ]السجع ، التغريد ، النقيق ، اهلديل ، : [ أصوات احليوان فمنها أما 

                                                                                                                                                                      
 56ص ، 03ج ،ستالينغراد    قصيدة،اجلواهري ديوان  1
 مادة ،حنب ،بن منظور لسان العرب  2
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                                     *     *    * 

  :  السجع1 

  : 1يقول اجلواهري يف قصيدة أحييك طه

  كفى السجع فخرا حمض امسك إذ تدعى*** أحييك طه الأطيل بك السجع            

ا ضمن مجلتني فعليتني أكسبه دينامية ناهلا من حركية األفعال إن ورود ليكسيم السجع متكرر 

ومن تنوع وظيفته داخل البنية النحوية فحينا ورد مفعوال به وحينا ارتقى ]أطيل ، كفى ، [ 

لوظيفة الفاعلية ،كما أن موقعه ضمن إيقاع البيت أكسبه مشاركة موسيقية فعالة اذ يساهم 

كما أن انزياح الشاعر عن ] السجع ـ تدعى [ر والعجز يف تشكيل التصريع القائم بني الصد

يفسرها الرتكيب  البالغي  إحيائيةداللة  إىل] كفى السجع فخرا[ الداللة املعيارية يف مجلة 

االستعاري ،فيكون الشاعر �ذا التشكيل االستعاري  قد خرق بل هدم شفرة اللغة وبناءها 

زادت روح اللغة عمارة وعمرا  إحيائيةنيا داللته املعجمي الداليل ليبين على أنقاضه بناء ثا

واتسع مدلوهلا ، هذا هو الفعل االستعاري الذي جيعل للدال مدلوالت متعددة ،فينشأ النسق 

ليوحي باحلمولة الداللية اليت تضمنها سياق البيت و ]كفى السجع فخرا [التعبريي اجلديد 

  بالقصدية املدحية 

  

                                      *      *     *  

  : ـ التغريد  2

  : 2من أصوات الطيور وقع اختيار الشاعر على توظيف التغريد يف قوله

                                                           
 118ص  03ج.أحییك طھ قصيدة،اجلواهري ديوان  1
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  وحيلو بسحرة تغريدي*** أناطري الصباح يزعجين الليل 

ان االنسجام بالبيت ناشئ من كون بعض البىن املشكلة للبيت مستعارة من حقل داليل 

" تغريدي " يتناسب ولكسيم "سحرة "كما ان ظرف الزمان ]  الطري والتغريد:[مشرتك ك

" لدواعي داللية وايقاعية فحىت يستقيم الوزن وتنشا قافية البيت إختار الوحدة املعجمية 

الذي بنيت عليه القصيدة حيث خرق الشاعر " الراء" حبرف الروي واليت تنتهي " تغريدي 

العرف النحوي فأخر الفاعل عن مرتبته ليستقيم له الوزن ؛ كم أن الشاعر يظهر الوظيفة 

الكاشف للداللة الفخرية اليت " أنا " االنفعالية سافرة حني يستهل البيت بضمري املتكلم 

  جيري البيت يف مدارها 

                                           *    *    * 

 

  

  : النقيق 3 

  1: صوت الضفدع هو النقيق وقد وظف هذا اللكسيم يف قوله 

  .على الشاطئني  بريد اهلوى *** سالم على جاعالت النقيق                         

ينسج الداللة ليفلق الشاعر نواة الداللة بدالالت متشظية خرق العرف املعياري الداليل ل

صوت الضفدع " مستغال " االحيائية فكىن عن املوصوف الضفادع برتكيب جاعالت النقيق 

من ألفاظ اللغة اليت حنتت " النقيق " للداللة عليه بل ليرتمجه اىل بريد اهلوى مث ان ليكسيم 

فا يكشف من أصوا�ا وبالتايل ختتصر املسافة بني الصورة الصوتية  واملدلول ويكون الدال شفا
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ماوراءه من مدلول ،كما قد تصاحب ليكسيم النقيق مبجاوره الشاطئ ألنه تالزم يف الطبيعة  

  صدور صوت النقيق من شاطئ النهر فهو الظرف املكاين الذي يعيش به الضفدع 

  

                                         *   *   *  

  :  الهديل4 

  :1قوله  صوت احلمام اهلديل وظفه الشاعر يف

  هديال وترجيع كلب عوى *** سجا الليل إال محاما أجّد                            

احلمام فقد ذكره " اهلديل" ارتبط ذكر الصوت مبصدره ، فمن املصاحبات اللغوية للكسيم 

  :2جرير يف قوله

  تدعو اهلديل فهيجت أحزاين *** بكرت محامة أيكة حمزونة                            

 

  :3أما ابن املعتز فذكره بقوله 

  دعت اهلديل فظل غري جميبها *** وبكيت من جزع  لنوح محامة                             

  :  4ويذكره ابن الرومي يف قوله

  وتباريا فوق الغصون امليس *** احلمام �ا اهلديل تأسيا  يدعو                           

                                                           
 214ص03ج ،املقصورة   قصيدة،اجلواهري ديوان  1
 119الديوان ص  ،جرير  2
 89ابن املعتز ـ الديوان ص 3
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وجماور�ا " اهلديل"إن من بني النىب املشكلة للبيت واليت  تدور يف فلك الداللة الصوتية 

الرتجيع والفعل عوى هذا التشاكل من شأنه أن يلحم الداللة وخيلق االنسجام بني خمتلف 

تبار الواعي والتأليف املنسجم يستجمع أطراف البىن املشكلة للبيت وبالتايل فان االخ

إال أن }} والضحى والليل إذا سجى {{1الداللةكما أن الشاعر تناص مع قوله عز وجل

الشاعر آثر أن يقدم الرتكيب يف مجلة فعلية بدل اجلملة االمسية اليت يتخللها الشرط يف اآلية 

زن واستقامة املعىن والداللة املنشودة الكرمية ، وقد يكون هذا الرتكيب الفعلي من اضطرار الو 

فهو مفعوال به أضمر فاعله لتفادي " أجد"متطيطا لتعدي الفعل " اهلديل " ، ويعد ذكر 

وبالتايل فان التالحم النحوي واملعنوي " اال محاما" التكرار فقد ذكر الفاعل كمستثىن باال 

لقصدية االنفعالية اليت هيجت وتالحم املقاطع الصوتية ينصهر يف بوتقة الداللة ليصطاد ا

  .جوانح الشاعر 

  

* * *  

  :نعيق 

  : 2وظف اجلواهري ليكسيم نعيق يف قوله  

  فلق اإلصباح غربيب       و نعيق البوم تشبيب

بىن اجلواهري بيته على أساس التقابل الثنائي بني خمتلف البنيات املكونة ملتتالية البيت ففي 

اسم معرف، مجع بينهما + اسم نكرة : بنية تركيبية مكونة من"فلق اإلصباح "صدر البيت ،

املضاف و املضاف إليه ،ويقابلها يف عجز البيت تركيب مماثل حيث يستهل : حنويا تركيب

كذلك ارتبط ارتباطا حنويا " البوم"و يليه اسم معرف " نعيق " اين باسم نكرة الشطر الث

                                                           
  2و10سورة الضحى اآلية رقم 1
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برتكيب املضاف و املضاف إليه ليشكال ذات الوظيفة النحوية املتمثلة يف املبتدأ و تتمطط 

" تشبيب" أما يف عجزه فتمثل يف " غربيب"داللة املتتالية للخرب حيث ورد يف صدر البيت 

على أساس التباين و على عدة مستويات ، إن املستوى البالغي  فيشكالن تقابال مبنيا

حيث قابله " اإلصباحفلق " حيث هناك مقابلة بني داللة اإلجياب املنجرة عن مدلول 

وقد قابله بنقيضه تشبيب، " نعيق البوم " بنقيضه غربيب و داللة السلب املنجرة عن مدلول

فلق "للشاعر إذ بعدما يستهل البيت مبركب هذه املطابقة تساهم يف كشف احلالة النفسية 

يصطدم باخلرب الذي ال ينحو النحو اإلجيايب الذي سلكه الرتكيب االبتدائي بل " اإلصباح 

على العكس ينتج داللة مناقضة متاما للداللة االبتدائية و هي داللة تنحو منحى سلبيا و هو 

ري املتتالية الداللية الالستزادة وظيفة اختيار واع يكشف التصادم بني الداللتني وميطط اجلواه

الوظيفة   "fonction emotive علىولكن للرتكيز  fonction cognitiveمعرفية

يف بناء بيته على  االنفعالية للمتتالية الشعريةوقد تناص اجلواهري مع ابن سنان اخلفاجي

  :1ن اخلفاجي املفارقة و التصادم يف تشكيل ذات البنية الداللية ، حيث يقول ابن سنا

  .و خرباين أين مشس الضحى     فإن لون الصبح غربيب 

فإذا كانت مفارقة ابن سنان اخلفاجي يف كون لون الصبح غربيب فإن املفارقة ذا�ا مرتسمة 

هذا الرتكيب املعجمي يكشف ذات املفارقة " فلق اإلصباح غربيب" يف بيت اجلواهري حيث 

و ذات التصادم الشعوري املتولد عن االنفعال نفسه إال أن اجلواهري جعل من البؤرة الداللية 

تدائيا مطط داللته و كشفها بوجه آخر على خالف ابن السنان الذي جعلها تقريرا مركزا اب

ألفته " نعيق البؤم" بعد إستفهام ، فاجلواهري قدم فلق اإلصباح على أنه سواد غربيب و

العرب صوت شؤم غري حمبب أقره تشبيبا يف مفارقة عجيبة و اصطدام ملا هو مألوف و ما 
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دها اجلواهري حىت يكشف غضبه ومما يعضد هذه الوظيفة تلك إال آلية أسلوبية اعتم

  : 1االنفعالية قوله يف موضع آخر من هذه القصيدة

 خزيت بغداد من بلد      كل شيئ فيه مقلوب

  

  

                                               *    *    *    

  :  ج ـ  الحقل المعجمي الفرعي ألصوات الطبيعة 

  }الصدى ـ اخلرير ـ االرعاد {                        

***  

  : الصدى1 

  :2يف قصيدة أتعلم أم أنك ال تعلم يوظف ليكسيم الصدى قائال  

  بعدك عندي صدى مبهم*** إن رجع السنني  "جعفرا  "أخي 

وظف يف سياق البيت مرادفا للصدى وهو رجع وذلك للرتكيز وتكثيف داللة الصدى ، 

وهذا اللكسيم حموري بداللة البيت إذ يوحي باالمتداد املتكرر الذي ال معىن  وال طعم له ؛ 

" ؛ فاسم إن هو"إن رجع السنني صدى مبهم : " إن تركيب اجلملة االمسية من مرادفني 

ذا الرتادف اللفظي نتج عنه تعميق الداللة إذ قابل الشاعر بني ه" صدى"وخربها " الرجع

كطرف ثاين ليضيف داللة اإل�ام  للصدى " صدى مبهم" رجع  السنني كظرف أول و
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فيكون قد بىن الداللة بتدرج إنتهى فيه اىل كشف الوظيفة االنفعالية للبيت اليت تعرب عن 

الزمن يف تكرار مبهم ؛ وهذا الرتادف  قصدية السؤم وامللل بعد حدوث الفراق اذ يتكرر

و قد وظفه 1الكامل من ناحية املعىن إذ الرجع هو الصدى فقد تطابق اللفظان متام املطابقة 

ملا استقام الوزن ولكن بتوظيفه للصدى حتقق " الرجع"إلستقامة الوزن إذ لو كرر استخدام 

  .  الوتد للتفعيلة 

  

  

     

  فعو  لن   فعو

0// 0/ 0// 

  همو  مب  صدى

                    

    *   *   *                                                

  الخرير2 

  2:من أصوات الطبيعة اخلرير وقد انزاح بداللته اىل صورة بالغية يف قوله 

  .حرانة...وخرير املياه يف السمع كالقبلة 

  !...�يج الشعورا 

                                                           
 220أمحد خمتار عمر علم الداللة ص 1
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ما حيدثه من تشنيف للسمع كصوت مجيل بأثر  اخلريرحيث شبهه بالقبلة ليستمد من أثر 

القبلة هذا التشبيه بني طرفني النكاد تعثر هلما يف الظاهر على وجه شبه، ميثل انزياحا عن 

تتجاوز املألوف وتكسر قيد املعيار االعتيادي للغة  إبداعيةاالعتيادي ليجدد الشاعر بشطحة 

لة التجديد الذي اختذ من االنزياح عن املألوف فرتفل العبارة يف ح اإلبداعلتقفز يف فضاء 

املياه  إليهفعرف اخلرير باملضاف  إضايفمطية ،كما أن لفظ اخلرير تصاحب واملياه يف تركيب 

يقدر ما يعد توضيحا للداللة  إطناباوهذا التمطيط يف البنية كاشف لتدقيق داليل اليعد 

  .واستكماال للصورة 

*   *   *  

                                            

 :االرعاد 3 

  : 1وقد وظفه الشاعر يف قوله "أرعد"من أصوات الطبيعة ليكسيم 

  أن سوف يزبده ويرعده* * * بكر اخلريف فراح يوعده 

أسبغ الشاعرعلى بيته زينة لفظية متثلت يف التصريع القائم بني يوعده ويرعدهوهذا التصريع 

ذات احلني جناسا ناقصا ، مما جعل البيت ميتلك انسجاما بنيويا من خالل هذه ميثل يف 

الزركشة اللفظية اليت الختفي املعىن بقدر ماجتعل الدوال العائمة على سطح البنية تكشف عن 

ان اختيار الكلمات حيدث بناءا على أسس من :" 2جاكبسون. كنه املدلوالت وهلذا قال ر

فالتصريع أحدث توازنا ايقاعيا بني �اية الصدر والعجز،أما التماثل ...." التوازن والتماثل

القائم بني يوعده ويرعده فقد قارب أ طراف البؤرة الداللية للبيت ومن معاين االرعادالتوعد 
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والتهديد ،وبالتايل فان البناء الشعري كيان عضوي حيدده انسجام خمتلف البىن املشكلة له 

  .بني أجزائه وعالقات التناسب القائمة

                                          *      *     *  

  : الحقل المعجمي للمذوقات _  2

  :  الحلو1 

  :  1يذكراجلواهري ليكسيم احللو يف قصيدة أزف املوعد قائال

  فإذا كان لكم صلب فنحن ***    والغد احللو بنوه أنتم                             

ذكر اجلواهري  ليكسيم احللو يف مناسـبات خمتلفة وقد كررها بتواتر الفـت لالنتباه يف قصيدة 

أزف  املوعد ومل يوظفها ضمن النسق املعياري بل عدل بداللتها إىل الداللة اإلحيائية يف 

ا تركيب الغد احللو فقد أحلق صفة احللو بالزمان ، والداللة املعيارية للزمن تلفظ أن تعلق �

صفة الذوق لكن إذا عـدلنا �ا إىل فضاء اإلحياء تتولد هلا داللة جديدة ناشئة من التعالق بني 

هذا التعالق الذي ال يكتفي بتمطيط البنية بل يتعداها إىل  إنتاج ) احللو+ الغد (الدوال 

،  متطيط آخر مقابل على مستوى الداللة إذ ختتزنه البنية العميقة ضمن امتداد داللة البيت

  فمن الدالالت اليت تبطنها البنية العميقة هلذا املركب 

داللةالتفاؤل للغد ودعوة األبناء لإلقبال على الغد ومحل جيل األبناء ملشعل ) الغد احللو ( 

 . مسؤولية الغد 

*** 
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   :حلو

  :1يف قوله   "احللو"ويف موضع آخر يوظف اجلواهري ليكسيم  

  ونفخت يف أمل حياة حلوة     ووضعت شاخصها بغري نصاب                         

يوظف اجلواهري ليكسيم حلو يف حال التأنيث  " الشمال يومطيف حتدر "ويف قصيدة 

  كوصف للحياة 

"  لغويةدرجة الصفر ال"ال يستقيم له معىن يف " حياة حلوة" ان تعالق طريف املتتالية اللسانية 

 لتجاوز مونيم جمرد ال تناله حاسة الذوق ، وهذا كاف"  فاحلياة" على حد قول روالن بارث 

 امعان تشكل خطاب إىلينحرف به  حيثللخطاب األديب  الوظيفة املرجعية وفتح أفق جديد

نفث يف روح القصيدة شعرية متميزة، هذا العدول ال نراه يشكل تفردا خاصا ي اشعري

سيدنا على بن أيب مع وقد تناص فيه ه من جراب الشعر العريب القدمي ذباجلواهري إمنا قد أخ

  : 2طالب كرم اهللا وجهه اذ قال

  اذا ما شئت أن حتيا            حياة حلوة احمليا                       

  فال حتسد وال تبخل             وال حترص على الدنيا                      

  :3وقول أيب العالء املعري 

  كدحنا لفانية حلوة       فكيف نلومك إن تكدحي                      

فمن خالل هذا التوظيف يغدو النص اجلواهري مندجما ضمن اخلطاب الشعري العريب له 

، فهذا التطريس الذي يكشف حضور األقدمني ضمن النص اجلواهري ليس جمرد عريقنسب 

                                                           

12ص06طيف حتدر يوم الشمال ج قصيدة،اجلواهري ديوان   1  

123علي بن أيب طالب الديوان ص 2  
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حوله وفق متطلب إبداعي إرثا شرعيا ومشروعا و  امتصتكرار أو اعادة إنتاج امنا إنتاج جديد 

تأثر اجلواهري بسيدنا على بن أيب طالب رضي اهللا عنه هو وليد بيئة ثقافية حيث إن جديد 

من حني  طفو بالغا بيئة وإن أضمرت ضمن مكتسبات الشاعر فهي ت اهتماماودينية تعطيه 

  من خالل ظاهرة التناص لتشكل جزأ مهما من املعجم الشعري اجلواهري آلخر 

***  

   وحل

             :1يف قوله" حلو"وكذلك وظف اجلواهري ليكسيم     

  ذكريات حلو شجاها       وأي ذكرى بال شجونو

داللة البيت فإننا نصطدم أول نواة ما حاولنا تفكيك و جتزيء املعىن و تشطريه لنصل إىل  إذا

إذ األوىل حلو "حلو شجاها :"مانصطدم بالتناقض الصارخ بني داللة اللفظتني املتتاليتني 

فهي عكس " شجا"تنزع حنو داللة إجيابية توحي بذوق حسن مرغوب فيه أما داللة اللفظة 

ذلك إذ تنحو منحى سلبيا فاخلليل بن أمحد الفراهيدي يف كتابه العني جيعل من معاين 

، فأىن للغصة "ما نشب يف احللق من غصة هم أو عود أو حنوه :"2"الشجا " االسم املقصور"

كون حلوة إال إذا كسرنا العرف اللغوي و أذبنا حاجز االصطدام مبحاولة تصويغ املعىن أن ت

مقصدية الشاعر عرب ما بطن به بيته من معىن املعىن و ذلك من آثار و ذلك بأن نتقفى 

خالل تسييق �موع مكونات نسق البيت ممتطني بعض أعراف اللغة فقد درج العرب أن 

و يتجهوا �ا إىل معىن تذوق احملسوس ال امللموس " حلو"اسة الذوق خيرقوا املعىن املعياري حل
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فتصري الذكرى حلوة بل أرقى من ذلك يصري هم الذكرى و حز�ا حلوا و من ذلك قول 

  : 1ابن عبد ربه األندلسي الشاعر 

  الجيتين حلو احملامد ماجد     حىت يذوق من املطالب مرها

  :2و كذلك يقول أبو العتاهية 

  على حلو القضاء و مره      نرى حكما فينا من اهللا أعدال و لسنا

  :3قائال " حلو "ليكسيمأما املتنيب فيوظف 

  حلو خالئقه شوس حقائقه      حتصي احلصى قبل أن حتصي مآثره

  

                                               *  *  *  

  :  الزالل2 

  :4قائال " إلياس أبو شبكة " ذكر اجلواهري الزالل يف قصيدة 

  وعاطفة أرق من الزالل *** ال وصريح ود :أخي إلياس                    

على طرف من طريف صـيغة التفاضل ، فقد قابل الشـاعر " الزالل" تقف الوحدة املعجمية 

وقد جرى اختيار الوحدة املعجمية الزالل وهو ملموس مذوق بالعاطفة وهي ا�رد احملسوس ، 

دون غريها إلقامة معىن التفاضل لدواعي خمتلفة منها التناسب املعنوي فال أرق يف " الزالل" 

الطبيعة من املاء الزالل ، أما من ناحية التأليف املعنوي فتنسجم مع خمتلف الوحدات 

                                                           

97ابن عبد ربه االندلسي ص  1  
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لتها وداللة الوحدة املعجمية املعجمية املشـكلة لبنية البيت فالود والعاطفة وأرق تتقارب دال

الزالل يف آن واحد ،اذكال هذه الوحدات تنهل من الرقة، فالود هو احلب ويف احلب رقة ويف 

، فتتشابك خمـتـلف  " رق هلا  وماء زالل رق وعذب":العاطفة رقة إذ نقول على رمحه 

  .  الوحدات ناهلة من معىن واحد مما يلحم البنية  ويظهرها منسجمة 

    

  * *   *  

  : العذب 3 

  : 1يف قوله" عذب" يذكر ليكسيم 

  عذبا كقطرة من معني*** ائذين  يل أنزل على صدرك 

يتحقق االنسجام بني خمتلف البىن املشكلة للـبيت إن على املستوى البالغي فالصـورة اليت 

شبه فيها العذب بالقطرة كمشبه به حيث تـعد جزءا من املشبه به وكذلك يتحقق حسن 

" أليف واالنسجام على مستوى الرتكيب النحوي فالعذب حال يتم أثناء وقوع الفعل الت

فشبه اقرتابه منها كنزول املاء ،وهذا التشبيه يعد انزياحا مبعىن اجلسد الصلب إىل صفة " أنزل

البؤرة الداللية " عذب " السيولة اليت تكشف حالية الشاعر أثناء نزوله ، لذا حيتل ليكسيم 

كالقطرة واملعني لذا " العذب " البىن فال تعدو أن تكون تعليقا يدور يف فلك داللة أما باقي 

مركزيته من خالل عالقاته النحوية والبالغية والداللية مع "  عذب" يكتسب  ليكسيم   

            .خمتلف ا�اورات ، فبذلك يكون حتقق للشاعر التوفيق على حموري االختيار والتأليف 

                                             *   *   *  
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  : المر 4 

  : 1وقد ذكره اجلواهري يف قصيدة املقصورة قائال" املر" من األلفاظ الدلة على الذوق 

  أين ألذ مبر اجلىن *** بعلقمة الفحل أزجي اليمني                            

فهو مضاف واجلىن  مضاف اليه أما " ىناجل" تعالقا حنويا مع  تابعه " مر"يتعالق ليكسيم 

تعالقا دالليا "ألذ "دالليا فاجلىن من صفاته الذوق ويكون أحيانا مرا ، كما يتعالق  مع الفعل 

فاللذة واملرارة متناسبان بل إن كل طرف يستدعي دالليا الطرف اآلخر إال أن الشاعر عدل 

ذة هذه الداللة اليت بطن �ا عجز البيت  بداللة املر اىل معىن جديد غري معهود فهو جيد فيه ل

يقول ابن  إذاسم الشاعر ومها من نفس احلقل الداليل " علقمة" كما يتعالق مع ليكسيم 

هو احلنظل بعينه : الَعْلَقُم شجر احلَْنَظل، والقطعة منه َعْلَقَمٌة، وُكلُّ ُمرٍّ َعْلَقٌم، وقيل":2منظور

هو َشْحُم احلنظل، ولذلك يقال لكل شيء : وقال األزهري،مثرته، الواحدة منها َعْلَقَمةٌ  أَعين

رَُّة، وهي اَحلْزرة: ابن اَألعرايب. الَعْلَقم كأَنه: فيه مرارة شديدة
ُ
: والَعْلَقمة. الَعْلَقَمة النَِّبقة امل

رارة
َ
أشدُّ : َعْلَقمُ والْ . وطعام فيه َعْلَقَمٌة أي مرارة. أََمرَّه كأَنه جعل فيه الَعْلَقم:وَعْلَقَم طعاَمه. امل

  "  املاء مرارة

  

                                         *   *   *  

  : الحقل المعجمي للمشمومات_   3

  )عبق ـ عطر ـ شذى(                    

  :عبق  1
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وَعِبَق الرَّدْع ،َعِبَق به َعَبقًا لزَِمه، وَعِسَق به كذلك ": 1عرف ابن منظور مادة عبق قائال 

. بعضها تـَُعبَّقُ  تـُْعَبُق به الثياُب، ويف:َلزِق، ويف بعض نسخ كتاب النبات: باجلسم والثوبِ 

وريٌح  ،على املثل كذلك: بَقيت؛ وَعِبق الشُي بقليب: وَعِبَقت الرائحُة يف الشيِء َعَبقًا وَعباِقيةً 

؛ "فاليذهب عنه رحيه أَيّاماً  ورجل َعِبٌق وامرأَة َعِبقٌة إذا تطيِّب وتعلق به الطِّيب ،الصقٌ : َعِبقٌ 

  :2وقد ذكر اجلواهري هذه الصفة يف قوله 

  .ونسيمها العبق العليل *** لكم املروج وعطرها 

  :     3ـ تناص اجلواهري يف توظيف ليكسيم العبق مرتبطا بالنسيم مع ابن الرومي 

  .نسيم الصبا جتري على النور والزهر *** به عبق مما تسحب فوقه 

جام بىن البيت من خالل تعالقها الداليل فجمال الطبيعة هو البؤرة الداللية اليت يتحقق انس

يتعالق فيها ليكسيم العبق مع املروج والعطر والنسيم والعليل ، أما تعالقها املباشر مع جماورا�ا 

فكان حنويا تعالق الصفة العبق باملوصوف النسيم ـ وقد مت اختيار ليكسيم العبق كونه صفة 

على املوصوف النسيم كما ان حسن التأليف يظهر يف متاسك حلمتها الداللية مع  داله

  ".النسيم " الصفة تليتها العليل واملوصوف الذي علقت به 

  

                                          *     *     *  

   العطر2 

  : 1يذكر العطر يف صيغة فاعل ويف حال مجع املؤنث قائال 

                                                           
 ابن منظور لسان العرب مادة عبق 1
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  .تناثر من حوهلن القرى *** سالم على عاطرات احلقول                         

كناية عن الزهر " توظيفا بالغيا يف تركيب كنائي عاطرات احلقول " عاطرات"يوظف ليكسيم 

سالم : ويرتقي �ا إىل درجة املخاطب فيسبغ عليها صفة السمع واحلوار حينما حيييها قائال 

، وقد حتقق انسجام البىن من خالل التعالق الداليل لليكسيمي  على عاطرات احلقول

العاطرات واحلقول فالصفة املشبهة اليت تصدر العطر عرفت بإضافة احلقول ، اليت وردت على 

صيغة اجلمع حىت تتناسب واملضاف الوارد على صيغة اجلمع هذا التناسب الصريف والداليل 

  .ولد انسجاما بني بىن صدر البيت 

                                          *  *  *  

  : ـ الشذى3

  :2يف احتفائه ومدحه الوطن يدعو الشباب إىل خدمته والتفاين يف بنائه يقول مادحا 

  وهو اذ يقبح كل الكون حسن *** وهو إذ تستوبئ األرض شذا                    

توباء  والشذا فاذا استوبأت  األرض  حىت حيصر الشاعر اجلمال بوطنه وظف الطباق بني االس

كلها فالوطن شذا، إن هذا التطابق الداليل يربز غرض الشاعر ويكشف مدى إعجاب 

الشاعر وافتتانه وحبه لوطنه وقد قابل الصدر بنفس الطباق يف العجز فقبح الكون يقابله 

واحدة  حسن الوطن ،من خالل هذا التوظيف البالغي يكشف التقابل بني الشطرين داللة

ان (( 3وهي شذا وحسن الوطن وان ليس كالوطن حضن ، ويف هذا الصدد يقول جاكسبون 

فان تضاد الوباء بالشذى )) اختيار الكلمات حيدث بناء على أسس من الرتادف والتضاد 

  .والقبح باحلسن فقد توازن الشذى واحلسن

                                                                                                                                                                      
 157ص05املقصورة  ج  قصيدة،اجلواهري ديوان  1
 134ص04أزف املوعد  ج  قصيدة،اجلواهري ديوان  2
3 R.Jackobson :Closing Statment P237  
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                                 *   *   *  

 

  :المعجمي للمبصرات الحقل _  4

منها ما استخدم ملا وضع له  املبصرات حيفل النص الشعري اجلواهري باأللفاظ الدالة على 

األبيض واألسود (أصال ومنها ما وظف توظيفالدالالت احيائية خمتلفة ،فذكراجلواهري اللون 

    )واألخضر واألمحر واألصفر  

*   *   *                                              

  :األبيض 1 

  :1ذكر اجلواري اللون األبيض يف مواضع عدة منها قوله 

  غدفان ريش اجلناح سود ***    يا أبيض الريش طرن منه                               

  :2وقوله   

  أن املراعي اخلضر حتمده***    ما سره والبيض تنكره                                  

  :3وقوله   

  واخلالعون على السواد زرائبا***  املغدقون على البياض نعيمهم                            
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اعتادت العرب أن توظف اللون األبيض لدالالت خمتلفة وأحيانا متناقضة فإذا قيل فالن 

ال  أبيض كانت كناية عن طهره وشرفه ومسو أخالقه أما إذا قيل أرض بيضاء فهي األرض اليت

للون األبيض إىل تركيب كنائي، فكىن  عمارة فيها وال نبات ، أما اجلواهري فقد عدل بتوظيفه

" غدفان"وهو الشيب و تقابله كناية أخرى عن موصوف هي "أبيض الريش "عن موصوف

كناية عن الشباب فتغدو  اإلشارة اللغوية مضمارا لعالقة إشكالية بني املعىن ا�ازي الذي 

به واملعىن املرجعي املعجمي املوضوع أصال هلذه اإلشارة اللغوية على حد قول  خصها الشاعر

وقد تناص اجلواهري مع الشاعر بن جعفر يف بيتني ذكرمها صاحب العقد الفريد  1ليتش

هذه جارية أرَويها رقيَق الشعر فـََتزِيده : ما هذا يا بن جعفر؟ فقال:قال معاوية ":2حيث قال 

 :فحرَّكت ُعوَدها وغنَّت، وكان معاوية قد َخضب. فـَْلتقل: قال.تهاُحسناً ُحبْسن نـَْغم

 أليس عندك ُشْكٌر للَّيت َجعلْت         ما ابيَض من قادمات الرِّيش كاُحلَمم

 َجدَّت منك ما قد كان أْخَلقه         َرْيُب الزمان وَصْرُف الدهر والِقَدم

 كلُّ كرمي: ركت رجَلك يا أمَري املؤمنني؟ قالمل ح: فحرَّك معاويُة رجَله، فقال له ابن جعفر

اليعد هذا التناص من قبيل النقل احلريف وإمنا امتص نص اجلواهري العبارة ودجمها ". َطروب

ضمن معىن جديد ولدته بيئة  الشاعر وان غدا نصه شبكة من االستحواذ اللفظي فسماته 

 مإال وليد الرتاكم الثقايف واالزدحا اخلاصة تكشف أبوة النص اجلواهرية وما املخزون املعجمي

  .بني موروث األمس ومكتسب اليوم

  :3أما يف قوله  

  .واخلالعون على السواد زرائبا ***    املغدقون على البياض نعيمهم                        

                                                           

 1  Leich deconstructive criticism p52  
 1492ابن عبد ربه االندلسي العقد الفريد ص 2
 395ص، 03الوتري  ج  قصيدة،اجلواهري ديوان  3
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منزاحا  برمزية اللون إىل تعبري "بياض سواد  "يف سياق  قدحي يوظف الشاعر الثنائية الضدية

ائي عن فئات اجتماعية وعالقتها باحلكام فإن أكرموا فئة تستحق التكرمي فهم يهضمون كن

حقوق السواد األعظم من األمة  ، وقد ال نستطيع حصر املعىن يف صدر البيت إذا مل نربطه 

املعىن ال ينكشف إال من خالل تسييق الوحدة اللغوية : ((  1بالعجز حيث يقول فريث 

لية تقع يف جماورة وحدات أخرى وإن معاين هذه الوحدات ال ميكن ومعظم الوحدات الدال

فالبياض ال يتحدد )) وصفها أو حتديدها إال مبالحظة الوحدات األخرى اليت تقع جماورة هلا 

معناها و ال تتوضح داللتها إال بذكر طرف الثنائية التايل وهو السواد ، فتتضح داللة السواد 

  .اض على نزر قليل من األمة حظي بتكرمي هؤالء احلكام له على عامة أفراد األمة والبي

.                                               *   *   *  

  األسود2

يف مواضع  خمتلفة وقد نوع يف " األسود "وظف اجلواهري الليكسيم الدال على اللون 

يف حال التذكري وحينا  توظيفه فحينا يستخدمه بصيغة األفراد وحينا  بصيغة  اجلمع وحينا

  : 2آخر يف حال التأنيث ومن ذلك قوله 

  سودا تنيلهم مىن ورغائبا*** حىت كأن مصائرا حمتومة 

  :3أو قوله 

  باألرذلني من الشراة مناصبا*** واألمثلون هم السواد فديتهم

  :  4وكذلك قوله 

                                                           
1 Firth :theory of meaning p288 
 399ص ،03الوتري  ج قصيدة،اجلواهري ديوان 2

 401ص، 03ج  ،الوتري   قصيدة،اجلواهري ديوان  3
 87ص ، 03ج ،أبو العالء   قصيدة،اجلواهري ديوان 4
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  سوداء اللذة تبغي وال طربا***  نعوا عليك وأنت النور فلسفة

وظف لداللة سلبية تكشف املنحى القدحي للبيت حيث " سودا" إن توظيف ليكسيم 

انسجمت حنويا مع املوصوف فوردت بصيغة اجلمع منصوبة هذا االنسجام النحوي يكشف 

التمطيط املعنوي فوصف املصائر بأ�ا حمتومة وسودا ، متطيط له داللته ساهم يف إثراء البؤرة 

حلكام الذين ينتقدهم الشاعر تتضح بداللة القدح بذكر الصفات الداللية للبيت إذ مصائر ا

  " حمتومة وسود " املتتالية 

  : أما توظيفه هلا يف قوله 

  باألرذلني  من الشراة مناصبا*** واألمثلون هم السواد فديتهم   

فانتقاهلا  من حال التنكري إىل التعريف له داللة ختصيص ، فقد اعتادت العرب أن تكين عن  

  : 1العامة بالسواد ، ومن هذه الداللة يقول ابن الرومي

  فما رأيت سواه فيهم وضعا*** أتأرت عيين سواد الناس كلهم 

  

  :2أم قول حافظ إبراهيم يف مدح شوقي 

  وشعر سواد الناس ماء مبنقع *** النهر جيري جمددا  وشعرك ماء                    

إذا انزياح اجلواهري عن املعىن املعياري املعجمي للسواد ليس بدعا إمنا هو انزياح جرى على 

ألسنة العرب خيصص هلذا اللكسيم داللة العامة ، هذه الداللة اليت تعترب مشرتك تناص فيه  

                                                           
 129الرومي ص ابنديوان  1
 74ديوان حافظ إبراهيم ص  2
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سواد القوم معظمهم : ((  1وفيها يقول ابن منظوركثري من الشعراء ممن طرقوا هذه الداللة 

  ...))وسواد الناس عوامهم وكل عدد كثري 

  :أما يف احتفاء اجلواهري باملعري فيقول مادحا 

  سوداء ال لذة تبغي وال طربا *** نعوا عليك وأنت  النور فلسفة                          

منزاحا بصفة سوداء إىل داللة التشاؤم ،  فيصف آراء ومواقف املعري بأ�ا فلسفة سوداء ،

اخلطاب األديب هو قبل كل شيء لعب بالكلمات  إن: ((  2ومثلما يقول ميكائيل ريفاتري 

لذا فقد قدم اجلواهري احلال وهو وصف فضله على املفعول به وهو  عمدة ال تتم اجلملة )) 

نسجام اإليقاعي فحىت يستقيم الوزن الفعلية املتعدية إال به وسر هذا التقدمي  والتأخري هو اال

وأنت  "ويقدم اجلملة اجلالية "فلسفة سوداء  "للشاعر اضطر أن يؤخر املفعول به وصفته 

إن هذا الرتكيب لبىن البيت من شأنه  أن يولد انسجاما على مستوى موسيقى البيت "  النور

 الصنعة يف الكالم عملية االختيار هذه تتضمن معىن: ((   3وهلذا قال نور الدين السد 

هذا الوعي الصادر عن حذق الفنان املمزوج بالشعرية املدركة ملختلف )) بوعي وإدراك 

  .   األبعاد إن اجلمالية أو الفنية املتعلقة مبدارك اللغة  

                                         *   *   * 

  :األخضر3 

تناثر الليكسيم الدال على اللون األخضر بني ثنايا قصائد اجلواهري وقد احتل التوظيف 

  : 4املعياري حيزا هاما من هذه االستعماالت كقوله 

                                                           
 681ابن منظور لسان العرب ص 1
2 P8 M.Riffaterre sémiotique de la poésie seuil paris 1983 
 66ص2األسلوبية وحتليل اخلطاب ج : نور الدين السد  3
 196ص 02القرية العراقية  ج   قصيدة،اجلواهري ديوان 4



190 
 

  ملء عينيك خضرة تستسر النفس منها وتستطار القلوب                      

  :1وقوله 

                      

  تأيت ما ليس يأيت الطبيب *** هلباب والنور واخلضرة اهلواء ا                     

  

  :2أو قوله 

  خبضر�ا تكفي الذي يدفع اخلطبا *** سقى تونسا ما يدفع اخلطب إ�ا                     

  :3لكن توظيفه هلذا اللكسيم توظيفا إحيائيا جرى يف قوله 

  رائداخضراء مل تكذب لعينيك ***    خرب فقد جبت احلياة رخية   

 "جرى هذا التوظيف منزاحا عن املعيارية املعجمية إىل توظيف احيائي  اذ يوحي تركيب 

إىل كناية عن العنفوان واالبتهاج هذا االنزياح يكشف السمات الداللية  "احلياة اخلضراء 

إن : (( 4لأللفاظ اليت وقع اختيار الشاعر عليها ويف هذا الصدد يقول جان موكاروفسكي 

داللية ملفردات الكاتب ال  تتأثر فقط با�االت املعجمية اليت حيكم اختيار السمة ال

فقصدية الشاعر من خالل سياق البيت الذي جيري يف )) واستعمال الكلمات يف عمله 

بل ان " احلياة اخلضراء " مضمار املدح واالحتفاء بالعلم وطلبته يتناسب  ومدلول تركيب 

ة أثناء ما جا�ا املخاطب وهذا الوصف احلايل يتجه بالبيت يصف احليا" اخلضراء " ليكسيم 

  إىل داللة مدحية إحتفائية 
                                                           

 197ص 02القرية العراقية ج  قصيدة،اجلواهري ديوان  1 
  221ص03تونس ردي خيول اهللا  ج  قصيدة،اجلواهري ديوان  2
 166ص 03يا بنت رسطاليس  ج  قصيدة،اجلواهري ديوان  3
 1991املركز  الثقايف العريب بريوت لبنان 1لسانيات النص مدخل اىل انسجام اخلطاب ط : حممد اخلطايب  4
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***  

