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 امللخص

ــة   ــة داللي ــد الشــعراء الصــعاليك: دراســة لغوي ــا عن ــاء ودالالته ــاظ امل تضــمنت دراســة األف

ــوان ا ي جــاء الفصــل األول تحــت عن ــةو فصــول  ــًة وثوث ــاء و مقدم ــامل ــ ممكونات ــة عليه   اواأللفــاظ الدال

ــمي ــة علي ــاظ الدال ــحاب واأللف ــمَّ الس ــر  وض ــو ي واملط ــف الحنــ واملعن ــربق يف التواي ــد وال والرع

ــة  ــاظ الدال ــة واأللف ــات املائي ــوان ااملجمع ــت عن ــاين تح ــل الث ــاء الفص ــم. وج ــة علي ــاظ الدال واأللف

عليهــا  وضــمَّ الســيول وأنواعهــاي واألحــواض والغــدران والقيعــان واألوديــة واآلبــار بــني داللتــي 

علقاتــم والنــدج. وجــاء الفصــل الثالــث تحــت عنــوان العمــوم والخصــوصي وعيــون املــاء والبحــر ومت

ـــنيي األول  ـــني اثن ـــم مبحث ـــا  وض ـــاء ودالالته ـــاظ املتصـــلة بامل ـــاء االااأللف ـــتقاقات املتصـــلة بامل ش

 ودالالتهاي والثاين األلفاظ املتصلة باملاء وتطور ا الداليل. 

ــم يف  ــاء وتوايف ــا الخــاص بعن ــ امل ــائجي منه ــن النت ــة م الشــعري خلصــت الدراســة إىل جمل

ــاتهم  ــعراء وتوجه ــات الش ــاص با تامم ــا الخ ــيامومنه ــعمي  ف ــامء ومواض ــداليل لل ــل ال ــ  بالحق يتعل

حيــث كــان حضــور عن ــ املــاء واضــًحا ومميــزًا يف شــعر الصــعاليك مــام يــدل عــف أ ميتــم لــديهم. 

كــام أن اســتعامل الشــعراء الصــعاليك األلفــاظ الدقيقــة لكــل حــال مــن أحــوال املــاء يف التكــوين أو 

ــامء ال ــان ألس ــة. وك ــمياتها الدقيق ــياء مبس ــمية األش ــف تس ــهم ع ــتهم وحرص ــف بوم ــدل ع ــع ي تجّم

 عليم من شعر م.  وقفت فياماملطر النصيب األكرب فورد ستة عاة مرة 

ــذكر  ــة ب ــعاليك عناي ــعراء الص ــي الش ــم أك ــول بأن ــال الك ــاعر القتَّ ــز الش ــة  ّي ــت الدراس بيَّن

ــراد ال ــة وإي ــار واألودي ــم مواضــع اآلب ــعة اطوع ــذا يشــري إىل س ــة يف شــعرهي و  ــة للبادي ــرائن البيئي ق

ومعرفتـــم الجغرافيـــةي إضـــافة إىل معرفـــة بعـــض الشـــعراء الصـــعاليك بعلـــم النجـــوم ومواضـــعها 

ـــني الســـلبية  ـــداليل يف مفـــردات الحقـــل املـــايئ ب ـــت الدراســـة مواضـــع التطـــور ال ودالالتهـــا. وبّين

ــة الشــعراء الصــعاليك ب ــةي ومــدج عناي ــا يخــدم واإليجابي ــ  معنا ــا اللغــو  مب ــاظ وف ــف األلف تواي

 السياقي وكل ذلك تم توضيحم بالتفصيل يف ثنايا الدراسة. 
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Abstract 

This Study included (pronunciations of the water and her signs at the 

wretch poets’: Linguistic semantic study) introduction and three 

chapters, the first chapter called (formed of the water and the 

indicative pronunciations on him) it includes the clouds and the 

indicative pronunciations on it, and the thunder and the lightning in the 

perceptual and moral use, and the rain and the indicative 

pronunciations on it. The second chapter indicated (the hydro 

accumulators- Lakes and waterfalls- the indicative pronunciations on 

them) it includes the floods and its kinds, the troughs and the brooks, 

the bottoms and the indicative pronunciations on them, also the 

valleys and the wells between two evidences of the generality and the 

regard, the conscious water or sea related words. The third chapter 

was called (the pronunciations that is connected or meant the water 

and its signs). In addition, this chapter has two parts, first derivations 

of the connected acts in the water and its signs, and the second part 

has the pronunciations of the water and its semantic development. 

The study ended up to a number of the results of the water relative 

elements and its use in the poetry, also wretch poets relative interests 

and their directions in what the semantic field of the water and its 

hangs in places, where their use of water and water elements was 

clear and distinguished in poetry of the wretches.  This indicates the 

importance of the water for them. Also, the usage of accurate 

pronunciations for each situation or forming for the water indicates 

and shows their eloquence and their compliance of giving 

specifications and exact naming of the water types or formation. For 

example, using the names of the rain were the biggest share in the 

wretch poetry, were found sixteen times during this study.  



 ي

In addition, this study showed the excellences and distinctive of 

ALkattal ALkalabi as one of the best wretch poet of using water 

related words and mentioning the places of the wells and the valleys 

and citation of the environmental spouses for the steppe that he 

described in his poetry, this capacity of information indicates his 

knowledge of the geography of the area. Also, this study showed the 

steps of development of using such meaning that the water field’s 

poetry has, by showing advantages and disadvantages. In this stay, 

all that was clearly described in a detailed manner.  
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 مقدمة

ــعر  ــن الش ــعاليك اءمل يك ــوم  الص ــل اإلس ــا قب ــة م ــدهيف مرحل ــا بع ــو ي  وم ــ األم إىل الع 

ــدود ــري  مح ــجزئ يالتفك ــي ــل إنه ــرةي ب ــر  مي النظ ــون  وانظ ــتمعنإىل الك ــم ب ــتوعبوا و ي وموجودات اس

ــيل ــامه تفاص ــة أم ــ  اوح ــو ي مالطبيع ــو يف حق ــا  ةل داللي ــع بينه ــبتجم ــفاتها بحس ــا وص  .أحواله

   .يف الوجود املكون الرئيس للحياة إنمعن  املاءي حيث  ومن ذلكي

ــاظ  ــة أللف ــفاتم منــذ مرحلــة التكــوين إىل مرحل ــم وص ــوه حاالت املــاء دالالت متنوعــة بتن

ــم يف االســتهو  ــن تكوين ــة م ــة بداي ــا الفيزيائي ــاء بحاالته ــادة امل ــل إىل م ــي تحي ــدالالت الت ي و ــي ال

الحجـــم واملســـاحة والهـــدوء أو الغـــيم إىل أن يســـتقر يف األرض عـــف أشـــكال متنوعـــة يف الكـــم و 

  الصخب.

ــاة ســاس املــاء أ ويعــد ــل: الحي ــال تعــاىل يف محكــم التنزي ــا ﴿يف األرض بعامــةي كــام ق لْنو عو جو وو

ــونو  ــوو يَشْؤِمنَش ــي  أوفو ء  حو ْ ء كَشــلَّ حو ي ويف البــواد  القاحلــة الشــحيحة بــم بخاصــةي و ــي البيئــة 1﴾ِمــنو الْــامو

ــورة ا ــتيحاء الص ــأوا يف اس ــم اتك ــةك إذ إنه ــون بالدراس ــعاليك املعني ــعراء الص ــكنها الش ــي س ــة الت لفني

ــادرةي  ــرة أم ن ــت واف ــواء أكان ــمي س ــة به ــة املحيط ــاي الطبيعي ــف العن ــة ع ــات التعبريي ــن والكناي وم

عن ـــ املـــاءي فاســـتعملوا دالالتـــم يف بنـــاء القصـــيدة جامليإـــا وفنيإـــا مســـتندين إىل تجســـيد  ذلـــكي

ــم عــ ــم أســقطوا دالالت ــذا العن ــي ث ــة له ــة املتعــددة واملتداخل ــة واإليحائي ف الوصــف األبعــاد املادي

ــدان  ــة الوج ــن ر اف ــري ع ــيةي للتعب ــوالهم النفس ــري أح ــعر ي وتفس ــةالش ــن جه ــديهم م ــداخل ل ي ال

وتنـــوه والرتكيـــز عـــف تفتيـــ  دالالت املـــاء و تعارضـــاتم يف محـــيخ الشـــعراء مـــن جهـــة أخـــرج. 

 .يةواإليجاب يةالسلب توايفهم أللفاظ املاء بني داللتي

ــديانات دون ــع ال ــامء قداســة خاصــة يف جمي ــره  ولل ــةي فإضــافة إىل ذك ــوارد الطبيعي ســائر امل

ــريمي  ــرآن الك ــةيف الق ــم قداس ــد ول ــيحية يف التعمي ــة املس ــ ييف الديان ــريه. ويف ف ــم بغ ــتعاض عن و يس

ــد  ــذنوب ويف التعمي ــن ال ــذات م ــة ال ــف وتربئ ــوس التنظي ــاء يف طق ــة يســتعملون امل ــة اليهودي الديان

 نابيع واألنهار العذبة قوج خفية مؤثرة  نح أحيانًا. وكان القدماء يرون يف أعامق اآلبار والي
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نــرج  ــذا التقــديس باقًيــا حتــ  ميــاه تلــك املواضــع قدســية خاصــة. ويف الواقــع أننــا النــزال 

 ك ويتمثل ذلك يف االستشفاء مباء زمزم مثوًي والتعميد باملياه املقدسة يف الكنائس.1اآلن

ـــة  ـــة املـــ تقـــدرومبـــا أن الحضـــارات القدحـــة والحديث ـــة يف اءي فهـــذا حنحـــم أ مي إيجابي

الوقــوف  ي فإنــم يجــدرعــرب تكــاد ال تخلــو مــن اإلشــارة إليــمقصــائد الشــعراء ال وحيــث إنحضــورهي 

ي حيــث إن دراســة ســابقة قــد تناولــت ارتأينــا دراســتم يف شــعر الصــعاليك ورمــوزهي وقــد تــمعنــد دالل

وتجــربتهم الفنيــة رمــز املــاء عنــد شــعراء الجا ليــة بشــكل عــامي وملــا كــان لحيــاة الصــعاليك 

ـــد  ـــذه  ـــارات عن ـــك األلفـــاظ والعب ـــت أن أســـتقرف أبعـــاد تل ـــد رأي ـــة خصوصـــية فق واملجتمعي

 املجموعة من الشعراء. 

 أ مية الدراسة 

 تأيت األ مية يف ثوثة جوانب:

 مكانة املاء يف ذاتم وحضوره يف الشعر. -0

 يك.من  املعجم اللغو  الخاص باملاء واأللفاظ املتصلة بم يف شعر الصعال -7

ــم يف  -1 ــلة ب ــم واملتص ــة علي ــاظ الدال ــامء واأللف ــعر  لل ــف الش ــف التواي ــوف ع الوق

 جميع مكوناتم وحاالت استعاملم. 

تبيــني قــدرة الشــعراء الصــعاليك عــف توايــف ألفــاظ املــاء ضــمن الــدالالت املومئــة  -2

 للسياق واملعن  اللغو  األصل للمفردة.

 إشكالية الدراسة 

 دد من األسئلة:تحاول الدراسة اإلجابة عن ع

التـي اسـتعملها الشـعراء الصـعاليك للداللـة عـف عن ـ املـاء ومـا ما  ي أبـرز األلفـاظ  -0

  يتصل بم؟

                                                           

ا األداررء  فرر  اي ررء  أسرررة  ابنظرر : ءررل  ايبن رر     - 1 ررء فكرر      قررءم  بن ررة  فرر  اي ة رر  ةرقس 

م. 3502 أي ارررم /بناسرررء  50 اإليكت ةبنررر  ات رررءد اي  لارررءي اي بنداماررر  فررر  اي   ررر   اي  لررر  

http://www.mandaeanunion.org/ar 
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ــعاليك إىل  -7 ــرق الشــعراء الص ــل تط ــلبيإا؟ و  ــل وردو س ــاي فه ــاء إيجابيإ ــان حضــور امل إذا ك

 ي أو اكتفوا بتصويره عف أنم مصدر الحياة وقوامها؟يف الداللتنيرمز املاء 

ــ -1 ــل اش ــعراء ل  ــف الش ــف تمل تواي ــة ع ــاظ الدال ــورً أللف ــاء تط ــ اامل ــتوج  ادالليإ يف مس

 ؟املفردة

 منهج الدراسة

ــع يف الدراســة وصــفي ــنهج املتب ــيل إن امل ــواطن ورود تحل ــع م ــاظ ي بتتب ــاء يف ألف قصــائد امل

ــعراء  ــرز الش ــذ  و أب ــياقها ال ــب س ــنيفها حس ــم تص ــعاليكي ث ــم الص ــداليلي ث ــا ال ــمي أو حقله ردت في

 وصوالً إىل النتائج. اهتحليل

 حدود الدراسة

 . تد من مرحلة ما قبل اإلسوم إىل الع  األمو : الحدود الزمانية -0

ــة -7 ــتهم الحــدود املكاني ــرة العربيــةي مــوطن الشــعراء الصــعاليك وبيئ : معظــم شــبم الجزي

 التي نظموا فيها ومنها أشعار م.