  : خضر

فاحلقيقة أن هذا املبدأ " كل نص هو تناص: "1يقول روالن بارت يف كتابه نظرية النص أن

ينطبق بصفة واضحة على اغلب النصوص اجلواهرية ،إذن جدها فسيفساء جامعة لنصوص 

متتص جمموعة مناذج من نصوص سابقة و تعيد صياغتها بطريقة أو أخرى يف سابقة ، فهي 

خضر "شكل جديد ،ويف هذا السياق جند توظيف اجلواهري للكسيم الرىب وقد صاحبه ب 

  : 2حيث يقول" 

  وأصب يف األنفاس من        خضر الرىب نفحات عطري

  :  3د صفي الدين احللي يقولفهذا التوظيف مطروق يف العربية و من سابقيه الذين طرقوه جن

  إذا نظمت نظم القالئد يف الربى     تقلدها خضر الرىب و حنورها

  :        4وكذالك لسان الدين بن اخلطيب يقول    

  دبج الغيث به خضر الرىب             كيفما شاء ووشى ووشع

وحدها " خضر" كما جند تناسبا طرديا بني خمتلف الليكسيمات املوظفة بالبيت فلم تكن    

موظفة يف صيغة اجلمع بل كذلك الرىب و النفحات وحىت األنفاس إال أن الشاعر مارس خرقا 

يف ترتيب البيت فقدم ماحقه التأخري إذ قدم شبه اجلملة وأخر الفاعل وذكره بآخر البيت 

بينما جند فعله يف صدر البيت وقد نرجع سبب هذا اخلرق الستقامة الوزن  ،فيكون هذا 

                                                           
  بريوت 1988صيف  3روالن بارت نظرية النص تر حممد خري البقاعي مقال يف جملة العرب والفكر العاملي ع 1
  44ص 07آليت جـ  قصيدة،اجلواهري ديوان    2
  31صفي الدين احللي الديولن ص ـ    3
  112لسان الدين ابن اخلطيب الديوان صـ   4
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رق ضرورة إيقاعية فاإليقاع أساس من أسس  شعرية البيت وهي التتحقق و التكتمل إال اخل

  .به ومعه

.*   *    *                                              

  :األحمر 4 

من األلوان اليت طاملا وظفت بقصد إحيائيتها اللون األمحر وقد  استعملها اجلواهري استعماال 

  معياريا مل يعدل 

  : 1فيه اىل فسحه االحياء بقوله 

  .تبدو أثـناءها وتغيـب ***   وتراها وشعلة الشفق األمحر  

  : 2فقد جنده يف قوله " األمحر " أما فضاء العدول للكسيم 

  محرا فال األيسار واألزالم***   يتقامرون على املنايا بينهم   

  : 3الفرزدق يف بيته الذي يقول فيه مع املنايا مع " محرا " تناص اجلواهري يف ذكر  ليكسيم 

  حياض منايا املوت محرا مشاربه***   مسا هلما مروان حىت  أرامها  

وعلى اعتبار أنه من املسلمات أن كل نص هو وليد نصوص أخرى  وأن كل توظيف ملفردة 

ان  كل نص هو عبارة عن : (( 4ما قد جرى على ألسنة السابقني تقول جوليا كريستيفا 

فقد تشرب )) سيفسائية من االقتباسات وكل نص هو تشرب وحتويل لنصوص أخرى لوحة ف

النص الشعري اجلواهري من نصوص سابقيه واليت متثل الزاد املعريف والرصيد الثقايف الذي �ل 

                                                           
 145ص 02القرية العراقية ج قصيدة،اجلواهري ديوان  1
 276ص ، 03ج ،يوم الشهيد   قصيدة،اجلواهري ديوان  2
 112الفرزدق الديوان ص  3
4 Culler: structuralist poetic p 139 
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منه حىت استقام عوده وسال نبعه بأشعار حبك نسجها من مادة القدماء إال أ�ا  تنصهر يف 

  .اللتان ولد الشعر يف بيئتهما  بوتقة اجلدة واحلداثة

  

  : 1أما قوله 

  مجر من الضغنه احلمراء مشبوب***  يريح جنىب أن يذكر جواحنكم  

وقد انزاح �ذا الرتكيب غري املألوف والذي مجع فيه بني املعنوي ا�رد الضغنه واملادي املرئي 

أسبغ عليها لون احلمرة اللون األمحر اىل معىن جديد يكشف حقيقة احلقد والضغنه حينما 

وقصدية البيت تكشف نزعة صادية  اال أ�ا انتحت منحى اجيايب عند اجلواهري فهو يعرب 

عن سروره العميق بأن يرى حساده واحلاقدين عليه على مثل هذه احلالة من التحرق والتآكل 

  .والتضمر 

***  

  

  :  األصفر5 

  :  2 عدة مواضع منها قوله وظف اجلواهري الليكسيم الدال على اللون األصفر يف

  أو يغتدوا صفر الوجوه شواحبا***  إن يعصر املتحكمون دماءهم  

  :3مركبا مع الوجوه مع قول أيب متام " صفر " تناص اجلواهري يف توظيف ليكسيم 

  صفر الوجوه وجلت  أوجه العرب*** أبقت بين األصفر املمراض كامسهم 

                                                           
 162ص ، 04ج،كما يستكلب الذيب  ـ   قصيدة،اجلواهري ديوان  1
 401ص، 03ج ،الوتري   قصيدة،اجلواهري ديوان  2
 51أبومتام الديوان ص  3
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األدب مل يقد من نبات وامنا من نصوص تتكون من   إن: (( 1وكما يقول ميكائيل ريفاتري 

وهلذا فإن نصوص اجلواهري )) كلمات وليس من أشياء أو أفكار غري جمسدة يف كلمات 

" قدت من نصوص سابقة متثل مرجعيتها الثقافية اليت متثل اهلوية احلقيقية للشاعر فرتكيب 

وقد انصهر هذا الرتكيب يف بوتقة  تعبري مطروق يكىن فيه الشعراء عن اال�زام" صفر الوجوه 

البنية املشكلة للبيت ليؤدي قصدية فاعلة مستحدثة استدعتها مستجدات آنية  إلبداع 

القصيدة  تبتعد بالتناص عن استحضار جثث بىن شعرية من مقابر القدماء بل هي متقدة 

 يذكو �ا نبض احلياة وعنفوا�ا 

                                                           
1 M.RIffaterre:Essais de stylistique structurale p73 



195 
 

 

 

 

 

 

  

  الفصل الرابع                
 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

 

 

 

  

  

  

الحقل المعجمي 

 وانــــيــحـــــلـــــل
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  الحقل المعجمي للحيوان

 الحقل المعجمي للحيوان

  ـ بزل قناعيس 3االسد ـ 2ـ األسد 1 ـ االفاعي  ـ  آساد

 

  ـ الجياد   ـ تنين ـ  الثعلب  البوم ـ البلبل ـ  

 

  ـ الخيول  3 لحمامـ ا 2 الحمام ـ  ـ 1 الحمامـ 

 

  ـ الذئب ـ  سباع  ـ  صقور  ـ الدجاجة 

 

  الظباـ   2ـ الطير   1ـ الضرغام  ـ الطير 

 

 2ـ الكلب  1ـ الكلب الكبش ـ   ـ القرد رخم ـعقبان ـ 

 

 نعاج ،  ـ المها ـ 2ــ  الليث 1الليث ـ 

 

 ـ نياق ـ هزار ـ الوحوش ذئبـ 
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  :تمهيد

توظيفات ليكسيمات احليوانات مبختلف أنواعها عرب طيات ديوان اجلواهري وكانت أغلبها  تناثرت

فوردت تقارب الدالالت االحيائية ، من احليوانات اليت توجد ببيئته أو قد وظفها سلفه من الشعراء

وملا مل متكين من تشكيل حقول داللية فرعية حيث اكتملت بعض احلقول ،اليت اعتمدها اجلواهري 

فقد آثرت أن أعتمد يف ترتيبها على ،الفرعية وظلت األخرى غري مكتملة لتشكيل حقل فرعي 

  الرتتيب األلفبائي

  :ــ أفاعي 

  :1وظف اجلواهري ليكسيم األفاعي يف قوله

  ـش دنــس       باألفــاعــي الرقـــط مزدحمحلــوبــيء مــو 

اعتمد اجلواهري يف  هذه املتتالية الشعرية التأليف بني جمموعة من  الليكسيمات تشرتك يف أ�ا 

امسا  حموريا تدور يف فلكه باقي الليكسيمات   "األفاعي"جتري يف فلك داليل سليب ،كما قد اختار 

يعد متطيطا وصفيا اعتمده  الشاعر كمعنيات  "الرقط ،مزدحم"،فما تلي هذا الليكسيم 

DEIXIS  به " االفاعي"،حيث ارتقت امسية ليكسيم  "األفاعي"تدور  يف فلك البؤرة الداللية

لينال مرتبة الريادة والسيادة الداللية ضمن املتتالية الشعرية ،كما اشرتك الصدر و العجز يف انتحاء 

ومن "ويبء "ذات املنحى الداليل السليب حيث اعتمد الشاعر صيغة املبالغة يف مستهل البيت 

دالالت املبالغة الرتكيز على منحى الداللة السليب إذ ليس فيه وباء فقط بل كثر فيه الوباء ،ومل 

أي قفر ال أنس فيه ،ليعضد املنحى  "موحش"يكتف الشاعر �ذه الداللة بل عضدها بليكسيم 

 اليت تدل على ثبوت الوسخ حيث" دنس"الداليل السليب ،وختم صدر البيت بالصفة املشبهة 

يكتفي مفهوم الوسخ بتعلقه مبا هو مادي ظاهرأما مفهوم الدنس فيتجاوزه اىل الوساخة املعنوية 
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وهي أشد وأنكى،فتشرتك  خمتلف دالالت اللبنات املشكلة لبنية البيت يف منحى داليل موحد 

،حيث حمور التأليف ربط بني جمموعة ليكسيمات تشرتك يف ذات احملور االنفعايل الذي تدور 

التربم "البيت حول نواته املشكلة من داللة سلبية جتزأت وانشطرت بني خمتلف انفعاالت  رحى 

اليت l infrastructure،هذه االنفعاالت تشكل البنية العميقة " والتضمر والسؤم والضجر

،ومنحاها االنفعايل السليب هو الذي  la superstructureجتسدها لبنات البنية السطحية

إال احنراف أملته  "األفاعي"ار وأملى فسيفساء التأليف وما توظيف ليكسيم حدد منطية االختي

دواعي خمتلفة منها التصويري ومنها االحيائي الداليل ومنها الشعري، وأما التصويري فقد اختار من 

معجم األذى رمزا أيقونيا لكائن موح باخلوف يثري االمشئزاز والعـداء كبديل يوجز جمموع املعاناة 

عوامل الشر احمليطة بالشاعر ،لذا فقد أورد الصورة االستعارية نفسها يف حال اجلمع ،وهذا  ويركز

  ليعضد معناه و تتسق داللته"مزدحم"التوظيف له داللة خاصة ،بل قد أردفه بلفظ 

  :  1ـ االسد 

   :يف صيغة اجلمع يف قوله  "اآلساد  "يوظف اجلواهري ليكسيم   

  1وقد           خفت الزئري �ا عن اآلسادتضحي على البلوى كما متسي 

حيث  »خفت الزئري «:أورد هذا ليكسيم يف تعبري تصويري مزدوج فكان التصوير الكنائي يف قوله 

كّىن عن التوقف عن ا�ا�ة واملقاومة مث أردف هذه الصورة بصورة استعارية حيث شبه بين سورية  

" اآلساد"كما  صاحب ليكسيم "اآلساد"ح باملشبه به بل صر "بين سورية"باآلساد ومل يذكر املشبه 

وهي من املصاحبات اللغوية اليت طاملا رافقتها يف كثري من تراكيب الشعر العريب ، " زئري" بلفظه

 2حيث تناص  الشاعر يف هذا التوظيف مع الشعر الشعر العريب القدمي فهذا مهيار  الديلمي يقول

:  

  فعل زئري  اآلساد يف األجم    تفعل خرساء يف صحائفها         
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  :        1آما ابن الرومي فيقول

  فألقالمهم صرير مهيب              يزدرى عنده زئري األسود

  :  2ويوردها أبو متام يف إحدى قصائده قائال 

  قد ذل شيطان النفاق واخفتت        بيض السيوف زئري أسد الغاب

قد حل يف فضاء }زئري اآلساد  {ات وتداخالت، فرتكيب  ملعجم العربية عرب رحلته الطويلة تقاطع

كقول مهيار املعجم اجلواهري حيث تقاطع مع سابقيه ممن قدمنا هلم هذه النماذج السالفة  

  : الديلمي 

أو ما أوردناه من قول أيب } زئري األسود { أو كقول ابن الرومي } فعل زئري اآلساد يف األجم { 

بل }زئري اآلساد  {يكن التناص مع أيب متام يف إطار توظيف املتتالية زئري أسد الغاب ومل {متام 

أخفتت زئري " تعداه اىل املعىن املبطن حيث تقفى نص اجلواهري نص أيب متام يف توظيفه ل 

فهذا التشاكل على مستوى البنية العميقة يكشف مدى االطالع الواسع والعميق وتأثر "  األسود

و يف هذا السياق  الشاعر بالشعر العريب القدمي حيث هضم أطروحاته وغذى شاعريته وشعريته 

التناص ترحال للنصوص و تداخل نص يف فضاء نص معني تتقاطع : " 3ل جوليا كريستيفاتقو 

،هذا الكالم ينطبق أشد انطباق على "  وتتناىف ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى 

عرب نصوص شعراء العربية شكلت } زئري اآلساد { النموذج الذي نتناوله إذ رحلة املتتالية اللغوية 

فوظ الشعري الذي تقاطعت من خالله نصوص متعددة عرب ألسنة شعراء تناثروا عرب جزءا من املل

احلقب املختلفة لعصور األدب العريب يف مساره الزمين املمتد ، و مل يكن للجواهري أن يتنكر هلذا 

املعجم الثري و خيبط خبط عشواء باحثا عن تعابري غريبة عن العربية فيزج �ذه الرتاكيب الغريبة 

البيئة العربية فريفضها جسد العربية كرفض كل جسد ملا هو غريب عنه بيئة و أصال ، إمنا كان عن 
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اجلواهري متشبعا ببىن اللغة وقد رضع من لبان معجمها ما يكفي الستقامة عوده اللغوي هذا ما 

 عصره جيعل لغته الشعرية تتصف باالنسيابية عرب اخلطية الزمنية املستمرة فاجلواهري ال يعد متنيب

فقط إمنا ينصهر فيي بوتقة معجمه الشعري ابن الرومي وأبو متام و مهيار و غريهم من جهابذة 

العربية و أساطينها هذه الثقافة الرتاثية هي الزاد املعريف املختزن و املرتاكم يف ذاكرة الشاعر و  

  .كنانته يستل منها ما يريد مىت يريد

***  

  :2ـ األسد  

  : 1قوله" األسد"ت اجلواهري للكسيم من بني خمتلف توظيفا

  إذا رمت دفع الشك بالعلم فاخترب    بعينيك ماذا تفعل األسد الغلب

ضطره إىل اختيار ما يناسب تشكيل صورته تان تقنية التصوير تفتح آفاقا متنوعة أمام املبدع حيث 

التشبيهية املذكورة بالبيت أعاله وإمهال ماال يناسبها ، ويف هذا السياق اختار اجلواهري يف الصورة 

من بني خمتلف االختيارات املطروحة أمامه ، وقد يكون من ضمن دواعي "  األسد"املشبه به 

االختيار قوة اللفظة يف اآلداء البالغي وتناسبها مع جماورا�ا إيقاعيا ويف هذا االجتاه يقول 

ــــــ سلسلة من األصوات اليت إن الشعر على حنو خاص ـــ<< :  2االستاذعدنان حسني قاسم

تتضام بقصد التأثري ، ولذلك فهي توحي بالقيم أكثر مما تدل على معاين حمددة و يعمد الشاعر 

ـــــــــ  بوعي أو بغري وعي ـــــــــ إىل انتقاء األصوات والتأليف بينها، حبيث توحي بتجربته الشعورية ، 

ومنشأ هذا التناسب >>  شها الشاعر إبان عملية اإلبداعوجتعل املتلقي يعيش أبعاد احلالة اليت عا

وجماور�ا اشرتاك هذه الليكسيمات يف املخرج الصويت ،اذ أن أغلب "أسد "اإليقاعي  بني ليكسيم 

أصوات عجز البيت يتكون من أصوات جمهورة وقد تناسب هذا اجلهر والتيمة العامة للقصيدة 

 :هورة بالبيت،واجلدول التايل يبني عدد االصوات ا�
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اذ يعدد الشاعر مناقب الشهداء مفتخرا بصنيع شهداء الثورة العراقية حيث ميتزج املبىن باملعىن يف 

انسجام فالصوت ا�هور الذي يشكل جزءا من املبىن فإن جهوريته تتناسب يف إصدارها ومعىن 

لها ، ومل الفخر واالعتزاز مما جيعل  املتلقي يستوعب بيسر التجربة الشعورية اليت هم الشاعر بنق

فهذا الرتكيب مطروق " الغلب "مصاحبا بلفظة " األسد"يكن الشاعر أول من وظف ليكسيم 

  :  1عند العرب وقد جنده يف قول الشاعر بن محديس

  وتفشي سريرات النفوس محا�ا     جبهد ضراب يصرع األسد الغلبا

حقيقة نقرأ من خالل النصوص الشعرية اجلواهرية نصوصا شعرية أخرى، متثل الزاد املعريف والكنانة 

اليت تعترب اإلرث التارخيي واهلوية الشعرية العربية ،ومن خالل هذا يشكل النص اجلواهري القناة اليت 

اجلواهري  نقلت املاضي الشعري ومل تكتف بالنقل بل مزجته بروح العصر فكان النص الشعري

يكشف بوضوح االمتداد التارخيي الشرعي للنص الشعري دون أن خيل حبداثته فهو يثبت وجوده 

مستوعبا آنيته وفق معطيات احلاضر ، حيث يأتلق حداثة وتضطرم جوانح القصيدة بنبض احلاضر 

اقع يثبت ، وقد كان األثر الفين دوما جتاذبا بني ثالثية املاضي كأصل متتد له جذوره واحلاضر كو 

ميثل << 2فيه وجوده والغد الذي يستشرف فيه امتداده ويف هذا الصدد يقول روالن بارت 
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التناص تبادال وحوارا ، رباطا ، احتادا ، تفاعال بني نصني أو عده نصوص ، يف النص تلتقي عدة 

 نصوص ، تتصارع ، يبطل أحدها مفعول اآلخر تتساكن ، تلتحم ، تتعانق ، اذ ينجح النص يف

حقيقة حتاورت >> .استيعابه للنصوص ، وتدمريها يف ذات الوقت إنه إثبات ونفي وتركيب 

 .النصوص اجلواهرية مع املوروث الثقايف العريب وتفاعلت معه ،بل تالمحت به وأثبتته 

    3ــ االسد 

:                                    1وكانت للشاعر مواقف أخرى وظف فيها ليكسيم األسد و منها قوله يف قصيدة الثورة العراقية

 .وا فــعــن عــــريــنـــه كــيـــف يـــنــام األســـدــهــ

قراءة البيت و محله على ظاهره جتعلنا نصطدم بعدم استقامة معناه حيث اليستساغ منطقيا ، إذ 

خاطب الشاعر مجوع العراقيني بأن يهبوا ،مث استفهم متعجبا من نوم األسد ، لذا فاملعىن العائم 

ود على سطح البيت ماهو إال وهم غري مقصود والهو حمجة الشاعر الداللية،إمنا املعىن املقص

وحمجة الشاعر الداللية مبطن ضمن البنية   العميقة للبيت حيث احنرف الشاعر بداللة ليكسيم 

من داللته االعتيادية إىل داللة جديدة فاستعار من رمز القوة والشجاعة واإلقدام والسيادة " األسد"

اح واالحنراف وقد غدت هذه االستعارة ضربا من االنزي "األسد "هذه القيم املنتظمة ضمن أيقونة 

االستعارة احنراف عن األسلوب الواضح «:2ويف هذا السياق يقول مصطفى ناصف 

كبديل اإلنسان خاصة تعد احنرافا عن اللغة " األسد"فاالستعارة عامة واستعارة ليكسيم »الدقيق

املعيارية يف مستواها األول البسيط إىل مستوى مركب يبطن داللة جديدة تستوحي من خالل 

، مما من شأنه أن يفتح فضاء الشعرية البيت املستمدة من الفضاء " األسد"داللة ليكسيم رمزية 

  .الرمزية  التخيلي والتكثيفات الداللية

***  
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   : بزل ، قناعيس

 : 1البزل ، القناعيس يف قوله"وقد وظف اجلواهري لكسيما 

  نوستشجني إذ ترين مع البز              ل القناعيس حرية ابن اللبو 

أطلق اجلواهري فيها العنان للمرح و الظرف واشتط يف فضاء اللهو وأرفق هذه "جربيين "يف قصيدة 

اخلفة بإيقاع يناسبها ،إذ محلها على إيقاع حبر اخلفيف ، فمن اإلجراءات األسلوبية اليت  اعتمدها 

فيف و اجلواهري أن يكون هناك تناسب طردي بني تيمة القصيدة و إيقاعها فتناسب حبر اخل

  :الذي بنيته اإليقاعية كالتايل

  يا خفيفا خفت بك احلركات      فاعالتن مستفع لن فاعالتن

و قد ألبس معىن البيت مالءة فخرية رقيقة إذ حياور خماطبته واعدا إياها بأ�ا ستشجى حينما تراه 

عظيُم اخلَْلِق، واجلمع  ورجٌل قُناِعٌس بالضم، أي. العظيمُ : الِقْنعاُس من اإلبل "2بني البزل القناعيس

  : 3هذه الصورة اليت يفك السياق شفر�ا اذ يقول يف البيت الذي يلي  "الَقناِعسُ 

  الزهاوي مقعدا عن مييين" الشيخ"عن يساري أعمى املعرة و 

فكأين بالشاعر يفصل بعد اإلمجال و يوضح بعد اإلشارة و الرمز فالبزل القناعس معادل داليل و  

بديل تصويري جلهابذة الشعر أبو العالء املعري و الزهاوي مبمارسة هذا االحنراف ينتقل بنا 
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ية و اجلواهري إىل فضاء شعري مستمد من بيئة عربية خالصة حمصنة ممتدة عرب مسار القصيدة العرب

  : 1الغرو أنه تناص يف هذه الصورة الشعرية مع جرير بقوله 

  و ابن اللبون اذا ما لز يف قرن      مل يستطع صولة البزل القناعيس

إن من دالالت هذا التناص إعطاء هوية للقصيدة اجلواهرية و ا�ا غري منبتة ال أصل هلا إمنا هي 

عكس على الفضاء التخييلي و متلي عليه تيما�ا بل وليدة ثقافة عربية هلا بيئتها اخلاصة اليت تن

تسمتد حىت طرق وأساليبها اإلجرائية يف نقل التخييل إىل مستوى التصوير الفين وما االستعارة 

التصرحيية إال إجراء يكشف مدى تناسب هذه اآللية األسلوبية و الرتكيب الصوري و الصناعة 

دة البيئة العربية احملضة هذا الشكل من التحليل ينتهي التخييلية استمدادها لتيمات هي جينيا ولي

إىل كشف اهلوية الثقافية و البيئية للصورة اجلواهرية و من مث للقصيدة بأكملها بل لوترية ديوان 

  الشعر اجلواهري مبجمله 

*** 

  :البلبل 

  :2البلبل يف قوله "من بني الطيور وظف اجلواهري ليكسيم 

  وهل بلبل حن للمحبس    وقالوا تناسى وال حنة    

إذا مهوا بالنفور من ثقل وطأة  لغة الواقع ، فروا إىل فسحة اخليال ،يستلون من   ديدن الشعراء أ�م

كنانته الصور واألخيلة فحىت جييب اجلواهري القائلني بتناسيه وطنه يوظف صورة اعتمد فيها 

حمبسه ، إن عدم املباشرة يف  التشبيه التمثيلي حيث كىن عن نفسه بالبلبل الذي ال حين إىل

اخلطاب قد خيرج بالشاعر من تلك البساطة  والسذاجةاملعهودة بلغة اخلطاب اليومي إىل لغة 

اإلحياء اليت تعتمد اخليال وسيلة يف تصيد الداللة  فيكتسي التعبري حلة شعرية من خالل توسل 

                                                           
  174ص ،الديوان  ،ـ جرير   1
   136ص  01بني النجف وأمريكا ج : قصيدة ،اجلواهريديوان  ـ   2
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قالوا ( اآللية احلوارية، حيث وظف الشاعر بأدوات تعبريية متثلت يف البيت يف جمموعة آليات منها 

،مث وظف آلية االستفهام " هم"أي ضمري الغائب"الواو"ليستحضر طرفا جسده الضمري املتصل ) 

وصاحبه "  البلبل"مث اعتمد من التوظيفات التشبيهية بليكسيم ) هل ( اإلنكاري حيث استخدم 

اطفة احلنني اىل الوكر فها هو أبو ارتبط البلبل بع وقد " بلبل حن"هل  : بعاطفة احلنني قائال 

  : 1الفضل الوليد يقول 

  أحن إىل احلمراء حنات بلبل          يروعه ليال دوي حنيب

"  حن "، فلفظة "البلبل "تدور جمموعة  الليكسيمات املوظفة بالعجز حول فلك نواته ليكسيم 

تعلق بالبلبل سواء احلنني أو  تدوران يف الفلك الداليل للبلبل ، فكالمها صفات" احملبس  "ولفظة 

 .  احلبس

  

***  

  :البوم ـ  

  :2قائال " البوم"وظف اجلواهري ليكسيم 

  كل يوم شاعــــــر     كالبوم ينعي يف خراب

يف صورة تشبيهية ، برزت أركا�ا األربعة يورد الشاعر ليكسيم البوم كمشبه به حيث شبهه 

صورة مستلة "البوم "يف اخلراب للمشبه "النعي "بالشاعر فوظف أداة التشبيه الكاف ووجه الشبه 

  : 3من الطبيعة ، فقد تناص اجلواهري فيها مع ابن املعتز فهو يقول 

  ر وغىن اجلنان فيها البوم        كيف أقفرت وحار�ا الدهـ 

                                                           
  49ص ،الديوان  ،ـ أبو الفضل الوليد    1
  317ص  01درس الشباب ج : قصيدة ،اجلواهريديوان ــ    2
  74ص  ، ،الديوان  ،ــ  ابن املعتز    3
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  فهي هاتيك أصبحت تتناجى         بالتشكي خرا�ا املهدوم

أما األوىل فمأخوذة من احمليط االجتماعي وتتمثل يف هؤالء "وسعى اجلواهري إىل تقريب صورتني

طبيعة وقد املتشاعرين الذين ضاق اجلواهري �م برما وأماالصورة الثانية أي املشبه به فمأخوذ من ال

ألف العرب أن يروا البوم تنعق باخلراب، فهذه الصورة من نتاج التجربة الشعورية والتأمل يف الطبيعة 

وقد أوردها الشاعر للبوح مبا جاش من مكنونات صدره حيث ضايقه أدعياء الشعر، فبطن الصورة 

للشاعر ترتكز يف وجه  الوصفية بداللة قدحية هجائية ،هذه الداللة اليت تعرب عن البنية النفسية

وكالمها امتداد وصفي سليب يصور هؤالء املتشاعرين بأ�م " اخلراب" و " النعي " الشبه حيث 

خارج مدار احلياة اإلجيابية وقد توقف �م الزمن إذ كل فعلهم ال يعدو أن يكون نعيا يف مكان 

سيم البوم �ذين الداللتني توقفت احلياة به أي اخلراب املناقض للعمران وقد صاحب اجلواهري ليك

  .  ليقوي املعىن ويركز الداللة يف سياق الفضاء القدحي اهلجائي 

*** 
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  :ـ تنين  

  : 1يف قوله"التنني "وظف اجلواهري  ليكسيم 

  وال الربوع وان رق النسيم �ا     إن كان من خلفها أنفاس تنني

يستطيع القارئ أن يتلمس االنسجام بني خمتلف مكونات بنية البيت حىت  حتدث له الصدمة 

كلها تتماسك حلمتها بداللة إجيابية ) أنفاس +نسيم +رق + ربوع : ( ف " تينني"بذكر ليكسيم 

تستجمع يف معجم الطبيعة اجلميلة والربيع الزاهي إىل أن حتدث الصدمة الداللية من خالل تركيب 

فقد " التنني" حيث تصطدم الداللة االجيابية ألنفاس بالداللة السلبية للكسيم " نفاس تننيأ" 

إىل منحى إجيايب يعرب عن مجال الطبيعة و " أنفاس" جرى العرف عند العرب ان يتجهوا بداللة 

   : 2االزدهاء �ا ومن النماذج الكثرية نأخذ قول ابن الرومي كعينة لذلك 

  أَْهلبِ  َسِبطٍ  روضٍ  خالل       الندى َميُجُّ  نـُّوار أنفاسُ 

  : 3أو قوله 

  وغري عجيب طيب أنفاس روضة      منورة باتت تراح ومتطر

لكن اجلواهري وظف األنفاس يف تركيب انتحى �ا اىل داللة خاصة مغايرة حيث جعلها مضافة 

سه شعلة من نار وهليب ، هذا احليوان اخليايل الذي يزفر نارا فتظهر أنفا" تنني " اىل ليكسيم 

تقف على طرف نقيض من "رقة النسيم " فتكشف داللة هذا الرتكيب داللة مناقضة ملا سبقها ف

أنفاس التنني هذا االصطدام ولد تقابال بني داللتني متناقضتني ،استنفذت الداللة األوىل االجيابية 

، " أنفاس تنني " لوارد يف مؤخرة البيت جمموع املتتالية الداللية للبيت ،باستثناء الرتكيب اإلضايف ا

هذا الرتكيب الذي نشأت عنه داللة مناقضة تقابل داللة الربوع اليت رق النسيم �ا ،على هذا 

الوتر عزف اجلواهري حيث وظف هذا اإلجراء األسلويب فقابل بني داللتني انتحتا اجتاهني 
                                                           

   232ص  01يف بغداد ج : قصيدة ،اجلواهريـ ديوان   1
  161ص ،الديوان  ،ـ ابن الرومي   2
  89ص  ،ـ املرجع نفسه   3
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ئية حمتواها أن ربوع العراق وان رق نسيمها متناقضني ولدتا اصطداما لدى املتلقي فأنتج داللة احيا

هذا االحنراف ينتج داللة كنائية تصور منحى سلبيا يولد " أنفاس تنني " فإن من خلفها ختفي 

  . ذعرا وخوفا 

*** 

  :الثعلب 

  :1وظف اجلواهري ليكسيم الثعلب يف قوله

  وقولوا ملن ظن أن اجلموع      مطايا تسخر ياثعلب

أمهية بالغة إذ يعد بؤرة اخلطاب، هذه البؤرة اخلطابية ال تفتح مغاليقها  "ثعلب"ينال ليكسيم 

باعتماد اللغة املعيارية وسيلة لفهم واستيعاب املقولة، بل نضطر أن نسبح يف ظالل املعىن ،وحىت 

يتأيت لنا ذلك حنن مضطرون إىل تسييق املعىن، وحتديد آليات التخاطب ،اليت حتضر بقوة فاعلة 

قولوا،حيث خياطب ":راحل بنية املتتالية الشعرية، فاستهالل اجلواهري بيته بالفعل يف خمتلف م

مجوع اجلماهري احلاضرة حبزب االحتاد الوطين  يف مؤمترهم األول ،وقد كان الشاعر أحد مؤسسيه 

وعضوا بلجنته املركزية ،فهذه االحداثيات واملعطيات روافد تغين ظالل املعىن وتستوضح بنياته يف 

يعود على مجوع " واو اجلمع"دها احلايل الذي صار بفعل التطور الزمين بعدا ماضويا حيث بع

فيدل على طرف مقابل يستوحى من خالل ثنايا الدالالت   "من"املناضلني أما االسم املوصول 

اإلحيائية للبيت أنه يقف على طرف نقيض من مجوع املناضلني وبالتايل  تنشأ   داللة التقابل 

الذي يشري " من"أي أنتم ضمري خماطب اجلمع واالسم املوصول  " الواو "بني ضمريين الضدي 

حيث مطط الشاعر املتتالية الشعرية  بغرض وصفه للتعريف به وحتديد  "هو"اىل ضمري الغائب 

ملن ظن أن اجلموع مطايا،  هذه البنية التصويرية املوحية باستغالل فئة :معامل شخصيته قائال

 .اجلموع كمطايا للوصول إىل مآربه

                                                           
  170ص03إىل املناضلني ج قصيدة ،اجلواهريـ ديوان  -  1
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الذي استرت " أنت"خيتم  البيت ببنية شكلت  حمور اخلطاب الدائر واعتمدت على املخاطب 

حيث استهدفت من توظيف هذا اليكسيم كدال عائم خيفي  "ثعلب "واستبدل به ليكسيم 

}انتم{قولوا    

 املرسل، الباعث

 الرسالة

 }أنت{الثعلب 

}هم{اجلموع   

ضمري الغائب إشارة 

للثعلب

االسم املوصول      ]من[

} هو {  
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ويبطن دالالت مقصودة بالتوظيف وهي دالالت اخلالل الذميمة كاملكر واخلداع وغريها من 

  :1وقدميا يف هذا املضمار قال النابغة اجلعدي  "الثعلب "الدالالت السلبية اليت علقت بلكسيم 

  وبعض األخالء عند البال          ء والرزء أروغ من ثعلب

  :2أما دريد بن الصمة  فيقول

  سبوا مل يعرفوا غري ثعلب           اليهم ومن شر السباع الثعلبإذا انت

   

                                                           
  129ص ،الديوان ،ـ النابغة اجلعدي   1
  48ص  ،الديوان  ،ـ دريد بن الصمة   2
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  : 1أما ابن الرومي فيقول

  حىت إذا شاهده عامل          ألفيته أروغ من ثعلب

اختزن يف اخلربة اجلماعية ويف املوروث الثقايف و يف ذهن الدمهاء أن الثعلب ديدنه املكر واملراوغة 

يا ثعلب حيث أراد منها دالال�ا اليت صنعها :اكتفى اجلواهري بقول  واخلالل السيئة الذميمة لذا 

،هذا االختزال  " الثعلب " املوروث اجلمعي واختصر هذه االحياءات الداللية السلبية يف ليكسيم

الداليل يعد من اإلجراءات األسلوبية اليت �دف إىل بالغة اخلطاب من خالل توظيف احياءات 

اليل ملختلف املعاين اليت جيسدها يف حياة البشر بعض االنتهازيني الذين أيقونة الذئب كرامز د

  .ميتطون اجلموع سخرة للوصول ملآر�م

*** 

  :الجياد 

  : 2قال اجلواهري موظفا ليكسيم اجلياد 

  ناديهم احلرب وصهـــــ       وة اجلياد املقعد

اليت استجلبت املعجم العريب احلريب "   تيمة الفخر "إن من دواعي توظيف ليكسيم اجلياد هو 

احلرب ،  [: التقليدي يف الشعر العريب ومن هنا كان منشأ التناسب بني خمتلف ليكسيمات البيت 

  ]الصهوة ، اجلياد 

 3وقد تناص اجلواهري يف توظيف ليكسيم اجلياد يف السياق الفخري مع حسان بن ثابت يف قوله

 :  

  ميوجون موج البحر عند التكاثر      ان أحالس اجلياد لدى الوغىومهد

                                                           
  197ص  ،الديوان  ،ـ ابن الرومي   1

  01ج  93قصيدة العراق ص  ،اجلواهريـ ديوان   2
  112ص،الديوان  ،ـ حسان بن ثابت    3
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هي تصوير كنائي على أن   "أحالس اجلياد لدى الوغى  "فالبنية العميقة للبيتني واحدة ، فعبارة 

ممدوحي حسان يالزمون ركوب اخليل يف احلروب ، كذلك  صور اجلواهري ممدوحيه على أن 

أعلى كل  <<: صهوة بأ�ا احلرب ناديهم ومقعدهم هو صهوة اجلياد وقد فسر بن منظور ال

مما ميكن أن نستشفه من   >>شيء وهي من الفرس موضع اللبد من ظهره وقيل مقعد الفارس  

هذا التوظيف أن اجلواهري كان كالسيكيا  اتباعيايف مدحه، مما استدعاه اىل توظيف املعجم 

وخري دليل على املدحي التقليدي حيث جرى يف توظيف اجلياد جمرى أسالفه من شعراء العربية 

ذلك هو النموذج املدحي حلسان بن ثابت وكذلك نورد توظيف الفرزدق لليكسيم اجلياد يف ذات 

  1:السياق حيث يقول 

  أخو احلرب ميشي طاويا مث يقتدي      مدال بفرسان اجلياد املتالف

  :2أما املتنيب فيوظف ليكسيم اجلياد قائال 

  السيوف ومسر القنا إذا فزعت قدمتها اجلياد           وبيض

ارتبطت اخليل عند العرب باحلرب فهي وسيلتهم يف التنقل للحرب وهي وسيلتهم يف اهلجوم لذا 

  صار ليكسيم اجلياد من املعجم احلريب يوظف يف سياق الفخر واملدح واالزدهاء بصحبتها وركو�ا 

*** 

 : 1الحمام

         :  3وظف اجلواهري ليكسيم احلمام يف قوله

 وهل حبمام األيك مايب من األسى             شكا فتغين ، و اسرتاب فحمحما                 

                                                           

145ص  ،الديوان  ،ـ الفرزدق   1
  

  194ص  ،الديوان  ،ـ املتنيب    2
  115ص، 01ج،صحو بعد سكر ، قصيدة ،اجلواهريديوان ـ   3
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طاقة داللية متتالية االنشطار، فطاملا وظفه الشعراء كمعادل داليل ملعاين " احلمام"إّن للكسيم 

متنوعة فهو حينا يتخذ ليكشف ما بدواخل  الشاعر من لواعج و حرقة أسى ، ومن تلك 

 : 1الت تناص اجلواهري مع جمنون ليلى يف مصاحبة احلمام باأليك إذ يقول جمنون ليلىالدال

 فقلت محام األيك مالك باكيا         أفارقت إلفا أم جفاك حبيب       

 :2وكذلك وظف ابن عبد ربه األندلسي احلمام مصاحبا باأليك يف قوله 

 و إن ارتياحي من بكاء محامة            كذي شجن داويته بشجون            

 كأن محام األيك حني جتاوبت            حزين بكى من رمحة حلزين 

يكشف انتماء منط النص إىل لغة اتباعية تستمد أطروحا�ا الداللية من " محام األيك"إّن تركيب 

ن خالل تناص الشاعر مع أسالفه رواد الشعر وقد اعتمد لغة متجذرة يف األصالة هذا ما يستدل م

حيث ابتدأ به و مما الشك فيه أن " احلمام"الشاعر يف توزيع بنية البيت على تقدمي ليكسيم 

اجلواهري ليس ممن يرصفون الكالم اعتباطا إمنايعتمد يف رصفة ملتتالية البيت عل توليد داللة 

ملكان املناسب ،و يوزعها عرب ترتيب خاص تغدو فيه البنية مستقصدة فهوخيتار اللفظ املناسب يف ا

السطحية خادمة للبنية العميقة منسجمة معها ، لذا اعتمد بناءًا لغويا حمدًدا ،فاستهل بيته 

فهي ال تشكل بؤرة داللية إمنا هي أداة ختدم " هل "وان سبقه بأداة االستفهام " احلمام"بلكسيم 

نحو اعتمدوها كأداة استفهام ال حمل له من اإلعراب وقد أورد هذا املعىن حىت أن أهل اللغة وال

االستفهام مطلقا ال ينتظر من ورائه جواب ومل يأت ملعىن االستخبار ، إمنا يورد ليكشف تباريح 

الشاعر ومابه من جوى وحرقة أسى وقد شاء اجلواهري أن ال يعرف احلمام بأل التعريفية إمنا عرفه 

وماتضفيه هذه اللفظة من إضافة داللية ، " األيك"كسيم احلمام بلكسيم باإلضافة فيصاحب لي

يتجاوز أن يكون مسة فردية انفرد �ا الشاعر اىل " محام األيك"هذا التالزم الرتكييب بني اللفظتني 

                                                           
  72ص،الديوان ،قيس بن امللوح ،ـ جمنون ليلى   1
  24ص ،الديوان  ،ـ ابن عبد ربه االندلسي    2
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" احلمام"أن يكون مسة تالزم مشرتكة جرت على اللسان العريب وقد صاحب اجلواهري ليكسيم 

  : 1ر فقال باأليك يف موقف آخ

  محامة أيك الروض مايل ومالك      ذعرت ، فهل ظلم الربية هالك

  : كما نالحظ ارتباط ليكسيم احلمام مبعجم األلفاظ الدالة على األسى فقد رافقه اجلواهري ب 

كما رافقه جمنون ليلى بالبكاء وكذلك رافقه ابن عبد ربه األندلسي بالبكاء ) الشكوى  –األسى ( 

 .زن والشجن واحل

*** 

  

 

  : 2الحمام

  : 2ويتجه بداللته الرمزية اجتاها اجيابيا" احلمام"ويف سياق آخر يوظف الشاعر ليكسيم 

  لقد طاف اخليال علي طيفا        رأيت به احلمامة والغرابا

أيقونة داللية " احلمامة"هذه املقابلة اليت جتعل ليكسيم " الغراب"بلكسيم " احلمامة"قابل ليكسيم 

إجيابية فهي رمز للحرية ورمز للسالم ورمز للتفاؤل بينما يكشف الطرف املقابل قيمة داللية سلبية 

  :3،فالغراب ظل عند العرب رمزا للشؤم فها هوأحد شعراء العربية، األمري الصنعاين يقول

  أسقع األحبة بتشتيت غراب       الرُّبا يف صاح إىل صرباً  اللوى محام

  

                                                           
  119ص،  01ج،مىن شاعر  ، قصيدة ،اجلواهريديوان ـ   1
  436ص  01ج ،ضحايا االنتداب   قصيدة ،اجلواهريديوان ا ـ   2
   48الديوان ص : األمري الصنعاين   3
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كرمي البسطي فيوظف احلمام والغراب نفس التوظيف الذي اعتمده اجلواهري أما الشاعر عبد ال

فهو ينتحي باحلمام حنو داللة اجيابية بينما ينتحي بالغراب حنو داللة سلبية فيجعل من الغراب 

معادال دالليا للظالم و الليل ،بينما جيعل من احلمام معادال دالليا للضوء والنور ليقابل �ما ظلمة 

  :1ليل فيقول يف إحدى قصائدهغراب ال

  ومد غراب الليل ريش جناحه        فطار محام الضوء ريش بأسهم

*** 

  :3الحمام 

  2:كما وظف اجلواهري ليكسيم احلمام يف سياق آخر قائال       

  يصبو لذلك كلما       ناح احلمام على فنن

فعل النوح ، فقد جرى على ألسنة الشعراء أن " احلمام"من املصاحبات اللغوية الرتكيبية لليكسيم 

" احلمام"وكذلك قد صاحب كثري من الشعراء ليكسيم " ناح"يصاحبوا ليكسيم احلمام بالفعل 

ذا لذا جند أّن اجلواهري قد تناص مع كثري من الشعراء يف ه" الغصن"أو مرادفه " الفنن"بليكسيم 

  :البحرتي يف قوله ²التوظيف و منهم 

 ذا          ناح احلمام على األغصان أو صدحافــما يــهـــيجه نــوح احلــمـــام ا

هذا التناص كان " نوح احلمام على الغصن"نالحظ أن اجلواهري تناص مع البحرتي يف توظيف 

اجنر على هذا التوظيف، إذ على مستوى  البنية اللغوية السطحية و قد مارس كذلك تناصا آخر 

تضارعت بنيتا البيتني العميقتني إال أ�ما اختلفتا يف دالليت النفي و اإلثبات حيث ورد بيت 

                                                           
    79الديوان ص : عبد الكرمي البسطي    1
   193ص  01ج ،أمنعم القلب اخللي  : قصيدة ،اجلواهريـ ديوان   2
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، و مل يكن البحرتي الوحيد " ما"اجلواهري مثبتا بينما ورد بني البحرتي يتصدره حرف النفي 

  : 1الذي تناص معه اجلواهري يف هذا البيت فهاهو ابن املعتز يقول

  وغناء يستعجل الراح غض               و كما ناح على الغصون احلمام

فقد ورد الرتكيب الذي أورده اجلواهري ذاته عند ابن املعتز إال أن ابن املعتز أحدث ارتباكا �ذه 

البنية حبيث قدم و أخر ، وال ضري من ذلك مادام املعىن املطروق هو نفسه ،هذا االحنراف إمنا له 

ملنطقية اليت تسوغه ، فحىت يستقيم له الوزن و ينسجم اإليقاع ال مناص من ممارسة هذا دواعيه ا

و من الشعراء احملدثني حممد بن عبد . العدول عن الرتتيب املعياري للبنية الرتكيبية النحوية للبيت 

  : 2املطلب الذي طرق ذات املعىن ووظف له نفس الدوال فيقول

  حلن اهلوى و شكاية العشاق               إن احلمام على الغصون بكاؤها

إال أن حممد بن عبد املطلب قلب املعىن فقدم بكاء احلمام على الغصون و أورده بالصدر وأخر 

سر بكاء احلمام و أورده بالعجز ذلك عكس ما أتى به اجلواهري إذ قدم الصبوة للذكرى بصدر 

  .البيت وأخر نوح احلمام على الغصن و أورده بالعجز 

*** 

 

   :الخيول 

  : 3وظف اجلواهري ليكسيم اخليل قائال 

  عتق النجار يبني بني خيوله        أما الرجال به فغري عتاق

                                                           
  40الديوان ،ص ،ـ ابن املعتز    1
  69ص ،الديوان  ،ــ  حممد بن عبد املطلب    2
  303ص  01شوقي وحافظ ج  قصيدة ،اجلواهريـ ديوان   3
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اعتمد اجلواهري يف تصويره على إجراء أسلويب يعترب من مساته األسلوبية ،فتكاد التقابالت على 

خمتلف أنواعها وجتليا�ا تكون اهليكل الذي يبين عليه اجلواهري متتالياته الشعرية بل قصائده 

ع ،فنتخذ من هذا البيت منوذجا حيث قابل اجلواهري صورة بصورة ، فصور يف صدر البيت إبدا 

فامتطى لذلك صيغة مدحية تقليدية إذ جرت "اخليول "الشعراء على أنه أصيل رامزا له بالدال 

" ليكسيم " اخليل " عادة العرب أن تصف اخليول بالعتق ،فمن املصاحبات اللغوية لليكسيم 

خالف الرِّق وهو   : الِعْتقُ " : 1وقد أسهب ابن منظور يف شرحه للكسيم العتق قائال" العتق 

وَعْتقًا وَعتاقًا وَعتاَقًة، فهو َعتيٌق  احلرية، وكذلك الَعتاُق، بالفتح، والَعتاقُة؛ َعَتَق العبُد يـَْعِتُق ِعْتقاً 

واجلمع كاجلمع، وأََمٌة َعتيٌق وَعتيَقٌة يف ِإماٍء  وعاِتٌق، ومجعه ُعَتقاء، وأَْعتَـْقُته أَنا، فهو ُمْعَتٌق وَعتيٌق،

 ِمْعتاقُ  ورجل. سابق: عاِتقٌ  وفرس. فـََنَجتْ  اخليل سبقت:ِعْتقاً  وَعُتقتِ  ْعِتقُ تَـ  الفرسُ  وَعتَـَقت.َعتاِئق

  "وَأجناها �ا َسَبقَ : وقيل �ا، سبق َطريدةً  َطَردَ  إذا الَوسيَقة

  :2وقد صاحب املتنيب بني الليكسيمني فقال 

  كرم تبني يف كالمك ماثال        ويبني عتق اخليل يف أصوا�ا

يظهر تناص الشاعر يف الصيغ التصويرية جليا مع سابقيه، حيث يوظف نفس الصيغ التصويرية 

خاصة يف أساليب املدح وأساليب الذم ،فيمدح ممدوحه بأنه أصيل كرمي و يتجه خبطابه اجتاها 

سلبيا قدحيا حيث يذم ،فينفي عنهم اخلصال الكرمية وينعتهم بأ�م غري عتاق ،هذا التباين بني 

معادلة البيت حيث الصدر يتجه اجتاها إجيابيا مدحيا، وعلى نقيضه يتجه العجز إجتاها  طريف

سلبيا قدحيا ،وإذا كانت بنية البيت العميقة قد قامت على أساس التباين بني طرفني متناقضني 

حيث اعتمد الشاعر على تصوير  طرف إجيايب مدحي خص به اإلبداع الشعري ورمز له بدال 

ويره متثل يف اخليل فإن الطرف النقيض والذي كشف فيه عن أبناء جلدته من اعتمده يف تص

ونازعا خلقيا سلبيا ،هذا   الشعراء فاجته اجتاها سلبيا يهجوهم مبا اعتادت العرب أن تراه مسة ذميمة

                                                           
  مادة عتق،لسان العرب   ،ابن منظور  1
  159ص ،الديوان  ،ـ املتنيب     2
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على مستوى البنية العميقة للبيت، أما على مستوى البنية السطحية فقد اعتمد على تشاكل البىن 

،فأتت أغلب توظيفاته الصوتية متشاكلة ففي الصدر وظف حوايل مخسة عشر صوتا الصوتية 

  :جمهورا وقد قابلها بالتوازي يف العجز حيث أورد حوايل أثىن عشرة صوتا جمهورا 
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هذا التقارب العددي يف توظيف األصوات ا�هورة له أكثر من داللة فهو يتناسب طرديا مع 

املنحى الفخري اهلجائي اذ يفتخر الشاعر بذاته ويذم هاجيا مناوئيه كما نالحظ غياب األصوات 

 .لعدم تناسبها والنربة اخلطابية ملتتالية البيت) س ، ز ، ص ( الصفريية 

 

 

*** 

 

  :الدجاجة

  :    1وظف اجلواهري ليكسيم الدجاجة قائال 

  تــرفـعــا أن تــسـوســـه    ىتــأبـــ" الــدجاجـة"حــىت 

و اإلحيائية إلنتاج خطاب يستوعب على أوسع نطاق  يسخر اجلواهري يف شعره إمكاناته التخييلية

تدم بني جواحنه ،حيث ميتطى صهوة التخييل حامال أداة احملاكاة الساخرة كفضاء يفجر به ما حي

و يضفي عليها " الدجاجة"من معاناة و مكابدة للمحن السياسية لبالده، فيوظف ساخرا ليكسيم 

صفات و نوازع خلقية إنسانية سامية ،كاإلباء و الرتفع و السياسة، و قد اعتمد الشاعر يف بنائه 

نصر بنائي يسلمنا ملتتالية البيت على التمطيط ،إذ هناك ترابط بني خمتلف بىن البيت، فكل ع

ذا التماسك على أسس خمتلفة لعنصر آخر لتتشكل بنية البيت متماسكة منسجمة ،و قد قام ه

الذي نال مرتبة الريادة يف اجلملة " الدجاجة"منها النحوي، فالفعل تأىب له عالقة حنوية بلكسيم 

وما تاله " تأىب"الفعل  حىت عّد بؤرة و ما تاله من عناصر بنائية عّد تعليقا، فقد جرب الشاعر بني

هذا اجلرب له مسوغاته النحوية إذ يعّد وضعا مارسه من خالل " ترفعا"من داللة ممططة باحلال 

،و يعد كذلك متطيطا دالليا له جزء طاف برز على " الدجاجة"التعليق على البؤرة الداللية 
                                                           

  214ص  01و خزات ج : قصيدة ،اجلواهريـ ديوان  -  1
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، ممارسا " أن تسوسه"به مستوى البنية السطحية عضده اجلواهري حنويا باملصدر املؤول للمفعول 

بنية التعدي قصد استقصاء الداللة املتوخاة من املتتالية حيث مارس الشاعر من خالله آلية 

التمطيط اخلطي األفقي معلنا عن الداللة املعجمية املعيارية العائمة على سطح بنية البيت و املثخن 

 .بالدالالت اإلحيائية  املبطنة حبوايا البنية العميقة 

*** 

  : الذئب 

  : 1بصيغة اجلمع قائال" الذئب  "وظف اجلواهري ليكسيم  

  وال تسلميين... حلمي فيه  »الذئبان  «و أجنديين يف عامل تنهش 

وقد وظف " فعالن  "بصيغة مجع التكسري ذئبان على وزن " الذئب  "أورد اجلواهري ليكسيم 

داللية إكتسبها وعلقت به يف املوروث الثقايف الشاعر هذا الليكسيم ال لذاته إمنا ملاله من محولة 

غدر الذئب، ختل الذئب،  :عند العرب فقد عابوا عليه الكثري من األخالق الذميمة حىت قالوا 

الذئب، جوع الذئب، ، وقاحة  خيانة الذئب، خبث الذئب، ظلم الذئب، عدو الذئب، لؤم

وثب الذئب الذئاب  اإلنسان أحدحىت أنه إذا أدمى .�ش الذئبالذئب، حدة ناب الذئب،

فيدمى الذئب، فإذا رأته قد دمي  اآلخر على الذئب املدمى ومزقه، ورمبا تكون الذئبة مع ذئبها

 :2شدت عليه فأكلته؛ قال رؤبة

 وال تكوين يا ابنة األشم         محقاء أدمت ذئبها املدمى                 

 ن الذئب؛ إذ حيدث له عند رؤية الدم على جمانسهإنه ليس يف خلق اهللا تعاىل أألم م: ويقال

                                                           
  491ص  01جربيين ج: قصيدة ،اجلواهريـ ديوان   1
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هو أعق من : ومن أمثال العرب.الطمع فيه، فيحدث له ذلك الطمع قوًة يعدو �ا على اآلخر

 :1ذئبٍة؛ قال الفرزدق

 وكنت كذئب السوء ملا رأى دماً         بصاحبه يوماً أحال على الدم                       

 :2رؤبةوقال 

   فًىت ليس بابن العم كالذئب إن رأى         بصاحبه يوماً دماً فهو آكله                       

وحىت تنال " الذئبان " هلذا اختزل الشاعر هذه النوازع اخللقية الذميمة السلبية وبطنها يف ليكسيم 

ي تلك ليقو " تنهش" قوة يف الداللة واالحياء فقد أوردمها بصيغة مجع التكسري وصاحبها بالفعل 

لرتكيز " احلمى" حيث أضاف إليه ياء النسبة " حلم" الداللة ومطط اجلملة الفعلية اىل املفعول به 

وتقوية داللة املعاناة حيث استصرخ فيه املرأة كطرف ميده بالعطف ويغدق عليه باحلنان ، من بني 

لداللية وتدور باقي خمتلف الدوال املوظفة باملتتالية الشعرية ، حيتل ليكسيم الذئبان البؤرة ا

  الليكسيمات ا�اورة له يف فلكه  
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*** 

  : سباع 

  :1يف قوله  " سباع"وظف اجلواهري ليكسيم 

  هم نفخوا التمرد يف خراف          و أغروهن فانقلبت سباعا                  

إن اعتماد اجلواهري على آلية الثنائيات يعترب إجراًء أسلوبيا حيث يعتمد على الثنائيات الضدية 

اليت حتدث توترا عند املتلقى و صدمة بذكر الشيء و ضده و هذه الصدمة تعد عنفا فكريا ميارسه 

يولد املبدع حىت يهز نياط قلب املتلقى و يتسرب إىل دواخله فيحدث به انفعاال من شأنه أن 

جتاذبا مع أصداء القصيدة ورؤاها و محولتها الداللية على خمتلف املستويات إن االجتماعية أو 

                                                           
  458ص  01ج ،أمان اهللا  ، قصيدة ،اجلواهريـ ديوان ـ   1
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السياسية أو غريها ، فمقابلته للخراف بالسباع يف ظاهرها ماهي إال رموز داللية مشبعة باإلحياء 

لة الليكسيمات الداليل الذي تسرب أغواره بتفكيك دالالته اجلزيئية ، فقد احنرف اجلواهري بدال

املستلة من احلقل املعجمي للحيوان إىل دالالت إحيائية جديدة و القرائن الدالة كثرية منها و أمهها 

وهو مصطلح يبطن " التمرد"القرينة  السياقية و هناك قرائن لغوية مانعة منها توظيف مصطلح 

ة املعيارية إذ كيف يعقل أن محولة داللية سياسية مث إن هناك قرينة عقلية حتول دون إرادة الدالل

يعد توظيفا انزياحيا حيث " خراف"و " سباع"تنقلب اخلراف سباًعا، لذا فإن توظيف ليكسيم 

انزاح اجلواهري �ذين الليكسيمني من الداللة املعيارية إىل داللة إحيائية ، فأفراد الشعب الذين 

ا بعد اإلغراء إىل سباع شرسة ، هذا يتصفون بصفة وداعة اخلراف و سهولة انقيادها متردوا انقلبو 

املعىن الذي حبلت به البنية العميقة للبيت وطفت على سطحها دالالت معيارية عائمة رامزة 

  . شكلت من خالل االحنراف الداليل و انزياح املعىن جزًءا هاما من شعرية البيت

*** 

  :صقور 

  : 1وظف اجلواهري ليكسيم صقور يف قوله 

  روس كأ�م           غلب الصقور من الظماء تلوبيا عاكفني على الد

أول ما يراعي انتباه املتلقي هو التوازي الظاهر بني الصدر والعجز إذ خص الصدر باملوصوف 

يا " وخص العجز بالصورة الواصفة ، وقد رتب الشاعر عناصر التشبيه ترتيبا مألوفا إذ أورد املشبه 

غلب " مث يف املرتبة الثالثة ورد املشبه به " كأ�م " تشبيه مث تلته أداة ال" عاكفني على الدروس 

هذا الرتتيب هو أبسط أنواع " من الظمأ تلوب " وختمها يف املرتبة الرابعة بوجه الشبه " الصقور 

الرتتيب يف الصورة التشبيهية ويدعى التشبيه املرسل ، وثاين ما يشد انتباه املتلقي هو االنتقال يف 

دائرة املشبه واليت تدور فلك احلياة البشرية إىل دائرة خمتلفة تدور يف الطبيعة وتصور هذه الصورة من 

مظهرا من مظاهر احلياة يف الطبيعة وهو الصورة املقابلة هذا االنتقال من احمليط االجتماعي املألوف 
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ب بني إىل حميط بيئي طبيعي خمتلف من شأنه أن يضفي على البيت وظيفة مجالية متثلت يف التقري

وجهي الشبه عكوف الدارسني ولوب الصقور الظمأى ، فإذا دارت رحى الصورة التشبيهية على 

حمورين أساسني مها املشبه واملشبه به واللذان ميثالن البؤرة الداللية للبيت، فإن وجه الشبه والذي 

و على األمر ولزومه يقوم مقام التعليق يساهم يف إبراز الداللة احملورية فمن معاين العكوف اإلقبال 

عدم االنصراف عنه وهي داللة تتماس يف شطر كبري مع داللة الفعل تلوب إذ من معانيها احلوم 

اللَّْوب  «: 1حول املاء واإلقبال عليه إلرواء العطش ويف معىن اللوب يقول صاحب تاج العروس 

الَعَطُش َأو هو اْسِتداَرُة احلائِِم َحْوَل املاِء : ٍب بالفتح واللَّوُب بالضَّم واللُُّؤوُب َكُقُعوٍد واللَُّواُب كُغَرا

ويف نسخِة الصَِّحاح . وقد الَب يـَُلوب َلْوبًا وُلوبًا وُلَوابًا وَلَوبانًا ُحمَرَّكًة  وُهَو َعْطَشاُن ال يِصُل إِليه 

   » َعِطش فهو الِئٌب واجلمع ُلُؤوٌب كشاِهٍد وُشُهوٍد : ُلوبَاناً ضبطه كُعثمان َأي 

ومما يستشف من انتاج الصورة التشبيهية هو التقارب الداليل ملختلف عناصر الصورة فهي تولد 

تقاربا دالليا بني املشبه واملشبه به وكذلك تقارب الداللة من خالل خمتلف أوجه التشابه بني طريف 

 .الصورة 

  : الضرغام 

  :2وظف اجلواهري ليكسيم الضرغام يف صيغة اجلمع يف قوله 

  أم الضراغم أصبحت       مــرعـى الــذئــابسوريا 

يف إطار تصوير ثنائية مبنية على " الذئب" وليكسيم " الضرغام " يوظف اجلواهري ليكسيم 

فبطن بعدة دالالت حنت حنو االجيابية واختذت نربة " الضراغم " طرفني، أما األول واملتمثل يف 

بينما  ; ، املواجهة ، االنتصار يف املعارك القوة،السيادة: خطابية مدحية، ومن بني هذه الدالالت 

فكذلك تبطن عدة دالالت إال أ�ا كلها "الذئاب "داللة الطرف الثاين للثنائية واليت ميثلها ليكسيم 

تنحو حنو السلبية ومن بني هذه الدالالت املكر واخلداع هذه الدالالت علقت بدوال الضرغام 

أيقونة القوة والسيادة " الضرغام"حليوانني اىل األيقونية فصارت صورة والذئب حىت ارتقت بصورة ا
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إىل أيقونة من دالال�ا اخلداع واملكر وغريها من الدالالت السلبية "الذئب "بينما جنحت صورة 

،وقد تولدت من توظيف هذه الثنائية داللة جتاوزت البنية السطحية للبيت إىل داللة عميقة 

عارية الناجتة عن خرق عرف اللغة املعيارية  هذا االنتهاك الذي فتح ا�ال تكشفها الصورة االست

داللة السيادة " الضرغام " "للمخيال ليولد داللة جديدة مستوحاة من الداللة احملورية لليكسيم 

فالواقعة الشعرية امنا تبتدئ انطالقا من اللحظة << : 1والقوة ويف هذا الصدد يقول جون كوهن 

فيها البحر سطحا ودعيت فيها البواخر محائم فهناك خرق لقانون اللغة أي انزياح لغوي اليت دعي 

هذا اخلرق الذي مارسه اجلواهري نلمس فيه تكثيفا للمعىن والداللة قصد اإلجياز فطرف >> 

يوجز ويلخص ويوحي بصفات وقيم الطرف اخلفي احملذوف " ضراغم " الصورة االستعارية الظاهر 

إمنا أبقى الشاعر على الطرف العائم فوق سطح البنية الظاهرة ، وبطن قصديته أي سوريا ، و 

" ومحولته الداللية ضمن الطرف الغائر من الصورة الشعرية ، مث إن هذه الثنائية التقابلية بني 

مل يكن اجلواهري مبتدعها إمنا تقفى فيها السلف ، فهي ثنائية لطاملا اعتمدها " الضرغام  والذئب 

 :  2اء كثنائية رامزة لتقابل القوة والسيادة باملكر واخلداع فها هو املتنيب يقولالشعر 

  جرى اخللف إال فيك إنك واحد        وانك ليث وامللوك ذئاب

  : 3وقد تناص الشاعر كذلك مع أيب العالء يف موطنني

  فان األسد تتبعها ذئاب             وغربان فمن عور وعرج

  مساور           وطلس ذئاب من رجال الطيالسيساور أسدا من غواة 

  : 4أما ابن خفاجة فقال

  فإما كما تعدو الضراغم عنوة             وإما كما متشي الضراء ذئاب
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تشا�ت هذه األبيات يف الثنائية التقابلية بني األسد كطرف رامز لداللة إجيابية من معانيها القوة 

لداللة سلبية داللة اخلداع واملكر واحليلة ،إن هذا التناص  والسيادة والشجاعة والذئب كطرف رامز

نابع من توالد النصوص وتناسلها وما التواتر يف النصوص الشعرية إال دليل تواصل فال ينبت 

الشاعر عن ماضيه بل تربطه وشائج متينة تكسب نصه رصانة وهوية تكشف انتماءه احلضاري 

رية ممتدة   امتداد حرف الضاد عرب األزمنة واألمكنة فيغدو شعره معربا عن بيئة ثقافية وحضا

  :1،وقدميا قال شاعر احلكمة زهري بن أيب سلمى

  الَنخلُ  َمنابِِتها يف ِإّال  َوتُغَرسُ        َوشيُجهُ  ِإّال  اَخلطِّيَّ  يُنِبتُ  َوَهل

*** 
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  : 1الطير

  :قائال " الطري"وظف اجلواهري ليكسيم 

  1فيا طري التسجع وياريح سكين              هبوبا على جسمي ليسكن ثائره              

كعادة الشعراء اجلواهري يستنطق عناصر الطبيعة فينادي الريح و خياطبها و حياور الطري حيث 

يرتجاه أن ال يسجع ، وإذا أردنا أن نقف على مقصدية الشاعر من إنتاج هذه املتتالية فنحن 

ن إىل جتاوز الداللة املرجعية املعيارية حىت نقف على حقيقة القصد و حمجة الداللة فقد مضطرو 

امتطى اجلواهري هذه املتتالية  و مل يستهدف وظيفة نفعية إبالغية بل راح يكشف عن وظيفة 

و هو يشكل بؤرة " طري"،اليت ركبها من اللكسيم " يا طري ال تسجع"انفعالية أناط �ا متتالية 

  تالية حيث يسبح يف مداره ثالثة عناصراملت

اليت تؤدي وظيفة النداء و النداء هنا مقصود �ا " يا"وثانيها األداة " تسجع"أوهلا عنصر الفعلية  

اليت تؤدي وظيفة النهي وهو هنا ينهي الطري " ال"خماطبة احليوان و العنصر الثالث متثل يف األداة 

: متأخرًا يف ذيل  البيت حيث يقول يف آخر عجز البيت  عن السجع و يأيت التعليل تعليل النهي

تعاضدت هذه الوسائل من " سلين"واألمر " ال تسجع"فالم التعليل تعلل للنهي " ليسكن ثائره"

�ي و أمر و تعليل لتؤدي الوظيفة االنفعالية اليت أنيطت باملتتالية فإذا متثلت البؤرة الداللية يف 

النداء و النهي واآلمر ال ليشكل التعليق إضافة ال جدوى منها إمنا  وتناثر التعليق بني" الطري"

ليشكل استزادة تكمل املعىن و توضحه فيغدو التمطيط تكملة و توضيحا للمعىن الغائر حتت 

البنية السطحية للبيت اليت وإن غدت زيادة يف املبىن فهي كذلك زيادة يف املتضمنات واحملتويات 

 ))كل زيادة يف املبىن هي زيادة يف املعين((  2 :حيث يقول جورج الكوف 

(( more of form is more of contents)) 
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فتعاضد عناصر البنية اللغوية اليت تشكل بنية السطح أنتج املعىن املبطن على مستوى البنية العميقة 

اللفظ معىن مث ومعىن  املعىن هو أن تعقل (( :  1أي املعىن املوحى به و الذي ذكره اجلرجاين بقوله

هذا املعىن اآلخر هوالذي شكل قصدية الشاعر اليت )) يفضي بك ذلك اللفظ إىل معىن آخر 

 .انبنت عليها الوظيفة االنفعالية 

*** 

 :2الطير 

  :  2يف قوله" الطري"وكذالك وظف اجلواهري ليكسيم 

  والطري يكتم نطقه متحذرا      خوف انتباه الصبح لالسداف

حوية اليت تربط اللبنات املكونة للبيت الشعري انبنت على أساس التمطيط املولد إن العالقات الن

ليؤدي وظيفة املبتدأ ، هذا الرتتيب " الطري"لعناصر املعىن بالتجزيء ،حيث استهل البيت بلكسيم 

يف سياق القصيدة و خاصة أن املنحى الوصفي " الطري"يكشف القيمة أو األمهية الداللية للكسيم 

ي أمّد لكسيم الطري ريادة املتتالية لينجر عنها اخلرب املمتد عرب املتتالية الفعلية املركبة من هو الذ

و احلال متحذرًا ، مل يكتف الشاعر "اهلاء "و الضمري املتصل "نطق "و املفعول به "يكتم "الفعل  

نطقه ؟ واجلواب يكون  �ذا التوالد إمنا راح ميطط املتتالية مبلحقة تعليلية للخرب ملاذا يكتم الطري

خوف أن ينتبه الصبح ، و مما يالحظ أن الشاعر خالل هذا التمطيط قد مارس إضفاء صفة :

، هذا الفضاء التخييلي " الظلمات"التكتم و احلذر و اخلوف و جعل الصبح ينتبه لألسداف أي 

ينتبه هو  ا لتصويري الناشئ عن توظيف االستعارة املكنية ،حيث الصبح الينتبه إمنا الذي

هذه اآللية األسلوبية اليت تعد خرقا ملعيارية ; اإلنسان، فحذفه و ذكر أحد لوازمه وهي صفة االنتباه

حيث ينال  �ذه اخلاصية النص اجلواهري فرادته ومتيزه ويف هذا   ازاللغة واحنرافا �ا إىل فضاء ا�

                                                           
   49أسرار البالغة ص، عبد القاهر اجلرجاين  1
  185ص ،01ج الروضة الغناء ، قصيدة ،اجلواهريـ ديوان ـ   2



230 
 

وال عاديا وال مطابقا للمعيار هو كل ما هو ليس شائعا األسلوب  ":1املضمار يقول جون كوهن 

ا اخلرق لسنن  اللغة مل يعتمد على صورة سريالية مشوشة حبيث جيتهد املتلقي لتسويغها ،هذ" العام

دون جدوى ولكنه خرق مستساغا يستطيع املتلقي أن يقبض أبعاده التخييلية حىت يسيطر على 

و آلية التمطيط تعاضدتا لتسهما  يف حدود دالالته اإلحيائية ويقيد أوابدها ،تقنية التصوير هذه 

  إنتاج الداللة العميقة املتوخاة من البيت واليت أضفت على املتتالية الشعرية

  .بعدا مجاليا نال البيت من خالله شعريته ووظيفته االنفعالية

 

*** 

 

 : الظبا

   2:وظف اجلواهري ليكسيم الظبا يف قوله 

  غطارف من الظبا    صرح هلم ممر د

وت حيظهر جليا لكل من تناول شعر اجلواهري سعة جرابه اللغوي وتنوع معجمه الشعري فقد 

ة اللغة ، وال غرو من ذلك فها هو ذال جياريه إال القليل من جهاب ثراءاجلواهري اللغوية ة ملك

يوظف معجما شعريا من معتق اللغة حيي معجما كاد يغيب عن اللسان العريب احلديث ، ففي 

ت وظف صيغة اجلمع غطارف و مفردها غطريف ويشرحه صاحب لسان العرب بن صدر البي

الغطريف السيد ومجعه غطاريف وقيل الغطريف الفىت اجلميل وقيل هو السري :  3منظور قائال 
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الشاب ومنه يقال باز غطريف والغطريف والغطراف البازي الذي أخذ من وكره والغطريف فرخ 

  >>البازي 

هذه الصفة يف مضان تصويري اذ شبه شباب العراق بالظباء حديثة السن وقد وظف اجلواهري  

وصرح باملشبه به هذه االستعارة التصرحيية جتعلنا نقف أمام لوحتني ظاهرة  هومل يذكر املشبه حذف

رامزة دالليا وظفت منوذجا من جنس احليوان استعارت منه بعدا مجاليا من الطبيعة ولوحة موحى 

يعد هذا شكال من أشكال شعرية و �ا تستشف من خالل عمق الداللة فهي متثل معىن املعىن 

ت آليات أسلوبية خمتلفة لتشكل فسيفساء شعرية البيت منها التصويري اجلواهري ، وقد تعاضد

تناص عجز البيت مع النص القرآين حيث يقول  أينأسلويب آخر  بإجراءاالستعاري وقد عضده 

ًة فـََلمَّا رَأَْتُه َحِسَبْتُه جلَُّ  ◌ۖ يَل َهلَا اْدُخِلي الصَّرَْح ق ":  44املوىل تبارك وتعاىل يف سورة النمل اآلية 

َها  قَاَلْت َربِّ ِإينِّ ظََلْمُت نـَْفِسي َوَأْسَلْمُت  ۗ◌ قَاَل ِإنَُّه َصرٌْح ُممَرٌَّد ِمْن قـََوارِيَر  ۚ◌ وََكَشَفْت َعْن َساقـَيـْ

ال مرا ء  وال جمال للشك يف أن اجلواهري اختار عن وعي ،"  َمَع ُسَلْيَماَن لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني 

وهو مل يكتف باختيار لفظ واحد وامنا عضده بلفظ ثان فأنتج  توظيف  وإدراك الصيغة القرآنية

استقصد الشاعر بنية هذا التناص ببعديها السطحي واملتمثل يف اختيار ذات البنية ،تركيب قرآين 

فتوازى التوظيف مع النص نفسها ،اللغوية القرآنية وبعدها العميق حيث استهدف الداللة الوصفية 

ومل يكن اجلواهري أول من تناص مع ،املتناص معه هذا التواتر نشأ من القوة اإلحيائية للنص القرآين 

 هذا النص القرآين بل قد سبقه 

 

  :1البحرتي بقوله

  وكأن مشيهم وقد محلوا الظبا      من حتت سقف بالزجاج ممرد

                                                           
  73ص ،الديوان ،ـ  البحرتي   1
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لة غري اليت وظفها اجلواهري حيث اختار له معىن له وإن كان البحرتي يوظف ليكسيم الظبا بدال

أنه ارتبط لدى كال الشاعرين بتوظيف الظبا مصاحبة بالزجاج والصرح املمردين  إالعالقة بالسيف 

وقد تراكمت عناصر الشعرية من تصويرية بالغية اىل إيقاعية فتوظيفه لليكسيم الظبا طرأ عليه 

قصر املمدود حيث أن االسم املمدود الظباء ورد مقصورا  إذ، ةشعريمن ضمن اجلوازات ال جوازا 

  . للبيت  اإليقاعيةة نيوهذا حىت تستقيم  الب

*** 

 

  : عقبان ، رخم

 :1قائال  ''ورخم عقبان '' وظف اجلواهري ليكسيما 

  أنا من أشالء جمتمع      جيلد العقبان بالرخم

لغة االحنرافات هي لغة البيت حيث الصدمات متواترة فالقراءة املعيارية للبيت تصطدم باستحالة 

استقامة املعىن اذا محلناه على ظاهر القول، فكيف يكون للمجتمع أشالء ، و كيف يستساغ  

هلذا  اليستقيم " العقبان و الرخم  "املعىن من جلد العقبان بالرخم ، ففعل اجللد و أمساء الطيور 

الرتكيب معىن يف اللغة املعيارية و لكن إذا جبنا فضاءات  اإلحياء فإننا نستطيع أن نربط حلمة 

فاألشالء توحي بالتمزق و فعل اجللد . عناصر هذه البنية و يستقر هلا معىن و داللة بذهن املتلقي 

و غاية مستقصدة إذ  يوحي باإلساءة و إحلاق الضرر أما اختيار الشاعر للطائرين فله حمجة داللية

ليكسيم العقبان له إحياءات داللية إجيابية كالقوة و االستعالء و السيادة و السرعة و قد نال هذه 

  : 2الداللة و اكتسبها وهي مكرورة يف التوظيف السالف للشعر العريب فها هو الفرزدق يقول

  قودا ضوامر يف الركوب كأ�ا          عقبان يوم تغيم و طالل

                                                           
  122ص، 06ج ،سائلي عما يؤرقين ، قصيدة ،اجلواهريديوان   1

  142ص ،الديوان  ،ـ الفرزدق   2
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  : 1بن سهل األندلسي فيقول أماا

  قوم اذا ركبوا اخليول حسبتها       عقبان جو محلت أسد الشرى

  

أما ليكسيم الرخم فله يف الشعر العريب داللة مناقضة إذ حنا به الشاعر العريب حنو داللة سلبية فهو 

حينا شر طائر وحينا رديف البوم يف الشؤم و يف مضمار هذه الداللة السلبية يقول الكميت بن 

  : زيد األسدي

  إذ قيل يا رخم انطقي        يف الطري إنك شر طائر

  : أو قول ابن سكرة 

  اشبهه و حاشية لديه       ثقاال كلهم رخم و لوم

" اجللد " و ربطهما بالداللة الفعلية ل " العقبان و الرخم " إن اختيار اجلواهري لليكسيمي 

يكسب البيت وظيفة انفعالية تستمد من اإلحياء الداليل السليب للرخم الذي استخدم كوسيلة 

لة إحيائية إجيابية هذا التناقض الصارخ بني الداللتني يولد و ما يبطنه من دال" العقبان " جيلد �ا 

اصطداما يكشف الشحنة االنفعالية حيث توحي بداللة الغضب من الواقع و تعضد هذه الداللة 

إىل ذات املنزع االنفعايل " أشالء جمتمع " جمموع اللبنات الصاحبة واملشكلة للبيت فقد تنزع داللة 

أن بنية التقابل بالبيت تربز طرفني حبيث ميثل الشاعر طرفا حينما املوحي بداللة الغضب كما 

و يقابله ا�تمع كطرف ثاين و يربز يف عجز البيت كضمري مسترت " أنا " يستفتح بيته بالضمري 

مث تظهر ثنائية تقابلية أخرى مستلة من الثنائية األوىل و طرفا التقابل �ا " هو " للفعل جيلد تقديره 

كطرف تقابلي ثاين و بعد تفكيك البنية السطحية و "رخم "كطرف تقابلي أويل و " العقبان"، 

الغوص يف ظالهلا  العميقة للبيت يتبني أن طرف الثنائية التقابلي األول و هو ضمري املتكلم أنا هو 

تفكيك ظالل البنية  و بالتايل بعد" العقبان " املقصود يف الثنائية التقابلية الثانية بليكسيم 

                                                           
  89ص ،الديوان ،ـ ابن سهل االندلسي  1
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السطحية و ابراز معامل البنية العميقة للبيت ميكن حصر خمتلف األبعاد الداللية للبيت و الوقوف 

عند مقصدية الشاعر اليت تكشف الوظيفة االنفعالية املناطة باملتتالية الشعرية حيث يتظمر من 

عت واقع ا�تمع بل يكشف هذا التضمر هجو الشاعر �تمعه و عدم رضاه و غضبه منه ، فالن

العقبان و " اخلفي الذي بطن به تصويره الكنائي بعجز البيت حينما و ظف رمزية ليكسيمي 

  . توحي بداللة التضمر و الغضب " الرخم 

***  

  : القرد 

   : 1وظف اجلواهري ليكسيم القرد يف قوله

  فإذا نزت مهج إىل طمع نزا      أو صفقت فيه قرود صفقا

ابية من تنوع يمتتالية اتسمت إيقاعيا باإلنسيابيةوقد نالت هذه اإلنسضمن " القرود" ورد ليكسيم 

وتباين خمارج األصوات وصفا�ا ، فقد تضامت هذه األصوات يف تنوع فسيفسائي جعل من بنيتها 

ألن « :  2اإليقاعية مسامهة يف املقصدية الداللية ، ويف هذا املضمار يقول منذر عياشي 

ة النص بني الشكل واملضمون وإمنا املضمون فيها موضوع له شكل اللسانيات ال متيز يف دراس

فاخلنساء حينما مهت بإصدار ما أمل  �ا من أسى قالت قصيد�ا الرثائية املشهورة و » تقوله لغته  