 أبـــرز رية التـــي نظمهـــا: القصـــائد واملقطعـــات واملفـــردات الشـــعالحـــدود املوضـــوعية -1

 الشعراء الصعاليك وتضمنت رمز املاء أو ما يتصل بم من ألفاظ وعبارات. 

 الدراسات السابقة واملوازية

ــد الشــعراء  ــاء عن ــة ألفــاظ امل ــت دالل ــم عــف دراســة تناول ــت في ــا بحث مل أقــف يف حــدود م

الدراســات التــي  ومــنالصــعاليك عــف أ ميــة  ــذا املكــون وأبعــاده الرمزيــة عنــد  ــؤالء الشــعراءي 

 عنيت بعن  املاء يف الشعر: 

ــات املــاء يف  - ــة املســتخفية آلي ــو علــودك أحمــد الحراحشــةي داملقاصــد الداللي ــرا يم أب إب

ي جامعـــة آل البيـــتي اململكـــة مجلَّـــة املنـــارة للبحـــو  والدراســـاتالقـــرآن الكـــريمدي 

 م.7101مارس  73 ي 7ي العدد ا00األردنية الهاشميةي مجلد 
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ـ  ســومةي جامعـــة املــاء يف الشــعر الجــا لقــوب حســني إحســان يع - ي إرشاف: يرسـ

 م.0837قسم اللغة العربيةي  -اإلسكندريةي كلية اآلداب

ـــاقور ي  - ـــس الن ـــدإدري ـــاء يف األدب والنق ـــة مصـــطلح امل ـــة اآلدابي جامع ـــة كلي ي مجل

 م.0885 ي 7ي العدد ا7شعيب الدكايل االجديدة ي اململكة املغربيةي مجلد 

ــ - ــو س ــور أب ــا لويلمي أن ــعر الج ــر يف الش ــاّمراملط ــة  -ي دار ع ــل للطباع ــاّمنك دار الجي ع

 م.0832بريوتي  -والنا

 م.0831ي مكتبة الشبابي القا رةي رمز املاء يف األدب الجا لثناء أنس الوجودي  -

ــاتم حســني البصــيصي  - ــا لح ــعر الج ــاء يف الش ــة امل ــة دالل ــل درج ــة لني ــالة مقدم ي رس

دراســــات األدبيــــة ي إرشاف: األســــتاذ الــــدكتور عبــــدالرزاق املاجســــتري يف اآلداب اال

الخاـــومي قســـم اللغـــة العربيـــةي كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنســـانيةي جامعـــة حلـــبي 

 م.7115سوريةي 

ــني  - ــيد حس ــد  رش ــدة ز  ــةرائ ــة موازن ــدون: دراس ــن زي ــرت  واب ــعر البح ــاء يف ش ي امل

ديكي قــدمت  ــذه إرشاف: األســتاذ الــدكتور وائــل أبــو صــالحك الــدكتور إحســان الــ

ـــات  ـــة الدراس ــة بكلي ــة العربي ــات درجــة املاجســتري يف اللغ األطروحــة اســتكامالً ملتطلب

 م.7118كلية الدراسات العلياي نابلسي فلسطني.  -العليا يف جامعة النجاح الوطنية

ي منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العـــربي طقـــوس املـــاء يف املعلقـــاتعبـــدامللك مرتـــاضي  -

 م.0883دمش ي 

ــز ال  - ــاو ي دعزي ــرتا  الشــعر  العــرل: دراســة ســيميائيةعرب ــة املــاء يف ال ــاب رمزي دي كت

 م. 7105 ي فرباير 32الشارقةي العدد ا -تم توزيعم مجانإا مع مجلة الرافد

ــرياز ي - ــد زاده س ــم محم ــديلي محبوب ــل مع ــيس  ع ــرف الق ــعر ام ــم يف ش ــر وتجليات املط

  ي د. تا.2دد اي الع7ي مجلة الرتا  األدلي السنة وعبيد بن األبرص

ــةي د - ــدالعزيز العبادس ــي عب ــوعيةفتح ــة موض ــريم: دراس ــرآن الك ــاء يف الق دي رســالة امل

 م.7117مزةي كلية أصول الديني  –ماجستريي الجامعة اإلسومية 
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 :ي منهاالصعاليك بعدد من الدراساتكام حظي شعر 

ــايل الصــاعد ي  - ــايل م ــد الع ــنأحــوم عب ــام م ــة أل   منظــور  شــعر الصــعاليك يف حامس

َّاحها: دراسة نقدية  م.7107مكة املكرمةي  -ي رسالة ماجستريي جامعة أم القرج رشَش

ــاي  - ــة واإلســومأحمــد ســلامن مهن ي إرشاف: األســتاذ املــرأة يف شــعر الصــعاليك يف الجا لي

الــدكتور نبيــل خالــد أبــو عــلي رســالة ماجســتري مقدمــة إىل قســم اللغــة العربيــة بكليــة 

ـــل درجـــة املاجســـتريي  –ســـومية اآلداب يف الجامعـــة اإل ـــب تكمـــيل لني مـــزةي كمتطل

 م.7112

ــــادري  - ـــد القـ ــــد عب ــــني محمـ ـــة يف شـــعر الصـــعاليكاألم ـــة والفني ـــيم االجتامعي ي الق

ــة  ــل درج ــة لني قدم ــة مَش ــاردلوي دراس ــد الح ــرا يم أحم ــدكتور إب ــتاذ ال ـــراف األس إشــــ

ـــــة اآل  ــــة العربيــــةي كليـ ــــدي قســــم اللغ ــــتري يف األدب والنق كليـــــــة  -داباملاجس

 م.7113الدراســات العليــاي جامعـــة الخرطــــومي السوداني 

ــار ي  - ــن يوســف الح ــوض ب ــت ع ــة بن ــة إىل زكي ــن الجا لي ــعر الصــعاليك م ــل يف ش اللي

ــو  ــ األم ــة الع  ــذه نهاي ــدمت   ــد ي ق ــيض الغام ــن مع ــالح ب ــدكتور ص ي إرشاف: ال

ــم ــتري يف قس ــة املاجس ــف درج ــول ع ــتكامالً للحص ــالة اس ــا  الرس ــة وآدابه ــة العربي اللغ

 م.7118جامعة امللك سعودي  -بكلية اآلداب

ــودةي  - ــالح ع ــد ص ــدان محم ــلوبيةزي ــة أس ــعاليك: دراس ــعر الص ــاح يف ش ــا رة االنزي ي ا

 م.7113رسالة ماجستريي جامعة عدني كلية الرتبيةي 

ي الهيئــة امل ــية العامــة شــعر الصــعاليك منهجــم وخصائصــمعبــد الحلــيم حفنــيي  -

 م.0832ا رةي للكتابي الق

ـــود التميمـــيي ا - ـــة وأبعاد ـــا يف شـــعر الصـــعاليك فاضـــل عب ـــة املتجـــاورة الرمزي لبني

ــ  ــا  حّت ــة الع ــ األمــو  والفّت ــة الرتبيــة للعلــوم 11ي مجلــة ديــايلي العــدد انهاي  ي كلي

 م.7105اإلنسانيةي جامعة ديايلي 
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 مفهوم الصعلكة وأسبابها 

ــة:  -0 ــعلكة لغ ــن الص ــعلك  وم ــو  اص ــذر اللغ ــن الج ــا: م ــذ  ال معانيه ــري ال ــعلو : الفق دالص

 وتصــعلكِت ن كــذلك... زاد األز ــر : وال اعــتامد. وقــد تصــعلك الرجــل إذا كــا يمــال لــم

ـــتْ حو وطرو  أوبار ـــاي وانجـــردْت  : خرجـــْت اإلبـــلَش  والتصـــعلك: الفقـــر. وصـــعاليك العـــرب:  ا...هو

ــع ا ــان يجم ــم ك ــعاليكك ألن ــروة الص ــمَّ : عَش ــورد يَشس ــن ال ــروة ب ــان عَش ــا. وك ــراء يف ذؤبانه لفق

اليكها الــــذين 1حظــــرية  فريزقهــــا مــــام يغــــنمد ــــعو ــــرب صو ــــان العو . ويف الصــــحاح: دوذَشؤبو

وند صَش  .2يتلوصَّ

ــرتني: : الصــعلكة اصــطوًحا -7 ــدور يف دائ ــادة اصــعلك  ت ــا نصــم: دم ــف مب حــدد ا يوســف خلي

إحــدا ام الــدائرة اللغويــة التــي تــدل فيهــا عــف معنــ  الفقــر ومــا يتصــل بــم مــن حرمــان يف 

ــاة و  ــةي الحي ــدائرة االجتامعي ــا ال ــ  عليه ضــي  يف أســباب العــيخي واألخــرج نســتطيع أن نطل

ــرد يف  ــي للف ــف صــفات خاصــة تتصــل بالوضــع االجتامع ــدل ع ــادة تتطــور لت ــرج امل ــا ن وفيه

 .  3مجتمعم وباألسلوب الذ  يسلكم يف الحياة لتغيري  ذا الوضعد

ــم: دإن الصــعلو  يف اللغــة  ــو ــد املصــطلح وتبيين ــابع يف تحدي ــم  وت ــذ  ال مــال ل الفقــري ال

ــل  ــم أو يتك ــ  علي ــد يتك ــف حء أو أح ــم ع ــتامد ل ــاةي وال اع ــاء الحي ــف أعب ــم ع ــتعني ب يس

ــائر الباــ  ــام يســلكم س ــبيلم ك ــ  يســلك س ــاي حت ــم عليه ــا ويعين ــم فيه ــم ليشــ  طريق علي

ــرج  ــارة أخ ــو بعب ــدة. أو   ــًدا واح ــكوتها ي ــون مش ــاة ويواجه ــف الحي ــاونون ع ــذين يتع ال

واجــم الحيــاة وحيــًدا وقــد جردتــم مــن وســائل العــيخ فيهــا وســلبتم كــل مــا الفقــري الــذ  ي

ليســـت فقــًرا وحســبي ولكّنهـــا يســتطيع أن يعتمــد عليــم يف مواجهــة مشــكوتها. فاملســألة 

 .4ويسـد مسـالكها أماممد يفقر يغلّ َش أبواب الحياة يف وجم صاحبم

  

                                                           

 م  ) ءد : صللك(.0330  دا  صءد   يا ةي  0  ريسء  ايل باي   بنظة    - 1

  اي كتيرر  5  ت قارر : اةسررش اي ررا،    ررد  ر ختررء  ايصرر ء     ررد يرر  أيرر  يكرر  ايرر ا    - 2

 م  ) ءد : صللك(.9111صادا   -ايدا  ايبن ةذ ا   يا ةي -ايلص ا 

 .32 -32ص م  9191  دا  اي لء ش  ايقءه    0  راي ل ا  ايصلءياكاةسش خلاش   - 3
 .00  ص يصلءياكاي ل ا  ااةسش خلاش   - 4
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ــبل ــورة عــف النظــام الق ــن الث ــة م ــا: دحرك ــا  أنه ــن تعاريفه ــتهم  وم ــراد خلع ــا أف شــار  فيه

ــواد  ــنهن س ــذوا م ــاء الحبشــياتي أخ ــن أبن ــرون م ــر م. وآخ ــاتهم وجرائ ــية جناي ــائلهم لك قب

اللــون فنبــذ م املجتمــع المـــًاي و ــم اأمربــة العــرب . أفــراد احرتفــوا  ــذا الســلو  كعــروة 

 .  1بن الوردد

 رئيًســاســبًبا اره باعتبــلكــن الرتكيــز الشــديد عــف الجانــب االقتصــاد  مــن الحيــاة الجا ليـــة 

للصعلكة لـيس بـاألمر الـدقي ك ألن األصـل يف ذلـك كلّـم سـلّم القـيم املختـّل الـذ  حيـز بـني 

أفراد املجتمـع عـف أسـس مـري عقونيـةي دفالصـعلوكوةَش فــي حــد ذاتهـا كانـت تريـد أن تؤكّـد 

 .2ذاتهاي نظاًمـا لقـيم  عليـا مثاليـة ال مجـرد اـا رة اقتصاديةد

 الصعلكةأسباب اا رة  -1

ــني: األول  ــاملني اثن ــورة يف ع ــون محص ــعلكة تك ــا رة الص ــي أدت إىل ا ــباب الت ــاد األس تك

ــة الصــعلكة  ياقتصــاد  ــاين اجتامعــيي فكــان لهــام دور كبــري يف نشــوء حرك ــدأت والث ــي ب يف الت

مرحلــة مــا قبــل االســومي حيــث إن حركــة الصــعاليك وأخبــار م تتصــل مبشــكلة الفقــر والغنــ  

ــذ   العــرليف املجتمــع  ــم عــف وقتئ ــاد  بثــورة املستضــعفني مــن الفقــراءي واملضــطهدين في ي وتن

ــاءي بخاصــة الــبخوء مــنهمي كــام تســتهدف  ــذه الثــورة  تحقيــ   -يف منظــور م –طبقــة األمني

 صورة من صور العدالة االجتامعيةي والتوازن االقتصاد  يف املجتمع.