  :3بنتها على روي صفريي ومطلعها 

 يؤرقين الَتذَكُُّر حَني أُمسي       َفُأصِبُح َقد بُليُت ِبَفرِط ُنكسِ 

 خلسَعلى َصخٍر َوَأيُّ َفًىت َكَصخٍر       لَِيوِم َكريَهٍة َوِطعاِن 

  والبحرتي حينما حضرته اهلموم وهم بتفريج تبارحيه قال سينيته اليت هي أشهر من نار على علم 

                                                           
  247ص  01سبحان من خلق الرجال ج : قصيدة ،اجلواهريـ ديوان   1
  52ص  2008 1مركز االمناء احلضاري حلب ط  ،د منذر عياشي األسلوبية وحتليل اخلطاب    2
    57اخلنساء الديوان ص   3
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  ُصنُت نَفسي َعّما يَُدنُِّس نَفسي       َوتـََرفَّعُت َعن َجدا ُكلِّ ِجبسِ :  1ومنها

  ِمنُه لَِتعسي َوَنكسي التماساَزعَزَعين الَده       ُر َوَمتاَسكُت حَني 

فالبنية اإليقاعية مرتبطة ارتباطا وثيقا باحلقل الداليل ، اذ تتجاذب األصوات واالنفعاالت مما ينتج 

إحياء الشكل للمعىن ، فالصوت له قيمة اكوستيكية  تكون رافدا دالليا فتوظيف احلرف الصفريي 

  استعالء ينتج بعدا دالليا من خالل قيمة صورته السمعية  الصاد وما حيتويه  من

 acoustique sa valeur dimage وميكننا أن نقرأ من خالل اجلدول التايل أبعاد األثر

 الصويت وتأثري البنية الصوتية وما تضفيه من قيمة مجالية تنعكس على البعد الداليل

 

 

 

 

                                                           
  81البحرتي الديوان ص   1



236 
 

 ف إ ذ ن ز ت ه م ج إ ل ط م ع ن ز

أس

 ناين

جمه

  ور

ص

فري 

 ي

ل

ثو 

 ي

جم

هو 

  ر

ما

  نع

أن

 يف

ح

لق

 ي

جمه

 ور

ش

 فوي

جمه

  ور

مان

  ع

أن

 يف

لثو 

 ي

جمه

  ور

انف

جار 

  ي

مط

  بق

مف

 خم

ل

ثو 

 ي

م

ج

ه

  ور

جا

ن

  يب

ما

 نع

حن

جر 

 ي

جمه

  ور

أس

 ناين

ش

جر 

 ي

جمه

  ور

مرك

 ب

ش

فو 

 ي

جمه

  ور

مان

  ع

أن

 يف

حن

جر 

 ي

لثو 

 ي

أس

  ناين

انف

جار 

 ي

أس

 ناين

جمه

  ور

ص

فري 

 ي

ل

ثو 

 ي

جم

هو 

  ر

ما

  نع

أن

 يف

أس

نا

 ين

جمه

 ور

حن

جر 

 ي

جمه

 ور

أس

  ناين

 

ش

فو 

 ي

أس

 ناين

 أ و ص ف ق ت ف ي ه ق ر و د ص ف ق

هلو 

 ي

جمه

  ور

انف

جار 

 ي

ش

فو 

 ي

أس

نا

 ين

أس

نا

 ين

مط

  بق

م

فخ

  م

ص

فري 

 ي

لثو 

 ي

أس

  ناين

جمه

  ور

انف

جار 

 ي

ش

 فوي

جمه

  ور

نص

  ف

صا

 ئت

ل

ثو 

 ي

م

ج

ه

  ور

ما

  نع

م

ك

 رر

هلو 

 ي

جمه

  ور

انف

جار 

 ي

حن

جر 

 ي

ش

جر 

 ي

جمه

  ور

ن

ص

  ف

صا

ئ

 ت

ش

فو 

 ي

أس

 ناين

لثو 

 ي

أس

  ناين

انف

جار 

 ي

هلو 

 ي

جمه

  ور

انف

جار 

 ي

ش

فو 

 ي

أس

نا

 ين

أس

نا

 ين

مط

  بق

م

فخ

  م

ص

فري 

 ي

ش

فو 

 ي

جمه

  ور

ن

ص

  ف

صا

 ئت

حن

جر 

ي 

جمه

 ور

أس

  ناين

 



237 
 

  

  ةـــــــــفـــــصـــــــــال         بالصدرعدد التكرارات  عدد التكرارات بالعجز 

 حنجري 03 02

 جمهور 13 08

 أسناين 03 06

 لثوي 05 03

  صفريي 02 02

 أنفي 04 /

 مانع 04 01

 حلقي 01 /

 شفوي 02 05

 هلوي / 03

 مطبق / 02

 انفجاري 01 03

 شجري / 01

 نصف صائت / 03

 مفخم 01 02



238 
 

  

بالبيت يظهر غلبة صفة  اصوت 21إن قراءة إحصائية لعدد األصوات ا�هورة حبيث يوظف منها 

األصوات ا�هورة على البيت حبيث تكسبه وضوحا ينعكس على إبراز معامل وحدود البنيات 

« :  1الصوتية مما من شأنه أن ييسر الوصول إىل داللة البيت ويف هذا املضمار يقول جون كوهن

كما أن تنويعه بني » اذ كما يتميز  الشعر من خالل الشكل الصويت يتميز أيضا من خالل املعىن 

األصوات اللهوية واملطبقة واملطبقة والشجرية حبيث قد ال يوجد بعضها بصدر البيت ويوجد بعجزه 

بقلة بعجزه بينما توجد بعض األصوات كاللثوية و األنفية واملانعة واألسنانية بصدره ووجودها 

لدليل على التنوع و االنتشار ملختلف أنواع األصوات ضمن تشكيلة البنية اإليقاعية للبيت هذا 

الثراء والتنوع يف األصوات وخمارجها يكسب  البنية اإليقاعية تلونا يراوح بني خمتلف أنواع 

تج صورة مسعية غنية األصوات ،هذا التلون ولد انسيابية  وتناسبا وتشاكال فسيفسائيا أكوستيكيا أن

بالتنوع الصويت متماسكة انسيابية بعيدة عن املونوتونية اململة اليت قد تثقل بالصورة السمعية 

،فالرتابة والتكرار ال حيدثان حركة نشيطة بالصورة السمعية إمنا تولدان �ا ركودا وثقال قد ال 

وع الصويت الذي قد يساعد يساعدان املتلقي على الوصول بيسر إىل داللة البيت، بعكس التن

القارئ على اتساق بنية النص واملسامهة يف ابراز دالالته �ذا التواجد وييسر سبيال اىل تلمس املعىن 

ليس الشعر ا�ال « :2والقبض على شوارد الدالالت ويف هذا املضمار يقول رومان جاكوبسون 

املنطقة اليت تتحول فيها العالقة بني  وحيد الذي ختلف فيه الرمزية الصوتية آثارها ، وإمنا هوال

» الصوت واملعىن من عالقة خفية اىل عالقة جلية وتتمظهر بالطريقة امللموسة جدا واألكثر قوة 

 .و�ذا تعترب لغة الشعر دواال يستنطقها ويستقرئها املتلقي ويستنتج منها الدالالت املتوخاة 

 فلكلّ  الشعري، النص يف القيمة إىل تفتقر �اأّ  على يدلّ  ال املعىن إىل الفونيمات افتقار"3ف

 اللغة، أصوات من غريه عن متيزه صوتية هلاخصائص معىن ال اليت الفونيمات هذه من صوت

 صورة يف تتشكل جتعلها اليت العالقات من صورا بينها يقيم أو يكرراألصوات أن للشاعر وميكن

 ختدم النص يف تشكيلها وطبيعة الصوتية خصائصها ولكن معاٍن، ملفردا�ا تكون ال قد بنيةصوتية

  "إبرازها إىل الشاعر يهدف اليت العامة الداللة

                                                           
  60ص  2000د أمحد درويش دار غريب القاهرة ط : تر  ،النظرية الشعرية جون كوهن   1

  54ص  1988 1ط  ،الدار البيضاء  ،دار الربتقال  ،تر حممد الويل ومبارك حنون  ،رومان جاكبسون ]قضايا الشعرية  2 [

2000ة اآلداب القاهرةمكتب 11ص،عبد اهلادي زاهر.د ،للموشحة التحليل البنائيـ   3
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***  

 

  :الكبش 

  : 1قال اجلواهري موظفا ليكسيم الكبش

  فال تبتئس أن طاولتك قصائر      و ناطحك الكبش اخلفاء قرونه

حني تراودك بعض " التبتئس  "يف موقف مؤازر يقف اجلواهري ناصحا بتوظيفه أسلوب النهي 

و قد وظف هنا صيغة املفاعلة لتدل على التجاذب  ،كأن تطاولك قصائر األمور،الظروف السيئة 

بالفعل تنتقل صيغة املفاعلة اليت  توظيفبل آثر ،تبادل الفعلية فلم يقل تطلك و ينطحك  و

إىل مفعولني ، و من دالالت الالزم إىل التعدية و و تنتقل بالفعل املتعدي إىل أن يصري متعديا 

إال أن قصائر املفاعلة أن صاحب الشاعر غري مستكني بل هو طرف فعال متفاعل مع األحداث 

يعارك من هو  وتضطره أن املرءبالظروف قد تزري  حيثاألمور و حىت الكبش نعته باخلفية قرونه 

فهي مرتبطة ارتباطا و ثيقا �ذا  شيوابرتبية امل رفتبيئة لطاملا ع العربية البيئةو مبا أن دونه منزلة

الشعر الذي انعكس هذا النمط املعيشي على النوع من احليوانات حتل و ترحتل ابتغاء مرعاها فقد 

  :2يتناول قضايا هلا عالقة وطيدة بالغنم كمورد املاء و من ذلك قول الفرزدق  

  الزحام لغريكم فتحينوا    ورد العشي إليه خيلو املنهل إن

  :3يف قول الشريف الرضي  الكألأو ذكر 

  أرعيتنا الكال املطمور ننشطه        نشط اخلمائل بعد املربع املويب

                                                           
  208ص 01صوت من النجف ج : قصيدة ،اجلواهريـ ديوان  1
  197، الديوان ،ص   الفرزدق ـ  2
  88 الديوان ،ص  الشريف الرضي ، ـ  3
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أما ذكر الكبش فال يكاد خيلو منه ديوان بل ال تكاد ختلو منه قصيدة و من تلك النماذج قول 

  :1األخرس

 ء كبش النطاح أسد الوغى ال زال أسيافهم     تنحر باهليجا                    

  : 2أو قول األخطل

  به مطري يستظلله يومان يوم قراع كبش     و يوم 

  :3أو قول األعشى 

  القى نطح إذاغارات  شو لكن قدموا     كب مث ما كاؤوا 

  

  :4صريي و شرف الدين البقول  أو 

  كبش     فكيف و أصاب له قرونا  لرع كقو ناطح وهو أ

  }ناطحك الكبش اخلفاء قرونه { فنية حت �ا الصورة الهذه الداللة خمفاة غري ظاهرة أو 

عده جورج الكوف و مارك ،تعد إجراء أسلوبيا  اجلواهريهذه اآللية البالغية اليت وظفها 

جوهنسون من االستعارات الوجودية اليت تفسر احلياة و فقا لألشياء و املواد العامة ، وأقرب 

االستعارة أن تذكر أحد «5 واهري  هو قول السكاكيرية اليت أوردها اجلاتعريف للصورة االستع

حقيقة هذا ما  »طريف التشبيه وتريد به الطرف اآلخر مدعيا دخول املشبه يف جنس املشبه به  

وهو املشبه به وإمنا أراد به املشبه  "الكبش"توحي به داللة الصورة االستعارية  إذا ذكر الشاعر 

آزره  اجلواهري ،هذا االحنراف الذي مارسه اجلواهري حيث احملذوف الذي هو الطرف املعادي ملن 
                                                           

  43 الديوان ،ص  األخرس ،ـ   1
  126ـ  االخطل ، الديوان ،ص  2
  50ـ االعشى ، الديوان ، ص   3
  73ـ شرف الدين البوصريي ، الديوان ،ص   4
5
  1982كرام عثمان يوسف  مطبعة دار الرسالة الطبعة األول . د:مفتاح العلوم  أبو يعقوب يوسف السكاكي  تح   
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إىل داللة "الكبش "غيب  جزءا من املعادلة الداللية وأخفاه و رمز من خالل حضور ليكسيم 

تستوحي بعد إعمال  العقل وألي  ختييلي من شأنه أن يولد من الداللة املعيارية اليت تقف عند 

ية ،هذا التوليد ينشئ انشطارا ال متناهيا من الدالالت حدود املفاهيم املعجمية داللة إحيائ

املتجددة اليت من شأ�ا أن تبعث حياة جديدة يف ألفاظ اللغة وتقر هلا  باالستمرارية واحليوية اليت 

 .حتول دون موا�ا

*** 

 

  : 1الكلب

تشرتك يف يف مواقع متعددة ومواقف خمتلفة إال أ�ا مجيعها " الكلب" يوظف اجلواهري ليكسيم 

  :1بصيغة اجلمع قائال  منها هذا التوظيف الذي ورد،أ�ا وظفت توظيفا إحيائيا

  مثل الوديع من الطيور      تعاورته يد الكالب

يف صورة مأخوذة من حياة الطبيعة يصور الشاعر واقع سورية حبيث يرمز هلا  من خالل الصورة 

،هذه الصورة اختريت لتكشف فضاعة املشهد الفنية بالطري الوديع الذي تتجاذبه خمالب الكالب 

، حيث انزاح  الشاعر من الواقع املؤمل إىل الطبيعة فرمز للشقيقة سوريا بأ�ا كالطري الوديع وقابلها 

جبزء متمم للصورة وكما متيز األشياء بأضدادها أورد صورة مناقضة تكشف فضاعة صنع 

الطري الوديع ، إن األجراء  األسلويب املتمثل  املستعمرين الذين رمز هلم بالكالب اليت تنهش جسد

يف إطار االستعمال املعياري هلما إمنا " الكالب" و " الطري " يف االنزياح حيث مل يورد ليكسيمي 

وظف املخيال ليصور املشهد فاختار الطري الوديع كرامز لسورية وقابله بالكالب كرامز للمستعمر 

اتري هذا النمط من االنزياح ضمن االنزياح املعنوي أي توظيف الغاشم واملعتدي األثيم ويصنف ريف

إن انتهاك قانون اللغة « :2الصورة أو االستعمال ا�ازي للغة،ويف هذا الصدد يقول موكاروفسكي 

                                                           
  322، ص 01، يف الثورة السورية ،ج ، قصيدةاجلواهريـ ديوان    1
2
  41ص 1985 – 1ع  5اللغة المعیاریة واللغة الشعریة ، تر ألفت كمال الروبي فصول مج : موكاروفسكي    
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هو الذي جيعل االستخدام الشعري للغة ممكنا ، ومن دون هذا  –االنتهاك املنتظم  –املعيارية 

اإلمكان لن يوجد الشعر وكلما كان قانون اللغة املعيارية أكثر ثباتا يف لغة ما كان انتهاكه أكثر 

تنوعا ، ومن مث كثرت إمكانيات الشعر يف تلك اللغة ومن ناحية أخرى كلما قل الوعي �ذا 

كما أن من شأن هذا التقابل      »هاك ومن مث قلت إمكانات الشعرالقانون قلت إمكانيات االنت

الضدي  أن يولد صدمة لدى املتلقي من خالهلا ينفعل للحدث ويتفاعل مع التوظيف االستعاري 

حيث اعتمد على التشخيص حني انتقل بنا من صورة الواقع إىل صورة أجنع يف التجسيد فاستعار 

جتسد أشد أنواع االفرتاس فضاعة وما توظيف ليكسيم الكلب من الطبيعة وواقع احليوان صورة 

بصيغة اجلمع إال لتكثيف املعىن وتقويته وإبرازه يف أبشع الصور، ومل يكتف �ذا بل عضد الصورة 

املقابلة مبصاحب داليل يزيد من قوة الصورة وإمنائها ،إذ صاحب الطيور بصفة الوداعة هذا 

واستجالئها ، فهذا االحنراف بالفكرة وتصوير احلدث �ذا املصاحب له دور يف توضيح الصورة 

البعد التخييلي يعد استثمارا لرموز الطبيعة وتوظيفا أليقونا�ا بكل أبعادها اإلحيائية وطاقا�ا 

 .  الداللية

*** 

  :2الكلب

  : 1وكذلك وظف اللجواهري ليكسيم الكلب يف  قوله

  كلب أورثت كلبا   لوالك أعدى براءا داء دعو�م        ورب عضة

 "داء الكلب "شبه الشاعر الدعوة اليت قام �ا هؤالء بداء الكلب ، واختيار الشاعر هلذا املشبه به 

مل يكن اعتباطيا ، إمنا هو نتاج إحساس نفسي داخلي و موقف انفعايل، لذا فرتكيب الصورة له 

قصدية  مبنية على موقف قدحي حو�ا البنية العميقة لعجز البيت ،وما الكلب وعضته وداء 

الكلب إال رموزا داللية طفت على سطح البنية لتخفى وتبطن بنية عميقة مشحونة بانفعال قدحي 

ل واالنفعال املدحي حيث قابله يف صدر البيت ،كماقدتعاضدت يف تشكيله جمموعة دوال تشاك
                                                           

1
  391ص 01تحیة الوزیر ج: قصيدة ،اجلواهريـ ديوان  
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الدال الذي يرمز إىل : "وبراء "والدال احلركي الفعلي أعدى  "لوال "منها حرف االمتناع لوجود 

بقية الشعب اليت مل تكن فاعلة للدعوى ، إذن فاملتتالية الداللية مشحونة حبدث تارخيي جتسد يف 

قفني ،موقف دعوي، وموقف مضاد كبح مجاحه  ، ومبوقف انفعايل للشاعر جسده يف عجز مو 

البيت حيث أوحت الصورة باملوقف القدحي ضد  أصحاب الدعوة،حيث تتمثل مجالية الصورة يف 

تداعيات اخليال إذ على املتلقي أن يستنتج ويستجمع إحياءات  الصورة ،فالتشبيه الضمين يعتمد 

الرمزية، إذ تقابل عضة الكلب دعوة هؤالء فالكلب الذي تورثه هو انتشار هذه على اإلحياء و 

األفكار كانتشار وباء وداء الكلب ، إذن هذا اإلحياء الذي يدفعنا إىل التخيل هو الرصيد الفين 

لشعرية البيت ومجاليته ،حيث نقل انتشار األفكار من إطاره التجريدي إىل اإلطار احلسي واختار 

لينتج البعد القدحي الذي  "عضة الكلب،تورث الكلب"وعيه التمثيل وعناصر الصورة عن قصد ن

 .انبىن  عليه موقف الشاعر

*** 

 

 

 

 

 

  :1الليث 

  :1وظف اجلواهري ليكسيم الليث يف قوله اجلواهري 

  عرينه اهلزبرأيف العدل يعلو من ذباب طنينه      و يصغر بالليث 

                                                           
1
   208ص  01صوت من النجف ج : ، قصيدةاجلواهريديوان ـ   
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 املستوى الثنائيات إن على املستوى األفقي اخلطي أو على وعة منمعلى أساس جم البيتقام هذا 

و هل تشك يف أنه << :1يقول عبد القاهر اجلرجاين  ،و يف توظيف  تقنية الثنائية العمودي 

يعمل عمل السحر يف تأليف متباينني حىت خيتصر لك بعد ما بني املشرق و املغرب و يريك التئام 

وت جمموعتني و املاء و النار جمتمعني ،كما يقال يف املمدوح هو عني األضداد فيأتيك باحلياة و امل

إن الثنائية القائمة >> ألوليائه موت ألعدائه و جيعل الشيء من جهة ماء و من جهة أخرى نارا 

على األساس األفقي اخلطي تتمثل يف الثنائية التقابلية القائمة بني الصدر والعجز ،فقد قابل 

بؤرة داللية اجنرت خافها جمموعة من " الذباب"فمثل ليكسيم " الليث"و"الذباب "الشاعر بني 

، أما ليكسيم ) الطنني ، يعلو ( هذه العناصر هي "ذباب "الدوال تدور يف فلك البؤرة الداللية لل

هذه ) يصغر ، عرينه ( فيمثل البؤرة الداللية للعجز وتدور يف فلكه دوال ثانوية هي " الليث " 

كل البنية السطحية تربز من ظاهرها معىن ظاهر غري مقصود ، وتبطن معىن آخر الثنائية اليت تش

هو الذي اعتمد كحجة لقصدية الشاعر ، فهو معىن املعىن أو املعىن الذي حتويه وحتبل به البنية 

العميقة للبيت ، هذه اآللية آلية اعتماد معنيني معىن معياري ظاهري غري مقصود ومعىن مبطن 

تسييق املتتالية وتفكيك شفر�ا هذا ما يشكل  رموز الداللية ال نصله إال بعد متوارى خلف ال

<< :   2اإلجراء األسلويب الذي انبنت عليه شعرية البيت ويف هذا السياق يقول جون كوهن 

الثنائيات الضدية تنشأ من شعورين خمتلفني يوقظان اإلحساس ، وواحد من هذين الشعورين فقط 

هذه الثنائية تشكل بنية >>ام اإلدراك يف الوعي والثاين يظل يف الالوعي هو الذي يستثمر نظ

جدلية قامت على أساس التضاد هذا التضاد يظهر من خالل البنية العائمة على سطح املتتالية 

فيكشف الطرف املتجلي العائم على سطح والذي رمز له الشاعر بتوظيف الذباب والليث وما 

ما الطرف الغائر يف عمق البنية املسترت يف غياهب اإلحياء ، والذي ال جرى يف فلكيهما من دوال أ

ميكن أن يستشف إال من خالل السياق العام للقصيدة فتمثل يف موقف يكشف رد فعل نابع من 

تصور اجتماعي وانتماء حضاري خاص فريمز للمناوئني له بأ�م ذباب وقد علو بطنينهم واستهل 

                                                           
1
   32القاهر اجلرجاين أسرار البالغة ص عبد   

  187النظرية الشعرية ص  ،اللغة العليا،جون كوهن    2
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أي أنه ليس من العدل أن يعلو الذباب طنينه ) أيف العدل  (ري البيت باستفهام تعجيب إنكا

اهلزبر من أمساء األسد واهلزنرب  واهلزبران :"لفظ اهلزبر قائال  1الليث اهلزبر وقد شرح ابن منظور

وقد قابل "  احلديد السيئ اخللق ، وقال ابن السكيت رجل هزنرب وهزنرب أي حديد وثاب  

الليث اهلزبر الذي يصغر به عرينه ،ما العرين إال الوطن وما الليث الذباب الذي يعلو بطنينه ب

)  الليث (الوثاب إال رمزا لفئة من الشعب ، هذه الرمزية الداللية يف توظيف ليكسيم احليوان 

ليست مقصودة لذا�ا إمنا هي إجراء أسلوبيا مارس من ) الذباب ( ومقابلته بلكسيم حشرة  

املعيارية إىل داللة إحيائية سياقية جديدة خاصة ،قامت على أساس  خالله انزياحا عن الداللة

أيف {ديالكتيك اتسم بتقابل طريف ثنائية صرح الشاعر برفضها من خالل االستفهام   اإلنكاري 

كرامز للكبار اللذين صغر   }الليث{ثنائية الصغار الذين علت أصوا�م يقابلهم ضديا  }العدل

وضاق �م  عرينهم ،حيث يعد العرين معادال دالليا للوطن هذا االحنراف الداليل وتضافره مع آلية 

 . االستفهام  التعجيب اإلنكاري من شأ�ما أن يشكال شعرية البيت

*** 

  : 2الليث 

  2:وظف اجلواهري ليكسيم الليث يف صيغة اجلمع  يف قوله

  وأنا لنأمل نصر الليوث        وأن يلقم احلجر النابح      

حىت نصل الغرض املنشود والداللة املستقصدة من البيت علينا ان نتجاور مستوى الداللة املعيارية 

للبيت وخاصة داللة الليكسيمات اليت تشكل البؤرة األساسية لداللة البيت وقد متحورت مبتتالية 

هذا الليكسيم الذي اعتمده اجلواهري  يف تصويره للمعىن  "ثالليو "البيت حول ليكسيم 

املستقصد يشكل مفتاح الداللة   االحيائية حيث اعتمده اجلواهري كركن ظاهر يطفو على سطح 

بنية البيت خيفي ركنا آخر يتطلب إعمال الفكر و النفاذ بالتأمل العقلي والبحث يف غياهب 

                                                           
  هزبر،مادة ،لسان العرب  ،ابن منظور    1
  220ص 01تذكر العهود ج:قصيدة ،اجلواهريـ ديوان  2
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يال الشعري وحصر أطرافه حىت يتسىن لنا استجالء املعىن الداللة اإلحيائية وتقييد أوابد املخ

علق على غري ما وضعت له يف أصل اللغة بغرض اإلبانة على  حّد قول   "الليوث"فليكسيم 

أو كما  »تعليق العبارة على غري ما وضعت له يف أصل اللغة على جهة النقل لإلبانة «1الرماين

هي استعمال اللفظ يف غري ماوضع له لعالقة املشا�ة « :2أسهب بوضوح فيه أمحد  اهلامشي بقوله 

من هذا  »بني املعىن املنقول عنه واملعىن املستعمل فيه مع قرينه صارفة عن إرادة املعىن األصلي

الباب كانت االستعارة مكونة مؤسسة للداللة اإلحيائية إذ بإظهار املشبه به وإضمار املشبه نكون 

ة ضمن تالبيب الرتكيب اإلستعاري وصارت موحية  باملعىن املستقصد قد أخفينا الداللة املتوخا

رامزة له دالليا ،ويف هذا املضمار بالغة تكسب البيت الشعري فضاء دالليا ومجاال أسلوبيا، وقد  

كثف هذه الشعرية فوظف آلية ثالثة كإجراء أسلويب حيث تناص مع بعض الشعراء يف التوظيف 

  : 3فهذا مهيار الديلمي يقول

  وكل جبس يده و وجهه              من حجر يلقم مين حجرا

فقد يظهر جليا امتصاص أسلوب اجلواهري لسابقيه وإنتاجه تراكيب تضارع تلك الرتاكيب إن 

على مستوى بىن اللغة وتراكيبها وان على مستوى املعاين،فقد تناص مع مهيار الديلمي يف توظيف 

  :4ص مع الشاعر عمر بن جلأ التيمي يف قوله وكذلك جندة تنا  "حجر يلقم "تركيب 

  نبئت كلب كليب قد عوى جزعا        وكل عاو بفيه الرتب و احلجر

وقابلة التيمي ب " النابح"فقد تفاعل النصان وتعالقا على مستوى البنية الرتكيبة، إذ ذكر اجلواهري 

أما " احلجر " يم كذلك فعل التيمي وذكر ليكس" احلجر" وذكر اجلواهري ليكسيم"الكلب "

  : 5الشاعر علي غراب الصفاقسي فيقول

                                                           
  79الرماين النكت يف اعجاز القرآن ص 1
  303أمحد اهلامشي جواهر البالغة ص 2
  29ص ،الديوان ،ـ مهيار الديلمي   3
  43ص ،الديوان  ،ـ عمر بن جلأ التيمي   4
  91ص  ،الديوان  ،ـ علي غراب الصفاقسي   5
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 لوكل كلب عوى ألقمته حجرا         ألصبح الصخر مثقاال بدينار

  

فكان تناص اجلواهري مع الصفاقسي على مستويني ،البنية اللغوية فاجلدول يوضح تشابه هذين  

البنيتني التشابه ملعجمي وتوظيف نفس الليكسيمات  أو مايؤدي معناها من مرادفات كمرادفه 

هذا على مستوى البنية العائمة على سطح املتتالية الشعرية وكذلك اجنر على "حجر "لل" الصخر"

تناص على مستوى البنية العميقة اذ يتقارب معىن املعىن على مستوى البنيتني تقاربا بينا  ذلك

  .جليا

***  

  : المها 

  :1وظف اجلواهري ليكسيم املها قائال

  على اجلسر ماانفك من جانبيه            يتيح اهلوى من عيون املها

الشهرية اليت قيل فيها لو مل يقل اجلواهري إال املقصورة لكفته عن باقي " املقصورة"يف قصيدته 

 :2شعره، يشري اجلواهري ببيته هذا إىل بيت على بن اجلهم 

 عيون املها بني الرصافة و اجلسر        جلنب اهلوى من حيث أدري و ال أدري

                                                           
  217ص03املقصورة ج:قصيدة ،اجلواهريـ ديوان  -  1
  97ص ،الديوان ،ــ علي بن جهم    2

 الصفاقسي اجلواهري

 النابح

 يلقمه

 احلجر

 كلب عوى

 ألقمته

 الصخر
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وسر هذا العلوق ووشيجته يتمثل يف " املها"يف الشعر العريب بلكسيم " اهلوى"علقت تيمة 

الذي طاملا ارتبط باملها ، فقد وجد العرب يف عيون املها مجاال " عيو�ا"املصاحب الداليل 

اليضارع فاختذوه مضربا للمثل وصورة من صور اجلمال األخاذ الذي افتتنوا به ،لذا جند الشاعر 

 :1مع البحرتي " عيون املها"تناص يف توظيف 

 تقضي حسرة حني مل جتد           عيون املها يوم اللوى فيك معشقا فعلك

 :                                                                                 2أو قول األخرس

  وياله من فتاك أحداق املها             مألت قلوب العاشقني نصوال

التطابق إىل مستوى التفاعل، إذ تشابه التوظيف و التقاطع هذا النمط من التناص جتاوز مستوى  

ببعدها البالغي و إحياء الصورة الشعرية بأفقها اجلمايل ، أما " عيون املها"يف حمور داللة مركب 

احلمولة الداللية فقد وافقت حد اشتغال يتناسب و جمموع املعطيات اليت شكلتها البنية الداللية 

ية ضمن توظيف التناص كآلية استدعاء و استحضار للموروث و حتويله ، الكلية للمتتالية الشعر 

بصهره يف بوتقه شعر حديث جيمع بني األصالة الثقافية و احلضارية و الرصانة اللغوية و املعاصرة 

األدبية و اجلدة الفكرية املواكبة و املسايرة ملختلف التحديات دون أن يفقد أي من عناصر البناء 

يدة العربية و بنيا�ا األسلوبية اليت تشكل خصوصيته و هويته ، و لعل هذا يكفي اجلمايل للقص

دعت " عيون املها"آلية التناص كحضور شرعي يف النصوص الشعرية احلديثةكما أن هذه الصورة 

الشاعر إىل اختيار خمتلف اللبنات املشكلة لبنية البيت فاستدعت كل لبنة اللبنة احملاورة هلا ،فالرابط 

أتاح للبنتني متاسكا على مستويني إن على مستوى البنية الرتكيبية "من"ملتمثل يف حرف اجلر ا

السطحية النحوية أو  على مستوى البنية املبطنة دالليا ، ضف إىل ذلك تركيب الصورة تركيبا 

 إضافيا إذ جعل من املها مضافا إليه اىل العيون اليت عدت مضافا هذا الرتكيب يتعلق يف بنيته

هذا االستدعاء تشكل على مستوى تداعيات عناصر " يتيح"للفعل " اهلوى"النحوية باملفعول به 
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" عيون املها"الصورة فتيمة اهلوى حىت تتجسد على املستوى الرتكييب اللغوي استدعت تركيب 

الذي عّد تالزما يستدعي ظهور طرفه الثاين حىت تتشكل و تستتم البنية اللغوية حابلة بالبنية 

لعميقة و داللتها هذا التجاور الناشئ عن اختيار واع لنسيج املتتالية الشعرية أنتج اتساقا للداللة ا

 العميقة املستقصدة

*** 

  :نعاج ، ذئب ـ  

  :1يف قوله  "ذئب،نعاج "وظف اجلواهري ليكسيمي 

  .منفوخة أوداجه      من نعاج هزلت ، ذئب مسني  ىكم يرو 

يستغل اجلواهري أسلوب الوصف ، فيصف األوداج املنفوخة و النعاج اهلزيلة و الذئب السمني و 

لكن الوصف ليس غاية إمنا هو وسيلة  إمنا الغاية هي تلك الداللة اليت تستنبط من إحياءات 

 ثنائيةالوصف ، هذه االحياءات مييط لثامها التوظيف االنزياحي فالصورة الشعرية اليت وظفت 

ا نستشفه من اللغة مممرماها الداليل  الينتهي "ذئب مسني # نعاج هزلت  "ابلية متضادة تق

غدت رموزا ختفي و توري خلفها أبعاد داللية غائرة ضمن البنية  الثنائيةاملعيارية إمنا عناصر هذه 

الدالني هو الداليل بني هذين العامل املشرتك رمزا دالليا للدمهاء و معادالو العميقة للبيت فالنعاج 

بينما يرمز الدال الذي يقف على الطرف  لالفرتاسيدان مو  موضوع أ�ماالوداعة و االستكانة و 

شع املفرتس اخلائن ، الظامل املخادع الذي ال يراعي اجلإىل احلاكم " الذئب " النقيض من املعادلة 

احلقوق و قد صاحب كل ليكسيم مبصاحب داليل يساعد يف كشف هذا البعد الداليل فوصف 

هذا الوصف ليس جمرد متطيط ال "مسني "النعاج بأ�ا هزلت على نقيض الذئب الذي و صفه بأنه 

رة و يستجليها ، فإذا كان اجلواهري اعتمد طائل منه إمنا يستويف البعد الداليل و يستتم الصو 

خالل ديوانه كشف عوامله الفكرية و العاطفية من خالل ثنائية الصراع بني اخلري و الشر بينما 

 األشكالينشده من مثل سامية و بني ما يسخط عليه من دناءات فإنه يستحلي شكال من هذه 
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الذئب كأيقونة  البيئة العربية فطاملا وظفمستمدة من عامل احليوان استقاها من رامزة عرب صورة 

رامزة للمكر و اخلداع و الظلم  تقابلها أيقونة رامزة  للوداعة و ا�ا فريسة ، و ها هو ابن الرومي 

  : 1يسبقه يف هذا التوظيف قائال 

  هـابــذئ اـهـيـا فــيــلـخــم زا       لـــــاج اليــعــه نــو ل

شعريتها من امتدادها الداليل ، فاللغة املعيارية يف هذه  اكتسبت بعضية ن املقولة الشعرية اجلواهر إ

احلال ال تعدو أن تكون جمرد أغلفة ينبغي أن تتجاوز  حىت نصل للحمولة اليت نفثتها الشعرية 

الساحرة للجواهري هذه النفثة السحرية و اليت نالتها املتتالية الشعرية من خالل انزياح اجلواهري 

  ملعيارية عن اللغة ا

األسلوب هو   ": 2إىل لغة مشفرة متخفية بالتصوير االحيائي و يف هذا املضمار يقول جون كوهن 

فاالبتعاد عن القوالب املستهلكة هو  "كل ماهو ليس شائعا ال عاديا و المطابقا للمعيار العام 

  . ابتعاد عن االبتذال و شحن اللغة بإحياءات داللية جديدة هو إحياء للغة و جدة لألسلوب 

*** 

  :نياق 

  : 3وظف اجلواهري ليكسيم نياق قائال

  أشاق هلا إذا عنت خيام           وأذكرهاإذا حنت نياق

داعني إىل التخلي عن عتيق لغة الضاد واستبدال ماأشبه دعوة بعض احملسوبني على التجديد ال

بديل �اأقل ما يقال عنه أنه اليرقى إىل مسو اللغات احلية عرب امتداد الزمن ما أشبههم ولغتهم 

باللقيط الذي اليدرك له نسب وال حيق له أن يتبوأ مراكز الريادة والسيادة باألمة ،على نقيض 
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ة هلا امتداد عرب الزمن وهلا امتداد عرب البيئة العربية فها هو هؤالء جاءت لغة اجلواهري  أصيلة عتيق

اجلواهري حينما أراد أن يصور عاطفة سامية ،عاطفة احلنني لوطن وظف صورة ألفها العريب،صورة 

استلها من جراب األجداد   صورة تكشف جتاذب السلف ألمسى العواطف البشرية ،وبيئتهم 

  : 1طراز األنفس يقولاحمليطة �م،فها هو األخرس يف ال

  حنن نياق الطاغني وماهلا       حتن ويف القلب املشوق حنني          

  وحنت نياق الركب حىت وجدتين      وجدت هلا حتت الضلوع هليبا

إن السمة األسلوبية البارزة بالبيت متثلت يف أن الشاعر يأخذ صوره الشعرية من البيئة العربية 

اخلاصة لذا غدا شعره حلقة غري منفصلة من عقد جواهر الشعر العريب،يتجسد ذلك من خالل 

لغته فهو تناص مع جهابذة شعر العربية وأساطينها يف عصورها  الزاهية،فتناصه مع األخرس حيمل 

ومن تلك الدالالت أن ديوان الشعر العريب مل تنفصم عراه والجف ماء آباره ،كما   أكثر من داللة

أن اجلواهري تناص يف ذات السياق مع السري الرفاء،فقد وظف الشاعران  ليكسم الناقة مصاحبا 

   :2يف قوله  "احلنني"ب 

  فهو ما شئت من هدير قروم         وهو ما شئت من حنني نياق

احلوارية التناصية تنم عن تفاعل النص الشعري اجلواهري بالنص الشعري العريب القدمي ،هذا  فهذه

التطريس أكسب  النص الشعري اجلواهري رصانة  وعتقا و كشف تالقح وتثاقف النص الشعري 

اجلواهري بقدمي الشعر العريب ،فاملصادر املضمرة لديوان اجلواهري إمنا تتكشف من خالل التناص 

توارت خلف  بناه فهي متمددة يف ذاكرته كمعرفة خلفية وتسرب ثقايف يربزه  تعالق النصوص وإن 

اجلواهرية وانصهارها  �ذا الرصيد الثقايف الذي يعترب إرثا شرعيا بل جمدا جديرا بأن حييا ويشهر وال 

 .يضمر

***  
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  : هزار 

  : 1أورد اجلواهري ليكسيم هزار يف قوله 

  وناح عندي غراب غىن عليها هزار        

اعتمد اجلواهري يف تصوير رؤيته من خالل هذه املتتالية الشعرية على توظيف عناصر من الطبيعة 

املتحركة ومزجها بالعواطف واألحاسيس اإلنسانية وقد اختار هلذه الثنائية فضاء فكريا حيده طرفني 

لة إجيابية تنحو حنو السعادة حبيث ترتكز املتتالية الشعرية على حدين متناقضني ،أحدمها حيمل دال

و اآلخر ينطوي على داللة سلبية ويتجه اجتاها مناقضا ،اذ ينكشف عن معاين احلزن والتشاؤم 

واألسى ، فعالقة التضاد بني املعاين املتناقضة للغناء والنواح وتناقض رمزية اهلزا رحيث تنطوي 

اللة القبح والتشاؤم ، هذا التقابل يشكل أيقونيته على داللة اجلمال وأيقونية الغراب الذي ميثل د

بنائيا توازيا متناقضا اختزل طرفه األول يف صدر البيت و طرفه الثاين يف عجز البيت ويتوضح ذلك 

  :من خالل املربع السيميائي التايل 

  نــــــاح غـــــىن                                                

  

  

  

  هـــــــزار                                                غـــــــراب

  

هذا  " اهلزار " إن داللة الغناء متتد ضمن املتتالية الشعرية بامتداد تركييب فتكتمل لتوظيف ليكسيم 

االمتداد التكاملي يستكمل الطرف األول للمعادلة لينشأ عنه معادل داليل إجيايب ملوضوع السعادة 
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استهلك بنية صدر البيت، مث تظهر داللة مناقضة تستهلك بنية عجز البيت ،حيث وظف الفعل 

نيا بظرف الذي يولد داللة سلبية متتد إىل خمتلف العناصر الداللية للعجز ، فرتتبط مكا" ناح  "

الزمان عندي كعنصر حتديدي و تكتمل بتوظيف ليكسيم الغراب و ما جيسده من أيقونية سلبية 

هذان الطرفان اللذان يقفان على حدي .تعرب عن التشاؤم و احلزن و البعد العاطفي السوداوي 

ا معادلة قائمة على أساس التناقض يكشفان على مستوى الفضاء اخلطي األفقي صورتني، أوالمه

" و ختتتم بليكسيم "عليها " لينضاف له داللة مكانية "غىن "تركبت من عنصر إجيايب تفاؤيل ألن 

كعنصر يناسب داللة التفاؤل االجيابية اذ يعد رمزا و أيقونة للجمال   أما الصورة الثانية "اهلزار 

ات الصورة املقابلة فتتأسس يف فضائها اخلطي األفقي من ثالثة عناصر حيث تقابل ضديا مكون

فيكشف داللة احلزن اليت " غىن " ليقف على طرف نقيض للفعل " ناح " األوىل فتبتدأ بالفعل 

تنحو منحى سليب و ينضاف هلا العنصر الثاين كمحدد مكاين مهم اذ تظهر أمهيته يف حتديد بؤرة 

مقابل " ابالغر "احلزن والتشاؤم لدى الشاعر ،وخيتتم هذه الصورة بعنصر ثالث متثل يف ليكسيم 

  . داليل تناقضي ينم عن التشاؤم و ما حيتويه من دالالت سلبية 

*** 

  الوحوش

  : 1يف قوله"  الوحوش "وظف اجلواهري ليكسيم 

  .ملحمة تشكر مصليها              الـوحــوش الــشـّرد

يف سياق مدحي يزدهي الشاعر بأبناء جلدته مفتخرا �م على أ�م صانعوا ملحمة السيادة ، و  

الوحش "اليت مفردها " الوحوش"حىت جيسد شراستهم و بطشهم بأعدائهم استعار هلم ليكسيم 

إّن هذه االستعارة فتحت جماال للخيال   2"وهو كل شيء من جواب الرب مما ال يستأنس "

ر من أن ينحت من حجر املعيارية إىل فضاء أرحب حيث يغرف من حبر اخليال وأراحت الشاع
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إّن التيمة الرئيسيه اليت متيز اللغة الشعرية عن :" 1الشعري و يف هذا السياق يقول موكاروفسكي

و قد  أردف . "اللغة املعيارية هي مستها  التحريفية أي احنرافها عن قانون اللغة املعيارية و خرقها له

الشرد وهي من املصاحبات اللغوية هلا ،إذ ديدن الوحوش أن " اعر ليكسيم الوحوش بصفة الش

وصفة " الوحوش"تكون شاردة جتوب اخلالء ، من هذه البؤرة الداللية نشأ تشاكل داليل بني 

هذا التشاكل الداليل الذي من شأنه أن يضفي انسجاما على الوحدات املشكلة ملتتالية " الشّرد"

فتتعاضد خمتلف اآلليات من تشاكل وانسجام وتصوير احيائي لتشكل فسيفساء شعرية البيت ، 

البيت ،اخلرق الذي مارسه الشاعر فوصف احملاربني بالوحوش الينتقل بنا اىل العامل الصوري حيث 

فحسب بل جتاوزه إىل البعد اإلحيائي القائم على خمتلف إمكانيات " الوحوش"يوظف أيقونة 

ا تغتين املتتالية الشعرية من خالل تلونات الفضاء التخييلي لالستعارة ،حيث كثافة التأويل ومن هن

طبقات اإلحياء لشكل صورة الوحوش إذ أوردها يف صيغة اجلمع وما لصيغة التكثري من إضفاءات 

على املعىن وخمتلف جتليات الصورة االستعارية من ألوان مستمدة من الطبيعة  وأشكال هلا إحياءا�ا 

وماتوحي به من حركة وقوة  ضمن " الشرد"ركة ،حيث مدد الداللة ومططها لتوظيف صفة  وح

  .فضاء الصورة االستعارية 
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 سميةالحقل المعجمي للمحددات الزمكانية واإل

 : الحقل المعجمي لألمكنة 

  : الحقل المعجمي  الفرعي أسماء المكان  

  املرسى ـ املقهى ـ املقربة ـ املوطن ـ ا�لس ـ املطلع ـ جممع ومعهد

  أميان وأيسار  ،غرب ، شرق ، فوق ،وراء :ظروف المكان  الحقل المعجمي  الفرعي

  الدار ـ البيت ـ العرين   :أسماء الجنس الدالة على األمكنة  الحقل المعجمي  الفرعي 

  :الحقل المعجمي للزمن - 

  هر ـ العام األمس  ـ اليوم ـ الغد ـ املستقبل ـ ا لش    : الحقل المعجمي الفرعي لظروف الزمن 

  الصيف والشتاء ـ اخلريف ـ  الربيع        : الحقل المعجمي الفرعي للفصول 

  :  الحقل المعجمي الفرعي لظروف الزمان الدالة على مراحل اليوم  

  السحرـ الفجر ـ الشروق ـ الضحى ـ الصبح ـ اهلاجرة ـ العصر ـ األصيل ـ الغروب ـ الشفق ـ الليل 

  :األعالم    الحقل المعجمي ألسماء

  :الحقل المعجمي الفرعي ألسماء أعالم اإليحاء العربية واإلسالمية 

  آدم ـ حواء ـ قابيل ـ مرمي ـ صهيب ـ املعتصم ـ حامت ـ  صالح الدين 

  : الحقل المعجمي الفرعي ألسماء أعالم اإليحاء األجنبية 

  بلفورـ  أرسطو ـ كسرى ـ شكسبري

  :     ء أعالم اإلخبار الحقل المعجمي الفرعي ألسما3_2_1
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  :الحقل المعجمي لألمكنة 

تعددت أنواع املكان يف شعر  اجلواهري بني أمساء املكان وظروفه  و أمساء اجلنس وأمساء العلم وقد 

تناولنا منتخبات كعينات منوذجية من هذه احملددات املكانية واليت اتصفت بصفة الرتدد وعمق 

  . الداللة 

  : سماء المكانالفرعي ألالحقل المعجمي أـ 

  :  المرسى -1

  :1يذكر اسم املكان املقلع واملرسى واملهرب يف قصيدة اجلزائر قائال 

  ويف البحر مرسى بال مقلع*** ففي الرب موت ، بال مهرب 

وهي أمساء } مهرب ـ مرسى ـ مقلع { وظف اجلواهري ثالث ليكسيمات دالة على املكان فأورد 

عل إن تكرار أمساء املكان �ذه النسبة العالية حيث احتلت ما يقارب مكان وردت على صيغة مف

من نصف بنية البيت اعتمد حتديد املكان بغرض توضيح الداللة ،وكذلك لتناسب بنية هذه 

  : األمساء مع بنية البيت اإليقاعية يساهم يف بناء موسيقى املتقارب 

  يف البحر مرسى بال مقلع و *** ففي الرب موت بال مهرب                      

                    //o/o//o/o/ /o/o//o        //o/o//o/o //o/o/o/  

  فعولن فعولن  فعولن فعل        فعولن فعولن  فعولن فعو                      

وهو وتد جمموع " فعو " وضربه " فعل " فكانت تفعيالت احلشو صحيحة وعروضه حمذوف 

، أما من ناحية البنية الرتكيبية فقد جتاور " مقلع " يشكل جزء من البنية  املوسيقية السم املكان 

                                                           
  236ص  04اجلزائر ج ديوان اجلواهري قصيدة  1
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وهذه املصاحبات اللغوية تتقارب يف كو�ا من جمال " املرسى " و" البحر " اسم املكان مقلع مع 

  :1داليل واحد وقد مجع لسان الدين بن اخلطيب البحر واملرسى قائال 

  . تقدم باسم اهللا مرساك وا�را *** أيا راكب البحر األجاج خماطرا                     

تصاحبتا يف مضمار القصيدة  العربيةا، مث "املرسى و البحر "هذا التوظيف دليل على أن  ليكسيما 

ي لدليل على امتصاص النص الشعري اجلواهري لبنيات من نصوص شعرية ان هذا التعالق النص

  . سابقة متثل روافد املوروث الثقايف الذي يلون هوية شعره ويكشف مصادره 

*** 

 :المقهى2-

  :  2يقول يف قصيدة النزغة  

  .وكنا من سابق  أحالسه *** كان مقهى الرشيد موعدنا عصرا                           

مجع اجلواهري يف بيته بني حمددين أوضحا داللة البيت فكان احملدد األول اسم املكان املقهى ، أما 

احملدد الثاين فتمثل يف اسم الزمان املوعد ، وقد عرفا باإلضافة فاملقهى ورد يف تركيب إضايف حيث 

ضافة الذي ، واملوعد أضيف له ضمري اجلمع النون هذا التعريف باإل" الرشيد"أضيف له اسم 

يؤدي دور يف توضيح الداللة وتقييد املعىن، وقد ورد ليكسيم املقهى امسا لفعل كان ما يتجه 

بالسياق إىل األسلوب القصصي الذي يعمد إىل إحياء الذكرى فيضطلع األسلوب بالوظيفة 

 .        االنفعالية 

                                *     *     *  

 :  المقبرة 3-

                                                           
 21لسان الدين بن اخلطيب الديوان ص 1
  480ص  01ج النزغة ديوان اجلواهري قصيدة 2
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  :  1يوظف اجلواهري ليكسيم املقربة يف قصيدة النباشون قائال

  .نكراء يوسع أهلها نبشا *** أبصرت حفارا مبقربة                           

نبشا "و "حفارا "يكتسب مركزيته من عالقته مبختلف  املصاحبات اللغوية من " مقربة" إن ليكسيم

فحمولته الداللية تؤهله لتمثيل البؤرة الداللية حيث تؤدي ة ،فاحلفر والنبش من لوازم القبور واملقرب " 

وبالتايل " أبصرت"جمال الرؤية لفعل " مقربة "وقد حدد ليكسيم باقي الليكسيمات دور املعينات ،

يتمدد فضاء الداللة وميطط الشاعر ليكسيم مقربة بإيراد وصف نكراء وما توحي به من معىن 

لتايل يكون الشاعر وفق على احملورين  حمور االختيار والتأليف وبا" مقربة" يتناسب مع ليكسيم

حيث  اختار اللفظ املناسب يف املوضع املناسب وعرف كيف يؤلف بني املتجاورات مما أنتج 

  .اتساق املعىن ويسر الوصول للداللة وساهم يف جتلية املقصدية

                                     *    *   * 

  

  :  الموطن4- 

  : 2قائال" املوطن " يذكر اجلواهري ليكسيم 

  بآالء موطنه كافر*** عتاب وليس على خائن 

لفظيت آالء وكافر ومها لفظتان تنتسبان للقاموس الديين وبالتايل " املوطن " توسط اسم املكان 

داللة دينية ضمن سياق البيت وخاصة انه ارتبط بضمري يعود على " موطن " يكتسب ليكسيم 

 إيديولوجيةإىل أن تكون عينة " املوطن " اخلائن ، من خالل هذا السياق تتجه داللة  لفظ

Idiolegéme    ينبثق منها شعاع داليل يكشف التوجه االيديولوجي للشاعر حيث يقدس

'' املوطن ''  le deixisاملوطن ويوسع اخلائن ذما ، من هذا البعد الداليل حيتل املعني املكاين 

                                                           
 245ص  04النباشون ج ديوان اجلواهري قصيدة 1
 99ص  04يف مؤمتر احملامني ج ديوان اجلواهري قصيدة 2
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لية ضمن الدوال اليت جتري يف فلكها حيث اعتمد الشاعر على خلفية مسبقة تتمثل يف البؤرة الدال

  .قدسية الوطن فاحتا ألفق انتظار يستفز انفعال املتلقي كمقصد إرادي استهدفه الشاعر ببيته 

                                       *    *   *  

  : ــ المجلس 5

ضعها األصلي من اجلملة ألمهيتها ضمن سياق البيت ، كذلك  حيتفى ببعض األمساء وتقدم عن مو 

  :1فلما غدا حموريا قدمه اجلواهري يف قوله " ا�لس " كان الشأن مع ليكسيم 

  للزهاوي صدره والرآسه *** جملس زانه الشباب واخلو                           

ذكرى الشاعر فتصدر الكالم  ولد يف رحم الوظيفة االنفعالية حيث هيج" جملس " إن ليكسيم 

إن األلفاظ إذ كانت (( 2ومتططت داللته عرب البيوت وما تاله كان وصفا له حيث يقول اجلرجاين 

أوعية للمعاين فإ�ا الحمالة تتبع املعاين يف مواقعها ، فإذا وجب ملعىن أن يكون أوال يف النفس 

  .وجب اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أوال يف النطق

  

                                         *   *   *  

  :ـ المطلع  6

  3: يف قصيدة أجب أيها القلب يقول 

  .مزامري عزاف أغاريد ساجع *** أعيذ  القوايف زاهيات املطالع                        

                                                           
 480ص  01النزغة ج ديوان اجلواهري قصيدة 1
 68عبد القاهر اجلرجاين دالئل االعجاز ص  2
 22ص  03أجب أيها القلب ج :ديوان اجلواهري قصيدة 3
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د يف صيغة اجلمع  ليتناسب مع ماجاوره من ألفاظ فقد ور " املطلع "وظف الشاعر ليكسيم 

زاهيات املطالع ، "املوصوف القوايف يف صيغة اجلمع لذا توجب أن يتناسب معه ما تبعه  فوردت 

لتناسبه مع القافية حىت ينشأ التصريع " املطالع "وقد اختار الشاعر ليكسيم ) مزامري ، أغاريد 

  .تفعيلة الطويل مفاعل  إيقاعياوكذلك ليستقيم الوزن فمطالع تساوي 

  مزامري عزاف أغاريد ســاجــع***  يات املطــالـع أعيذ القوايف زاه

//o/o//.o/o/o//.o/o//.o//o      //o/o/. /o/o/o //.o/o//.o/o/  

  مفاعلن      فعولن   مفاعيلن      فعولن   مفاعلن. فعولن .  فعولن  مفاعيلن  

واىل هذا االختيار املوفق ودواعيه املختلفة هناك أيضا دواعي التأليف فلكسيم املطالع يستمد 

على أن األلفاظ املفردة اليت "1حيث أكد اجلرجاين " قوايف ، زاهيات " داللته مما حوله من ألفاظ 

عرف هي أوضاع اللغة مل توضع لتعرف معانيها يف أنفسها ، ولكن ألن يضم بعضها إىل بعض في

  " .فيما بينها فوائد

                                        *    *   *  

  :  مجمع ومعهد7 -

كي ال يغدو البيت ساحبا يف فضاء الشعرية تائهاال حتده حدود يقيد اجلواهري داللته بتوظيف 

  :2أمساء املكان فرتتكز الداللة على هذه األمساء وكنموذج هلذا قوله 

  .وان شئت معهد للدراسة *** للدعابات  هو إن شئت جممع

وازن اجلواهري بني طريف معادلة اكتملت باكتمال الشطرين، فرفل يصف جملسا وصفه يف صدر 

جممع " ،فكان تركيب الصدر" معهد للدراسة" البيت بأنه جممع للدعابة أما يف العجز فنلفيه

                                                           
 41عبد القاهر اجلرجاين دالئل االعجاز ص  1
 480ص  01النزغة ج :قصيدة ديوان اجلواهري 2
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فكناية عن اجلد ، فالعالقة "دراسة معهد لل" كناية عن الرتف واللهو أما تركيب العجز"الدعابة 

وهذه ) جممع الدعابة ومعهد الدراسة (الداللية أنبنت على أساس التضاد حيث أورد األضداد 

، فاملتواليتان متعاقبتان اتبعتا نفس النظام الصريف  1إحدى عالقات التوازي عند مولينو وتامني

نفس النظام النحوي حيث حّل ا مسا الزمان حيث ورد امسا املكان  يف حالة اإلفراد، وكذلك اتبعتا 

نفس احملل اإلعرايب دورا و ترتيبا ، وكذلك من الناحية املعجمية الداللية فقد اشرتكا يف توضيح 

  واستهداف داللة واحدة 

***  

  :  ظروف المكانالحقل المعجمي لب ـ 

 وظف بتكرارمن بني احملددات اليت وظفها الشاعر إضافة إىل أمساء املكان ، ظروف املكان فقد 

أمام " أمساء اجلهات نقيض  ظرف مكان مبهم من:وراء { الفت لالنتباه الظروف املكانية التالية

ظرف مكان مبهم من : تحتـ  " حتت" ظرف مكان مبهم من أمساء اجلهات نقيض : فوق ،

ظرف مكان مبهم من أمساء اجلهات :أيسار و ويسار شمالـ  ."فوق " اجلهات نقيض أمساء 

، ويدل على أن شيئا على مشال شيء آخر ، وهو مالزم لإلضافة غالبا ، ويكون " ميني " نقيض 

، ويدل على " يسار " ظرف مكان مبهم من أمساء اجلهات نقيض : أيمان يمينمعربا ، ومبنيا ، 

ظرف مكان مبهم من  :شرق،لى ميني شيء آخر ، وهو مالزم لإلضافة غالباع أن شيئا موجودا

على شرق شيء آخر ، وهو مالزم  ، ويدل على أن شيئا موجودا" غرب " أمساء اجلهات نقيض 

، ويدل على أن " شرق " ظرف مكان مبهم من أمساء اجلهات نقيض  :غرب، لإلضافة غالبا

  الزم لإلضافة غالباعلى غرب شيء آخر ، وهو م شيئا موجودا

                                         *    *    *  

  :وراء 1

                                                           
1  Jean molino_ joelle;tamine; Introduction a l analyse de la poesie p28  
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  :1قوله " وراء " من بني التوظيفات املكررة للظرف املبهم 

  بني اجلهات الست غري وراء*** من سائرين القهقري مل يعرفوا 

بأ�ا مطاطية ومتشكلة  تفيد مدلوال�ا املختلفة " وراء " وقد متيزت الظروف املكانية املبهمة ك 

" الوراء " حسب السياق واملوضع بل حىت املوقف الذي ترد فيه ، فهذا االحنراف بداللة ليكسيم  

ه اىل وظيفة الذي اجته به اىل التعبري الكنائي حيث حرف ليكسيم الوراءعن مساره العادي واجته ب

بالغية فمارس انتهاكا متعمدا على السنن اللغوي  لتتولد داللة جديدة واحياءا يستمد وضوحه من 

له داللة خاصة يف سياق البيت وخاصة انه حينما يصاحب " وراء "سياق البيت ،فظرف املكان 

على عدم  فانه حيمل داللة الرتاجع والتخلف فيصري داال" غري"باجلهات الست  وباالستثناء 

التقدم وال السري يف طريقه، هذا بعض ما قصده الشاعر وقد تكون له دالالت أخرى وذلك 

حسب استنطاق السياق ،وقد أورده آخرا بغرض إنشاء قافية البيت اليت بنيت فيها القصيدة على 

روي اهلمزة ؛ وهذا أحد دواعي اختيار ليكسيم الوراء دون غريه من مرادفات كما قد استصحب 

ليكسيم الوراء ألفاظا من نفس احلقل الداليل كاجلهات الست وكالقهقري ؛ مما من شأنه أن 

  . يساهم يف التماسك الداليل للبيت وحسن االنسجام بني بناه 

                                         *    *    *  

  

  :  فوق2 

  :  2يف قصيدة يادجلة اخلري يقول 

  .به جماريك من فوق إىل دون *** أدري بالذي طفحت : لة اخلري يا دج                 

                                                           
 222ص  04خلفت غاشية اخلنوع ج :ديوان اجلواهري قصيدة 1
 88ص  05يادجلة  اخلري ج :ديوان اجلواهري قصيدة 2
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نالحظ بالبيت كثرة وتعدد حروف اجلر والظروف وهي يف ذا�ا ال تشكل داللة خاصة، إمنا حينما 

جتري يف سياق خاص ويف تركيب معني تتولد  هلا داللة خاصة ،فلكسيم فوق وهو من ظروف 

داال على ظرف مكاين خاص وحمدد حينما نسيقه، ويف هذا املكان املبهمة يزول إ�امه ويصري 

فال مزية للفظ من غري سياق والتفاضل بني األلفاظ وامنا (( 1الصدد يقول عبد القاهر اجلرجاين

تأيت مزيتها وأمهيتها من خالل عالقة اللفظة مبا سبقها من ألفاظ وما يليها من ألفاظ فهي الميكن 

حندد "  طفحت جماريك"فحينما نربط داللة فوق بـ ))  النظم أن توصف إال باعتبار مكا�ا يف

داللة سطح املاء أي ما يظهره أما لكسيم دون فيحمل داللة ما خيفي ويبطن جمرى �ر دجلة ، 

  .                          وكالمها تعبري كنائي عن طول معاشرة وسابق معرفه خببايا �ر دجلة 

                                         *    *    *  

  

  : الشرق والغرب 3 

يوظف اجلواهري ظرف املكان الشرق للداللة على وطنه العريب وانتمائه احلضاري كما يرمز بالغرب 

  2: إىل دوال الشمال من أوروبا و أمريكا ، ففي قصيد ذكرى املاكي يقول 

  .نا ومنهن صنع الغرب أبكار في*** منهن عون نتاج الشرق مزمنة                        

فريمز به " الغرب " يدل على بين جلدته ،أما ظرف املكان " الشرق" يف هذا البيت ظرف مكان

، حيث وازى بني الصدر وهو كناية عن "أوروبيون وأمريكيون"إىل األجانب من أهل الشمال 

 به عن أحاييل السياسة الدسائس اليت مترس �ا اخلونة يف بالد الشرق من أهله و العجز الذي كىن

على مستوى الشرق والغرب وعلى  3الغربية املبتكرة فكأ�ا أبكار جلد�ا ، فكان توازي التضاد 

مستوى مزمنة أي قدمية فينا و أبكار  أي جديدة علينا فيتجاور هذا التوازي املستوى املعجمي 

                                                           
 48دالئل االعجاز ص:عبد القاهر اجلرجاين  1

 266ص  04ذكرى  املالكي ج  :قصيدةديوان اجلواهري 2
3 Introduction a l’analyse de la poesie:J.Molinoet joelle Tamine p27 
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 صوتيا ،حيث يرتدد إيقاع الصدر لينتج على املستوى البالغي تقابال وعلى املستوى االيقاعي متاثال

  .يف العجز 

                                       *    *    *  

  :يسار ،يمين ـــ 4 

: وظف اجلواهري ظرفا املكان ميني ويسار يف صيغة اجلمع يف قصيدة يف ذكرى املاكي حيث يقول 

1  

  .أىن يشاء فأميان وأيسار *** ما أهون احلبل جمرورا يراح به                      

ينتقل الشاعر من معيارية اللغة اىل فضاء االحيائية فهو يوظف احلبل توظيفا رمزيا يف سياق إنشائي 

نتقل فيكتسب املعىن سحر اجلدة حيث ي" أميان وأيسار"تعجيب فتنتج الداللة الرمزية لظريف املكان 

بنا بعيدا عن حدود القصيدة و نصها املباشر مايتيح لناتأمل شيئ آخروراء النص مث إن الظرفني 

نشأ عنهما حمسنا بديعيا متثل يف الطباق حيث كل طرف يشكل بعدا " أميان وأيسار" املكانيني

يا بكونه دالليا ذا معىن يفارق بذلك الطرف اآلخر ، واليكتفي هذا الرتكيب الظريف املكاين بالغ

طباقا بل يتعداه إىل جتانس اللفظتني واشرتاكهما يف نفس الوزن وأغلب األحرف املشكلة للظرفني 

وما فارقهما إال حرفا امليم والسني مما اجته باملعنيني إىل التناقض التام ويف هذا الصدد يقول عبد 

نييهما من العقل موقعا اليستحسن جتانس  اللفظتني اال اذا كان وقع مع(( 2: القاهر اجلرجاين 

  )) .محيدا 

*** 

 :اليمين

                                                           
 266ص  04ذكرى املالكي ج :  ديوان اجلواهري قصيدة 1
 59دالئل االعجاز ص: عبد القاهر اجلرجاين 2
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  : 1يف قوله "اليمني "وقد وظف اجلواهري ليكسيم

  مانح قول الفىت     سلمت ميني املانح الوهاب وأقل حبوة

سبك التأليف وحسن االختبار يف هذا البيت نابع من متاسك البنية اللغوية للبيت أو ما ينتج عنها 

أقل مثم مططها بإضافة تعرفها وهي حبوة : من بنية داللية إذ ابتدأ اجلواهري هذه البنية اللغوية ب 

مث تلي ذلك " حمان" مبعىن العطاء و أردف ذلك مبفردة تدور يف ذات الفلك الداليل للحبوة وهي 

خبرب االبتداء فتمثل يف قول الفىت ، أما الشطر الثاين فكان متطيطا على مستويني االول لغويا فهو 

مجلة مقول القول ، ومتطيطا دالليا اذ يعد تتمة ترتيب عن معىن صدر البيت،وحينما نتفحص 

البؤرة الداللية فعالقاته احتل مركز " ميني "  خمتلف الليكسيمات املتجاورة بالبيت جند أن ليكسيم 

  :املختلفة تتشابك دالليا مع خمتلف الليكسيمات ا�اورة له واليت تألفت منها بنية البيت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   13ص  06طيف حتدر يوم الشمال ج  ، قصيدة،ديوان اجلواهري  1

 يمين

 حبوة مانح

 الوهاب المانح

 سلمت
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أنيطت حيث  " ميني"فحبوة املانح تكون باليمني وعامل مجلة الدعاء سلمت هو ذات الليكسيم 

، كما أنه مطط هذه   " اليمني"املتتالية بالوظيفة االنفعالية واإلضافة التعريفية املانح هي لليكسيم 

الداللة بأن أردفها بصيغة املبالغة الوهاب للرتكيز على العطاء وجتلية أيقونة اليمني ويف هذا الصدد 

فاظها يف النطق ،بل أن ليس الغرض بنظم الكلم ان توالت أل:"1اجلرجاين يقول عبد القاهر

،كما نلمس بالبيت خرقا "تناسقت دالال�ا وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل 

دالليا حيث احنرفت داللية اليمني إطارها املعياري احملدد جلهة خاصة إىل داللة ترمز لعطاء اليد 

عدة ، فصار ديدن الشعراء أن اليمىن ، وقد استطاع هذا الليكسيم أن جيسد أيقونة العطاء واملسا

يوظفوه يف الصورة الشعرية رامزا لكل صنيع مجيل تسديه اليمني من عطاء ومساعدة وأخذ باليد 

  :  2وقسم فهذا ابن خفاجة يقول يف هذا املضمار

  ابيض وضاح جبني العلى      جذالن مبسوط ميني مساح

  : 3وكذلك ابن هانئ األندلسي إذ يقول

  داك كأمنا        مسحت على األنواء منك مينييف الغيث شبه من ن

  : 4وقول أبو فراس

  أنت سحاب وحنن وابله        انت ميني وحنن أمنلها

هذه بعض النماذج يف توظيف ليكسيم اليمني قدمت على سبيل املثال ال احلصر ألن الديوان 

 .الشعري العريب يزخر مبثل هذا التوظيفات اليت ال حصر هلا 

                                                           
  35القاهر اجلرجاين دالئل االعجاز صعبد  1
   111الديوان ص  ،ابن خفاجة  2
   147الديوان ص  ،ابن هانئ األندلسي  3

   36الديوان ص  ،أبو فراس احلمداين   4



269 
 

*    *    *  

  : سماء الجنس الدالة على األمكنةأل الحقل المعجمي الفرعي ج ـ 

  :ـــ الدار 1   

  1:يوظف اجلواهري أمساء اجلنس توظيفا احيائيا قوله 

  وهب بالغضب اخلالق إعصار*** ترحنت من شكاة بعدك الدار 

از املرسل الدال على مكان واملعروف ان املكان جامداليشكو امنا هو ا�" الدار "فاسم اجلنس 

فالقرينة العقلية تدلنا على أن أهل الدار هم الشاكون إال أن الشاعر غّض الطرف عن التعبري 

املباشر واجته به إىل الرمز الدال الذي ينقل الداللة الوجدانية واملعرفية وبالتايل يشكل هذا النمط 

الفين التأثريي حيث  من التعبري سلطة على القارئ  ،اذ يرتقي من اخلطاب النفعي إىل اخلطاب

املناط با�از املرسل                                  اإلحيائياملعىن الالنصي   إىليشرد به من املعىن النصي املقروء 

                                       *    *    *  

  :  ــ البيت2

  :  2جلواهري قائالمن أمساء اجلنس الدالة على املكان ليكسيم البيت وقد وظفه ا

  ولن يطهره إال دم ودم *** وطهر البيت من رجس يلوثه                      

جرى لفظ البيت يف سياق خاص مما حدد مدلوله فالبيت دال معجميا يدل على املنزل أو الدار 

إال أن سياق القصيدة يتجه به إىل الداللة على البيت املقدس وقد اكتسب هذه الداللة من 

،فتعاضدت هذه الوسائل لتحدد داللة البيت وقد آثر " رجس "ومن لفظ " طهر"تعريف والفعل ال

حيث وظف االستعارة " الرجس"تعبري التطهري ليكين عن التحرير و االسرتجاع واستعار للعدو 

                                                           
 265ص  04ج  ذكرى املالكي ص، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
 255ص  05اخلطوب اخلالقة ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  2
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التصرحيية حبذف املشبه والتصريح باملشبه به الرجس ؛ إن االبتعاد عن قيود معيارية اللغة وولوج 

" اءات الداللة االحيائية بعد عدوال وانزياحا استقطر الوظيفة الشعرية ، فاخلروج باسم اجلنس فض

  من داللته املعيارية املعجمية اىل داللة مستنبطة من الثقافة الدينية يعد تكثيفا للغة الشعرية  " البيت 

                                      *    *    *  

  : العرين3

  1:اجلواهري يف قصيدة خلفت غاشية اخلنوعيقول 

  وعرين أشبال وكهف رجاء*** يا أم اقيال ومدرح  أمة                             

من داللته  املعجمية إىل تعبري جمازي حيث شبه العرين مبسكن " العرين" انزاح اجلواهري بلكسيم

تضبطه ثنائية االستعمال املعجمي املنطقي اإلنسان ومل يذكر املشبه وصرح باملشبه به هذا االنزياح 

والتوظيف ا�ازي الالمنطقي ، اذ املنطق السليم يتقبل العرين كمسكن لألسد بينما ال يتقبله ويراه 

غري منطقي كسكن لإلنسان وما يفسر هذا االنزياح ويسوغه هو جريان اللفظ يف سياق مدحي 

  .فخري مما يلون اللكسيم بالوظيفة االنفعالية 

                                          *   *   *  

  : الحقل المعجمي للزمن

ـ اللغة حدث و احلدث جيري يف سياق الزمن، وقد أرسى اجلواهري أحداثه الشعرية اليت تنوعت 

حمطا�ا الزمنية بني املاضي واحلاضر واملستقبل املمتد، حيث امتزج الزمن باحلدث لرتفل شعريته 

 .ي ومد عاطفي فكانت أمساء الزمن وظروفه حمددات سيجت معامل القصيدة اجلواهرية بزخم  فكر 

***  

  : أ ـ الحقل المعجمي الفرعي لظروف الزمن

                                                           
 223ص  04خلفت  غاشية اخلنوع ج  ، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
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  : األمس1 

  1:يقول اجلواهري يف قصيدة خلفت غاشية اخلنوع 

  .عيد جالء  أمسعيد الفتوح و***  غدعيد الواهبني ويف اليوم                        

، هذه " الغد" إىل"اليوم " إىل"األمس " تكررت الليكسيمات الدالة على الزمن بالبيت فمن

مثة ما يربر (( 2وقد قال قرمياس" العيد"االستمرارية يف الزمن يلحمها تكرار الوحدة املعجمية 

دى فطرق معىن بتكرارية ممزوجة مبحدد زماين يولد ص)) للتكرار وجوده أنه يسهل استقبال الرسالة 

للرسالة من شأنه أن يعرب �ا دروب الصمت إىل إثارة احلدث عند التأثري ، أو كما يقول الدكتور 

غري أن وظيفة التكرار التقف عند  هذا احلد ، ذلك أل�ا ختدم النظام (( 3:منذر العياشي 

ن الداخلي للنص ، وتشارك فيه ، وهذه قضية هامة ألن الشاعر يستطيع بتكرار بعض الكلمات أ

يعيد صياغة بعض الصور من جهته كما يستطيع أن يكشف الداللة االحيائيةللنص من جهة 

متزامنة مع داللة العيد وماتوحيه من فرحة " أمس ـ اليوم ـ غد"،فتكرار ظروف الزمن ))أخرى 

اليت دلفت مبجداف احلدث املتمثل : ومسرّة ،حيث يغوص باملتلقى يف غياهب الداللة االحيائية 

  .  يد وجمداف  الزمن املتمثل يف تكرارية امساء الزمن أمس ـ اليوم ـ غد يف الع

                                         *   *   *  

  : اليوم  -2

اليوم اسم زمان يشري إىل احلاضر وما يوحي به من داللة احلياة واحلضور ،وظفه اجلواهري يف غري 

  : 4قليل من املناسبات منها قوله

  واليوم ينقض مثل األجدل الثأر*** الثأر اذ هيضت جوانبه  مترغ

                                                           
 224ص  04خلفت غاشية اخلنوع ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
   72منذر عياشي األسلوبية وحتليل اخلطاب مركز اإلمناء احلضاري ص 2
 73منذر عياشي األسلوبية وحتليل اخلطاب مركز اإلمناء احلضاري ص 3
  267ص  04ذكرى  املالكي ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  4
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يف صورة تقابل فيها الصدر والعجز ، كشف االنتقال �ا من حال إىل حال احملدد الزمين الذي 

" اليوم" الدال على األمس املاضي حيث قابله اسم الزمان " مترغ"متثل يف الشطر األول يف الفعل 

" ينقض " داللته الزمنية بالفعل املضارع الدال  على احلاضر  الدال على احلاضر والذي عضدت

 األحداثهذا التوظيف الكرونولوجي للزمن كان احملرك الذي جتري " اليوم"الرتباطه بظرف الزمان

عرب مساره التطوري بني األمس واليوم حيث فلق التحديد الزمين مجالية خاصة انبثقت من التناقض 

جوانح الثأر واليوم الذي ينقض فيه الثأر كالصقر ؛ إن توظيف  بني األمس الذي كسرت فيه

الشاعر لظرف الزمان اليوم خرق به عرف اللغة بداللة جديدة متثلت يف احلاضر  الراهن الذي 

تدخل ... ان ظروف الزمان {:   1يناقض املاضي وهو مفتوح على الغد وهلذا قال جون كوهن 

فالرسالة } ت ، وهي أيضا خترق قانون العرف حول الرسالة أيضا يف الطبقة اليت تسمى باملتحوال

 .اليت تضمنها البيت تستند إىل الزمن كركيزة أساسية متيز بني األمس واليوم 

 

 

  

                                        *    *    * 

  

  :ــ الغد ـ أ   3

  :  2اليوم بل يتعدامها إىل الغد إذ يقولاليتوقف اجلواهري يف توظيفه لظروف املكان عند األمس وال 

  غدهكأمسه أم ال يعود *** مللعبه غدا أترى يعود 

                                                           
 53حممد الويل وحممد العمري ص  : جون كوهن  بنية  اللغة الشعرية تر  1
 152ص  03دجلة يف اخلريف ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  2
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فإن هلذا اللعب } ان اخلطاب األديب هو قبل كل شيء لعب بالكلمات { :1إذ قال ريفاتري 

)) اليعود كأمسه غده : ((يف قوله  غدهدواعي ،فخرق اجلواهري للعرف اللغوي وتأخريه ليكسيم 

عيه استقامة الوزن وانشاء القافية املتمثلة يف غده ، مث إن الداللة الزمنية اليت استقصدها من دوا

الشاعر التنتج إال إذا تشابكت خمتلف األزمنة بالبيت فأشار للماضي بظرف الزمان األمس واىل 

" غده"حينا مثبتا وحينا منفيا كما أخر ظرف الزمان "يعود "احلاضر بتوظيف الفعل املضارع 

لدواعي إيقاعية ، تولدت شعرية البيت من تكثيف اإلجراءات البالغية كتوظيف االستفهام 

لتنتهي اىل تشكيل "يعود و اليعود "وتركيب بنية التطابق بني األمس والغد واعتماد اإلثبات والنفي 

  .الوظيفة االنفعالية اليت أنيطت بالبيت 

***  

 :الغد  ـ ب 3

  : 2قائال يف موضع آخر"الغد "وقد وظف اجلواهري ليكسيم 

  ودجا غد وهوت معامل رؤية        مسحاء إال من خالل ضباب

دجا غد  "مطط املعىن فاستغرق بنية الصدر من خالل التشاكل الظاهر بنييبدو أن اجلواهري 

كطرف ثاين يف املعادلة هذا التمطيط " هوت معامل رؤية "كطرف أول يف معادلة تشاكل املعىن و "

لى أن قطب العملية التواصلية ينحصر يف وظيفة الرتكيز على إيصال معىن خاص و الذي يدل ع

متثل يف هذا البيت بواسطة املقومات السياقية املتتابعة الناجتة عن عملية متطيط املعىن حيث استهل 

بطه دجا وهو مقوم فعلي ينتج داللتني داللة الزمن و داللة وصفية وهي أظلم مث ر : البيت باملقوم 

الذي حيمل داللة الزمن "  غد"مباشرة باملقوم الثاين يف الطرف األول  للمعادلة  وهو املقوم اإلمسي

حيمل " هوت " مبقوم فعلي . مث يقابل هذا الطرف الطرف الثاين للمعادلة  حيث يستهله كذلك 

ايف فيه حتديد داللتني األوىل الزمنية و الثانية تدل على السقوط و يردف هذا املقوم برتكيب إض

                                                           
1 Michael Riffaterre :Scmiotique de la poesie p51 

   14ص  06الشمال ج طيف حتدر يوم ، قصيدة،ديوان اجلواهري   2 
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للرؤية فاليت هوت هي معامل رؤية فأسند االسم معامل للفعل هوى ليتجه إىل داللة خاصة منت  يف 

وهو صناعة هادفة « 1قصدية الشاعر و اختمرت يف خمياله لتظهر يف هذا التشاكل الرتكييب النحوي

  .» إىل تبليغ رسالة ذات طابع مجايل تأثريي

*** 

  :الغد ـ ج  3ـ 

 :  2اجلواهري يف قصيدة بعنوان عامل الغديقول 

                                     عامل الغد يا رهني ضباب                                       

    من دخان ونفثة وتراب  

  عجاج من املغاين اخلراب

  حتت أنقاضها وجوه كوايب

  من شيوخ وصبية وكعاب

إن للبناء اإليقاعي للقصيدة أثر دال على تقصي اجلواهري آثار اخليام ،فالرباعيات كبنية إيقاعية 

لوزن شعري هي فارسية األصل ،قد أثرت موسيقى الشعر العريب حيث ترمجها أمحد صاىف النجفي 

ان حماكاة وأمحد رامي للعربية إال أن تعالق نص اجلواهري بنص اخليام مل يكن جمرد تقف ألثر إمنا ك

هلا من جوانب عدة فيها الشئ الكثري من التجديد سواء من ناحية البناء املوسيقي فلم تكن كل 

القصيدة جتري يف فلك الرباعيات كما فعل عمر اخليام إمنا أتت بعض  أجزائها مثانية وقد نوع يف 

السطحية أما من ناحية قافيتها  فتلون حرف الروي �ا بتلون احلروف اهلجائية هذا من ناحية البنية 