ــل  ـــف وفصَّ ــف خلي ــدكتور يوس ــباب ال ــوء يف أس ــعلكةنش ــة الص ــا  حرك ــة ودوافعه الجا لي

ــزًا عــف الجانــب االقتصــاد  . ولعــل  ــذه الرؤيــة لــدج الصــعاليك انطــوت عــف إحســاس 3مركّ

ــا بــني العامــل االقتصــاد  عميــ  مبشــكوت املجتمــع االقتصــادية ومحاولــة حلهــاي وحثــل  ياًع

 .4طبقات الفقراء املتمثلة بالشعراء الصعاليكي وطبقة البخوء واألمنياء

  

                                                           

 .168   رءي  األهر ام   لارةب   صر   ص اي ةسةء  اإلسل ا  ايلء      ةد   د     ة   - 1

 .990م  ص 0339  دا  اي دى  د     9  رفلسف  اي ل  اي ءهل هلم اي  ءد   - 2

  دا  اي لرررء ش  ايقرررءه    0  راي رررل ا  ايصرررلءياك فررر  ايلصررر  اي رررءهل اةسرررش خلارررش   - 3

فررر  ايفصرررلا  األةم ةايررررءبن   ررر   ةاش  . م9191(  1ي األدياررر   كترررءب   رررم )ايد اسرررء كتيررر  

 ألسيءب ايصللك  ف  ايلص  اي ءهل .

 .093  ص 9م ج9110  دا  ايفك   يا ةي  ايقء ةس اي  ارايفا ة أيءد    - 4
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رضــيم اء الصــعاليك إىل طــائفتنيك أوىل قبلــت الوضــع االجتامعــي الــذليل انقســم الشــعر 

ــم ضــعف ــاة  له ــك الحي ــيخ تل ــت أن تع ــعي وأب ــك الوض ــة رفضــت ذل ــدي وثاني ــنفس والجس ال

 .1املهينةي ووجدت يف قوة العزحة وقدرة الجسد وسيلة تش  بها طريقها يف الحياة

ــرح إىل ــد الق ــو زي ــم أب ــريف يف كتا وتنّب ــلور عَش ــ  س ــرب  معن ــعار الع ــرة أش ــم اجمه ــيامب  ف

 .2نصم: دوالصعلو  الفقريي و و  املتجرد للغاراتد

ــاة الشــعراء الصــعاليك عــف الغــزو واإلمــارة  تقــوم ــ  لحي ــاتتحقي يف املســاواة  ســامية ماي

 ةً الســلو   قــ ــذا  دبــني الفقــري والغنــيي واألخــذ مــن أمــوال األمنيــاء إلطعــام الفقــراءي ويعــ

ــا شــديد الوطــأة بســبب  ــذه اإلشــكالية يف حــد ذاتــمي لــذلك عــاد ا لصــعاليك ياًعــا اجتامعيإ

 بني النظرية األخوقية ووسائل تطبيقها.

 تعريف الداللة وعوقتها باملاء واأللفاظ الدالة عليم 

ــد ــزان  يع ــةي وات ــات الحي ــة الكائن ــوام معيش ــم ق ــاة يف األرضي ب ــرئيس للحي ــون ال ــاء املك امل

ــا ــور أس ــو ذو حض ــاي فه ــة وجامله ــا. الطبيع ــم مطلًق ــتغناء عن ــف االس ــدرة ع ــدم الق ــة ع يس إىل درج

ــم  ــاةي فــإن ل ــم وحورتــم يف الحي ــا أل ميت ــة املــاء وفًق الرحمــة خاصــة بيجابيــة إ صــفات وتــأيت إيجابي

والــر و والخــري والداللــة عــف دوام الحيــاةي يف مقابــل بعــض الــدالالت الســلبية التــي سيشــار إليهــا يف 

 مكانها من الدراسة. 

ــر  ــدج الع ــذ وأب ــم من ــن أحوال ــل حــال  م ــوا عــف ك ــأن أطلق ــتهم ب ــاء يف بيئ ب ا ــتاممهم بامل

ــة ــن بوم ــي م ــمي و  ــ  طبيعت ــا يواف ــاًم دقيًق ــع اس ــوين إىل التجم ــة التك ــة اللغ  يف موافقــة العربي

 دون زيادة أو نقصاني حيث ال مجال للتأويل أو التبديل. للمعن اللفظ 

حراءي كــان مهــدًدا عــف الــدوامي مــري مســتقر وبنظــرة دقيقــة إىل حيــاة العــرل قــدحًا يف الصــ 

ــد  ــذا التهدي ــ . وإن   ــاء واملرع ــة كامل ــتقرار الرئيس ــباب االس ــوافرت أس ــددي إال إذا ت ــع مح يف موض

الحاصــل آت  مــن جــانبنيك األول مــن البيئــة الصــحراوية حيــث قســوة الباديــة القاحلــةي والثــاين مــن 

 نهب. والدافع يف تينك الجانبني معاح املجتمع القبلي حيث الغزوات املستمرة والسلب وال

  

                                                           

 .08  ص 9  جك ف  ايلص  اي ءهل اي ل ا  ايصلءيااةسش خلاش   - 1

 .565  دا  بن ض   ص  يلريءء  ةايبن     ص   ص      أ لء  ايل ب أية  اد ايق      - 2
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ــوا  ــم وبحث ــرب ب ــ  الع ــد اعتن ــاءي فق ــو امل ــاح   ــب املع ــوام الجان ــام األولي وألن ق يف املق

 عن مواضعم ولزمو اي واستباوا ببوادره ومومح نزولم.

ــد ــإطوق أســامء  وق ــدم ب ــذ الق ــون العــرب من ــ  اللغوي ــناعتن  أحــوال خاصــة لكــل حــال م

ــاء ــل و  امل ــمراح ــعاليكي متكوين ــعراء الص ــداه الش ــاء إب ــف  فج ــة ع ــامء للدالل ــذه األس ــف   يف تواي

 ــذه  املــاء وتكويناتــم مــن خــول األلفــاظ املخصصــة لــذلك. و ــو مــا سنعرضــم بالتفصــيل يف

 الدراسة. 

وحيــث إن أحــد أبــرز جوانــب التحليــل النقــد  تقــوم عــف حســن اســتخراج الــدالالت مــن 

ــد ــف م ــوف ع ــف ســياق النصــوص الشــعريةي والوق ــة ع ــاظ للدالل ــف األلف ــدرة الشــاعر يف تواي ج ق

املعنــ  بشــكل دقيــ ي ومــدج اقــرتان  ــذه األلفــاظ بســياقي الحــال واملقــامي فإنــم مــن املناســب أن 

 يأيت: فيامنتناول تعريف الداللة 

ــة - ــة لغ ــب الدالل ــدل  قري ــرب: دال ــان الع ــم يف لس ــن معاني ــلو  وم ــو  ادلوو ــذر اللغ ــن الج : م

داملعن  من الهوْد ... و  ده إليمد1دللتَش بهذا الطريِ : عرفتمَش  .2ي وددلَّمَش عليم داللًة... سدَّ

ــة اصــطوًحا - ــزم مــن الدالل ــة يل ــا: دكــون المــء بحال : كــام حــدد ا الاــيف الجرجــاين فإنه

ــدلولد ــو امل ــاين   ــدال والث ــو ال ــء األول   ــري والم ــم بمــء آخ ــم العل ــم ب ــذا 3العل . و 

ــة  ــات لغوي ــواه العوم ــل أن ــف يشــمل ك ــم التعري ــو أدخــل يف عل ــةي فه ــري لغوي ــت أو م كان

 السيمياء منم يف علم اللسانيات.

ــد علــامء أصــول الفقــم - ــة عن ــ دالدالل ــة بــني اللفــظ واملعن ــة املتبادل ي وســبب 4: د ــي العوق

قربــم  ــذا  ــو تركيــزه عــف داللــة األلفــاظ اللغويــة ألن األصــوليني يشــتغلون بالــدالالت يف 

نَّة   .5النصوص من قرآن وسَش

                                                           

    ءد  )ديم(.يسء  ايل باي   بنظة    - 1

    ءد  )دمّ(.ايقء ةس اي  ارايفا ة  أيءد    - 2

   ؤسسرررر  اي سرررربن   ايرررردا  ايياضررررء   اي  لكرررر  9  رايتل افررررءياي رررر اش اي   ررررءبن    - 3

 .11 -19م  ص 0336اي غ يا   

  دا  اي ل فرر  اي ء لارر   ايتصررة  ايلغررة  ءبنررد ءل ررء  أصررةم ايفقرر    ررد ءيرردايغفء  ايسرراد أ - 4

 .980م  ص 9115اإلسكبند ا   

  ايررردا  اي ء لاررر   اإلسررركبند ا   د اسررر  اي لبنرررا ءبنرررد األصرررةياا ررررءه  سرررلا ء    رررةد   - 5

 .99  ص 9119
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 : للداللة تعريفات عدةي  ي عف النحو اآليت: سانياتيف الل -

o ــري ــدلولدد  سوس ــدال وامل ــمللف ال ــن ت ــدة م ــة املتول ــي العوق ــة د  ــو 1: الدالل . فه

 تكون من وجهني: الدالي واملدلول.يرج أن العومة اللغوية ت

o  الداللــة د ــي قــدرة الوحــدة اللغويــة عــف التكامــل مــع وحــدة بنفينيســتإميــل :

ــات اللغــة يف مســتوياتها  .2مــن مســتوج أعــفد ــني مكون ــالربخ ب ــم ب ــز تعريف ويتمي

د  اللســانية املختلفــة متعــديًا بــذلك اقتصــار مفهــوم الداللــة عــف الكلمــة حســب 

ــة  ــون الكلم ــوا أن تك ــويني درفض ــض اللغ ــا إىل أن بع ــارة  ن ــدر اإلش ــري. وتج سوس

وحــدة قــادرة عــف تقــديم املعنــ ي ويــذ بون إىل أن مــا يقدمــم  ــو الجملــةك ألنهــا 

 .3صالحة للتفكرد

o  ــايت ــردك ــل  : ِ  ــاب االصــوحية يف التأوي ــني و ــو صــاحب كت ــرق ب ــرج وجــود ف ي

ــني  ــة فهــي العوقــة ب ــةي وأمــا الدالل ــم األدل ــةك فــاملعن  د ــو مــا  ثل املعنــ  والدالل

 .4املعن  والشخص أو املفهوم أو الواقع أو أ  حء حكن تخيلمد

لـــيس وليـــد   الحقول الدالليـــةـا  املســم  بـــاملـــنهج اللغـــو  وتجــدر اإلشـــارة  نـــا إىل أن

ــول  ــم إىل حق ــادة املعج ــيم م ــرة تقس ــبقوا إىل فك ــرب س ــاللغويون الع ــربينيي ف ــويني الغ ــود اللغ جه

دالليـــةي دفقـــد عـــرف علـــامء اللغـــة القـــدام  الرســـائل اللغويـــةي دون اإلشـــارة إىل املصـــطلحك إذ 

ــ ــذ الع ــ الجــا ل إىل اه ــا من ــدارس يلتضــمنت تصــنيًفا شــاموً أللفااه ــيامور اإلســومي فال ــدل  ف ي

  .5عف تصنيف املوجودات مبجموعهاد

                                                           

 .85 -88ص   د.ي  دا  س بنة   تةبنس   كتي   ص    ص     كل  اييبنا فؤاد  ك اء   - 1

ايررردا   -  اي  كررر  ايرقرررءف  ايل يررر   ياررر ةي9  رايلغررر  ةايخررررءب األديررر سرررلاد ايغرررءبن     - 2

 .89م  ص 9110ايياضء   

  ءرررءيم ايفكررر   ايت لارررم ايلغرررة  ةبنظ اررر  اي لبنرررا ءبنرررد فت بن رررتا   ررراد اي رررءج صرررءي    - 3

(  01  لررررد )  0339اي  لرررس ايررررةربن  يلرقءفررر  ةايفبنررررة  ةاأداب  ايكةاررري  أي اررررم/ اةبنارررة  

 .005(  ص 8ايلدد )

 .935م  ص 9113  دا  تةيقءم  ايدا  ايياضء      ةم ايياء    د  فتء    - 4

 بن ررة اي ات ررءد ايكتررءب ايلرر ب    أصررةم ت ارارر  فرر  بنظ ارر  اي قررةم ايدايارر أ  ررد ءرر ة    - 5

 .09ص م 0330د     
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ــالتواف  هــاتوايفثــم إجــادة مــن ألفــاظ الحقــل الــداليل  الشــعراء وإن حســن اختيــار مــع  ب

ات الطبيعــة والحيــاة مفــرد يوافهــا الشــعراء لتحديــد الســياقي يتطلــب مقــدرة لغويــة فائقــةمعنــ  

ــاتهام و ــاوثنائي ــا متًن ــا جميًع ــك منه ــنقوم  يحب ــا س ــو م ــظي و  ــ  اللف ــ  متس ــجم املعن ــعريإا منس ش

 بعرضم يف فصول الدراسة األربعة فيام يأيت.