البنية العميقة فقد ضارع اجلواهري بعض املعاين اليت طرقها عمر اخليام ويبدو أن السلطة املعرفية قد 

                                                           
   261حممد مفتاح حتليل اخلطاب الشعري ص . د  1
   175ص 07عامل الغد ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري   2
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أهلمت اجلواهري بعض املكونات املعنوية اليت استدعتها قرحيته عند إبداع رباعيته، ففي السطر 

  : 1الذي يقول فيه اجلواهري

  عجاج من املغاين اخلراب

  :                 2له قول عمر اخليام يقاب

 يادهر أكثرت البلى واخلراب

  : 3وكذالك يف قول اجلواهري   

  حتت انقاضها وجوه كواب

  من شيوخ وصبية وكعاب

  :  4تناص يف هاذين السطرين مع قول عمر اخليام

فامش اهلويىن إن هذا الثرى                                                    

  من أعني ساحرة االحورار

فنالحظ حضورا فعليا لنص عمر اخليام ضمن رباعيات اجلواهري الذي امتص نص عمر اخليام و 

حّول بعضا من متتاليته لتشكل جزءا يكشف تداخل النصني و تفاعلهما على عدة مستويات، إن 

مثلة يف اجرتار بعض املدلوالت اليت و إن تغريت دواهلا فهي البنية اإليقاعية أو البنية العميقة املت

تعرب عن ذات البؤرة الداللية و مل يكن اجلواهري جمرتًا لنصوص سابقيه إمنا كان ميارس تفاعال نصيا 

نابعا من هضمه لثقافة سابقيه وإعادة صياغتها وفق معطيات جديدة أملتها البيئة الشعرية اجلديدة 

                                                           
 ـ  175ص 07عامل الغد ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري ـ   1
 12ص ، أمحد رامي:تر،الرباعيات  ،ـ عمر اخليام   2
 175ص 07عامل الغد ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري ـ   3
 12ص ، أمحد رامي:تر،الرباعيات  ،ـ عمر اخليام   4
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نية و املكانية و خمتلف املكونات السوسيو ثقافية املعاصرة للبيئة اجلديدة بكل أبعادها الزما

  :                         1للجواهري و خري دليل على ذلك توظيفه لليكسيم الغد فإذا كان عمر اخليام يقول 

ياحسرتا إن حان حيين ومل                                                             

  يتح لفكري حل لغز القضاء

  :                                                                       2إىل أن يقول 

  غد بظهر الغيب و اليوم يل

  :                                                3فإن اجلواهري يتجه يف ذات االجتاه الداليل و يقول 

  عامل الغد يارهني ضباب

ببعد داليل واحد إذ يوحي باملستقبل الفسيح " غد"اشرتك الشاعران يف توظيف ظرف الزمان  

املبهم واالجتاه بلكسيم الغد جتاه هذه الداللة إمنا ينتج بالبيت وظيفة شعرية إذا تنحرف �ذا 

فضاء الزمن الفسيح لينتج اليكسيم من داللته الزمنية احملددة إىل داللة جديدة حيث يسبح يف 

  داللة جديدة توحي باملستقبل الفسيح 

*** 

 :غد ـ د3

:4يف مناسبات خمتلفة منها قوله" غد"وظف اجلواهري ليكسيم   

 كأين من غد داج وأمس      جميل ليس يعرف كيف حاال

                                                           
  تر أمحد رامي،رباعيات اخليام ،عمر اخليام ـ    1

 تر أمحد رامي،رباعيات اخليام ،عمر اخليام ـ   2

 ـ 175ص 07عامل الغد ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري ـ   3

 
  180ص06حية ونفثة غاضبة ج، قصيدة،ديوان اجلواهري ت 4
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وقد قابل " غد داج"معرفا إياه عن طريق التخصيص النعيت " غد"ويف موضع آخر يوظف ليكسيم 

ظرف الزمان الغد باألمس حيث تناص يف هذا التوظيف مع كثري من الشعراء من بينهم زهري بن 

  :1إذ قال أيب سلمى

  واعلم علم اليوم واألمس قبله    ولكنين عن علم مايف غد عم                      

  : 2وقول حامت الطائي 

  هل الدهر إال اليوم أو أمس أو غد     كذلك الزمان بيننا يرتدد                      

إن تقارب املعاين بني هذين الشاعرين واجلواهري جلي إال أن اجلواهري بطنه بوظيفة انفعالية متثلت 

لتتولد اذ توحي بالتشاؤم حيث زاوج بني البعد الزمين واإلحياء التشاؤمي " غد داج"يف الصورة 

 .داللة البيت يف حضن هذا الرتكيب  بينما اجته الطائي ببيته إىل منحى حكمي  خالص 

***  

 

  :أمس اليوم 

  :3كما قد مجع اجلواهري بني ليكسيمني ميثالن ثنائية زمنية يف قول

  فهن بأمس يف عيين سراج      و هن اليوم يف كبدي نصول

 عاشها الشاعر مع الفقيد جنل رئيس العراق أمحد على الذكريات اجلميلة اليت"هن "يعود الضمري 

  :4حسن البكر و هذا البيت من قصيدة مطولة رثاه �ا و عن الذكريات يقول 

  تنيل و رحت أعيش غصة ذكريات     سجال ما تشيح و ما

                                                           
  69سلمى الديوان ص  زهري بن أيب 1
  90حامت الطائي الديوان ص  2

 116ص، 07ج،حممد البكر ،، قصيدة،ديوان اجلواهري ـ   3
 115ص، 07ج،حممد البكر ،، قصيدة،ديوان اجلواهري ـ   4
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فيتمثل الذكريات املاضية رامزا هلا باألمس كأ�ا سراج ، أما عن حاضره و بعد فقده لصديقه جنل 

 الرئيس صارت هذه الذكريات اليوم كالنصول يف كبده 

  أمس                        التضاد                    اليوم                  

  

  

  

 سراج                     ماحتت التضاد               نصول                  

أساسها األمس و اليوم فيجعل من األمس رامزا للسعادة و الزهو  يقف الشاعر على طريف معادلة

حينما كان يشاطره صديقه جتاذب هذه األفراح بينما غدا يومه وقوفا  على ذكريات كالنصول اليت 

حتز كبده فالتقابل اللفظي بني األمس و اليوم حييلنا على التقابل بني صورتني أي ثنائية املشهد 

ت املتتالية الداللية بالعجز حيث انبىن هذا التقابل على تضاد إذ اجته بصدر الصورة األوىل استهلك

البيت إىل داللة إجيابية تكشف الغبطة و السرور ليكشف عجز البيت الوجه السليب هلذا التضاد و 

هي داللة سلبية تظهر احلزن و األسى الذي آل له الشاعر ،حيث مطط داللة األمس إىل املتتالية 

يف عيين سراج اليت حتمل �ا حتت التضاد و تقيد آبد املقصدية ، و كذلك فعل يف الشطر الداللية 

حيث حبل هذا التمطيط مبا " يف كبدي نصول " الثاين إذ مطط داللة اليوم إىل املتتالية الداللية

حتت التضاد و كشف املنحى السليب للعجز إذ اجته باملعىن للتعبري عن احلزن و األسى الذي أمل 

  .بالشاعر بعد فراق صديقه

*** 

*   *   *  

  :المستقبل  4

      ضـــق                          نا     ـــــــت      
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من الليكسيمات اليت تدور يف فلك الغد ليكسيم املستقبل حيث جيري يف نفس احلقل الداليل 

 1: الزمين يوظفه اجلواهري قائال 

  .رضي سعيد  مستقبلعبء *** وعلى هذه الكواهل يلقي 

بصفيت رضي سعيد،فاجلمع بني داللة زمنية بني " املستقبل "عضد اجلواهري داللة  ليكسيم 

فاذا خلى الشطر من داللة الزمن وتعددت .وصفتني اجيابيتني يفتح داللة التفاؤل على مصرا عليها 

فان الوحدة املعجمية مستقبل حتقوم بوظيفة حملدد الزماين وتفتح ) رضي ، سعيد(به األوصاف 

  .أجزاء عجز البيت فضاء  الزمن وتقوم بدور الرابط العضوي بني 

            

*    *    *  

  : الشهر ـ العام  أ5  

 2:يقول اجلواهري يف قصيدة يوم الشهيد 

  . وخياض عام بالدماء وعام *** سيجاز شهر بالعناء وآخر                           

ة على بالفعل املضارع املقرون  حبرف التنفيس السني للدالل"شهر " عضد داللة ظرف الزمان 

االستغراق الزمين ،كما نالحظ توازي منطقي بني احلجم الزمين للشهر  وصفة  العناء اللذان 

ظرف زماين دال على  " العام" قابلهما يف عجز البيت مبا هو أكرب منهما حجما ووطأة فلكسيم 

ع كتلة زمنية مضاعفة عدة مرات مقارنة مع الظرف الزماين املقابل هلا الشهر ،هلذا تصاحب م

وهو لكسيم له داللة عميقة  منهاداللة التضحية، أما من ناحية اإليقاع  فقد " العام"ظرف الزمان 

  " :الشهر"الذي صاحب ظرف الزمان " العناء" قابل يف صدر البيت االسم املمدود 

                                                           
 74ص  05أنتم فكريت ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
 271ص  03يوم الشهيد ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  2
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  املصاحب اللغوي  اللكسيم الدال على الزمن 

  شهر 

  عام

  العناء

  الدماء

 

هذا التناسب والتوازي اإليقاعي خيتصر مسار الداللة ويقر�ا من املتلقي وتوفر له عناء اجلهد   

 .والبحث عن قصدية املتتالية الشعرية

 

 

 

  :ـ ب  شهر5

  :1ويف سياق آخر وظف اجلواهري ليكسيم شهر يف قوله  

  يارب يوم غنيـــــ        ت بساعه عن ألف شهر

يالحظ جليا تكثيف الدوال الزمنية �ذا  البيت فقد وظف اجلواهري منها ثالث ليكسيمات كلها 

حيث يعين " يوم"تدور يف فلك الداللة  الزمنية وان اختلفت أبعادها الداللية فقد وظف ليكسيم 

ري مدة الزمان اليت تكتمل حبركة الشمس من املشرق إىل املغرب ، وقد وظف هذا الليكسيم نكرة غ

" ساعه "معرفة لتنتج داللة مبهمة للزمن غري خمصصة ، أما الليكسيم الثاين الدال على الزمن فهو 

                                                           
   43ص  07آليت ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
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ويدل على اجلزء القليل من اليوم حيث وردت بصيغة اجلمع لتدل على جمموع ساعات اليوم أو 

اليت تكون وتعين العدد املعروف من األيام " الشهر" أغلبها ، وختم البيت بداللة زمنية ثالثة وهي

شهر الشيء أو األمر بشهره : جزء من اثين عشر قسما من أقسام السنة وهو مشتق من قوهلم 

أظهره وذكره ، وقد صاحب هذا الدال الزمين دال عددي متثل يف العدد ألف لتنتج عن ذلك 

 لتعين" رب" داللة زمنية خاصة ، تعاضدت هذه الدالالت الزمنية الثالث و انضاف إليها داللة 

بداللتني للزمن قصد التأكيد والرتكيز فسبقه باليوم "  غنيت "التكثري ، حيث عضد داللة الفعل 

واتبعه بساعه ليدل على جمموع ساعات اليوم ، وتتجه قصدية الشاعر من خالل هذا التوظيف 

حيث  املركب للزمن للداللة على اإلزدهاء والفخر باللهو وخاصة أنه ختم البيت بداللة زمنية ثالثة

وهي داللة زمنية ترمز للزمن الكثري وهذا ما يتوازى مع سياق اخلطاب الشعري "  ألف شهر "ذكر 

الذي أناط به الشاعر قصيدته حيث حترش به  بعض الكتاب املأجورين، هذا البيت منوذج ماثل 

اص يكشف بشكل صريح ظاهرة التناص ، إذ جيمع فيه تداخال نصيا متعدد املشارب وملا كان التن

أمرا ثابتا ال مناص من وجوده بل أن براثن النصوص السابقة جلية الوجود حاضرة بقوة فال ميكننا 

روالن  1أن نتكلم عن أصالة إبداع و أبوة جينية فريدة للنص األديب األصلي وهذا ما ذهب إليه  

لنصوص بارت واعتقده بعد مراس نقدي طويل األمد ، إذ يتمثل امتصاص النص اجلواهري لبعض ا

السابقة ،نبدأ  بتناصه مع النص القرآين حيث صاحب ليكسيم الشهر بالعدد ألف فاملوىل تبارك 

وبعد نزول . » ليلة القدر خري من ألف شهر  «:  2وتعاىل يقول يف حمكم تنزيله يف سورة القدر 

ة التكثري القرآن ومصاحبته بليكسيم الشهر بداللته الزمنية مع العدد ألف وذلك قصد انتاج دالل

  :3وطول الزمن درج الشعراء العرب على توظيف هذا الرتكيب ومن ذلك قول أيب نواس

  لبثت يف دنا�ا ألف شهر          مل تقمص ومل تعذب بنار

                                                           
     1985عبد السالم بن عبد العايل دار توبقال الدار البيضاء ط :تر 63روالن بارت ص ،درس السيميولوجيا   1
   3سورة القدر اآلية  2

   126أبو نواس الديوان ص   3
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إن هذا النمط من التناص نعده معرفة خلفية اعتمدت على إحالة قرآنية إذ مزج داللة الزمن 

ة خطابية خاصة وهو كذلك ضرب من احملاكاة الناجتة عن والعدد ألف يوحي مبدة زمنية هلا قصدي

هضم املوروث الديين وإعادة ظهور بعض أجزائه ضمن النص اإلبداعي الشعري وهذا يشكل   

عنصرا هاما من شعرية النص اجلواهري فهو موشى مبا اقتبس من النص القرآين املقدس ، ومل يكن 

على مستوى أعمق و أمشـل مع نصوص شعرية هذا التناص الوحيد بالبيت لكننا جنده تناص 

  :1أخرى منها ما قال امرؤ القيس

  فيارب يوم قد هلوت وليلة        بآنسة كأ�ا خط متثال

فقد تناص معه اجلواهري يف توظيف صيغة يارب مرتبطة ومصاحبة للدال الزمين اليوم ومتطيطها 

لفعل اللهو وهو توظيف مشرتك بني الشاعرين فغناء اجلواهري ضرب من ضروب اللهو الذي ذكره 

امرؤ القيس بل جند تناصا أكثر ثراء  وهوأغىن من هذا بني صفي الدين احللي واجلواهري ففي قوله 

2:  

  رب يوم قضيت فيه سرورا     فهو باللهو خري من ألف شهر

فهناك تناص على مستوى البنية السطحية و تناص على مستوى البنية العميقة ، فأما ماهوعلى 

وختم عجزه بالرتكيب الذي "   رب يوم "مستوى البنية السطحية فنالحظ تضارع توظيف صيغة 

وأما على مستوى البنية العميقة ، فقد توازت داللة "  ألف" العدد" الشهر"صاحب فيه ليكسيم 

البيتني فمعىن بيت اجلواهري يدور يف ذات الفلك وذات البؤرة الداللية اليت جيري فيها معىن صفي 

  . الدين احللي 

*** 

 

                                                           
   81أمرؤ القيس الديوان ص 1
   48صفي الدين احللي الديوان  2
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   :السنة  ب الحقل المعجمي الفرعي لفصول

  : الصيف والشتاء1 

  : 1لصيف قائاليف سياق قدحي هجائي يوظف اجلواهري ليكسيم ا 

  .صيفا وتنقض غزهلا بشتاء *** وهم كخرقاء تنفش عهنها 

تنفش عهنها : يف صدر البيت يوظف الشاعر التشبيه لينتقل إىل أسلوب السرد الواصف بقوله 

وكذلك }}وتكون اجلبال كالعهن املنفوش {{ 2حيث تناص يف هذه العبارة  مع قوله عز وجل 

وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة {{ : 3تناص عجز البيت مع قوله عزوجل 

تشكل صورة ثقافية استقى الشاعر " العهن املنفوش " فالبؤرة املعرفية الكامنة يف  عبارة }}أنكاثا

بنيتها اللغوية من ثقافته الدينية وإحياءها املعريف من احمليط البيئي حيث توجد النعجة اخلرقاء اليت 

أو العالقة اليت    Hyper Textualitéفهده النصية املتفرعة تنفش صوفها يف فصل الصيف،

من خالهلا متكن النص الشعري أن يشتق من النص القرآين بوساطة حتويل جزء من اآلية وهو 

فانتقل باجلملة االمسية إىل اجلملة الفعلية حيث " تنفش عهنها " اىل " العهن املنفوش " تركيب 

" الصيف " لة إضافية تعاضد فيها زمن الفعل مع ظرف الزمان تناسل احلدث مع الزمن لينتج دال

  :فبىن توازي املتتاليتني على أساس التعاقب الزمين " الشتاء " الذي قابله بظرف زماين آخر 

  

  ظرف الزمان  املتتالية 

  شتاء  تنقض غزهلا

  صيفا  تنفش عهنها

                                                           
 222ص  04خلفت  غاشية  اخلنوع ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
 05سورة القارعة اآلية رقم  2
 92سورة النحل آية  3
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هذا التوازي بني املتتاليتني املتعاقبتني الذي تساوت فيه البين النحوية وتقابل فيه فصال الشتاء 

  والصيف 

  ظرف زمان  مفعول به  فاعل  فعل 

  تنفش

  تنقض

  هي

  هي

  عهنها

  غزهلا

  صيفا

  شتاء

  

  أنتج داللة تعاقب الزمن والدوران يف حلقة متكررة رمز هلا بالصيف و الشتاء 

*   *   *  

  : الخريف 2 

  :1يوظف اجلواهري ليكسيم اخلريف يف قوله 

  للرزايا أوراق دوح خضيد ***  خريفكم تعرت على رياح                   

مت اختيار ليكسيم اخلريف  لتناسبه مع بعض ا�اورات كالرياح اليت تكثر باخلريف واألوراق اليت 

تتساقط �ذا الفصل و أشجار الدوح الذي يتعرى من أوراقه ؛ فحينما جتتمع هذه املتجاورات 

واملصاحبات تتجه كلها لتصب يف داللة واحدة وقد عمد اجلواهري إىل توظيف وحدات هذا 

توظيفا جمازيا فأوراق الدوح اخلضيد كناية عن موصوف وهم الشباب أما رياح اخلريف فهي   البيت

كناية عن الشدائد وحمن  احلياة ، هذا االنزياح باللفظ من املعيارية إىل فضاء ا�از يولد دالالت 

  إحيائية حتبل �ا البنية العميقة للبيت  

                                                           
 75ص  5أنتم فكريت ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
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                                                *    *    *  

  :الربيع 3 

  :1ذكر اجلواهري ليكسيم الربيع يف قوله 

  الغض والروض األغن الربيع ***  ونزلتم فتلقاكم به                         

الميكن الولوج اىل معىن البيت دون تسييقه ضمن  القصيدة اليت اقتطف منها فالضمري املتصل 

عود على واد عبقر الذي  صرح به يف البيت الذي يسبقه وضمري ي" به" حبرف اجلر الباء يف تركيب 

يعود على الشباب فهذا التضمني الذي يعد خرقا " نزلتم " اجلمع املتصل بالفعل نزل يف تركيب 

، أما توظيف الربيع فقد انزاح  2حلدود النظم تولد من تعارض بني الوحدة الرتكيبية ووحدة البيت 

عبري كنائي عن طاقة اإلبداع اليت يزخر �ا الشباب حيث يقابل هذا به عما وضع له أصال إىل ت

  : 3املعىن بنزول الشاعر وأترابه بواد عبقر شتاء وذلك يقوله

  شتوة فهو أصم ال يرن*** عبقر واد نزلنا سرحه                              

  

د والغرض املنشود وقد جاور اختار الشاعر ليكسيم الربيع من بني الفصول ملناسبته املعىن املقصو 

جمموعة ألفاظ تعد من ضمن حقله الداليل، فصفة الغض تتناسب والربيع إذ يف هذا الفصل تغدو 

أغصان األشجار غضة طرية فالربيع  يوظف كمعادل داليل ملا ينبت من األرض من أعشاب 

غناءة يف فصل وأغصان وأشجار أما ليكسيم الروض فالرياض املزهرة بالعشب و األزهار تكون 

  .الربيع  

***  

                                                           
 227ص  4أزف املوعد ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
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  : ج ـ الحقل المعجمي الفرعي لظروف الزمان الدالة على مراحل اليوم

  : السحر  ـ أ1 

  :1وظف اجلواهري السحر يف قوله 

  كأنوار أشحار ترقرقها سكبا *** ورافقها نور الوعي مسفر                       

املنبلج الذي به يتنفس الصبح ، فيتناسب هذا اختار الشاعر السحر ألنه النور الطارد للظلمة 

املعىن الذي سعى الشاعر أن جبسده نور الوعي الذي ينري الشعوب ويكشف �ارها من ليلها أما 

وهي ألفاظ جتتمع " ترقرقها""والفعل " األنوار " " األسحار " عن التأليف فقد جاور ليكسيم 

ع التكسري لتتناسب مع أنوار كما أن التنغيم داللتها على حمور النور ؛ وقد وردت على صيغة مج

   .الناتج عن صوت الراء املوزع املكرر بأكثر من كلمة بالبيت 

***  

  :السحر ـ ب 2

  :2قائال" سحر"وظف اجلواهري ليكسيم   

  حبيبيت منذ كان احلب يف سحر     حلو النسائم حىت عقه الشفق                    

وقد وظفه ضمن تركيب تصويري خاص إذ مزح بني أربعة ليكسيمات اشرتكت ثالث منها يف 

حلو ،وفهناك تشاكل داليل بني هذه الليكسيمات اذ  –سحر –وهي احلب " احلاء" الفونيممحل 

دل السحر على ظرف زمان حيث تعاضدا الليكسيمان يف  ادل احلب على عاطفة جمردة كم

يت متثل منطا انفعاليا خاصا وظرف الزمان ليأيت بعد ذلك تركيب وصفي اجلمع بني عاطفة احلب ال

                                                           
  64ص  3تونس ردي خيول اهللا ج  ، قصيدة،ديوان اجلواهري 1

  223ص  06حبيبيت ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  2
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اذ تعاضد مع املضاف إليه النسائم وهو ثاين عنصر " حلو" مجع فيه بني حمسوس متثل يف الذوق 

من الطبيعة يعاضد ظرف الزمان السحر فقد إنتظمت هذه الليكسيمات داخل نسق متحد 

على حد قول تودوروف حينما جعل للحب ذوق بقوله  ومنسجم مث إن الشاعر خرق سنن اللغة

وليشكل صورا تعرب عن مكنوناته أضاف خرقا ثانيا للسنن يف " كان احلب يف سحر حلو النسائم"

  حلق نازعا خلقيا متثل يف العقوق بالشفق وهذا اخلرق للسنن يعد جتديدا يف أف" عقه الشفق" قوله 

 la violation desولدت بفعل خرق السنن الرتاكيب اللغوية لتتشكل بىن تركيبية ت

normes  وهو منط إبداعي حيي الشعرية ويبعدها عن الركود من خالل توالد تراكيب جديدة

جلسارة اللغوية تنم عن تشاكل متجدد يفتح جماالت اتكشف أبعادا تصويرية جديدة وإن هذه 

  للغرابة اليت تتفيأ ظالل شعرية جواهرية خالصة 

                                               *   *   * 

 

 

  

  :الفجر ـ أ 2 

  :1الفجر يف قصيدة خلفت غاشية اخلنوع فقال " تطرق اجلواهري للكسيم 

  بنعيب فوهة بومة نكراء *** الندي �شمت  الفجريا ضحكة                      

انزاح بالفجر من داللة  الزمن إىل جمال اجلمال فأورده يف تركيب بالغي حيث شبه الفجر بالكائن 

وقد " ضحكة الفجر : " الضاحك ومل يذكره بل رمز له بصفة الضحك إذ كىن عن ممدوحه بعبارة 

تناسب طرفا الرتكيب فالضحكة صفة اجيابية دالة على السرور ،كاشفة للسعادة ،من عالمات 

                                                           
  219ص  4خلفت غاشية  اخلنوع ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
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فاؤل ،تناقض  التشاؤم أما الفجر فهو انقضاء ظالم الليلو إنبالج لنور النهار، �اية اجلمود الت

والسلب، وبداية احلياة واحلركة واالجياب ؛ إال أن ضحكة الفجر الواعدة واليت ترتقي يف سلم 

يف عجز ليقابلها " �شمت " اإلجياب سرعان ما تتالشى حينما تعلق به املتتالية الفعلية الواصفة 

كناية عن الطلقة " بنعيب فوهة بومة نكراء " البيت معىن ينحدر �ا يف سراديب السلبية 

الرصاصية القاتلة للممدوح ؛ ويعد هذا التقابل سنة رثائية مطروقة اذ يتدرج الشاعر يف ذكر مناقب 

 .     ممدوحه لينكسر يف سلبية بكائية مرة  

 

 

                                                  

 

 

  

 

 

 

 

***  

  : الفجر ـ ب   2
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   :1الفجر يف قوله"ويف موضع آخر وظف اجلواهري ليكسيم 

  يهزه     كالفجر  يزحف من شقوق البابأسرى اىل الشك اليقني 

ضمن صورة فنية ليجعل منه معادال دالليا لليقني ويضفي عليه " الفجر" يوظف اجلواهري ليكسيم 

كتسب البيت يخصائص ينتهك �ا عرف اللغة فهو جيعل الفجر يهز ويزحف فيمده بطاقة داللية 

ي تولدت عنه الصورة الفنية اليت بقدر من خالهلا شعرية خاصة عرب هذا االنتهاك لعرف اللغة الذ

ما تولد اضطرابا يف سنن اللغة بقدر ما تكشف عن مجالية يف التصوير وتفتح أفقا للشعرية جتعل 

ظهر يف تركيب قشيب انتجته قوة التخييل فهناك تناسبا بني اليقني والفجر فكالمها يالبيت 

جيايب ولد توازنا بني طريف الصورة ينحو حنو اإلجياب هذا التناسب اال اإلنسانمستحسن لدى 

الفنية وخاصة أن هذين الطرفني أحدمها حسي واآلخر معنوي فاملقابلة بني احلسي واملعنوي يف 

" الفجر" "اليقني "البداية تصدم العقل وتنتهي بتوضيح كشف جديد غري مألوف فتباعد الطرفني 

وهكذا "   2ال عبد القاهر اجلرجاين تباعد احلسي واملعنوي يكسب الصورة قيمة فنية ويف ذلك ق

  "اذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بني الشيئني كلما كان أشد كانت إىل النفوس أعجب

***  

  :الشروق 3 

  3: يوظف اجلواهري ظرف الزمان الشروق يف تركيب تقابلي فيقول  

  من الشروق أو الغروب *** الفاتنات مبا اقتبسن                         

معرفا باأللف والالم على أنه تعاهد مع املتلقي على شروق حمدد " الشروق "يورد ظرف الزمان 

فانزاح به من جمرد الداللة الزمنية اىل " اقتبسن"مع الفعل "الشروق "تداوله و املتلقي،وقد تصاحب 

،مث مطط البيت ليمتد اىل الغروب كاشفا تطابقا زمنيا " الشروق"ئية مستمدة من مجال داللة احيا
                                                           

   09ص ، 06ج ،طيف حتدر يوم الشمال ،، قصيدة،ديوان اجلواهري   1
   130أسرار البالغة ص :عبد القادر اجلرجاين   2
 51ص  5لبنان يامخري وطييب ج، قصيدة،ديوان اجلواهري  3
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توازى فيه الشروق والغروب ليشكل من خالل توظيف ظرف الزمن فضاء مجاليا تستقطر منه 

  شعرية البيت

                                     *     *    *  

  :  الضحى4 

صف ال يكتفي بنشاط الفعلية ومما يثريه من حدث وحتديد زمين حينما جيتهد اجلواهري يف الو 

ضمن اجلملة امنا يعضده مبحددات ظرفية  زمانية ومكانية منشأ�ا أن توسع وتكثف الداللة 

  :  1وكنموذج لذلك قوله

  رأد  الضحى والندى والرمل والطني *** حىت نزلنا بساح منك حمتضن                 

ليدل " الضحى " الذي عرف  بإضافة " رأد" اىل املفعول به " حمتضن" ل فقد تعدى اسم الفاع

على الظرفية الزمنية ، مث  عطف بالواو الندى والرمل والطني هذه االرتباطات النحوية اليت وزعت 

الدوال يف تنظيم حمكم وحلمت البنية الرتكيبية لتستجمع أطراف الداللة املبتغاة اليت ال تتصور 

مادامت الداللة  ال تتجلى من خالل الكلمات ومادام : "  2حيث يقول آيزرخارج املركب 

مسلسل القراءة ال ميكن ان يتصور يف مطابقة العالمات اللسانية املعزولة فان ا�موعات املشكلة 

فجمع الشاعر لوحدات معجمية تباينت دالال�ا كاجلمع بني " هي اليت جتعل فهم النص ممكن 

لتتولد داللة جديدة من تشاكل هذه البىن " الطني"و "الرمل"و "الندى "و" الضحى"ظرف الزمان 

  حتدد مقصدية الشاعر وتتقاسم الداللة املنشطرة عربها 

*    *    *  

   :الصبح 5 

                                                           
 200ص  4ياأم عوف ج  ، قصيدة،ديوان اجلواهري 1
2 Iser wolfgang : L' acte de lecture theorie del'effet esthetique  p 218 
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  :1بداللة إحيائية يف قوله " الصبح " يوظف اجلواهري ليكسيم 

  حىت تشابكت األنوار والظلم*** تعسر الصبح واستعصت والدته 

كظرف زماين  اىل داللة احيائية استمدت من التوظيف البالغي اذ " الصبح" عدل الشاعر بداللة 

استعاض عن النصر بالصبح  وكىن عنه يف الرتكيب الذي جاوره  باملولود الذي استعصت والدته ؛ 

ان ركم  الصور يعد تكثيفا للخيال وسبحا يف سراديب االحياء قصد القبض على الدالالت 

دة هذا اخلرق للغة املعيارية ترتب عنه بناء جديد لبىن جديدة استحدثت على انقاض  اللغة الشار 

املتعارف عليها فأمد�ا حبياة كلها عنفوان وغضارة ال نكاد  نعثر ببنية البيت على أثر للخطاب 

وممارسة  الذايت فاالنغماس  يف اهلم القومي دفع  باألنا اىل االنصهار يف بوتقة القضايا االنسانية

االنفتاح على املوضوعية املاثلة يف الذود عن احلق يف الوجود ومناشدة احلرية ؛ من املصاحبات 

  :2النور والظلمة وقد ذكرمها املتنيب يف قوله " الصبح " اللغوية للكسيم 

  ووجه يعيد الصبح والليل مظلم *** بفرع يعيد الليل والصبح نري                

لصبح بالنور  كما ارتبط ذكره بالظلمة أما عند اجلواهري  فتشابكت األنوار فقد ارتبط ذكر ا

  : 3والظلم و صاحبا الصبح ، فتناص يف هذا املضمار مع بشار بن برد بقوله 

  وما بال  ضوء الصبح ال يتوضح *** خليلي ما بال الدجى ال تزحزح                 

اجلواهري تعسرت والدته هذا التناص على مستوى املعىن فاذا كان صبح بشار اليتوضح فان صبح 

اعتمد له اجلواهري انزياحا عن اخلط املعياري للغة اذ خرق الشاعر العرف اللغوي ليبين تركيبا 

جديدا حيث وظف االستعارة كأداة بالغية فاستعار مفهوم استعصاء الوالدة وأضفاه على الصبح 

  رد حىت يضطلع البيت ومن مث القصيد بالوظيفة الشعريةفسكب املادي احملسوس يف املعنوي ا�

                                        *     *     *  
                                                           

  253ص  5اخلطوب اخلالقة ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
 117املتنيب  الديوان ص  2
   208بشار بن برد الديوان ص3
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  : الهاجرة 6 

، ذكرها اجلواهري يف  1اهلجري واهلجرية واهلاجرة ، نصف النهار عند زوال الشمس اىل العصر 

  :  2قوله

  صفينايوينا و يف اهلاجرات فري *** وغاض نبع صفا كنا نلوذ به 

إن البحث عن الداللة يضطرنا أن ننهل من اجلرأة ما جنسر به على كسر قيد البحث احملايث  

لنسيق املعىن خارج أسوار حدود البيت فالنبع و اهلاجرة رمزان وظفا إلدراك داللة حبلت �ا البنية 

  العميقة ومل يوظفا معياريا 

  

  

  :3وضعا له أصال ودليل ذلك قوله   عما

  وغاب جنم شباب كان يهدينا*** من العمر نوء كان يرزمنا  خبا

فيتضح جليا أن النوء والنجم وظفتا جمازيا ال تسرب أغوار داللتها دون أن ندلف يف أعماق  ا�از 

، وكذلك ليكسيم اهلاجرات انزاح به اجلواهري عن معناه  األصلي ليصطاد داللة زئبقية ال يقبض 

اعر بتوظيف ا�از  حىت تتسع داللتها لتعرب عما انشطرت به داللتها عنها بيسر فاحتال هلا الش

  من حر وضمأ وما استصحبهما من معاناة 

                                          *    *   *  

  :  العصر7  

                                                           
 بن منظور لسان العرب مادة هجر  1
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  : 1العصر زمن من النهار وهو العشي اىل امحرار الشمس وقد وظفه اجلواهري قائال

  وكنا من سابق أحالمه *** كان مقهى الرشيد موعدنا عصرا                         

احتلت احملددات الزمانية واملكانية حيزا مهما بالبيت وذلك قصد كشف انفعال احلنني ، فمن 

" كان " أما احملددات الزمانية فتعددت فمنها ما أنيط بالفعل " مقهى الرشيد " احملددات املكانية 

؛ يف صدر هذا " عصرا"وظرف الزمان" موعدنا " املاضي واسم الزمان الذي يدل على الزمن 

هذا االركام " عصرا "مقهى الرشيد وداللة ظرف الزمان "البيت قابل الشاعر بني داللة اسم املكان 

  .للمحددات الزمكانيةأسهم يف كشف داللة احلنني فاسفرت عن الوظيفة االنفعالية للبيت 

                                        *     *    *  

  :األصيل  8 

  2: األصيل هو الوقت بعد العصر اىل املغرب ذكره اجلواهري يف قصيدة يا أم عوف بقوله 

  ومن أصيل على مهل حييينا *** البد من مطلع للشمس يفرحنا                       

وبظرف "مطلع "اجلواهري باسم الزمان مما يتوسل لبلوغ الداللة املتوخاة احملددات الزمنية وقد توسل 

مطلع "،هذا التقابل الذي انبنت ثنائيته على أساس التناقض التكاملي بني " أصيل "الزمان   

يبدي امتداد الفرحة واإلحياء عرب مسار الزمن النهار وحىت يفلق " األصيل "ومقابله " الشمس 

ج االحياء الفين الكامن وراء تشاكل  اسم مجالية الداللة فقد اعتمد على فضاء الزمن كآلية النتا 

كما قد ربط الشاعر بني مطلع الشمس " األصيل " وظرف الزمان " مطلع الشمس " الزمان 

والفرحة ولطاملا اعترب بزوغ الشمس مصدرا لتحرير اإلنسان من ربقة الظالم وقد ينزاح بداللته من 

لة االحيائية واليت جتعل من الشمس رمزا الداللة املعجمية اليت وضعت له أصال إىل فضاء الدال

                                                           
 480ص  1ج )ليلة من ليايل الشباب ( النزغة ، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
 202ص 4يا أم عوف ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  2
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فالرمز هو اللغة اليت تبدأ حني تنتهي لغة القصيدة ((   1: للحرية حيث يقول مصطفى السعدين 

  )) . قراء�اأو هو القصيدة اليت تتكون يف وعي القارئ بعد 

*** 

 

  :الغروب9  

، وظفه اجلواهري كمعادل "غروب الشمس "من رموز االحياء بالتالشي واالضمحالل ظرف الزمان 

  2:داليل لركود النفس يقول 

  .منهم وفجرهم واهلبوب *** يتساوى غرو�م وركود النفس 

حيث حيتل ضمن البنية النحوية حمل "الغروب "يف سياق وصفي يوظف الشاعر ظرف الزمان 

اورة بني الفاعل لفعل التساوي ويعطف على ركود النفس ليشخص معىن شد انتباه الشاعر هذه ا�

الغروب والركود ناشئة من دالالت جزئية مشرتكة بيت املتجاورتني منها أن الغروب يرد يف �اية 

اليوم كذلك الركود يأيت بعد النشاط والشمس تبدو ثقيلة تتجه إىل �ايتها كذلك الركود ثقال  

ليه الدكتور نور ومخود هذا ما يدل على أن عملية اختيار املتجاورات كانت إرادية وهذا ماذهب ا

عملية االختيار هذه تتضمن معىن الصنعة يف الكالم بوعي ((  3:الدين السد بقوله 

حسن االختيار هذا نشأ عنه انسجاما بني خمتلف بىن البيت املناطة حبمل الداللة .))وإدراك

والقصد فقد استطاع اجلواهري ان ينقل أحوال أهل القرية العراقية عرب هذا الرصف األنيق 

 .للمتتاليات والتوظيف اهلندسي للتقنيات التعبريية كتوظيف ظروف الزمن 

                                  *     *     *  

                                                           
  71البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث ص : مصطفى السعدين . د 1
  147ص  2القرية العراقية ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  2
 66ص 2األسلوبية وحتليل اخلطاب اجلزء : نور الدين السد .د 3
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  :الشفق 10 

الشفق هو تلك احلمرة ما بني املغرب والعشاء ذكره اجلواهري يف ((   1:عرفه ابن منظور بقوله 

   2:عدة مواضع منها قوله 

  تبدو أثنائها وتغيب*** األمحر  وتراها وشعلة الشفق

يف تركيب حنوي أورد الشفق كمضاف إليه ، لينشأ عنها تركيب بالغي مثثل يف التشبيه البليغ من 

وهي القبسة من النار اليت تتقد محرة ؛ " الشعلة " باب إضافة املشبه اىل املشبه به حيث تناسبت 

ان الزمتان للطرفني  ، ومل يكتف الشاعر �ذا صفت"مع الشفق الذي تتألأل محرته ، فالنور واحلمرة 

األمحر ، " الرتكيب بل راح يركز على داللة النور واحلمرة ممططا العبارة مكررا املعىن ليمتد اىل صفة 

مثة ما يربر للتكرار وجوده انه يسهل استقبال الرسالة { :  3وخبصوص هذا التكرار يقول غرمياس 

  .فاعتماد على التكرار كوسيلة إلبالغ املتلقي حىت يرسخ الداللة املتوخاة } 

***  

  :الليل  ـ أ 11 

تعددت التوظيفات وتعددت الدالالت فمنها الركون اىل السكن ، اهلدوء بعد الضجة  صخب  

  : 4من بني خمتلف توظيفات الليل قوله النهار  ومنها احلزن واالسى ؛

  ظلمة الليل عن شعوب رقود*** بالسىن دافقا من الشرق ميحو 

                                                           
 لسان العرب مادة شفق : بن منظور  1
 145ص  2القرية العراقية ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  2
   }مركز االمناء احلضاري {   72االسلوبية وحتليل اخلطاب ص: منذر عياشي . د  3
 74ص  5أنتم فكريت ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  4
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، فوظف   connotativitéانزاح بالداللة من املستوى املعجمي املعياري اىل مستوى االحياء  

رك هذه الكناية تد" ظلمة الليل " ليكسيم الليل يف تركيب بالغي حيث كىن عن التخلف بقوله 

فظرف الزمان الليل وظف  } عن الشعوب الرقود { داللته مما  صاحب هذ املركب من جماورات 