 :الذين تضمنتهم الدراسةالشعراء الصعاليك  -2

ــة  ــعاليك يف الجا لي ــعراء الص ــن الش ــاعًرا م ــ ش ــبعة عا ــف س ــة ع ــار يف الدراس ــع االختي وق

ــبهم  ــتَش برتتي ــو ي وقم ــوم إىل الع ــ األم ــياموصــدر اإلس ــ ف ــو ي ــف النح ــم ع ــاي و  ــا ألفبائيإ أيت ترتيًب

 اآليت:

ــذيل -0 ــراد اله ــو الخ ــني أب ـمني ب ــن املخ ـ ــد م ــذيلي ويع ــة   ــعاليك يف قبيل ــعراء الص ــن الش : م

ي فكــان  الجا ليــة واإلســومي واســمم: خويلــد بــن مــرةي كــان مشــهوًرا مــن عــدايئ العــرب وقتئــذ 

بــن الخطــاب. وتــويف يف  يســب  الخيــل. أســلم و ــو شــيخ كبــريي وعــاد إىل زمــن الخليفــة عمــر

 .1م111حدود سنة 

ــو الطمحــان القينــي -7 ــة واإلســومي واســمم: أب ــني الجا لي ـمني ب : مــن الشــعراء الصــعاليك املخ ـ

حنظلة بن رشقيي مـن قبيلـة بنـي قضـاعة. وقيـل يف اسـمم ونسـبم: ربيعـة بـن عـوف بـن مـنم 

 بن كنانة بن القني بن جرس. و و صاحب البيت املشهور: 

همْ أضاءْت لهم أو   دَشجو  الليِل حتَّ  نظمو الجزهو ثاقبَشمَش   حسابهم ووجو َش

 .2م151تويف يف حدود سنة 

ــذيل -1 ــخر اله ــو ص ــلمة أب ــن س ــدهللا ب ــمم: عب ــو ي واس ــعاليك يف الع ــ األم ــعراء الص ــن الش : م

 السهميي و و صاحب األبيات املشهورة التي أولها: 

كونو الدَّ رَش فلامَّ انقَضو ما  عوجبتَش لسعي الدَّ ِر بيني وبوينها   بويننا سو

 .3م211تويف يف حدود سنة 

  

                                                           

ةايبنسرررء   ررر  ايلررر ب األءرررلم:  رررء ةس تررر ا م أل ررر   اي  رررءم خاررر  ايررردا  اي  كلررر    - 1

 .005  ص 0م  ج0330  دا  ايللم يل لاا   يا ةي  95  رةاي ستل يا  ةاي ست   ا 

 .016  ص 0  جاألءلمخا  ايدا  اي  كل    - 2

 .19 -13  ص 8  ج األءلمخا  ايدا  اي  كل    - 3
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: مــن الشــعراء الصــعاليك املخ ــمني بــني الجا ليــة واإلســومي واســمم: دعــامر أبــو كبــري الهــذيل -2

ــن  ــريي و ــو شــاعر فحــل م ــأل كب ــن  ــذيلي يلقــب ب ــي ســهل ب ــذيلي مــن بن ــيس اله ــن الحل ب

 . ومل تا مصادر ترجمتم إىل سنة وفاتم.1شعراء الحامسةد

: يعــد مــن أشــهر الشــعراء الصــعاليك يف مرحلــة مــا قبــل اإلســومي واســمم دثابــت بــن أبَّخ رشإاتــ -5

اشـتهر عنـم  عتـم فهـو عـّداء قومـمي ومـام  2جابر بـن سـفياني أبـو ز ـريي الفهمـّيي مـن م ـد

ــليَّاتِِم بقصـيدة لـمي مطلعهـا: ديـا عيـد مـا لــك  يـدل عـف جزالـة شـعره أن الّضـبيَّ اسـتفتح مفضَّ

. تـذكر الروايـات أنـم قتـل يف بـود  ـذيل وألقـي يف مـار ارخـامن ي وذلــك 3وإيـراقدمـن شـوق  

 م.521يف حدود سنة 

ــوف األزد  -1 ــن عو ــل اإلســومي واســمم حــاِجز ب ــا قب ــة م : و ــو مــن الشــعراء الصــعاليك يف مرحل

ــن الحــار  مــن بنــي مفــّرج مــن األزدد ــن عــوف ب ــني يف 4دحــاجز ب ي ويعــد مــن الشــعراء املقلّ

 .5أنم يعد دمن أمربة العرب الذين كانوا يغزون عف أرجلهمدأشعار مي كام 

ــن اــامل املــرو  -2 ــا قبــل اإلســومي واســمم الحــار  ب ــة م : و ــو مــن الشــعراء الصــعاليك يف مرحل

. نشـأ يتـياًم بعـد أن قَشتـلو أبـوهي وملـا شـبَّ آلـت 6دالحار  بن اـامل بـن مـيظ املـر ي أبـو لـيفد

ثــأر ألبيــم يف ق ــ الــنعامن بــن املنــذري ثــم  ــرب إليــم ســيادة مطفــاني وحينهــا  كــن مــن ال

ــنة  ــدود س ــوران يف ح ــة ح ــل يف منطق ــامي فقت ــل الش ــ  وص ــنعامني حت ــخ ال ــن بط ــية م خش

 .7م111

: مــن الشــعراء الصــعاليك يف قبيلــة  ــذيل يف مرحلــة مــا قبــل اإلســومي حبيــب األعلــم الهــذيل -8

ــن  ــن ســعد ب ــن  ــيم ب ــن الحــار  ب ــن عبــدهللا الهــذيل أحــد بنــي عمــرو ب واســمم: دحبيــب ب

ــذا .  ــرب آن ــدايئ الع ــن ع ــهوًرا م ــان مش ... وك ــيو ــخر الغو ــو ص ــو أخ . و 
ــةد8 ــن مدرك ــذيل ب  

  

                                                           

 .053  ص 0  جاألءلمخا  ايدا  اي  كل    - 1

 .19  ص 0ج  األءلمخا  ايدا  اي  كل    - 2

 .19  ص 0  جاألءلمخا  ايدا  اي  كل    - 3

 .950  ص 0  ج األءلمخا  ايدا  اي  كل    - 4

 .950  ص 0  ج األءلمخا  ايدا  اي  كل    - 5

 .956 -955  ص 0  جاألءلمخا  ايدا  اي  كل    - 6

 .956 -955  ص 0  جاألءلمخا  ايدا  اي  كل    - 7

  دا  إ ارررء  ايتررر ا  9  راألغرررءبن      رررد  أيرررة ايفررر ج األصرررف ءبن   ءلررر  يررر  اي سرررا  يررر - 8

 .530  ص 00هر  ج9895ايل ي   يا ةي  
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ــلوكوة -8 ــن الس  ــلويك ب ــل اإلســومي واســمم: الســليك الس  ــا قب ــة م ــن الشــعراء الصــعاليك يف مرحل : م

بن عمري بـن يـيل بـن سـنان السـعد  التميمـيي والسـلكة أمـمي وإليهـا انتسـبي فيلقـب بـابن 

لوكةي وبالرئبـال. ومـن أبـرز صـفاتم أنـم: فاتـكي عـّداءي شـاعري أسـود اللـون. كـان أدّل النـاس الس  

 .1م115باألرض وأعلمهم مبسالكها. قتلم أسد بن مدر  الخثعمّي يف حدود سنة 

مـن أشـهر الشـعراء الصـعاليك يف مرحلـة مـا قبـل اإلسـومي واسـمم: عمـرو بـن مالـك  الشنفرج: -01

مــن فرســان العــرب وعــّدائيهم. و ــو أحــد الخلعــاء الــذين تــربأت  األزد ي مــن قحطــان. يعــد  

ــن  ــةي وم ــة الثاني ــعراء الطبق ــن ش ــلة م ــاعر فح ــو ش ــومان. و  ــو س ــم بن ــنهم عشــائر م. قتل م

 أشهر قصائده المية العرب التي مطلعها: 

طيوكْم  دورو مو وا بني أَشموي صَش وميلَش   أوقيمَش  فإيّن إىل قووم  ِسواكَشْم ألو

 .2م575نة تويف يف حدود س

ــذيل -00 ــي اله ــد هللا صــخر الغ ــن عب ــمم: صــخر ب ــة  ــذيلي واس ــن الشــعراء الصــعاليك يف قبيل : م

الخيثمــي. قــال األصــفهاين: دلقــب بصــخر الغــّي لخوعتــم وشــدة بأســم وكــية رشه. وأورد 

أبياتًا مـن قصـيدة تنسـب إليـمي قيـل يف سـببها: إن صـخًرا قتـل جـاًرا لشـاعر  مـن  ـذيل يـدع  

ــثلَّم   ــا امل ــاداأب ــول ذكر  ــائد يط ــات وقص ــّي مناقض ــخر الغ ــثلَّم وص ــني أل امل ــل 3ودارت ب . قت

 عف يد بني املصطل  من قبيلة خزاعةي وال يَشعلم تاريخ وفاتم.

ــب -07 ــن الطَّبي ة ب ــدو ْب ــمم: عو ــومي واس ــة واإلس ــني الجا لي ـمني ب ــعاليك املخ ـ ــعراء الص ــن الش : م

لطبيــب. و ــو صــاحب املرثيــة عبـدة بــن يزيــد بــن عمــرو بــن عــلي اشـتهر بلقــب عبــدة ابــن ا

 التي منها: 

  

                                                           

 .995   ص 0  جاألءلمخا  ايدا  اي  كل    - 1

 دا   3ر القررةب  يرردا  إ اررم: ة رر    ة ققرر    لرر   ءيررك  يرر  ء رر ة: اي رربنف ى داررةا  - 2
 . 02 -9 م 0992 يا ةي  ايل ي   ايكتءب

 .039  ص 0  جاألءلما  ايدا  اي  كل   خ - 3
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احد   ا  وما كانو قيٌس  لكَشمَش  لك وو مو  ولكنَّمَش بَشنيانَش قووم  توهدَّ

 .1م125ويقال: إنم أرىث بيت قالتم العرب. تويف يف حدود سنة 

بنــ -13 ــروة بــن الــوورد العو : مــن أشــهر الشــعراء الصــعاليك يف مرحلــة مــا قبــل اإلســومي واســمم: عَش

د بن زيد العبّني من قبيلة مطفاني كان يلقب بعروة الصعاليكي لجمعم عروة بن الور   

ــك بــن مــروان: دمــن قــال إن  -02 إيــا مي وقيامــم بــأمر م إذا أخفقــوا يف مــزواتهم. قــال عبــد املل

 م.582. تويف يف حدود سنة 2حا ًا أسمح الناس فقد الم عروة بن الوردد

ني بــني الجا ليــة واإلســوم. واســمم: عومــرو : مــن الشــعراء الصــعاليك املخ ــمعومــرو بــن برَّاقــة -05

ــم نســب إليهــا. كــان  بــن برَّاقــة الهمــداين النهمــيي اشــتهر بلقــب اابــن برَّاقــة  وبّراقــة  ــي أَشم 

 .3معاًيا للشاعر الصعلو  تأبَّخ رشإا. وال يوجد تحديد دقي  لتاريخ وفاتم

ــك:  -01 ي و ــن رشَش ــالة ب ــني الجا لفوضو ـمني ب ــعاليك املخ ـ ــعرا  الص ــن الش ــمم: م ــومي واس ــة واإلس ي

يــك بــن ســلامن بــن خويلــد األســد . و ــو شــاعر بليــ ي يعــد شــعره حجــة عنــد  و ـالة بــن رشَش فوضو

ــم فتكــون وفاتــم  اللغــوينيي وتنســب إليــم أبيــات يف رثــاء يزيــد بــن معاويــةي فــإن صــح أنهــا ل

 . 4 ـ21بعد سنة 

ــال الِكــول -02 جيــب بــن  : مــن الشــعراء الصــعاليك يف الع ــ األمــو ي واســمم: عبــدالقتَّ هللا بــن مَش

امل ّــحي. اختلــف يف اســمم فقيــل:  ــو عبيــد هللاي أو عبيــدي أو عبــادةي أو عّبــادي كــام اختلفــوا 

يف اســم أبيــم فقيــل: محبــب وجــده  ــو امل ــحي وقــد افتخــر بــم يف شــعره. واالقّتــال : لقــٌب 

ـًما أدر  ــم مخ ـ ــهم يجعل ــبي وبعض ــذا اللق ــهور به ــو املش ــمي و  ــرّده وفتك ــم لتم ــ  علي  أَشطل

ــم املتمــردة  ــاتج عــن حيات ــاره ن ــاقض واالخــتوف يف اســمم وأخب ــة واإلســومي و ــذا التن الجا لي

وعيشــم يف الباديــة بعيــًدا عــن االخــتوط بالنــاس وأويل األمــر. ومل تاــ املصــادر إىل زمــن 

 .5والدتم أو وفاتم

  

                                                           

 .990  ص 8  جاألءلمخا  ايدا  اي  كل    - 1

 .009  ص 8  جاألءلمخا  ايدا  اي  كل    - 2

يررر  يّ ا ررر  اي  ررردابن   ررر   خضررر    اي ءهلاررر  ةاإلسرررلم:  ةء ررر  ررر اش  اغرررب ءلةبنررر    - 3

 .08 -99  صسا ت  ة ل ه

 .  986ص   5ج  األءلمخا  ايدا  اي  كل    - 4

م ي : إ سء  ءيءس  دا  ايرقءف   يا ةي  داةا  ايقتءم ايكلي  - 5  -90م  ص 9111   قق  ة دَّ

95. 
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03-  

اديــة -08 دو ــيس بــن الحو يس بــن : مــن الشــعراء الصــعاليك يف مرحلــة مــا قبــل اإلســومي واســمم: قــقو

منقذ بن عمـروي مـن بنـي سـلول بـن كعـب مـن قبيلـة خزاعـة. واشـتهر بلقـب ابـن الحداديـةي 

حيــث تــربأت منــم قبيلتــم يف ســوق عكــاظي فنَشســب إىل أمــم و ــي ح ــمية مــن بنــي حــداد. 

 .1و و شاعر فحل من شعراء الطبقة الثانية. قتلم بعض بني مزينة يف مارة لهم

  

                                                           

 .031  ص 5  جاألءلمخا  ايدا  اي  كل    - 1
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 الفصل األوَّل

نات الة عليهم املاء ومكوَّ   اواأللفاظ الدَّ
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 مدخل

األســاليب البوميــة يف اللغــة العربيــةي مــن أاهــر تســمية األشــياء مبســمياتها يف  الدقــةتعــد 

 تــدل ا دقيقــةألفااًــللــامء وصــفاتم وأحــوال تكوينــم  جعلــواومــن أبــرز األمثلــة عــف ذلــك أن العــرب 

ـاخكـل مرحلـة مـن مراحـل تكوينـم اسـاًم  فأسـمواعف جميـع حاالتـمي  ي بـدًءا بالسـحاب وأسـامئمي اصإ

   .والربق والرعد وأسامئهامي ثم املطر وألفاام الدالة عف حاالتم بني الغزارة والضعف

ألفــاظ املــاء يف شــعر أبــرز الشــعراء املــنهج املتبــع يف  ــذا الفصــل عــف تتبــع مواضــع  ويســري

 وذلك ضمن مبحثني اثنني عف النحو اآليت:الصعاليكي 

 اء ودالالتم يف شعر الصعاليكاملبحث األول: امل

املــاء يف اللغــة: د ــو الــذ  هاــبي والهمــزة فاــم مبدلــة مــن الهــاء يف موضــع الــومي وأصــلم 

ــاه يف الكــية ــةي وما ــم هجمــع عــف أمــواه يف القل ــكك ألن ٌ  بالتحره ــوو ــم عــامد : د. واملــاء1دمو ســائل علا

ـــدروجان واألوكســـجاني بنســـ ـــاة يف األرضي هرتكـــب مـــن اتحـــاد الها ـــان يف األولي إىل الحا بة حجم

 .  2دحجم من الثايني و و يف نقائم شفاف ال لون لمي وطعمي وال رائحة فام

ودور املــاء الظــا ر يف إنبــات كــل حء دور واضـــحي هعلمــم البــدايئ واملتح ــي هعرفـــم د

الجا ــل والعـــامل... ولكـــن دور املـــاء يف الحقاقـــة أخطـــر وأبعــد مـــدج مـــن  ـــذا الظـــا ر الـــذ  

ــ ــم الق ــداء هخاطــب ب ــاء ابت ــار  امل ــد ش ــةي فق ــاس عام ــدهر هللا  –رآن الن ــة األرض  –بتق ــل ترب يف جع

ــات. ــالحة لتنب ــا  الســطحاة ص ــل م ــتعملك فك ــا املس ــاًي فأم ــتعمو أو مطلق ــون مس ــا أن هك ــاء إم وامل

ــذ  بقــي عــف  ــ ك فهــو: ال ــم الحــد ي أو اســتعمل يف البــدن عــف وجــم التقــرب. وأمــا املطل أزهــل ب

  .3دم النجاسةي ومل هغلب علام حء طا رأصل خلقتمي ومل تخالط

                                                           

 أ  رررد ت قاررر :  ايل ياررر  ةصررر ء  ايلغررر  ترررءج ايصررر ء  اي رررةه      رررءد يررر  إسررر ءءام - 1

 (. ةه)  ءد    د. ي 2ج  ص   ايل ي   دا  ايكتءب ءرء   ءيدايغفة 

  صررر    ريلررر  ايل ياررر   ايلغررر     ررر   ايةسرررار اي ل رررم ةآخررر ة   ءيدايسرررلم هرررء ة  - 2

 (. ةه)  ءد   3 ج م 0920

 ايتبن اررم: د اسرر   رر  بنصررةص فرر  ءلارر  ارردم ة ررء اي ررء  يفررظصررل  ايرردا  سررلام    ررد   - 3

 - ايساءسرررا  ايللررةم   كلارر (4) ايلرردد  9 اي  لررد األسءسررا   ايت يارر  كلارر  أي ررء      لرر دايارر 

 .380م  ص 3505اي ةصم    ء ل 
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ــمي وأشــار إىل و ــن االســتغناء عن ــو حك ــاةي ف ــوام الحي ــم ق ــاء أ ــم عن ــ يف الوجــودي وب يعــد امل

  ذه األ مية الشاعر عروة بن الورد يف قولم:

 1كام أنَّم ال يرت َش املاءو شاربَشمَش  فو أتر َش اإلخوانو ما ِعشتَش للرَّدج

ــم وأ  ــاعر مبروءت ــاخر الش ــورة يف ــتدعاء ص ــذا باس ــد   ــمي ويؤك ــع إخوان ــدِه م ــف عه ــاق  ع ــم ب ن

مشــابهة مــن البيئــة الطبيعيــة يوضــح فيهــا بأنــم لــن يــرتكهم كــام ال يســتطيع اإلنســان تــر  رشب 

 املاءي والداللة املشرتكة بينهام تتجف يف فقد الحياة يف حال الرت  والتخل.

ــ ــن امل ــددة م ــفة مح ــف ص ــعاليك ع ــعراء الص ــض الش ــز بع ــد رك ــاء وق ــو امل ــعار مي و  اء يف أش

لوكة:  القراحي ومن ذلك ما نظمم السليك بن الس 

 2مِ عْ ذا طو  جِ   للمزلَّ حو ضْ أو  ادَش إذا الزَّ  يفِ فأكتو  احو رو القو  اءو املو  حَش بِ طو صْ وأو 

 ولعروة بن الورد:

راحَش  فنبتَش األرِض   وإْن أخن  عليكو فلم تجدهَش   3واملاءَش القو

 ولم أيًضا:

ها وطووو  ا اوآسْت نفسو شو رواحِ مع املوليلِ  ْت حو  4عف املواِء القو

ــرواحَش يف اللغــة: دالقــراح: املــاء الــذ  ال يخالطــم ثفــل مــن ســوي  وال مــريهي و ــو املــاء الــذ   والقو

ــلي  ــمك كالعس ــبَش ب ــم حء يطيَّ ــذ  مل يخالط ــاء ال ــو: امل ــرواحَش   ــاء القو ــام... وامل ــر الطع ياــب إث

  .  5والتمري والزبيبد

                                                           

  د اسرر  ة رر   ةت قارر : أسرر ء  أيررة يكرر  أ ارر  اي ررل ا  ايصررلءياك داررةا  ءرر ة  يرر  ايررة د - 1

 .22ص م  9111   د   بن ة اي    د ءل  ياضة   دا  ايكتب ايلل ا   يا ةي  
   ريل  ايلءبن   9ر  أخيء ه ة ل هايسلاك ي  ايسلك : دم رةابن ؛ كء م سلاد ءةاد  آ  اد  - 2

 .22  ص م9118يغداد  
 .02  ص داةا  ء ة  ي  اية د - 3
 .92  ص داةا  ء ة  ي  اية د - 4
    ءد  )   (.يسء  ايل باي   بنظة    - 5
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ــات الثو  ــةي ويف األبي ــة الحيل ــن قل ــة ع ــة الناتج ــراح بالكفاي ــاء القو ــخ الشــعراء امل ــابقة رب ــة الس ث

 إضافة إىل تبيني عزة النفس.

واســتعمل بعــض الشــعراء لفــظ املــاء مبعنــ  املطــر النــازل مــن الســامءي و ــو توايــف للفــظ يف 

 داللة عف حقل السامويات أو العلوياتي وذلك فيام نظمم تأبَّخ رشإا يف قولم:

امِم فورائِحَش عف الشَّ   1مزيرو الكَشفو وصيوِب املواِء باكرَش  نفرج سار  الغو

يــر  الشــاعر معــايه وصــاحبم الشــاعر الشــنفرجي ويــدعو لــم بالرحمــة واملغفــرةي وذلــك بطلــب 

الرحمــة والســقاية مبــاء املطــر لروحــم وقــربهي فوصــف املــاء بالصــيوبي والصــيوب يعنــي مــاء املطــر 

 الغزير. 

 وقولم أيًضا:

متوٌد نووارِشَش َش عو  اقِ    اِر  الظَّنواِبْيِب مَش  2ِمدالجو أد مو وا ي املواِء موسَّ

ومعنــ  البيــت: عــّويل عــف رجــل  ال يهمــم بطنــمي وإرــا وكــدَش َش مقصــوٌر عــف عــامرة املحامــد ال 

عــف مصــالح األبــداني ومــن صــفات  ــذا الرجــل أنــم شــديد الجســم ضــمورهي ركّــاب الليــل أشــدَّ 

 .3ذلك يف المة  شديدة  ومطر  مزيرما يكونَش  والًي و 

 ومن ذلك قول الشاعر القتَّال الكولو:

يَّا كلَّام ناءو كوكٌب  ونَش   نجاءَش الي  لَّ يوسح  املواءو فيم دَشجَش  4أو و

ــددة  ــة مح ــرتة زمني ــع ف ــالتواف  م ــأيت ب ــي ت ــحب الت ــن الس ــاص م ــنف خ ــاعر إىل ص ــار الش أش

الييــاي و ــذه الســحب  طــر املــاء الغزيــري بحســابات النجــومي وبــنيَّ أنهــا مقرونــة بــنجم 

  والدجون  و املاء املطب  يف  طولم.