كرامز للعتمة ودامس  الظالم املعادل لرقاد الشعوب وختلفهم عن ركب احلضارة ،وقد مت اختيار 

حممد . ، ويذهب د" شعوب رقود "ليكسيم الليل ملناسبته للظلمة وتشاكله دالليا مع عبارة  

بأن الدراسة التطبيقية تبني أن الرتابط با�اورة مكون أساسي لصياغة الشعر { : اح اىل القول مفت

وقد مت يف بيت اجلواهري )) وميكن أن يرى على مستوى األصوات والكلمات والرتكيب واملعىن 

على مستوى الرتكيب واملعىن ، أما على مستوى الصوت فقد انسجمت بناه املوسيقية  لتشكل 

  .اعا اعتمد  موسيقى حبر خفيف ايق

  ظلمة الليل عن شعوب  رقود***       بالسىن دافقا من الشرق ميــحو                

         /o //o/ .o//o//.o /o//o/o      /o //o /o// .o//o/ .o//o/o 

  فاعالتـن  متفــعلن   فاعالتـن             فـاعالتـن متـفعلن  فاعالتن             

***  

  :الليل ـ ب11

  : 1وظف اجلواهري ليكسيم الليل يف قوله

   األحقابهي شر ما زرعت يد              حلمت به سود الليايل حقبة                   

إن الرتكيب اإلضايف سود الليايل اعتلى حنويا ريادة مركزية يف اجلملة اذ يؤدي دور الفاعلية وقد  

شحن بداللة بالغية كنائية ،هذا التعبري الكنائي القائم على جتاذب بني معىن اللفظ احلقيقي و 

تناسقا بني  املعىن الذي انبنت عليه قصدية الكاتب حيث يرمي إىل الداللة الكنائية،مث إن هناك

                                                           
   09ص  06طيف حتدر يوم الشمال ج  ، قصيدة،ديوان اجلواهري 1
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الدالالت اجلزئية و الداللة الكلية فداللة ليكسيم الليايل جتتهد يف الكشف عن البعد الزمين 

«  1وتعاضدها يف ذلك داللة ليكسيم حقبة وذلك ما ذهب إليه اإلمام عبد القاهر اجلرجاين بقوله

وتالقت معانيها  ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها يف النطق ، بل أن تناسقت دالال�ا

فغرض اجلواهري ينظم كالمه و توايل لفظيت الليايل و احلقبة .  »على الوجه الذي اقتضاه العقل

تناسقت من خالل هذا الرتتيب داللة خاصة وتالقي معىن حمدد حيث اقتضاه منطق خاص 

ة للبيت إذ تعد ويتعدى التناسق يف نظم البيت اىل كل الليكسيمات ا�اورة و املكونة للبنية اللغوي

  الليايل بؤرة الرتكيب وجتري يف فلكها خمتلف الليكسيمات 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                           
   35عبد القاهر اجلرجاين دالئل اإلعجاز ص   1

 الليالي

 

 سود حلمت

 حقبة



298 
 

فالفعلية اليت أنيطت �ا بداية اجلملة و املتمثلة يف حلمت ترتبط ارتباطا وثيقا بالليايل حيث 

اىل كل مكونات بنية الصدر يف البيت التجاذب املعنوي البالغي و التجاذب النحوي املمتد 

فهناك ارتباط املضاف باملضاف إليه وارتباط الداللة  الزمنية هذا ما أنتج حسن التجاور و السبك 

  .ومتانة الرتابط  

*** 

 

  :الضحوة والغسق 

    :1وظف اجلواهري ليكسيم الضحوة والغسق قائال 

  الضحوة الغسقتزيدنا ثقة بالنفس ضائقة      كما يزيد مجال 

  الضائقة              تضاد                         الثقة بالنفس                

  

  

  الغسق               ماحتت التضاد               الضحوة                       

  

بني  إن هذا املربع ميثل التمفصل املنطقي ملقولة اجلواهري اليت بنيت على نسق عالقات قامت

الضائقة وقد أعطاها " مع موقف " الثقة بالنفس " ثنائية داللية األوىل أساسية متثلت يف تضاد 

تمثلة يف مليقابلها بثنائية داللية   valeur positionnellesاجلواهري قيمة موقعية أوىل 

الغسق "الضحوة " الصورة التوضيحية اليت تكشف ما حتت التضاد والذي متثل يف الوحدة الداللية

                                                           

  225ص 06قصيدة حبيبيت ج، قصيدة،ديوان اجلواهري  1 
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فتتولد دالالت خمتلفة منها تناقض الثقة بالنفس الكاشف للصمود والقوة واجللد مع الغسق الذي "

لية كما تتولد ينم عن الظلمة وهي عنصر سليب يقابل الضائقة كطرف يف الصورة التشبيهية التمثي

داللة تشبيه الثقة بالنفس بالضحوة لتنشطر اىل دالالت خمتلفة منها النور والوضوح حيث 

تستجمع  يف داللة اجلمال واالزدهاء الذي ينحو منحى إجيايب  مناقض للمنحى السليب الذي 

ية العميقة لنص ، لينتهي اىل القيمة الداللية الكامنة يف البن" ضائقة غسق " تولده داللة الثنائية 

البيت املعربة عن ازدهاء ومدح الشاعر لزوجته بصربها على الشدائد واحملن حيث يضطلع البيت 

 .بالوظيفة االنفعالية اليت جتسد بؤرة شعرية البيت 

***  

  

 :  الحقل المعجمي ألسماء األعالم 3

االمسية كذات فاعلة إذا  كانت اللغة تعتمد على  احلدث والزمن يف تفاعلها فهي ال تستغين عن 

يف احلدث اللغوي وبالذات أمساء  األعالم ملا هلا من تداعيات و تأثريات  يف مسار اللغة وخاصة  

يف اخلطاب الشعري ، فأمساء األعالم تقرر حقائق وتزيل إ�امات أل�ا تقيد األحداث بفاعليها  

يف داللتها   اجتهتوخمتلفة   ومفعوليها وظروفها ، وديوان اجلواهري وشي بأمساء ألعالم كثرية

ومقصديتها إجتهات  ضربت يف خمتلف اآلفاق ، وانقسم معجم األعالم يف ديوان اجلواهري إىل 

فقد جزأ�ا اىل  اإلحياءأعالم اإلحياء و أعالم األخبار ، أما أمساء أعالم  : نوعني من أمساء األعالم

  : حقلني فرعيني 

  

***  
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  : ألسماء أعالم  اإليحاء من الثقافة العربية اإلسالمية الحقل المعجمي الفرعي: 1 ـ3

  :آدم ـ   أ  

  :1عليه السالم يف قصيدة  يا أم عوف بقوله "آدم " ذكر الشاعر اسم العلم النيب 

  خوف الشرور الضحايا القرابينا   *** واألقوام مزجية " آدم" من عهد                      

كمعادل داليل للماضي السحيق داللة على نقطة البدء يف "  آدم" وظف اجلواهري اسم العلم 

مسار ممتد إىل اآلن احلاضر ، يستمد هذا الرمز داللته من ورودها يف تركيب حنوي، حيث حلت 

" آدم " حمل املضاف إليه ملضاف العهد  الذي اكتسبت منه داللة الزمن وعطفها اسم العلم 

املمتد عرب الزمن وتسييق اللكسيم حىت تظهر داللته أشار بداللة أصل بدأ تناسل وتكاثر البشرية 

فالكلمة تكسب داللتها من السياق املتفاعلة فيه وهذا القانون العام { :2اليه د حممد بنيس بقوله 

ينطبق على وضع الكلمة يف نص أديب أو غري أديب ولكن يقودها ربطها مع غريها من الكلمات 

استمد داللة خاصة من خالل تسييقه )) آدم (( ليكسيم ف} إىل إظهار انفصاهلا الداليل 

  وعالقاته مع جماوراته من بىن تركب منها البيت  

                                         *    *    *  

  

  : ب ـ حواء 

  3: بداللة خاصة يف قوله )) حواء ((وظف اجلواهري الوحدة املعجمية 

                                                           
  203ص  4يا أم عوف ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
 } دار توبقال الدار البيضاء املغرب {  162الشعر العريب احلديث بنياته وابداالته ص: د ـ حممد بنيس  2
  217ص  4خلفت غاشية اخلنوع ج   3
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  من آدم جاءت ومن حواء *** ومرارة الثكل املقدس ارثة                          

يستقطر اجلواهري من جتربة فقدان الزوج املرة داللة قدم تكرار التجربة عرب الزمن بتوظيفه السم 

اليستحضر من " حواء "العلم حواء هذا التوظيف يعد عدوال دالليا ، فذكر اجلواهري السم العلم 

  .ليدل على قدم مرارة الثكل  إحيائيةاستقطر له داللة إمنا  إخباريله املسمى بغرض خال

***  

  : ج ـ قابيل

إن للثقافة الدينية دور يف تشكيل الرؤية الشعرية اجلواهرية وقد تناثرت بصمات هذه الثقافة عرب 

  1: مدونته الشعرية فقوله 

  رمز اصطراع احلق واألهواء *** وكل ضحية " قابيل " من عهد                    

توظيفا احيائيا فانزاح بالليكسيم من داللته املعجمية اىل داللة " قايبل "وظف اجلواهري اسم العلم 

اكتسبها اسم العلم من خالل ماقرتن به من قصة ثأر وقتل مع أخيه هابيل فأراد الشاعر أن يدلل 

تكثيفا لتناسل الفكرة واملوروث " قابيل " لصراع الدائم بني بين البشر ، حيث رمز هلا بذكر ل

  الثقايف الديين 

                                        *     *    *  

  :  د ـ  مريم

  عذراء حينما أراد أن يعرب  اجلواهري عن الطهارة والعفة مل جيد هلا من معادل داليل أرقى من مرمي ال

   2:فوظفها �ذه الداللة قائال 

  من ا�د مامل حتز مرمي*** وأن البغي الذي يدعي                       

                                                           
  217ص  4خلفت غاشية اخلنوع ج  1
 259ص  3أخي جعفر ج  2
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حتز مرمي أما : بغي يدعي وطرفه الثاين يف العجز : توازى الصدر والعجز يف تقابل طرفه األول 

  شر أجزاء من بنية البيت  نقالعنصر املشرتك بني النقيضني فهو ا�د ، وحىت تصطاد املقصدية  

   

  

لنكشف جوهر الداللة فالبغي يدعي والفعل يتناسب مع سلبية االسم البغي فجعل فعله جمرد 

حتز مرمي فقد اختار له فعل حتز مبعىن االكتساب جبدارة واستحقاق ، هذا "ادعاء ، أما فعل بنية 

إىل التدرج يف تقشري دوال بعض أجزاء بنية البيت للوصول إىل مدلوال�ا هو اجلسر الذي نعرب منه 

مقصدية الشاعر حيث رمز باسم العلم مرمي اىل العفة وطهارة   اليت استجمعها رمز اسم العلم 

  كدال اختزنت مدلوله من الثقافة الدينية " مرمي "

                                          *    *    *  

  :صهيب  - هـ 

  :   1ذكر اجلواهري صهيب يف قصيدة يا أم عوف قائال   

  ودنا صهيب وإنه إلمام *** لزكا أبو هلب وكان مرمجا                        

والم التوكيد "  إن"ليوطن الداللة املنشودة ارتقى إىل ضرب اخلرب اإلنكاري بتوظيفه أدايت التأكيد 

املتصلة بإمام وقد وظف صهيب ليس لداللة إخبارية إبالغيةإمنا انزاح بداللة اسم العلم إىل فضاء 

حياء إذ رمز به لألعاجم األغراب ، وكشف رفض الدعوة القبلية الضيقة اليت تدعو إىل العنصرية اإل

                                                           
 279ص  3يوم الشهيد ج  1

المجد 

تحز مریم  بغي بدعي  
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بإيراده أليب هلب ليدل على عالقة القرابة القوية اليت جتمعه برسول اهللا إال أنه ملعونا مرمجا ،أما 

ليل مقرب صهيب فيقابله بداللة قيمته العظيمة رغم انه أعجمي غريب فهو إمام زكي وصحايب ج

  من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

                                          *     *    *  

  :  وـ المعتصم

كمعادل داليل للمنجد األيب مليب الصريخ املنقذ  يف " املعتصم " وظف اجلواهري اسم العلم 

  :1قصيدة اخلطوب اخلالقة قائال

  . معتصممن قبل أدركها يف الروم *** س  صارخة ولب يف جنبات القد               

دون غريها أل�ا حتمل داللة خاصة متثل قيمة من قيم "املعتصم "اختار الشاعر الوحدة املعجمية 

املروءة عند العرب ،اذ متثل النجدة واإلنقاذ ولطاملا تفاخر العرب �ذه الصفة وعدوها من مكارم 

وحقه أن يأيت "املعتصم " خيية استغلها الشاعر وأخر ليكسيم األخالق هذه الداللة الثقافية التار 

أوهلما استقامة الوزن وثانيهما إنشاء القافية : تاليا للفعل أدرك ومت هذا التأخري لسببني إيقاعيني 

  . املعتمدة على امليم كروي بنيت عليه القصيدة

***  

  : زـ حاتم

  :2يستغل اجلواهري رموزا متثل قيما أخالقية منها حامت يف قوله  

  وتبدلت ملكارم أحكام *** ومضى احلداة حبامت ورهطه                       

                                                           
 255ص  5اخلطوب اخلالقة  ج ، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
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مبا " حبامت " مركزيا بالبيت، ألن خمتلف بىن البيت حتيل اليه فاجلار وا�رور " حامت " يعد ليكسيم 

مرتبطان معنويا حبامت ؛ وبالتايل " تبدلت ملكارم أحكام" العجزسبقهما وقد عطف على رهطه، أما 

فالوحدة املعجمية حامت هي الدال العائم على البنية السطحية الذي يوصلنا إىل كنه البنية العميقة 

املتمثلة  يف تغري مكارم القيم ، أما لكسيم حامت  فيحيلنا دالليا على قيمة الكرم فهو رمز اجلود  

  .وظفه اجلواهري ليستقطر منه هذه الداللة والعطاء لذا 

                                         *     *     *  

  :  ح ـ صالح الدين

  : 1يذكر صالح الدين قائال "  ذكرى  املالكي "يف قصيدة 

  إخبار " صالح الدين " وصمتها عن *** مألكة " بين مروان "جالهلا عن           

بني صمتها وإخبار يكسبها داللة خاصة ال تنيلنها البنية " صالح الدين " العلم إن وضع اسم 

السطحية  يف يسر إمنا بعد ألي وتنقيب يف متاهات البنية  العميقة منتلك كنه توظيف اسم العلم 

فهو مل يوظف ليحيلنا على الداللة الذاتية اإلخبارية إمنا ما حيمله هذا االسم من " صالح الدين " 

ل التاريخ وبصمته الثقافية اخلاصة اليت تعد رمزا داال على االنتصار هي ما حتبل به  الوحدة سج

املعجمية وتضعه يف مهد البيت ليكون ابن السياق والرمز حيمل هويتهما ويتشكل بقالبما اخلاص 

.  

  

***  

  عنترة

  : 1يوظف اجلواهري اسم العلم عنرتة قائال
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  "عمرو"صمصام أنا ليس يل عسال عنــتـرة وال 

ليست الوظيفة املناطة بالبيت إخبارية إّمنا هي كاشفة للحالة االنفعالية للشاعر حيث جعل من  

معادال دالليا للقّوة، فغدت هذه الصورة تعبريا كنائيا عن ضعف قوة الشاعر " عسال عنرتة"تركيب 

 صورة تشدُّ عضدها و مل يكتف اجلواهري �ذه الصورة كمعادل داليل للضعف بل راح ميططها إىل

اليت تصب يف البؤرة الداللية ذا�ا ،فهي صورة " صمصام عمرو"و تقوى داللتها فأضاف عبارة 

شعرية وظفت التعبري الكنائي عن ضعف قّوة الشاعر حيث أن التكرار يكون ممجوجا إذا كان لوكاً 

ح أو ترادف أو متطيط ملعاين استقصت داللتها من العبارة األوىل و مل ترتكنا حباجة إىل إيضا 

للمعىن ، لكن اجلواهري كان حباجة إىل الرتكيز عن بؤرة داللية خاصة و حمددة لذا مل يكتف 

بالعبارة األوىل بل راح ميطط املعىن موظفا صورة ثانية تعزز قصدية الداللة اليت استهدفها فقد 

حيث " الرمح"لغة هو والعسال " عسال"يف تركيب إضايف فأضاف  له " عنرتة "وظف اسم العلم 

الدال العائم " عنرتة " جعل أيقونة القوة وبؤرة الداللة املستقصدة  مضافا إليه، فإذا كان اسم العلم

تشكل أيقونة من أيقونات فوق بنية البيت السطحية فإن إحياءاته كرمز للقوة وا�ا�ة وعملة للنصر 

ثل هذه الدالالت وليس أدل على ذلك من الصورة الشعرية العربية فلطاملا وظفت كمعادل داليل مل

يف  2تناص اجلواهري  يف توظيف الداللة ذا�ا  مع صاحب العقد الفريد ابن عبد ربه األندلسي

  :قوله

  إقدام عمرو وبأس عنرتة       يعجز عن كيده وعن حيله

عسال " هريفعبارة بأس عنرتة تدور يف نفس الفلك الداليل الذي تدور يف فلكه داللة عبارة اجلوا

 .  فكالمها يوحي بالقوة والعراك" عنرتة 

                                            *    *    *  

 

                                                                                                                                                                                
   46ص 07آليت ج، قصيدة،ديوان اجلواهري  1
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  الحقل المعجمي الفرعي ألسماء أعالم االيحاء  األجنبية   2ـ3

                                    

  :بلفور 1ـ2ـ3

  :1ذكره قائال " بلفور " من أمساء العلم األجنبية 

  يف �ويدها قطعا" بلفور"وعد *** جيل تصرم مذ أبدى نواجذه 

" فلكسيم . إن القصيدة اجلواهرية حافلة باألحداث التارخيية تستجمع ذكرها رمزا بامساء صانعيها  

حيث وعد لورد آرثر جيمس بلفور  1917نوفمرب 02إحالة  تارخيية على صانع حدث " بلفور 

مرتبطا بوعده الشهري الذي حييل على " وعد لبلفور " " مركب  "اليهود بوطن وقد ورد االسم يف 

احلدث التارخيي  فالداللةتتجاوز اسم العلم  اىل احلدث التارخيي الذي إنزاح به من داللته املعجمية 

ن الوحش املفرتس الذي يظهر نواجذه فريتقي اىل التوظيف بالغي حيث ركب االستعارة املكنية ع

احلدث من التوظيف اإلخباري إىل الوظيفة االنفعالية اليت تقدح يف احلدث وتبدي امتعاض الشاعر 

  .منه

                                      *      *     *  

  : أرسطو 2 ـ2ـ3

لقب باملعلم األول نسب اليه املدرسة أرسطو أشهر فالسفة اليونان واضع قواعد الفلسفة واملنطق ، 

انتساب العلم وخصها بقصيدة يشيد فيها باملعلم واملتعلمني ومنها " بنت رسطاليس " الثانوية بقوله

  2: قال 

  تلد البنني فرائدا وخرائد *** يابنت رسطاليس أمك حرة                      
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األبوة للمؤسسة الرتبوية اليت ميتدحها ، يف إطار علمي فاستمد منه روح "أرسطو "وظف اسم 

ليكسيم رسطاليس يف البؤرة الداللية للبيت أما النداء فيكشف التعبري ا�ازي الذي  1حيث متركز

ورد فيه مركب بنت رسطاليس فهذا الرتكيب جماز مرسل عالقته املكانية فهو يكين عن أهل 

فه برتكيب إحيائي آخر كان متطيطا لفكرة األبوة املدرسة ، مل يكتف �ذا الرتكيب اإلحيائي إمنا أرد

تلد " تناسلت الرتاكيب من هذا النمط اإلحيائي لتمتد إىل عجز البيت"أمك حرة : "حني قال 

هذا النسق اإلحيائي املتواتر ولد انسجاما بني الرتاكيب املتتالية فاغتىن االختيار بالتأليف " البنني 

ت الدوال إال إشارات عائمة ملدلوالت منزلقة يف غياهب البنية فما كان((بني خمتلف بىن البيت ، 

  2))العميقة

                                

 

*      *     *  

  : كسرى 3

ال يقطف اجلواهري من أعايل الدوح إمنا نلفيه أحيانا وقد دنت قطوفه، فحىت يعرب عن داللة 

العظمة والرفعة مل يضرب هلا أكباد اإلبل إمنا أكتفى مبديده جلوار العراق لبالد فارس يقطف معاين 

ملهندس  العظمة من داللة أمساء حكامها التارخييني ويوظفها داخل فسيفساء هندسية ال تتأتى إال

  :3لغة حاذق، لرجل روض صهوة احلرف وشوارد األلفاظ فهو يقول 

  كأين بعني الدهر قيصرا أو كسرى*** مشى الدهر حنوي مستثريا خطوبته 

" كسرى"إختار الشاعر لفظ كسرى لدواعي خمتلفة منها استقامة وزن حبر الطويلوإنشاء القافية

للقوة "لداليل فاسم العلم كسرى معادل داليل ؛ ومنه الداعي ا" الراء"وبناء الروي على حرف 
                                                           

  163األساوبية يف لغة الشعر العريب احلديث صالبنيات : دـ مصطفى السعدين  1
2 Leitch :Deconsrtuctive criticism p 11 
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؛ وتلك هي الدالالت اليت وظف اجلواهري من أجلها " واسع  امللك" وتعين بالفارسية" والرفعة

اسم علم كسرى ففي تقابل يثري املفارقة قرن بني ما استشار الدهر من خطوب ليبتلي �ا الشاعر 

وره بقيصر وهو حاكم  روماين يرتقي يف املرتبة مبا ينبغي أن ينزل بالعظماء ككسرى ؛ وقد  جا

ملصاف كبار القواد التارخييني ؛ فالتوازي الداليل بني امسي العلم كسرى وقيصر هو املقصدية اليت 

استحضرا من أجلها حيث يقابلهما ضعف الشاعر كنقيض يضيء خوار عزائمه وا�زامه ؛ 

مستثريا :"ويف قوله" مشى الدهر : " نية يف قولهوليصطاد الشاعر شارد الداللة وظف االستعارة املك

أما النركيب النحوي فقد اعتمد اجلملة " كأين " والتشبيه " عني الدهر : " ويف قوله" خطوبه

الفعلية يف الصدر الذي يعج باحلركة واالنفعال ليقابلها باجلملة االمسية يف العجز فأورد أربعة أمساء 

  كسرى وليستجلي دالالت ثابتة راسخة  متتالية العني ، الدهر ، قيصر ،

                                      *    *    *  

  :  شكسبير4 

وظف اجلواهري اسم العلم شكسبري للداللة على ما حيمله هذا االسم من احياء شحن به الرمز 

الذال فانزاح باسم العلم من إطار معجمي اىل داللة احيائية اكتسبها من االحياء الثقايف فهو قامة 

   1: من قامات الشهر الغريب ورب من أرباب الشعر املسرحي ، فيقول يف قصيدة احملرقة 

  وكانت لغى األكوان ختدمه نثرا *** وكان شكسبري خويدم شعره              

استهدفت به داللة احيائية استثارها املوقف القدحي فحىت يكشف "شكسبري " إن إيراد اسم العلم 

غضبه وامشئزازه من مدعي الشعر ومنتحليه استحضر اسم أحد أرباب الشعر وأردفه بصفة مصغرة 

لقدحية اليت تنم عن السخرية الالذعة ، إن توظيف أمساء أعالم أجنبية للداللة ا"خويدم " 

بدالالت احيائية يدل على اخلصب والثراء وموسوعية خزان الشاعر الثقايف  فهو الحتده حدود 

  اللغة وال تقف عتبات التاريخ حاجزا حيول بينه وبني امتداد الثقافة البشريةعرب األزمان واألمصار 
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                                                  *   *   *  

  :  اإلخبار الحقل المعجمي الفرعي ألسماء أعالم3 ـ 2ـ3

هذه األعالم هلا وظيفة إخبارية خالصة قلما تتجاوز داللة االسم على املسمى ، داللتها يف ذا�ا ، 

مساء أعالم يقتضي يف ذكرها تسلسل األحداث واندرجت يف نوعني أمساء أعالم أماكن وأ

  :أشخاص وقد مجعت أكثرها متثيال يف اجلدول اآليت 

  

  

                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 أسماء أعالم أماكن  أسماء أعالم أشخاص  

  ـ موسى

  ـ هارون

  ـالفراعني 

  ـ لوط 

  ـ داود

  ـ حممد 

  }عبد الناصر{ـ مجال 

  ـ غسان ـ البحرتي

  ـ أبو نواس

  ـ عمر بن أيب ربيعة

  ـ بشارة اخلوري

 ـ أبو العالء املعري

  ـ بغداد ـ العراق

  ـفلسطني ـ القدس

  ـ يثرب ـ مىن

  ـ الشام ـ دمشق ـ حلب

  ـ جلق 

  ـ لبنان

  ـ األردن

  ـ مصر  ـ االسكندرية

  ـ اجلزائرـ وهران

  ـ تونس ـ القريوان

 ـ اهلند
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  خــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــة
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  :الخاتمة 

وقد أخذت مين ، احلقول املعجمية يف شعر حممد مهدي اجلواهري معاجلةتناولت يف حبثي 

اعتمدت على  حيث،املعجم الشعري  قضاياأسعفتين على الوقوف عند القراءة  زمنا من

فكان حقل الطبيعة حقال قد امتد على ، اإلجراء اإلحصائي كأداة حلصر احلقول املعجمية 

، ارحبو وقمم  وماحواه سفح فجاب اجلواهري أرجاء الكون منحيز هام  ضمن هذا املعجم 

الواسع ضمن املعجم  وانتشاره وغناهنظرا لثرائه بفصل خاص  اإلنسان خصصت كما

العواطف الدالة على  "الليكسيمات"ملختلف  ةالداللي اتا حيدد التوظيفممو  ،اجلواهري

جال نظر كما ، دينية  أطروحات ثقافيةعن  ةمنبثق ةانفعالي اتقد جرت يف سياقف واحلواس

هو وجودها ضمن جمموعة  وخملوقاته من حيوانات سرح طرفه متأمال يف كون اهللاو الشاعر 

دالالت  اتسيميمهذه ال تحيث استمد خمتلفةوحدات رصفت يف نظم صور جماالت 

  ، ، يف النظم امن خالل موقعه خاصة

 ةإحيائي ةميتالغوي عوامل بني تنقلت حيث عميقة  بىنيف  غاصت احلقول املعجمية اجلواهرية

السطحية ، هذه الطاقة الداللية  بناهاخمتلف املعيارية العائمة على الت �ا عن الدال ابتعدت

فرادة  النصي نسيجالتسب �ا اكه و أسلوبهي اليت ميزت  وحداته اللغويةاليت بطن �ا الشاعر 

  : ومن نتائج البحث المستنبطة، ،أسلوبية 

إن العالقة القائمة بني  اجلواهري كفاعل الكالم والوظيفة الشعرية اليت ارتكزت على  ـ:ـ أوال

املشحونة باحلمولة الداللية النفسية  هي لون طاغي على أسلوب اجلواهري تكشف ية االنفعال

نزعته اإلصالحية املتمردة والثائرةعلى كل ألوان الظلم والقهر و رفض استغالل اإلنسان ألخيه 

  . اإلنسان

 املتلقيه سلطة جتاه تكسبأو  فعلته اجلواهري اليت أنيطت بالنص الشعري الثخونة مسة إنثانياـ 

شفافية اخلطاب إمنا هو خطاب امتلك الثخونة من خالل عدة عوامل منها  وابتعدت به عن

  االنزياحات على خمتلف تشكال�ا 

كشف التعالق النصي يف شعر اجلواهري على رصد يف   كان للتناص مسامهة فعالة  ـ فقد:  ثالثا

ل الشعري للتناص و مل يكن مرجعيته الثقافية ، ودرجات اإلتباع واإلبداع، من خالل الفع

جمرد اجرتار أو تكرار إمنا حوار خالَّق وإحياء ملعاجم أثبتت قدر�ا على التجدد  والتشكل 



312 
 

وقد شحن اجلواهري لغته الشعرية بروافد كثرية  .لتناسب خمتلف الظروف والبيئات واألزمنة

ن املؤثرات اليت ميكن أن منهاالرافد البيئي واملناخي ببعديهما اجلغرايف و التارخيي وغريها م

  .نستشف بصما�ا من خالل احلقول املعجمية

 التالتقاب فمختلفأدى التوازي دورا أساسيا يف إسرتاتيجية القصيدة اجلواهرية  ـ:  رابعا

 أوعلى  أساس التضاد  إما الداللية الوشائجتوازيا على املستوى الداليل حيث  انبنت  تشكل

التقابل ، فالفكرة تستجلى حينما يقابلها ضدها فهو الذي مييز حدودها ويكشف 

خصائصها ، فعالقة التقابل وان كانت ضدية فكل طرف إمنا يستمد هويته من الطرف 

  ،''وبضدها تتميز األشياء ''املقابل بل حياته كامنة يف وجود نقيضه وقدميا قالت العرب 

داة توليد الصور الشعرية وهي كنانة اجلواهري اليت يستل إن املخيلة اخلصبة هي أ:خامسا 

منها دافق السنن الذي جيد فيه القارىء غري قليل من املتعة الفنية والفائدة املعرفية اليت حنن 

عن كل ما  فهو شاعر رسايل ثائرمتمردواجدوها حني تفحصنا للبىن العميقة لشعر اجلواهري 

اليت اليقبض علي  الشاردة خميلتهأو يسعى لتكبيل   حيد حريته أو خينق شعريته املاردة

  شواردها إال من قيد أوابد الضاد

بني  تناسبا أنتجمبدأ التساوي بني حموري االختيار والتأليف  اجلواهري دااعتمإن ـ :  سادسا

والتناغم بني التعبري والفكر والنظم  االنسجامالصوت و املعىن، مما حقق للقصيدة اجلواهرية 

فلم يغد أي عامل من هذه العوامل مستقال إمنا ألبس الفكر حلة تعبريية تناسب مقتضياته  

 حيثحسن انسجام ومتاسك داليل كما صهر التعبري بتناغم وإيقاع رفلت �ما القصيدة يف 

 بوتقة الداللة ليصطاد يف تانصهر  اليتالتالحم النحوي واملعنوي وتالحم املقاطع الصوتية 

  .القصدية االنفعالية اليت هيجت جوانح الشاعر 

غّض الشاعر الطرف عن التعبري املباشر واجته به إىل الرمز الدال الذي ينقل الداللة  :سابعا

فارتقى بالشعر من رسم حروف إىل رسم أيقونات دالة انشطرت داللتها ، الوجدانية واملعرفية

حيث فوظف ظروف املكان وبطنها بدالالت ثقافية ، يف مسارب البنية الداللية العميقة 

اذ ارتقى من اخلطاب النفعي إىل اخلطاب ،من التعبري سلطة على القارئ  شكل �ذا النمط 

فأركم  ، من املعىن النصي املقروء إىل املعىن الالنصي  اإلحيائي فاجته باملتلقيالفين التأثريي 

  الصور وكثف اخليال 
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رق للغة فخ قصد القبض على الدالالت الشاردة اإلحياء يف غياهباجلواهري أدجل ـ : ثامنا

وما علق �ا استحدثت على أنقاض  اللغة  بناءا جديدا لبىن هذا اخلرق رتتب عنفاملعيارية 

فاكتسب املعجم الشعري اجلواهري ، فأمد�ا حبياة كلها عنفوان وغضارة يف عصر الضعف 

حيث حلقت أشعاره عرب أثري احلداثة خالعة  معان مستحدثة خلعت رتابة اإلتباع املمجوج

بعد موات  حلرف العريب ا فاستحيا وبعث، قبور املاضني  إىلاملشدود  املستكره التقليدوصم 

الطاقة التأثريية للمعجم تتناسب عكسيا مع درجة التواتر فكلما تكررت اللكسيمات ف

االبتذال وفقدت بعض  إىلضعفت مقوما�ا األسلوبية وفقدت شحنتها التأثريية ومالت 

فلم يكن  التكرار من السمات األسلوبية البارزة بالنص اجلواهري مجاليتها األدبية،فلم يكن

إىل  املتلقيتدفع  التوظيف واالستعمالالندرة يف ف  حممد مهدي ممن يلوك ماابتذل من اللغة

االصطدام  بعناصر جديدة تكشف ثراء معجم الشاعر وغناه بل دقته اليت تشكل أمامه  

هرمونية  نصية غري متكررة ، تولد لديه االندهاش الذي ينتقل به إىل اقتناص الشعرية  

الكامنة وراء جتدد  املعجم  الشعري وتنوعه  وابتعاده عن رتابة التكرار املمجوج الذي يسوق 

 ىل اإلمالل  و إضعاف اجلذوة الشعرية للنص وإمخادهاالقارئ  إ

ال نكاد  نعثر على أثر للخطاب الذايت حيث االنغماس  يف اهلم القومي دفع  ـ :  تاسعا

باألنا إىل االنصهار يف بوتقة القضايا اإلنسانية ممارسا االنفتاح على املوضوعية املاثلة يف الذود 

وحىت يفلق مجالية الداللة فقد اعتمد على فضاء الزمن ، عن احلق يف الوجود ومناشدة احلرية

ومبا أن اللغة حدث و   كآلية إلنتاج اإلحياء الفين الكامن وراء تشاكل  احملددات الزمانية

فقد أرسى اجلواهري أحداثه الشعرية اليت تنوعت حمطا�ا ، احلدث جيري يف سياق الزمن

حيث امتزج الزمن باحلدث لرتفل شعريته بزخم  ، دالزمنية بني املاضي واحلاضر واملستقبل املمت

فكري ومد عاطفي فكانت أمساء الزمن وظروفه حمددات سيجت معامل القصيدة اجلواهرية 

منها ما قصد  ، احتلت احملددات الزمانية واملكانية حيزا مهما باملعجم الشعري اجلواهري ف،

تعتمد على  احلدث والزمن يف تفاعلها فهي ال ؛ وإذا  كانت اللغةكشف انفعاالت كاحلنني

تستغين عن االمسية كذات فاعلة يف احلدث اللغوي وبالذات أمساء  األعالم ملا هلا من 

فأمساء األعالم أقرت ، تداعيات و تأثريات  يف مسار اللغة وخاصة  يف اخلطاب الشعري 

وديوان ، يها وظروفها أل�ا قيدت األحداث بفاعليها  ومفعول إ�اماتحقائق وأزالت 



314 
 

  تاجتاهااجلواهري وشي بأمساء ألعالم كثرية وخمتلفة  اجتهت يف داللتها  ومقصديتها 

مث إن توظيف أمساء أعالم أجنبية بدالالت إحيائية يدل على ،ضربت يف خمتلف اآلفاق 

ف وال تق اجلغرافيةدود احلفهو الحتده ، اخلصب والثراء وموسوعية خزان الشاعر الثقايف 

فديوانه عتبات التاريخ حاجزا حيول بينه وبني امتداد الثقافة البشريةعرب األزمان واألمصار 

  وجراب معجمه الشعريحوى أحداثا امتدت امتداد الزمن واتسعت اتساع اجللد
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 : مسار حياة الجواهري

م ، 1899ولد الشاعر حممـد مهـدي اجلـواهري يف النجـف يف السـادس والعشـرين مـن متـوز عـام 

والنجــف مركــز ديــين وأديب ، وللشــعر فيهــا أســواق تتمثــل يف جمالســها وحمافلهــا ، وكــان أبــوه عبــد 

احلسني عاملاً من علماء النجف ، أراد البنه الذي بدت عليه ميزات الذكاء واملقدرة على احلفظ 

ون عاملاً، لذلك ألبسه عباءة العلماء وعمامتهم وهو يف سن العاشرة؛حتّدر من أسرة جنفية أن يك

حمافظـــة عريقـــة يف العلـــم واألدب والشـــعر تُعـــرف بـــآل اجلـــواهر ، نســـبة إىل أحـــد أجـــداد األســـرة 

جـواهر " باسـموالذي يدعى الشيخ حممد حسـن صـاحب اجلـواهر ، والـذي ألّـف كتابـاً يف الفقـه 

وكــان هلــذه األســرة ، كمــا لبــاقي األســر الكبــرية يف النجــف " . رح شــرائع اإلســالم الكــالم يف شــ

جملــــس عــــامر بــــاألدب واألدبــــاء يرتــــاده كبــــار الشخصــــيات األدبيــــة والعلميــــة ؛قرأحممــــد مهــــدي 

اجلــواهري القــرآن الكــرمي وهــو يف هــذه الســن املبكــرة ومت لــه ذلــك بــني أقربــاء والــده وأصــدقائه، مث 

دّرســـني كبـــار ليعلمـــوه الكتابـــة والقـــراءة، فأخـــذ عـــن شـــيوخه النحـــو والصـــرف أرســـله والـــده إىل مُ 

وخطـــط لـــه والـــده . والبالغـــة والفقـــه ومـــا إىل ذلـــك ممـــا هـــو معـــروف يف مـــنهج الدراســـة آنـــذاك 

وآخـــرون أن حيفـــظ يف كـــل يـــوم خطبـــة مـــن �ـــج البالغـــة وقصـــيدة مـــن ديـــوان املتنـــيب ليبـــدأ الفـــىت 

االمتحـان بفـارغ الصـرب ، وبعـد أن يـنجح يف االمتحـان يسـمح  باحلفظ طـوال �ـاره منتظـراً سـاعة

لــه بــاخلروج فــيحس انــه ُخلــق مــن جديــد ، ويف املســاء يصــاحب والــده إىل جمــالس الكبــار ؛منــذ 

طفولته أظهر مـيالً إىل األدب فأخـذ يقـرأ يف كتـاب البيـان والتبيـني ومقدمـة ابـن خلـدون ودواويـن 

ثراً ببيئتـــه ، واســـتجابة ملوهبـــة كامنـــة فيـــه ؛ كـــان قـــوي الشـــعر ، ونظـــم الشـــعر يف ســـن مبكـــرة ، تـــأ

الــذاكرة ، ســريع احلفــظ ، ويــروى أنــه يف إحــدى املــرات وضــعت أمامــه لــرية ذهبيــة وطلــب منــه أن 

فغــاب الفــىت مثــاين ســاعات وحفــظ قصــيدة مــن . يــربهن عــن مقدرتــه يف احلفــظ وتكــون اللــرية لــه

ن أبوه يريده عاملاً ال شاعراً ، لكن ميله للشعر كا .بيتاً وامسعها للحاضرين وقبض اللرية ) 450(

، تويف والده وبعد أن انقضت أيام احلزن عـاد الشـاب إىل دروسـه 1917ويف سنة . غلب عليه 

كل شعر جديد سواء أكان عربيـاً أم مرتمجـاً  وقرأ .. وأضاف إليها درس البيان واملنطق والفلسفة

لباس رجال الدين ألنه نشأ نشأًة دينيـه حمافظـة ،  يف أول حياته كان يرتدي العمامة.عن الغرب 

م ضــــد الســــلطات الربيطانيــــة وهــــو البــــس 1920واشــــرتك بســــب ذلــــك يف ثــــورة العشــــرين عــــام 

العمامة ، مث اشتغل مدة قصرية يف بالط امللك فيصل األول عندما ُتوج ملكاً علـى العـراق وكـان 
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شـــتغال يف الـــبالط الفيصـــلي وراح يعمـــل ال يـــزال يرتـــدي العمامـــة ، مث تـــرك العمامـــة كمـــا تـــرك اال

( بالصـــحافة بعـــد أن غـــادر النجـــف إىل بغـــداد ، فأصـــدر جمموعـــة مـــن الصـــحف منهـــا جريـــدة 

وانتخــب عـــدة مــرات رئيســـاً الحتـــاد ) الــرأي العـــام ( مث جريـــدة ) االنقــالب ( وجريـــدة ) الفــرات 

ه كانــت قــد نشــرت يف مل يبــق مــن شــعره األول شــيء يُــذكر ، وأول قصــيدة لــ.األدبــاء العــراقيني 

، وأخـذ يـوايل النشـر بعـدها يف خمتلـف اجلرائـد وا�ـالت العراقيــة  1921شـهر كـانون الثـاين عـام 

  .والعربية 

عـارض فيهـا عـدداً مـن الشـعراء القـدامى واملعاصـرين " حلبة األدب " نشر أول جمموعة له باسم 

، وكـان قـد ُأِخـذ  1926ية يف عـام ، والثان 1924املرة األوىل يف عام : سافر إىل إيران مرتني .