                                                           

ا ةأخيررء ه - 1   دا  ايغرر ب 9  رر  ةت قارر  ة رر  : ءلرر  ذة ايفقررء   ررءك   ر  داررةا  تررشير  ررّ  

 .90  ص داةا  اي بنف ىةابنظ :  .28ص  م 9118اإلسل    
ا ةأخيء ه - 2  .022  ص داةا  تشير  ّ  
ا ةأخيء ه - 3  اي ء ا . .022  ص داةا  تشير  ّ  
ررءم ايكليرر  - 4 . بنررء  ايكةكررب: سررقر ة ررءم  ةايلرر ب تضرراش األ رررء  إيررا 19  ص داررةا  ايقتَّ

 ايسء ر    ايكةاكب فكش  بنء   لبنءه أهم يءيبنة . د ة :  ر   ري .
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الشـــعراء الصـــعاليك لفـــظ املـــاءي يف الداللـــة عـــف تشـــكل املـــاء يف حقـــل بعـــض واســـتعمل 

 األرضياتي ومن ذلك قول تأبَّخ رشإا:

 1رَش غادِ فيام يَش  يلَش السَّ  نَّ  َش رو ومادو   نتهً مَش  للامءِ  نَّ   كَشحتَّ  ومررنو 

ــات فال ــل يف التجويف ــاء تظ ــن امل ــا م ــرت  وراءه نقًع ــم ي ــد جريان ــيل بع ــري إىل أن الس ــاعر يش ش

 الصخريةي و ي من املياه التي ينتفع بها من مياه السيل. 

 قولم:يشري الشاعر إىل بقية املاء يف داللة مشابهة يف و

 2رَش ائِ حو  ها فهوو عن أرجائِ  و املاءَش جو  ها رابَش تَش  قليٌل  ٌق رْ زَش  فٌ طو بم نَش 

ــٌف زرٌقدو  ــم: دنط ــاعر بقول ــد الش ــون  يقص ــاس ل ــرج انعك ــي ت ــايف الت ــاء الص ــن امل ــة م أ ك بقي

الســامء فيهــا مــن نقائهــاي فــو يخــالخ  ــذا املــاء تــراب أبــًدا.. كــام أنهــا مــن شــدة نقائهــا يتمــوج 

 .البقية من املاءالذ  يتضمن  ذه  أطراف املكان املنخفضاملاء فيها إىل 

اء يف مــري مــا يــدل عليــم حقيقــةي كــام يف قــول الشــنفرج يف واســتعمل بعــض الشــعراء لفــظ املــ

 وصف السيف:

 3فَش قطِ مَش  دِ السواعِ  ألطراِف  ذة جِ مَش  دٌ هنَّ مَش  يدِ دِ الحو  اءِ من مو  وأبيضَش 

ــم وجــودة  ــم وحدت ــن ملعان ــة ع ــيضي كناي ــون  أب ــم صــقيٌل ذو ل ــدو بأن يصــف الشــاعر ســيفم املهنَّ

تركيــب لغــو  اســتعملم الشــعراء يف  ــذا صــناعتمي اســتعمل لهــذا التشــبيم امــاء الحديــد  و ــو 

ــيض  ــك: وأب ــاض الســيفي وتقــدير ذل ــة عــن بي ــاتي كناي املوضــع مــن التشــبيم يف كثــري مــن األبي

 كائن من ماء الحديد.

ويف التوايــف نفســم للفــظ املــاء يف داللتــم عــف اللــوني مــا نظمــم الشــاعر الشــنفرج يف وصــف 

  الوجوه املاقة باملاء املذّ بي يف قولم:

                                                           

ا ةأخيء ه - 1  .92  ص داةا  تشير  ّ  
ا ةأخيء ه - 2  .92  ص داةا  تشير  ّ  
 .02  ص داةا  اي بنف ى - 3
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همْ  احنيَش  بَش     فتيان  كأّن وَشجو و ذ و صاِبيحَش أو لووٌن من املواِء مَش  1مو

ــة يف  ــورة واقعي ــف الص ــفي ع ــع ليض ــذ بي الوم ــاللون ال ــا ب ــاء مقرونً ــظ امل ــاعر لف ــف الش وا

ــون املــاءي دون التعــرض  التشــبيمي فاســتعامل لفــظ املــاء يف  ــذا املوضــع مل يكــن إال للتشــبيم بل

 مكوناتم.إىل أ مية املاء أو قدسيتم أو 

وورد لفظ املـاء يف سـياق الكنايـة يف وصـف الـدموه باملـاءي ومـن ذلـك مـا نظمـم الشـاعر عـروة 

 بن الورد:

 2لمَش ماءو عينيها تفدج وتحملَش  فإينو وإيَّاكْم كذ  األمو أر نْت 

 وللقتال الكول يف املهن  نفسم قولم:

 3؟يونِ عَش  اءِ ا مبو ا و ختو وأَش  علَّ  ةً بابو صو    جنوبَش عدِ بو  أباكيةٌ 

وإن تشــبيم الشــاعرين الــدموه مبــاء العينــني يعــود إىل اتفــاق الحــال الفيزيائيــة لكــل مــن املــاء 

ــذا  ــود   ــم. ويع ــوين والطع ــا يف التك ــا معه ــةي واختوفه ــاء الرائح ــكل وانتف ــون والش ــدمع يف الل وال

ـــبيهات  ـــب والتش ـــيامة الرتاكي ـــة يف ص ـــات املادي ـــف املحسوس ـــاعرين ع ـــتامد الش ـــبيم إىل اع التش

ــة تأليفهــا مــع بعضــها ا ــني العنــاي ومحاول ــة بــني أوجــم الشــبم القامئــة ب لشــعريةي وعقــد م املقارن

 بعًضا يف سياق فني.

ويعــد املــاء مــن العنــاي الطبيعيــة الرئيســة التــي تــدخل يف سلســلة الغــذاءي وذلــك حــني 

ـــا بـــبعض األصـــناف الطبيعيـــة لصـــنع طعـــام خـــاصي وأشـــار إىل  ـــذا  يســـتعملم اإلنســـان مخلوطً

 اعر السليك بن السلكة يف قولم:الش

 4شوِب مو  فانِ يف الجِ  دور  قَش  وماءَش  لحٌم مغرٌض  الحيو  فقدَش  سيكفيكو 
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ــب  ــن الطبي ــدة ب ــا الشــاعر عب ــام. أم ــدور لتحضــري الطع ــاء املغــل يف الق حيــث يشــري الشــاعر إىل امل

 فذكر نوًعا من الااب الذ  يكون مزاًجا من العسل واملاءي فقال:

رَّانَش ال يوش عَش   ِفي موليلو فَشؤاِد ِ حو ْعشو شو ٌل مبواء  يف اإلِنواِء مَش  1عوسو

فــو يشــفي مليــل الحــران الظــام  إال إنــاء مــن العســل املمــزوج مــع املــاءي و ــذا ال يكــون مــن بــاب 

ــر   ــالحّران ي ــذ ي ف ــاب الب ــا  ــو رشٌب عــف مــري اــط مــن ب ــدر م الاــب إلرواء الظــط فقــخي بق

راح الذ  مل يخالطم ح  ءي إذا اشتد بم الظط.باملاء القو

ــرز الشــعراء  ــاء يف قصــائد أب ــة عــف حضــور لفــظ امل ــم مــن أمثل ــا وقفــت علي مــن خــول م

الصــعاليكي الحظــت أنهــم اســتعملوا اللفــظ ووافــوه يف ســياقات متنوعــةي منهــا ال ــيحة الخاصــة 

ــ ــياق الكناي ــا يف س ــاءي ومنه ــاه امل ــل األرضــيات ونق ــة بحق ــا الخاص ــري ومنه ــات واملط ــل العلوي ة بحق

عــف اللــوني أو يف ســياق الكنايــة عــن مــاء العيــوني وأشــار بعضــهم إىل أ ميــة املــاء لكونــم مــن أ ــم 

 عناي السلسلة الغذائية لدج اإلنسان.

 املبحث الثاين: األلفاظ الدالة عف تكوين املاء

ــي ــبي و  ــة مطال ــث أربع ــذا املبح ــت   ــدرج تح ــري ين ــربقي واملط ــدي وال ــحابي والرع : الس

ــا ت ــيتم فيه ــث س ــاي حي ــل منه ــف ك ــة ع ــاظ الدال ــاول األلف ــني ن ــاظ وتبي ــذه األلف ــم التفصــيل يف   ث

معانيهـــا يف قـــواميس اللغـــة ومعاجمهـــاي وذكـــر املوضـــع الـــذ  ورد فيـــم اللفـــظ لـــدج الشـــعراء 

ــرداتي  ــن املف ــردة املســتعملة يف موضــعها دون ســوا ا م ــف الشــاعر للمف ــل تواي الصــعاليكي وتحلي

 واملعن  اللغو .وداللة  ذا االستعامل حسب السياق 

  

                                                           

 يغررداد  ةايتة ارر   ةايبن رر  يلريءءرر  ايت يارر  دا   ارربيير ررل  ءيررد  يرر  ا ا اررا اي يررة    - 1

 .42ص  م 0920
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حاباأللفاظ الدالة عف : املطلب األول  السَّ

ــم ال ــم افق ــا يف كتاب ــحب وأحواله ــامء الس ــالبي بأس ــدامللك الثع ــل عب ــة  مبــا فصَّ ــة وأ ار العربي لغ

: مَش  نص 

ي فــإذا  ــحابَش ــوو السَّ اِءي فوهَش ــوو بو يف الهو ــحو ي فــإذا انْسو ــوو الــنَّْخءَش ي فوهَش ــحابَش ــأَش السَّ ــا يوْنشو لَش مو دأوَّ

عَش  ـ َش ولكــْن توْســمو ــرِْض الّســامِء فــو تَشْبِ َـش ــأ يف عَش ــْيامً يوْنشو ــانو مو ي فــإذا كو مَش ــامو ــوو الغو وْت لــم الّســامءي فوهَش ــريَّ توغو

ــلَّ أاــ ي فــإذا أوطو ــرَش ْق ــوو العو ي فوهَش ــد  ــْن بوِعي ــدو َش ِم ْع ... رو ــارِضَش ــوو العو ي فوهَش ــلو املوــاءو لَّ الّســامءو مو ــعو وحو ــإذا اْرتوفو ف

ي  يوــةَش والطَّ وكوثَشــفو وأطْبوــ و امو ءَش والعو ــامو ــوو العو ... فوهَش ــاءَش ــافَش والطَّهو ــاءَش والطَّخو ــوو خو ي فوهَش فــإذا أاــلو األْرضو

ــ ... ال ْجنَش ــحاٌب دَش دَّ ــ و سو لَّ ــإذا توعو ... ف ــابَش ب ــوو الرَّ اِبي فه ــحو ــلو ونو السَّ ــنو األْرِض ِمْث ــا ِم نو ىلَّ ودو ــدو ــإذا تو ف

ــْدِب  ...  َش بَش ــدو ْي ــو الهو ــِةي فوهَش ِطيفو ــانو  القو ــوتي  فــإذا كو ــِدِ  صو ْع ــانو لِرو ــِبريَشي فــإذا كو ــوو املَشــزْنَش والصَّ ي فوهَش ــيوضو أبْ

ــ ي فــإذا اشــتودَّ صو ــِزيمَش ــوو الهو ... فوهَش ــخ  ــوو األجو ــِدِ ي فوهَش ْع ي ْوتَش رو ــيوبَش ــوو الصَّ ي فوهَش ــِديد  ــْوت  شو ا صو ــانو ذو فــإذا كو

امَش فإذا  و  هو وو الجو ي فوهَش  .1درواقو ماءو َش

ــرتن ــحابة  تق ــة أو الس ــة الغيم ــن الســامءدالل ــازل م ــاء الن ــاسي  بامل ــري للن ــل الخ ــذ  يحم ال

ــ  ــذلك اعتن ــعراء  ول ــذكر ا و  الصــعاليكالش ــا وصــف ب ــةي ومنه ــا د الطبيعي ــوير املش ــدعوا يف تص أب

رمــز الخــري والعطــاءي ومــنهم مــن  عــدَّ االغيمــة بــدالالتها املتعــددة مــن شــاعر إىل آخــري فمــنهم مــن 

ــدَّ ا ــامء ع ــن أس ــذنوب. وم ــل ال ــري ومس ــز التطه ــا  رم ــعاليك م ــعر الص ــي وردت يف ش ــحاب الت الس

 يأيت:

  :حابة يف اللغة: دالسـحابة: الغيم. والسحابة  و ي من الجذر اللغو  اسـحب  ومن معانيهاالسـَّ

التي يكون عنها املطري ســميت بذلك النســحابها يف الهواءي والجمع ســحائب وســحاب وســحب 

 .  2دجمع جمع ذ   و جمع سحابةي فيكونوخلي  أن يكون سحب جمع سحاب ال

  

                                                           

  ضررير  ةءلّرر   ةا ررا  ة رردم يرر  فقرر  ايلغرر  ةأسرر ا  ايل يارر ءيررداي لك يرر     ررد ايرلررءيي    - 1

ياررر ةي   -  اي كتيررر  ايلصررر ا  يلريءءررر  ةايبن ررر   صرررادا0ةةضررر  ف ء سررر : اءسرررا  األارررةي   ر

بن ءارر  ايةهررءب يرر     ررد يرر  ءيررد ايرردامم ايبنررةا     ةابنظرر : أ  ررد يرر  ءيررد ؛030م  ص 0333
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ي قــلَّ قطره أو كي و و مثــل 1والســـحــابــة يف معجم ألفــاظ املطر  ي: داملطر القليــل العرض

 .2الشؤبوبد

ء بها تشك ل ي الشعراوتكون السحابة يف استعاملني اثننيك األول أن تأيت بداللة العموم حيث يسمو 

م يف ن يعني انســـحاب بداية تشـــكلالغيوم يف الســـامء مبختلف  يئاتها كثافة أو تفرًقاي والثاين أ 

د حابَش ــَّ وو الس اِءي فوهَش وو بو يف الهو حو ــو ــم: دفإذا انْس . و ي عند ابن 3الهواءي كام حدد ا الثعالبي مبا نص

 . ِ دو مو وط  وو ْبســَش ء  مو ْ رو حو ل  عوفو جو ِحيٌح يودَش ٌل صــو الْبواءَش أوصــْ اءَش وو الْحو نيَش وو فارس يف مقاييس اللغة: دالســو

حو  : سـو ولَش ِحبَش يِف توقَش ي كوأونَّمَش يوْنسو لِكو ِبيًها لومَش ِبذو ابًا توشـْ حو ابَش سـو حو ي السـَّ مو سـَش ْحًبا. وو يِْل ِباأْلوْرِض سـو ْبتَش ذو

لوْيِمي كوأونَّ  وأو عو ا اْجرتو ي إِذو ن  ٌن عوفو فَشوو بو فَشوو حَّ : توســـو ولَشونو ا فويوقَش ذو توِعريَشونو  و يوســـْ ابًا. وو حو اِء انْســـِ وو  اْمتودَّ مَش الْهو

اًدادعو   . 4لوْيِم اْمِتدو

 قول الحار  بن اامل املّر  يذكر قريًشا: ومن ذلكي

حابا فلو أينو أشاء لكنتَش منهم تَش أتَّبعَش السَّ  5وما سريَّ

ــم  ــث إن ــياقي حي ــة الس ــع دالل ــ  م ــو  املتواف ــا اللغ ــحابة مبعنا  ــظ الس ــاعر لف واــف الش

ا مـأخوذ مـن انسـحابها يف جمع بني السـري واتبـاه السـحابي و ـو مـا أرشنـا إليـم بـأن معنا ـ

 قول القتَّال الكول: ومن ذلكيالهواءي فتواف  توايف سري الشاعر مع انسحابها. 

 6ويف النفس منم رأفة و واجس ترع  الفضاء كل  مجرج سحابة

حيـــث وافـــ  اللفـــظ داللـــة الســـياق يف الجانـــب اللغـــو  ي مـــن خـــول اقـــرتان الجريـــان 

 بالسحابة.
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  دا  9  ت قارر : ءيررد ايرر     يرر  ا اررا ايا ررءبن   راي لررءبن  ايكيارر ايرر   تايرر  ايرردابنة     - 5

 .500  ص 9118ايكتب ايلل ا   يا ةي  

 .  66  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 6
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ــحابة  واســتعمل بعــض الشــعراء  ــظ الس ــومالصــعاليك لف ــة العم ــيس بدالل ــول ق ــام يف ق ي ك

 بن الحدادية:

 1عسٌل مباِء سحابة  مربودَش   تهتل  عن شنِب اللثاِ  كأنَّها

 فالشاعر جاء عف لفظ السحابة لتشارة إىل املاء النازل منها.

 :ما نظمم  ومن ذلكي

 2اللوامعو  السحابو  الحي   ويسرتجعَش  وقد يلتقي بعد الشتات أولو النوج

 ذات الربوق املباة بنزول املاء.  كأ  يواملقصود بالسحاب اللوامع

 كبري الهذيل: وأب ما نظمممنم و 

و  الِ القذو  ةِ مافو  يف رأِس   3لِ دو جْ املِ  بها بياضَش  حاِب السَّ  رَش طَش أَش  ا كأرَّ

ــم يف  ــة لقوم ــان ربيئ ــم ك ــدثنا بأن ــو يح ــفه ـــا وصـــًفا رائًع ا رأس  ضــبة فوصــفها لن

ــيض كــام  ا ووصــور  ــا الســحاب األب ـــيض. شــبهها ومــن فوقه ومل يحــدد الشــاعر القـــ  األب

 طبيعة  ذا الق  وإرا جاء بالتشبيم فقخ. 

  :ــامم ــامم الغو ــحابةي والجمــع مو ــالفتح: السَّ ــة ب امم ــري املــاء. والغو ــٌم: كث ــًة: دمــيٌم مغمَّ و ــو لغ

ــت الســامء أ  ــد أممَّ ــم. وق و  كوموامئِ ــربو ــامم: ال ــب  الغو ت. وحو ــريَّ ــة تغ : ال فَشرج ــمة ــحاٌب أم د. وس

د4فيمد مَش امو وو الغو وْت لم الّسامءي فوهَش ريَّ  .5. ويف وصفم قال الثعالبي: دفإذا توغو

  

                                                           

   ءرررءيم ايكترررب يلريءءررر 0  راي سرررتد ك ءلرررا دةاةاررر  اي رررل ا  رررءتم صرررءي  ايضرررء     - 1

 .03م  ص 0999ةايبن   ةايتة ا   يا ةي  

م  اي  لررد 9191  يغررداد    لرر  اي ررة د ررل   رراس يرر  اي دادارر ا    ا ررءتم صررءي  ايضررء   - 2

 .099(  ص 1ايرء    ايلدد )

ت قارر : أ  ررد ايرر ا ؛    ررةد أيررة ايةفررء  دا  ايكتررب اي صرر ا   ايقررءه      داررةا  اي ررذياا  - 3

 .16  ص 0جم  9165

    ءد  )َغَ َم(.يسء  ايل ب   اي   بنظة - 4

 .90  ص 9  جبن ءا  األ ب ف  فبنة  األدبأ  د ي  ءيدايةهءب ايبنةا     - 5
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ة العيخ التي ضاعت: ومن ذلكي ًا عف لذَّ  قال أبو صخر الهذيل يف الغزل متحرسو

يخو الغاممَش اللوامِ   لنا مثلَش ما كَشنَّا إذا الحي  جريةٌ  قو  ذلكو العو  1عَش سو

حيــث داليل لغــو  اــا ري  توافــ يف الفعــل اســق   مــع لفــظ االغــامم   اســتعمل الشــاعر

ــا آخــر مــن ألفــاظ  إن الغــامم يف اللغــة يفيــد بأنــم كثــري املــاءي ولــو أن الشــاعر اســتعمل لفظً

 ملا تواف  ذلك مع املعن   -مثوًربَّاقة كاستعاملم لفظ ال -السحاب مكان الغامم

ــث إن ال ــة ربَّ والداللــةك حي ــم موضــعم اق ــري فــو يوئ ــربق وال حط ــحاب الــذ  ي ــي الس يعن

 استعامل الفعل اسق   معم ألن داللة الفعل مقرتنة باملاء حورة.

ــم الشــاعر الشــنفرجي مــن قصــيدة  ــاء صــديقم ورفيــ  درب ــأبَّخ رشإا  يف رث أمــا قــول الشــاعر ت

 طويلة نظمها يف رثائم:

نفرج سار  الغواممِ  يوبَش املواِء بواِكرَش مزيرَش   فرائحَش  عف الشَّ صو  2الكَشفو وو

ــتنز  ــدعاء واس ــاممو  يف ســياق ال ــرب صــديقم الشــنفرجي واــف الشــاعر االغ ــة عــف ق ال الرحم

 و و توايف إيجال.

  

                                                           

ررركَّ     - 1 اج   ررر   أ رررلء  اي رررذياا اي سررر  يررر  اي سرررا  ايس    ت قاررر : ءيدايسرررتَّء  أ  رررد فررر َّ

د  ءك    ريل  اي دبن   ايقءه    ج  .108  ص 0  ا ل :    ةد    َّ

ا ةأخيرررء هدارررةا  ترررشي - 2 ايُكلرررا: ُكلرررا  .15  ص دارررةا  اي ررربنف ى. ةابنظررر : 91  ص ر  رررّ  

 ايةاد :  ةابني   ةيلم اي ءء  اقصد ي ء غ ا   اي ء  ف  ايس ءب.
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 ــارض ــحاب الع ــارض: السَّ ــة: دالع ــم يف اللغ ــن معاني ــروضو  وم ــو  اعو ــذر اللغ ــن الج ــو م : و 

ــ ــا ســدَّ األف ــل: العــرض م ــذ  يعــرتض يف أفــ  الســامءي وقي  ي والجمــع عــروض. والعــارض: ال

ـــم قولـــم تعـــاىل:  ـــتوْقِبلو ﴿الســـحاب املطـــل يعـــرتض يف األفـــ ي ومن ْس ـــا مَش ارًِض أوْو َش عو ـــامَّ رو فولو

ا ْمِطرَشنـو ـارٌِض مَش ا عو ـذو ي أ : قـالوا  ـذا الـذ  وعـدنا بـم سـحاب فيـم الغيـثي 1﴾أوْوِديوِتِهْم قوـالَشوا  و

لْتَشْم ﴿فقــال هللا تعــاىل:  ــا اْســتوْعجو ــوو مو ــْل  َش ــيمٌ بو اٌب أولِ ــذو ــا عو ي وقيــل: أ : ممطــر 2 ﴾ِبــِم ِريــٌح ِفيهو

لناك ألنـم معرفـة ال يجـوز أن يكـون صـفة لعـارض و ـو نكـرةي والعـرب إرـا تفعـل مثـل  ـذا 

 . 3يف األسامء املشتقة من األفعال دون مري اد

د ارِضَش وو العو ي فوهَش  .4والسحاب العارض كام حدده الثعالبي: دفإذا أوطولَّ أالَّ الّسامءو

ومــن األمثلــة عــف توايــف لفــظ االعــارض  يف شــعر الصــعاليكي مــا نظمــم أبــو كبــري الهــذيل 

 يف سياق املدح يف وصف وجم الشاعر املعاي لم تأبَّخ رشإا:

لولِ    وإذا نظرتو إىل أ َِّة وجهمِ  ارِِض املَشتوهو  5بورقْت كربِق العو

: دأ ة ووجهــم أو  ــمَش ــا نص  ــز    ــذا البيــت مب بهتــمي والعــارض مــن  كرشح التربي ــوط جو خط

ــول: إِذا نظــرت يِف  ء واملتهلــل املتأللــ  بــالربق. يوقَش ــامو انــب السَّ ــا يعــرض يِف جو اب مو ــحو السَّ

اب املتهلوِل بالربقد حو أويْت أسارير ووجهم تاقَش إرشاقو السَّ  .6ووجهم رو

لـــم الـــداليل املوافـــ  لســـياق املـــدح. ضـــمن حقالعـــارض الشـــاعر لفـــظ  واـــف

ــيامويوحــظ  ــظ وقفــت ف ــدرة اســتعامل  ــذا اللف ــم مــن قصــائد الشــعراء الصــعاليك ن  علي

ــة  ــدرة والقل ــني الن ــايئ ب ــم امل ــن املعج ــة م ــاظ مختلف ــتعامالتهم أللف ــاوت اس ــا إىل تف قياًس

 والكية.