  .بطبيعتها ، فنظم يف ذلك عدة مقطوعات 

ليـَُعنيَّ مدّرساً يف املـدارس الثانويـة ، ولكنـه فـوجيء بتعيينـه معلمـاً علـى  1927ترك النجف عام 

" بــني الشــعور والعاطفــة " ديوانــاً أمســاه  1928أصــدر يف عــام .املــالك االبتــدائي يف الكاظميــة 

، ) الفـرات(، ليصـدر جريدتـه  1930اسـتقال مـن الـبالط سـنة .تجد مـن شـعره نشر فيه مـا اسـ

وقــد صــدر منهــا عشــرون عــدداً ، مث ألغــت احلكومــة امتيازهــا فآملــه ذلــك كثــرياً ، وحــاول أن يعيــد 

َ معلمـاً يف أواخـر سـنة  يف  1931إصدارها ولكن بدون جدوى ، فبقي بدون عمـل إىل أن ُعـنيِّ

أصــدر  1935و يف عــام .إلىل ديــوان الــوزارة رئيســاً لــديوان التحريــر  مدرســة املأمونيــة ، مث نقــل

) االنقـالب(فأصـدر جريـدة  1936أمـا يف أواخـر عـام " .ديوان اجلـواهري " ديوانه الثاين بإسم 

وإذ أحس بـاحنراف االنقـالب عـن أهدافـه الـيت .إثر االنقالب العسكري الذي قاده بكر صدقي 

كم فيمـا ينشـر يف هـذه اجلريـدة ، فحكـم عليـه بالسـجن ثالثـة أعلن عنها بدأ يعارض سياسة احل

بعـد سـقوط حكومـة االنقـالب غـري اسـم اجلريـدة إىل .أشهر وبإيقاف اجلريدة عن الصدور شهراً 

، ومل يتح هلا مواصلة الصدور ، فعطلت أكثر من مرة بسـبب مـا كـان يكتـب فيهـا ) الرأي العام(

أيّـــدها وبعــد فشـــلها  1941ملــا قامــت حركـــة مــارس . مــن مقــاالت ناقـــدة للسياســات املتعاقبـــة 

غادر العراق مع من غادر إىل إيران ، مث عاد إىل العراق يف العام نفسه ليستأنف إصدار جريدتـه 

يف عــــامي .شــــارك يف مهرجــــان أيب العــــالء املعــــري يف دمشــــق  1944يف عــــام ) .الــــرأي العــــام(

طبعة جديدة ضم فيها قصائده اليت  أصدر اجلزء األول والثاين من ديوانه يف 1950و  1949
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يف املـــؤمتر الثقـــايف  1950وشـــارك يف عـــام .نظمهـــا يف األربعينيـــات والـــيت بـــرز فيهـــا شـــاعراً كبـــرياً 

انتخــــب رئيســــاً الحتــــاد األدبــــاء العــــراقيني ونقيبــــاً .للجامعــــة العربيــــة الــــذي ُعقــــد يف االســــكندرية 

إىل لبنــان ومــن هنــاك اســتقر يف  1961واجــه مضــايقات خمتلفــة فغــادر العــراق عــام .للصــحفيني 

حيـث أقـام يف بـراغ سـبع سـنوات ، وصـدر لـه .براغ ضيفاً على احتـاد األدبـاء التشيكوسـلوفاكيني 

 1968مث عـــاد إىل العـــراق يف عـــام " .بريـــد الغربـــة " ديـــوان جديـــد مسّـــاه  1965فيهـــا يف عـــام 

صـدر  1969شهر و يف عـام ديناراً يف ال 150وخصصت له حكومة الثورة راتباً تقاعدياً قدره 

أيهـــا " أصـــدرت لـــه وزارة اإلعـــالم ديـــوان  1971ويف عـــام " .بريـــد العـــودة"لـــه يف بغـــداد ديـــوان 

ويف العـــام نفســـه رأس الوفـــد العراقـــي الـــذي مثّـــل العـــراق يف مـــؤمتر األدبـــاء العـــرب الثـــامن " .األرق

يف عـــام " .خلجـــات " ويف العـــام نفســـه أصـــدرت لـــه وزارة اإلعـــالم ديـــوان . املنعقـــد يف دمشـــق 

فتحت بلـدان عديـدة .رأس الوفد العراقي إىل مؤمتر األدباء التاسع الذي عقد يف تونس  1973

أبوا�ا للجواهري مثل مصر، املغرب، واألردن ، وهذا دليـل علـى مـدى االحـرتام الـذي حظـي بـه 

احــل حــافظ ولكنــه اختــار دمشــق واســتقر فيهــا واطمــأن إليهــا واســرتاح ونــزل يف ضــيافة الــرئيس الر 

دمشــق (كرمــه الــرئيس مبنحــه أعلــى وســام يف الــبالد ، وقصــيدة الشــاعر اجلــواهري حيــث  . األســد

وتـــويف اجلـــواهري يف الســـابع والعشـــرين مـــن متـــوز . ذروة مـــن الـــذرا الشـــعرية العاليـــة » جبهـــة ا�ـــد

، ورحل بعد أن مترد وحتدى ودخل معارك كـربى وخـاض غمر�ـا واكتـوى بنريا�ـا فكـان  1997

،  هنفسـ وقد ولـد اجلـواهري وتـويف يف الشـهر  .ق شاهد العصر الذي مل جيامل ومل حياب أحداً حب

فقد ولـد يف السـادس والعشـرين مـن متـوز عـام . وكان الفارق يوماً واحداً مابني عيد ميالده ووفاته

    .بدمشق 1997وتويف يف السابع والعشرين من متوز  1899
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Resumé 
 

J'ai abordé dans mon mémoire les champs lexicaux et leurs 

significations dans la poésie De Mohamed mahdi Eljawahiri en 

insistant sur ses œuvres poétique complète  ;je l'ai commencée par 

une introduction dans laquelle j'ai voulu montrer la méthodologie 

D'analyse structurale stylistique que j'ai adoptée ;Et J’ai Démontré L' 

étude Structurale statistique ou j'ai appliqué Les Différentes 

procédures  Structurales Tels Que L' Ecart De la Signification 

Connotative A la Signification Dénotative Et  L' écart des différents  

critères sémantiques ; grammaticaux et rhétoriques ; comme j' ai 

poursuivi par l étude la technique du choix et de la composition en 

tant que procédure structurale et son rôle dans la cohésion des 

structures du texte poétique et puis j' ai approfondi la recherche dans 

les endroits de l' intertextualité que comporte la poésie d'Eljawahiri 

dans laquelle j' ai révélé les diverses sources desquelles sa matière a 

été puisée; j’ai étudié également le phénomène de la redondance et 

son impact structurale suite a quoi j’ai étudié les origines profondes 

des structures superficielles en découvrant les structures profondes du 

texte D'Eljawahiri et j' ai défini le sens du signifiant et du signifié et 

l'évolution de la signification ou j’ai expliqué les différents genres 

des métaphores je suis passé par la suite aux différents rapports 

sémantiques et j’ai délimité les différentes méthodes: contextuelle ; 

positionnelle et la méthode des champs lexicaux; j'ai défini le lexique 

et puis le concept du champ chez les grands théoriciens du domaine 

tant chez les arabes que chez les occidentaux et j ai délimité les 

différents champs sémantiques parmi lesquels: le champ sémantique 

qui se base sur la dérivation d'une part, celui qui se base sur la 

décomposition d'autre part et celui qui se base sur l'évolution. 

j'ai divisé mon mémoire en cinq chapitres le premier comporte une 

étude sur le champ lexical de la nature qui contient quatre 

souschamps:lesouschamp de l'eau; celui des plantes; celui des ayant 
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trait a la terre ;et les ouschamp des astres;et dans le deuxième 

chapitre j'ai étudié le champ lexical des membres du corps humain 

que j'ai divisé en quatre souschamps. le premier sous champ est 

relatif a la tête ;le second celui du tronc ;le troisième celui des 

membres et le quatrième celuides composantes générales du corps 

humain . le champ lexical des relations parentales Que j' ai divisé en 

deux sous champs  le sous champ des ascendants et le sous champ 

des descendants quant au troisième chapitre, j'ai étudié le champ 

lexical des sentiments ou j'ai traité le sous champ de la gaieté ,  celui 

de la tristesse et celui des tendances morales répugnantes. Et dans le 

champ lexicale des sensations j'ai traité le sous champ des 

acoustiques et le sous champ des gustatives et le  sous champ des 

odoratives et le  sous champ des visuels ;quant au quatrième chapitre 

j’ai étudie le champ lexicale des animaux ; quant au cinquième 

chapitre j'ai étudié les repaires qui se sont diversifiés en spatio-

temporels et nominaux qui se sont Scindés en sous champs: le sous 

champ des noms de lieux et le sous champ des indicateurs de lieux et 

le sous champ des noms des lieux. Quant au champ du temps, il est 

divisé  en  sous champ  des indicateurs de temps et celui  des 

indicateurs de temps des étapes du jour, Quant au champs des noms 

propres il est divisé en sous champ des noms propres dénotatifs ;et 

des noms propres dénotatifs étrangers;et le souschamp des noms 

propres informatifs 

Et j'ai terminé mon mémoire par une conclusion ou j’ai déduis la 

signification et l intentionnalité lexicale dont se compose le texte 

poétique dEljawahiri 

Enfin j'ai résumé la vie D'Eljawahiri et les plus importantes étapes 

de sa vie militante 
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  ثبت المصطلحات

 يف اللغة هو ضم الشيء إىل الشيء، و يف االصطالح هو جمموع اآلليات:االنسجام ـ 1

العمليات الظاهرة واخلفية اليت جتعل قارئ خطاب ما قادرا على فهمه وتأويله،وهناك جمموعة و 

 :من املبادئ والعمليات اليت تساهم يف حتقيق االنسجام

ويتشكل من عالقة النص بالقارئ مما ميكنه من حتيد ظروف القضية وزما�ا : مبدأ السياق

ويرتبط بقرائن النص اليت يؤول بعضها بعضا ،فنعرف موضوع : مبدأ التأويل احمللي و ومكا�ا 

ويتم ذلك عرب تشابه النص : مبدأ التشابهو ،والقرائن اليت تربط بني عناصره   النص والعالقات

/ ويقصد به املوضوع الرئيسي: مبدأ التغريضو .أخرى يف القضية اليت يقار�ا مع نصوص

ساهم يف حتققها توهذه املبادئ .الذي يتمحور حوله اخلطاب املدروس] النواة الرئيسية[

وهي ما حيمله املتلقي من :ـ اخللفية املعرفية :بناء االنسجام منها تشكلعمليات أساسية 

وهي ما : اخللفية التنظيمية و .لتأويل والتفسري والتحليل معلومات ومعارف متكنه من ا

نستحضره من متثالت حول النص مرتبة بانتظام كتحديد جمال النص وجنسه ومنطه وخلفيته 

  النظرية، مما يساعد على فهم النص واالنسجام مع معطياته

 : )  ecart(االنزياح ـ 2

املبدع على اللغة الالشعورية لتكون واحتيال من ، هو خرق للقواعد وخروج على املألوف 

فاللغة يبدعها الشعر ليقول كالما ال ميكنه قوله ، تعبريا غريا عادي عن عامل غري عادي 

خوفا من االنبهام التام وإمنا هو وسيلة خللق ، بشكل آخر وال يكون االنزياح هدفا يف ذاته 

وهناك ،ة إذا كان مقبوال من املتلقي اجلمالية الشعرية ويؤدي االنزياح وظيفته الداللية والشعري

  أنواع خمتلفة من االنزياح منها اللغوي والبالغي

  : ) synchronie( )التزامنية ( اآلنيةـ 3

وهو يعين منهجيا تقدير األشياء من وجهة نظر حمددة ، مصطلح من الدراسات اللسانية 

يتناول الباحث من خالله دراسة ظاهرة من ظواهر اللغة يف حيز زمين ، بنقطة زمنية معينة 

وهو منهج وصفي ، بصرف النظر عن حالة الظاهرة املدروسة من قبل ومن بعد ، حمدد
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ة من داخلها ويسعى اىل الوقوف على القوانني اليت تنتظم �ا يصف الباحث من خالله اللغ

 )  ( diachronieوهو مقابل ملصطلح الزمين

 Stylistics :ـ األسلوبية 4

تم بدراسة وحتليل مظاهر التنوع واالختالف يف استخدام الناس للغٍة ما ، وخباصٍة على �و 

الدراسة نتائج ودراسات علم اللغة الصوتية طبق يف هذه وتمستوى اللغة األدبية أو الفنية ، 

درس اللغة املكتوبة ، كما تتمثل يف لغة شاعر أو كاتب توقد  . والصرفية والنحوية والداللية

درس تاول أن يرصد املالمح اللغوية اليت تنفرد �ا لغة هذا الكاتب أو ذاك الشاعر ، كما حتو 

بة أو اإلذاعة أو لغة اإلعالن املكتوبة واملسموعة أيضا اللغة املنطوقة ؛ كما تتمثل يف لغة اخلطا

ستخدم أحيانا الطرق وت . وغري ذلك من أوجه التنوع واالختالف يف استخدام اللغة

اإلحصائية يف حصر الصيغ واملفردات اليت متيز مستوى لغويا عن آخر ، وحينئذ قد يسمى 

الغة التقليدي ؛ ألن من بصورة عامة البديل عن علم الب يعلم األسلوب اإلحصائي ، وه

علم أيضا حتليل ودراسة االستخدامات ا�ازية للغة ، ولكن بطرق ومناهج تتصل ب امهامه

  اللغة ومفاهيمه يف التحليل 

 : )  structure(البنية ـ 5

وتتضمن النسيج بسيطا ومركبا ، هي تركيب املعىن العام للعمل األديب وماينقله اىل املتلقي 

  واجلمع بني حقائق القضية ونقيضها يف القياس املنطقي 

  :  (  structure superficielle)البنية السطحيةـ 6

له هي ترتيب الوحدات السطحي الذي يرد اىل شكل الكالم الفعلي الفيزيائي واىل شك

وهي طاقة كامنة داخل كل عبارة لغوية ميكن أن متدنا بعدد غري قليل من ، املقصود واملدرك 
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هي اإلنتاج الصياغي يف صورته املقروءة أو ، اجلمل بعد إجراء بعض التعديالت على اجلملة 

  املكتوبة 

 : ( structure profonde)البنية العميقة ـ 7

وهي عناصر تكون ، وهي تعني تفسري اجلملة الداليل ، هي البنية ا�ردة والضمنية للجملة 

فهي احلركة ، يف ذهن القارئ أو السامع أو املتكلم تفهم أو تستنتج من الكالم أو القراءة 

  .الذهنية العميقة 

  : المدلولو  الدالـ 8

هو الصورة الصوتية اليت تنطبع مباشرة يف ذهن السامع ، و  عالمة يرمز إليها باألشكالالدال 

، والعالقة القائمة بينهما فهو الفكرة اليت تقرتن بالدال، واملدلول إمارة يؤكد عليها باملعاين 

   .نتيجة حمورية تتمخض عن التقائهما

   :الداللة ـ 9

إن حبث .للتجزئة والفصلعبارة عن احتاد شامل بإطار متكامل بني الدال واملدلول غري قابل 

الداللة املعاصر يؤكد صلة اللغة بالفكر مبا يوحيه من عالقة مباشرة بني عناصر األشارات يف 

تصور ظاهرتني للداللة ، حسّية ، وهي اإلطار اخلارجي املتمثل بالشكل ، ومعنوية ،  .الذهن

 وهي اإلطار الداخلي املتمثل باملضمون

 : )  signification explicité( الداللة الصريحة ـ 10

أو هي املعىن ، هي الداللة اليت تتجلى يف ظاهر النص من القراءة األوىل وهي حمددة

   والطريق إليها سالكة هي املعلنة واملكتوبة مباشرة ، االصطالحي
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 : ) signification implicite (الضمنية الداللة ـ 11

وإمنا حتتاج اىل قراءة ثانية متأنية للكشف عنها ، األوىل هي الداللة اليت ال تتجلى من القراءة 

و الطريق إليها غري ، يف طبقات النص اخلفية وال تكون إال يف النصوص الشعرية الغنية 

ولذلك فإن الداللة الضمنية ، هي املعىن املخفي واملضمر و املسكوت عنه واملغيب ، سالكة 

  .تتطلب من املتلقي اإلحبار حنو ا�هول 

 : ) diachronie (ـ الزمانية 12

هي تقدير األشياء من وجهة نظر تطورية تارخيية من خالل تعاقب الزمن ويعىن الدارسون من 

خالله بدراسة ظاهرة من ظواهر اللغة يف حيز زمين غري حمدد وهو مقابل ملصطلح اآلنية أو 

   ) synchronie(التزامنية 

  : ) champs semantiques)  ( المجاالت الداللية ( الحقول الداللية ـ 13

احلقل أو ا�ال أو احملور الداليل إطار معني تدور ضمنه جمموعة أو فئة من الكلمات مرتبطة 

  دالليا وميكننا أن نضعها عادة يف حقل واحد جيمعها 

  : الكلمة المعجميةـ 14

هي وحدة لسانية جمردة تأخذ أشكاال خمتلفة حبسب تصرفها  فالكلمة املعجمية ال تدخل  

  يف الرتكيب إال من خالل شكل من أشكاهلا 

 السياقـ 15

ضوء ال على معاين ال السياق الرتابط حبيث يلقي ةالسياق جمموعة من الكلمات وثيق

كامل من متبناء نصي فهو الكلمات املفردة فحسب بل على معىن وغاية الفقرة بأكملها

 . ه أو تلك األجزاء اليت تسبق أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينةؤ أجزا تتعالقفقرات مرتابطة، 
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 : )   signe( العالمة ـ 16

وهي قريبة من الرمز فالكلمة قد تستخدم عالمة كما قد تستخدم ، هي مصطلح ذو معىن 

والكودة  )signal(كان هلا دور هام مع اإلشارة   وبرزت أمهية العالمة يف اللسانيات مث، رمزا 

)code  (  والعنوان)titre  (  الدليل " يف السيميولوجيا وهناك من يرتجم العالمة ب. "  

 : ) espace(الفضاء ـ 17

، وهو يصبغ الشخصيات والكائنات بصبغته ، عنصر مجايل من عناصر العمل األديب 

  والفضاء غالبا أوسع من املكان فهو فضاء جغرايف ونصي وداليل ومنظوري 

 : ) symbole (ـ الرمز 18

وهو إشارة تذكر ، وهو عالمة حتيل على املوضوع وحتل حمله ، مصطلح متعدد السمات 

م يرمز إىل الوطن واهلالل إىل اإلسالم  ويرمز الصليب إىل املسيحية و بشيء غري حاضر فالعل

  .الرمز يف الشعر مادة أدبية غنية يتفاوت القراء يف فهمها وإدراك معانيها حبسب ثقافا�م 

  : ( intertextualité)التناص ـ 19

نصوص نتذكر بعضها وال نتذكر بعضها اآلخر وهي ، إن أي نص حيتوي على نصوص كثرية 

شكلت هذا النص اجلديد فالكتابة نتاج لتفاعل عدد كبري من النصوص املخزونة يف الذاكرة 

، وكل نص هو حتما نص متناص وال وجود لنص ليس متداخال مع نصوص أخرى، القرائية  

يشكل التناص ، ويكون التناص طبقات جيولوجية كتابية حمولة من خطابات أخرى 

ففي النص احلاضر ، أو بني الداخل واخلارج ، والنص الغائب العالقات بني النص احلاضر 

وهي تقوم ، عالقات مع نصوص كثرية سابقة أو معاصرة خمتزنة يف الذاكرة يف الالوعي 

ويظل للنص الغائب عالمات حضور يف ، بتشكيل النص احلاضر من هذه النصوص الغائبة 

ئبة يف إلقاء الضوء على النص ولذلك ميكننا أن نستعني بالنصوص الغا، النص اجلديد 
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يقوم التناص على جدلية حضور الغياب واجلديد القدمي واحلاضر املاضي .اجلديد وتأويله 

ويلغي امللكية اخلاصة مبوت املؤلف ونقاء األجناس األدبية بتداخل النصوص املختلفة 

  .األجناس 

  :التضادـ 20

لداللة، لكن هذا التعدد اتعدد  علىحيتوي فالتضاد .داللة الكلمة على معنيني متضادينهو 

والعالقة الضدية من أقوى العالقات بني الكلمات؛ فعندما .مقصور على معنيني متضادين

  .وبضدها تتميز األشياء: نريد أن نبني معىن كلمة ما فإننا نلجأ إىل ذكر مقابلها، وكما يقال
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  افيو قلجدول ا

  قافية الهمزة

  الصفحة   الشاعر  القافية

  33 اجلواهري  الضراء

  34 اجلواهري  انتهاء

  52 اجلواهري  مساء

  55 اجلواهري  اجلوزاء

  59 اجلواهري  السمراء

  60 اجلواهري  غناء

  61  أبو العتاهية  ماء

  66 اجلواهري  اخلضراء

  69 اجلواهري  اجلوزاء

  73 اجلواهري  سوداء

  103 اجلواهري  رخاء

  131 اجلواهري  األبناء

  139 اجلواهري  سعداء

  152  جرير  الرجاء

  162 اجلواهري  مشاء

  163 اجلواهري  البغضاء

  168 اجلواهري  بكاء

  264 اجلواهري  وراء

  271 اجلواهري  جالء

  275  عمر خيام  القضاء

  283 اجلواهري  شتاء

  287 اجلواهري  نكراء

  301 اجلواهري  حواء

  301 اجلواهري  األهواء
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  قافية الباء

  18 اجلواهري  السهوب

  25 اجلواهري  العشيب

  26 اجلواهري  تلوب

  27 اجلواهري  سواكبا

  28  البحرتي  السواكب

  28  لسان الدين ابن اخلطيب  سكوب

  30 اجلواهري  العشبا

  30 اجلواهري  الكتبا

  31 اجلواهري  سربا

  32 اجلواهري  مساربا

  35 اجلواهري  مسربا

  35 اجلواهري  العذابا

  42 اجلواهري  جانبا

  29 اجلواهري  سكوب

  44  اجلواهري  سكوب

  48 اجلواهري  اجلنوب

  53 اجلواهري  األكاذيب

  53 اجلواهري  جنبا

  56 اجلواهري  السغبا

  57 اجلواهري  بالقلو 

  61 اجلواهري  السهوب

  65 اجلواهري  العشيب

  65 اجلواهري  اخلصيب

  74 اجلواهري  جذبا

  75 اجلواهري  ثاقبا

  76 اجلواهري  مضاربا

  88 اجلواهري  هدبا
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  98 اجلواهري  االخناب

  100 اجلواهري  املنكب

  104  قيس بن ملوح  قلوب

  105 اجلواهري  كئيب

  114 اجلواهري  سليب

  114 اجلواهري  ركاب

  115  املتنيب  شطبه

  118 اجلواهري  كعبا

  118 اجلواهري  موهوب

  125 اجلواهري  أجنب

  125 اجلواهري  أغلب

  125 اجلواهري  مرحب

  127 اجلواهري  أب

  128 اجلواهري  مكسوب

  130 اجلواهري  ملعبا

  130 اجلواهري  مريب

  131 اجلواهري  معجبا

  151 اجلواهري  ضابخ

  142 اجلواهري  شاربا

  152 اجلواهري  منكبا

  154 اجلواهري  تعذبا

  164 اجلواهري  األتراب

  168 اجلواهري  النحيب

  172 اجلواهري  تشبيب

  173  ابن سنان اخلفاجي  غربيب

  174 اجلواهري  مقلوب

  178 اجلواهري  نصاب

  185 اجلواهري  زرائبا
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  187 اجلواهري  غائبار 

  188 اجلواهري  مناصبا

  188 اجلواهري  طربا

  190 اجلواهري  القلوب

  190 اجلواهري  الطبيب

  190 اجلواهري  اخلطبا

  191 اجلواهري  تغيب

  192  الفرزدق  مشاربه

  193 اجلواهري  مشبوب

  193 اجلواهري  شواحبا

  193  أبو متام  العرب

  200  أبو متام  الغاب

  201  اجلواهري  الغلب

  202  ابن محديس  الغلبا

  206  أبو الفضل الوليد  حنيب

  206  اجلواهري  خراب

  208  يمابن الرو   أهلب

  209  اجلواهري  ثعلب

  211  النابغة اجلعدي  ثعلب

  211  دريد بن الصمة  الثعلب

  212  ابن الرومي  ثعلب

  214  جمنون ليلى  حبيب

  215 اجلواهري  الغرابا

  224 اجلواهري  تلوب

  225 اجلواهري  ذئاب

  226  املتنيب  ذئاب

  226  ابن خفاجة  ذئاب

  239  الشريف الرضي  املويب
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  241 اجلواهري  الكالب

  242 اجلواهري  كلبا

  250  ابن الرومي  ذئابه

  251  األخرس  هليبا

  252 اجلواهري  غراب

  267 اجلواهري  الوهاب

  273 اجلواهري  ضباب

  274 اجلواهري  ضباب

  274 اجلواهري  تراب

  274 اجلواهري  اخلراب

  274 اجلواهري  كوايب

  274 اجلواهري  كعاب

  275  عمر اخليام  احلزاب

  275 اجلواهري  كواب

  275 اجلواهري  كعاب

  286 اجلواهري  سكبا

  289 اجلواهري  الباب

  289 اجلواهري  الغروب

  294 اجلواهري  اهلبوب

  295 اجلواهري  تغيب

  296 اجلواهري  األحقاب

  قافية التاء

  24  اجلواهري  شتا

  35  ابن الرومي  منفجرات

  جيمقافية ال

  22  حممد بن شجاع  يثلج

  226  أبو العالء املعري  عرج

  قافية الحاء
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  27  منجك باشا  شحا

  134  املهلهل  رائح

  178  أبو العالء املعري  تكدحي

  216  البحرتي  صدحا

  240  األخرس  النطاح

  240  األعشى  نطح

  245  اجلواهري  النابح

  268  ابن خفاجة  مساح

  291  بشار بن برد  حيتوض

  قافية الدال

  20  اجلواهري  بارد

  22  أبو عبيد  الرود

  30  اجلواهري  الورود

  30  ابن الرومي  الورود

  34 اجلواهري  داكر 

  40 اجلواهري  يدضخ

  49 اجلواهري  الورود

  64 اجلواهري  فريد

  68 اجلواهري  عنقود

  72 اجلواهري  فراقدا

  81 اجلواهري  سعيد

  92  ابن الرومي  قدفال

  92  اجلواهري  فراقدا

  94  بشار بن برد  احلواسد

  107 اجلواهري  مدى

  108 اجلواهري  فقدا

  108 اجلواهري  وجدا

  108 اجلواهري  يدا
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  112 اجلواهري  ساعدا

  113 اجلواهري  مسد

  115  العالء املعري بوأ  بدادا

  120 اجلواهري  جلود

  121 اجلواهري  شهود

  121 اجلواهري  نضيد

  124 اجلواهري  خدائدا

  124 اجلواهري  مرافدا

  131 اجلواهري  الناقد

  133 اجلواهري  حفيد

  138 اجلواهري  السعيد

  147 اجلواهري  شهيد

  152  مهيار الديلمي  عبد

  170 اجلواهري  تغريدي

  176 اجلواهري  يرعده

  185 اجلواهري  سود

  185 اجلواهري  حتمده

  190 اجلواهري  رائدا

  199 اجلواهري  اآلساد

  200  ابن الرومي  األسود

  203 اجلواهري  األسد

  212 اجلواهري  املقعد

  230 اجلواهري  ممرد

  231  البحرتي  ممرد

  253 اجلواهري  شرد

  272 اجلواهري  غده

  277  حامت الطائي  يرتدد

  279 اجلواهري  سعيد
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  284 اجلواهري  خضيد

  295 اجلواهري  رقود

  306 اجلواهري  خرائد

  قافية الراء

  23 اجلواهري  ا�رى

  29 اجلواهري  روراغال

  32  األصغر ابن هانئ  املئزر

  32  الوليد أبو الفضل  البدر

  41 اجلواهري  أزهار

  43 اجلواهري  غدرا

  46 اجلواهري  نوار

  48 اجلواهري  نوار

  52 اجلواهري  أقرار

  52 اجلواهري  أغوار

  53 اجلواهري  الثرى

  58 اجلواهري  أبكار

  63 اجلواهري  زنار

  73 اجلواهري  أقمار

  73  نساءاخل  القمر

  74  الفرزدق  الساري

  87  هماجلعلى بن   أدري

  87  ابن محديس  البدور

  88  أبو نواس  مخاري

  95 اجلواهري  كربا

  119 اجلواهري  مرا

  130 اجلواهري  أزهار

  132 اجلواهري  أفكار

  135  طيباخلالدين بن  انلس  احلرب
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  85  رؤبة  رغمض

  142 اجلواهري  ثوار

  146 اجلواهري  أحجار

  150 اجلواهري  الفاغر

  153  عبيد السالمي  معسر

  155 اجلواهري  عسر

  161 اجلواهري  إعصار

  180  املتنيب  مآثره

  183  ابن الرومي  الزهر

  184 اجلواهري  القرى

  191 اجلواهري  عطري

  208 اجلواهري  متطر

  212  حسان بن ثابت  التكاثر

  228  اجلواهري  ثائره

  233  ابن السهل األندلسي  رىشال

  233  الكميت  طائر

  240  األخطل  مطري

  245  مهيار الديلمي  حجرا

  245  التيميعمر بن جلأ   احلجر

  247  على غراب الصفاقسي  دينار

  247  همعلي بن اجل  أدري

  259  بن اخلطيب الدين انلس  ار ا�

  260 اجلواهري  كافر

  265 اجلواهري  أبكار

  266 اجلواهري  أيسار

  269 اجلواهري  إعصار

  271 اجلواهري  الثأر

  275  عمر اخليام  الثرى
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  275  عمر اخليام  األحورار

  280  اجلواهري  شهر

  281  أبو نواس  بنار

  282 اجلواهري  شهر

  304 اجلواهري  إخبار

  305 اجلواهري  عمرو

  307 اجلواهري  كسرى

  308 اجلواهري  نثرا

  يقافية الزا

  147  ابن املعتز  حيوز

  قافية السين

  39 اجلواهري  اآلس

  39 اجلواهري  اإلحساس

  67 اجلواهري  لبيسا

  67 اجلواهري  مشوسا

  85  اهلذيل  اآلس

  91 اجلواهري  نعاسه

  97 اجلواهري  احنباسه

  98 اجلواهري  أفراسه

  101 اجلواهري  ملاسه

  117  أبو العالء املعري  برأس

  135  الدين بن اخلطيبان لس  نرباس

  152  عنرتة بن شداد  اليأس

  171  ابن الرومي  امليس

  205  جرير  القناعيس

  205 اجلواهري  احملبس

  220 اجلواهري  تسوسه

  226  أبو العالء املعري  الطيالس
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  234  اخلنساء  نكس

  234  اخلنساء  خلس

  235  البحرتي  جبس

  235  البحرتي  نكسي

  259 اجلواهري  أحالسه

  261 اجلواهري  الرآسه

  262 اجلواهري  الدراسة

  قافية الشين 

  260 اجلواهري  نبشا

  قافية الضاد

  21  أبو خراش اهلذيل  اخلفض

  21  كعب بن لؤي  غمض

  86  اجلواهري  الرضا

  قافية العين

  29  ابن الرومي  الروابع

  46 اجلواهري  الزرعا

  70 اجلواهري  جبوشع

  130 اجلواهري  مطلع

  74 اجلواهري  الطلوعا

  85 اجلواهري  األفالع

  86 اجلواهري  الرواجع

  92 اجلواهري  استماعا

  92 اجلواهري  األفرع

  99 اجلواهري  املبقع

  102 اجلواهري  األفلع

  106 اجلواهري  ترفع

  110 اجلواهري  األذرع

  122 اجلواهري  النخاعا
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  122 اجلواهري  اندفاعا

  123 اجلواهري  قطع

  71 اجلواهري  مطلع

  158  أبو العالء املعري  الورع

  158 اجلواهري  مرتعا

  160 اجلواهري  اصبعا

  161 اجلواهري  تضعا

  169 اجلواهري  تدعى

  188  ابن الرومي  وضعا

  191  إبراهيمحافظ   منقع

  170  الدين بن اخلطيب انلس  وشع

  215  األمري الصنعاين  أسقع

  223 اجلواهري  سباعا

  258 اجلواهري  مقلع

  261 اجلواهري  ساجع

  306 اجلواهري  قطعا

  قافية الفاء

  33 اجلواهري  صفا

  64 اجلواهري  كشف

  135  مهيار الديلمي  وفاؤ ر 

  224  الفرزدق  النالف

  229  اجلواهري  األسراف

  قافية القاف

  27  الدين بن اخلطيب انلس  اندفاقا

  36 اجلواهري  ينبثق

  109 اجلواهري  تنزلق

  154 اجلواهري  امللق

  217  حممد بن عبد املطلب  العشاق
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  217 اجلواهري  عتاق

  233 اجلواهري  صفقا

  248  البحرتي  معشقا

  250  اجلواهري  نياق

  251  السري الرفاء  نياق

  286 اجلواهري  الشفق

  298 اجلواهري  الغشق

  قافية الكاف

  153  أبو العتاهية  بكى

  225  اجلواهري  هالك

  قافية الالم

  22  األعرايب  أحلى

  57  اجلواهري  احلقول

  85  األعشى  الوعل

  95  ابن املعتز  األكيل

  125  ذو الرمة  اجلوازل

  132  لسان الدين بن اخلطيب  حال

  133 اجلواهري  ابتهاال

  134 اجلواهري  مقاال

  134 اجلواهري  ارجتاال

  142  أبو العتاهية  هزله

  144 اجلواهري  أمل

  144 اجلواهري  حيتمل

  145 اجلواهري  املقل

  145  ابن محديس  املقل

  149 اجلواهري  ملل

  157 اجلواهري  وجل

  180  أبو العتاهية  أعدال
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  180 اجلواهري  الزالل

  183 اجلواهري  العليل

  222  رؤية  آكله

  227  زهري بن أيب سلمى  النخل

  232  الفرزدق  طالل

  239  الفرزدق  املنهل

  248  األخرس  نصوال

  276 اجلواهري  حاال

  277 اجلواهري  نصول

  277 اجلواهري  تنيل

  282  امرؤ القيس  متثال

  305  ابن عبد ربه األندلسي  حيله

  قافية الميم

  23  اجلواهري  العرم

  24  كعب بن لؤي  حيوم

  25 اجلواهري  األحكام

  58 اجلواهري  عمم

  59  أبو العالء املعري  تسنما

  60 اجلواهري  مزرم

  68 اجلواهري  األجرام

  93 اجلواهري  إرغام

  94  ابن الرومي  رواغم

  95 اجلواهري  استفهام

  96 اجلواهري  العلقم

  100 اجلواهري  وسام

  101 اجلواهري  األلغام

  101 اجلواهري  يستظلم

  103 اجلواهري  الدرهم
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  104 اجلواهري  آالم

  116 اجلواهري  أقدام

  116 اجلواهري  مضام

  127 اجلواهري  األعمام

  165 اجلواهري  رخام

  174 اجلواهري  مبهم

  168  بن جعفرا  احلمم

  168  بن جعفرا  القدم

  192 اجلواهري  األزالم

  198 اجلواهري  مزدحم

  199  مهيار الديلمي  األجم

  206  ابن املعتز  البوم

  207  ابن املعتز  املهدوم

  213  اجلواهري  مححما

  216  عبد الكرمي البسطي  أسهم

  217  ابن املعتز  احلمام

  212  رؤية  املدمى

  222  الفرزدق  الدم

  232  اجلواهري  الرخم

  233  بن سكرة  لوم

  269  اجلواهري  دم

  276  زهري بن أيب سلمى  عم

  279 اجلواهري  عام

  291 اجلواهري  الظلم

  291  املتنيب  مظلم

  293 اجلواهري  أحالمه

  301 اجلواهري  مرمي

  302 اجلواهري  إمام
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  303 اجلواهري  معتصم

  303 اجلواهري  أحكام

  قافية النون

  33 اجلواهري  احلني

  33 اجلواهري  لرتويين

  33 اجلواهري  فينا

  41 اجلواهري  الرياحني

  45 اجلواهري  الزيتون

  45 اجلواهري  زيتون

  47 اجلواهري  العراجني

  48 اجلواهري  املقتين

  54 اجلواهري  البساتني

  59 اجلواهري  مهارينا

  59 اجلواهري  أحايينا

  62 اجلواهري  الطني

  62 اجلواهري  طني

  64 اجلواهري  تناغينا

  41 اجلواهري  االرياحين

  72 اجلواهري  مكان

  83 اجلواهري  الرعانا

  83 اجلواهري  معني

  111 اجلواهري  طني

  115  طغرائيال  عناين

  141 اجلواهري  يغريين

  148 اجلواهري  يزهوين

  149 اجلواهري  املساكني

  156 اجلواهري  العرافني

  157 اجلواهري  موهون
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  158 اجلواهري  عرينا

  159 اجلواهري  زيتون

  164 اجلواهري  غىن

  167 اجلواهري  حمزون

  171  جرير  أحزاين

  177 اجلواهري  فنحن

  179 اجلواهري  شجون

  181 اجلواهري  معني

  182 اجلواهري  اجلىن

  184 اجلواهري  حسن

  204 اجلواهري  اللبون

  204 اجلواهري  مييين

  208 اجلواهري  تنني

  213  املتنيب  القنا

  214  ابن عبد ربه األندلسي  شجون

  214  ابن عبد ربه األندلسي  حزين

  216 اجلواهري  فنن

  212 اجلواهري  ميينتسل

  239 اجلواهري  قرونه

  240  البوصريي  قرونا

  243 اجلواهري  عرينه

  249 اجلواهري  مسني

  251  األخرس  حنني

  264  اجلواهري  دون

  268  ابن هانئ األندلسي  ميني

  285 اجلواهري  األغن

  285 اجلواهري  يرن

  290 اجلواهري  الطني
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  292 اجلواهري  يصفينا

  292 اجلواهري  يهدينا

  293 اجلواهري  حييينا

  300 اجلواهري  القرابينا

  قافية الهاء

  40 اجلواهري  فنتيه

  51 اجلواهري  وازدهى

  87 اجلواهري  املها

  171  ابن املعتز  جميبها

  180  ابن عبد ربه األندلسي  مرها

  191  صفي الدين احللي  حنورها

  218  املتنيب  أصوا�ا

  87  اجلواهري  املها

  268  أبو فراس  أمنلها

  قافية الياء

  87  الشافعي  املساويا

  178  علي بن أيب طالب  احمليا

  178  علي بن أيب طالب  الدنيا

  قافية الواو

  170  اجلواهري  اهلوى

  171  اجلواهري  عوى
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