  

                                                           

 .08: األ قءش - 1

 .08: األ قءش - 2

    ءد  )َءَ َض(.يسء  ايل باي   بنظة    - 3

 .  030  ص فق  ايلغ  ةأس ا  ايل يا ءيداي لك ايرلءيي    - 4

 اي ت لم: اي    . .18  ص 0  جداةا  اي ذياا  - 5

  د.ر  دا  ايقلرررم   ررر   دارررةا  اي  ءسررر ا ارررا يررر  ءلررر  يررر     رررد اي رررايءبن  ايتي اررر     - 6

 .09يا ةي  ا  تء  ص 
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 ـــاء ْمـــعَش النَّجو الْجو ي وو ابَش ـــحو : السَّ ـــاِب النَّْجـــوَش ِمـــنو الْبو : ورد يف مقـــاييس اللغـــة البـــن فـــارس: دوو

ك وو  ــاءَش دالنوجو ــتَش ــمَش الو يوْثبَش ــاِفِم أِلونَّ ــنو انِْكشو ــوو ِم ــاء: جمــع نوجــو و ــو الســحاب أوَّل مــا 1 َش . ودالنَّجو

ــ 3. و ــو : دالســحاب الــذ   ــراقو مــاءو َش ثــمَّ مَضــد2ينشــأد و . والنجــاء يف لســان العــرب دفَشرسو

بالســحاب الكثــري املــاءي وفرســ بــالربوجي وقيــل يف تفســري النجــاء: الســحاب الــذ  نشــأ يف نــوء 

لحمــلي وقيــل: النجــاء: الســحاب الــذ   ــراق مــاءهي واحــده نجــو. والنجــاء: الســحابك ألنــم ا

 قول تأبَّخ رشإا:  ومن ذلكي. 4نوه منمي كام تقول: حشف التمرك ألنَّ الحشف نوه منمد

لِْو  بيٌض أقرَّ ا بوارٌ  بم من انجاء الدَّ خِر فيم قورواِقرَش  جَش مو الصَّ  5لصَش

ــذا ا ــودة يف   ــاء املقص ــأيت يف النج ــي ت ــحب الت ــا الس ــرةي ولعله ــحب املمط ــي الس ــت   لبي

الصــيف فقــخ فيكــون إمطار ــا مزيــًراي حيــث إن االــدلو   ــو تحديــد الفــرتة الزمنيــة 

بحســـاب النجـــوم والتـــي توافـــ  الصـــيف. كـــام أن روايـــة البيـــت وردت عنـــد األصـــمعي 

ــيفد ــيول الصَّ ــن س ــم م ــم: دب ــيف يف قول ــدلو بالص ــدال ال ــون ال6بإب ــذا يك ــف   ــل ي وع تأوي

 سلياًم. ويؤكد  ذا الرأ  أبو صخر الهذيل يف وصف إحدج الرياضي بقولم:

  

                                                           

 .  ءد  )بن ة(.011  ص 5  ج ل م  قءااس ايلغ اي  فء س   - 1

 .  19  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 2

 .  15  ص ا ةأخيء هداةا  تشير  ّ    - 3

    ءد  )  م(.يسء  ايل باي   بنظة    - 4

ا ةأخيء ه - 5  .  15  ص داةا  تشير  ّ  

ا ةأخيء ه - 6  . )اي ء ا (.15  ص داةا  تشير  ّ  
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زِم ط جفام روضٌة بالحو لـو  بعدو األباردِ   ا رةَش اليَّ ا انجاء الدَّ لوْتهو  وو

ج وعروارو ا ا ا النَّدو زوامو ارِدِ   حج  خَش رسَش وو ليواء مل يَشؤثر بها جو  1بعو

الشــاعر تـــأبَّخ رشإاي مـــام يؤكــد لنـــا أن االنجـــاء  أورد الشــاعر انجـــاء الــدلو  كـــام فعـــل 

 .2مقرونة بنوء االدلو ي ونوء الدلو: دكوكبان مضيئان أحد ام شاميل واآلخر جنولد

و ـو النـوه الثـاين مـن مراتـب -فالشاعر يصـف روضـة يف مكـان مَشاـف  أصـابها مطـر الـويل 

نـوء الـدلوي و ـو يريـد مـن السـحاب املسـم  االنجـاء  املتعلـ  بـزمن  -املطر بعـد الوسـمي

االــدلو املــؤخر  ألن وقتــم بعــد ذ ــاب الــربدي وكــذلك أصــاب النــدج شــجر ا وخزاما ــا بعــد 

 الويلي و ي مبنطقة لـم يسمع بها صوت أحد.

 ومن اقرتان  ذا النوه من السحب باألنواءي قول القتَّال الكول:

يَّا  كلَّام ناءو كوكٌب  لَّ يوسح  املوا  انجاءَش الي  ونَش ءو فيم دَش أو و  3جَش

ــا مــن الســحب التــي تــأيت بــالتواف  مــع  ــا  صــنًفا خاصإ قصــد الشــاعر بـــانجاء اليي

ــا  ــاعر  ن ــحها الش ــومي وأوض ــواء والنج ــابات األن ــد ا بحس ــتم تحدي ــددة ي ــة مح ــرتة زمني ف

ــاء  ــم انج ــأبخ رشإا يف قول ــده ت ــذ  قص ــم ال ــ  نفس ــو املعن ــاي و  ــنجم اليي ــة ب ــا مقرون بأنه

ــار أ  ــف اعتب ــدلو  ع ــة ال ــدحًاي وإن معرف ــرب ق ــد الع ــيم عن ــم التنج ــراج عل ــن أب ــدلو م ن ال

ـــتهم يف  ـــواد  وفطن ـــكان الب ـــافة س ـــود إىل حص ـــوم يع ـــذه العل ـــعاليك به ـــعراء الص الش

ــات والفصــول ــد االتجا  ــالنجوم ومواضــعها لتحدي ــتدالل ب ــك  ياالس ــا إىل ذل ــاتهم  ألنوم حي

 يف البواد  تحتم عليهم مثل  ذا العلم.

  

                                                           

 .100  ص 0  ج    أ لء  اي ذياا اي س  ي  اي سا  ايسك     - 1

  ا . ر   امررب اي ة ررةدايء ءمررب اي خلة ررءي ةغ ك اررء يرر     ررد يرر     ررةد ايق ةابنرر    - 2

 .81  ص د.ي ريل  ايتقدم   ص   

ررءم ايكليرر  - 3 . بنررء  ايكةكررب: سررقر ة ررءم  ةايلرر ب تضرراش األ رررء  إيررا 19  ص داررةا  ايقتَّ

 ايسء ر    ايكةاكب فكش  بنء   لبنءه أهم يءيبنة . د ة :  ر   ري .
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 هذيل : ال خرادوقال أبو 

 1جنيبا اً و نا نوجمداة تخالَش   جعيَّ عنَّافسائل سربةو الشو 

يشـــري الســـياق يف  ـــذا البيـــت إىل أن توايـــف الشـــاعر للنجـــاء يف قولـــم انجـــًوا جنيًبـــا  

 توايٌف إيجالةي حيث إنم يصف شجاعتم وبني قومم يف املعار ي بخاصة إذا علمنا أن 

 أحــد بنـي شــجع بـن عـامر بـن ليـث عنــدما الشـاعر نظـم القصـيدة مشـبًها و ــو حـن  عـف

 فشبم وقع السيوف والرماح عليهم باملطر املصحوب برياح الجنوب.ي أطل  أ  م

التـــزام الشـــعراء الصـــعاليك عليـــم مـــن أمثلـــةي وجـــدت  وقفـــتمـــن خـــول مـــا 

ــورة  ــت الص ــ  وإن كان ــمي حت ــة ب ــة الخاص ــالفرتات الزمني ــاء ب ــوين امل ــخ تك ــاملنط  يف رب ب

ــدة  ــعرية بعي ــة الش ــايئ بأمان ــم امل ــات املعج ــعراء مكون ــتعمل الش ــةي اس ــة املائي ــن البيئ ع

ــة الصــحراوية يف مواســم  ــدقي  عــن حــال البيئ ــة تعطــي للقــارف التصــور الســليم وال معرفي

 املطري واملفردات املستعملة للتعبري عن كل حال منها.

 َّاق ِطردإ  ك: دمن الربقي أ الربو لَّبي يَشربِقَش وال حَش  قول تأبَّخ رشإا: ومن ذلكي. 2نَّمَش سحاٌب خَش

 3كالقطر مّر عف ضجنان بّراق أماين  تغر  بم تَشعطيك وعدو 

ــتي  ــذا البي ــ  الســحاب يف   ــر  مبعن ــظ االقط ــتعمل لف ــديوان أن الشــاعر اس ــارح ال ــنّي ش ب

ــا آخــر للســحاب يف حب البيــت و ــو  ــم اســتعمل لفظً ــربَّاق  كــام أن ي فواــف الســحاب اال

عتــاب حــول الشخصــية املخصوصــة بالنقــد مــن حيــث عــدم صــدقها يف إشــارة إىل املومــة وال

يف اإليفــاء بوعود ــاي فأشــبهت بــذلك ســحابة تــربق وترعــد وتنبــ  بهطــول املطــري بيــد أنهــا 

 ال  طري و ي سحابة االربَّاق  التي تعد من الخلَّب مري املمطر.

  

                                                           

ء: أصءيت   ا  اي بنةب.908  ص 0  جداةا  اي ذياا  - 1  .  بناي 

ا ةأخيء ه - 2  .901  ص داةا  تشير  ّ  

ا ةأخيء ه - 3  .901  ص داةا  تشير  ّ  
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 ــاب ب ــرب:الرَّ ــان الع ــا يف لس ــن معانيه ــبو  وم بو ــو  ارو ــذر اللغ ــن الج ــي م ــحاب  : و  دوالس

ــاب  ب ــم. والرَّ ــيضي وقيــل  ــو الســحابي  -يــرب  املطــري أ : يجمعــم وينمي ــالفتح: ســحاب أب ب

ــن  ــال اب ــحاب. ق ــم دون الس ــراه كأن ــذ  ت ــ  ال ــحاب املتعل ــو الس ــل:   ــةي وقي ــم رباب واحدت

بــر : و ــذا القــول  ــو املعــروفي وقــد يكــون أبــيضي وقــد يكــون أســود. ويف حــديث النبــي 

ــ ــم وســلم: أن ــة البيضــاء. صــف هللا علي ــل الرباب ــم إىل ق ــ مث ــي أ   ب ــة الت م نظــر يف الليل

ــا  ــابي وبه ــا: رب ــاي وجمعه ــها بعًض ــب بعض ــد رك ــي ق ــحابة الت ــة: الس باب ــد: الرَّ ــو عبي ــال أب ق

يت املرأة الربابد  . ويف معجم ألفاظ املطر: دالرباب يف األصل يطل  عف السحابة 1سمو

 ــري ــيم يف املط ــون دون الغ ــة الســوداء تك ــذ  الرقيق ــد أخ ــري وق ــة إال يف مط ــا رباب ــال له وال يق

 قول عروة ابن الورد: ومن ذلكي. 2 ذا املعن  يف الداللة عف املطرد

 3رو الكسريِ وْ مَش حو ورَش ربابَش حَش يو  إذا قلتَش استهلَّ عف قديد  

ــ  اللغــو  للمفــردة  ــت موافقــة املعن ــاب يف البي لعــل الشــاعر يقصــد يف توايــف اســم الرب

و يصــف ممـ الســحاب املتمهـل البطـيء وكأنــم كـائن حــية حمـ عــف كـام أرشنـا إليهــاي فهـ

ــاب.  ــحب الرب ــة س ــف طبيع ــذا الوص ــ    ــلي ويواف ــف مه ــيامومل أق ــن  ف ــم م ــت علي وقف

عــف لفــظ الربــاب يف مــري املوضــع الــذ  ذكرتــمك حيــث اســتعمل يف شــعر الصــعاليك قصــائد 

 الشعراء الصعاليك ألفااًا متنوعة للداللة عف السحاب وأحوالم.
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  :و ـي مـن الجـذر اللغــو  اطخـا  ومـن معانيـم يف لســان العـرب: دطخـا الليـل طخــًوا الطخـا

ــة  ــة والطخي ــة. والطخي ــواء: مظلم ــة طخ ــة. وليل ــحابة الرقيق ــوة: الس ــم. والطخ ا: أال ــوإ وطخ

ــديدة الظلمــة قــد وارج الســحاب قمر ــا. وأصــل  ــة طخيــاء: ش ــراه: الظلمــة. وليل ــن ك ع

ــيم ــة والغ ــة الظلم ــاء والطخي ــا يف الســامء  ...الطخ ــاين: م ــة. اللحي ــحابة الرقيق ــة: الس والطخي

. ولعلهــا  ــي مــا أســام ا 1حء مــن ســحابي قــال: و ــو مثــل الطخــرورد كخيــةي بالضــمي أ طَش 

ا  تَشهو ـــدو اِح ـــاريرَش اوو ـــيو الطَّخ ـــاي فه ـــتوِدقًَّة رِقاًق ْس ـــا مَش ـــت ِقطًع ـــإذا كان ـــم: دف ـــالبي يف قول الثع

وٌر د   قول تأبَّخ رشإا: ومن ذلكي. 2طَشْخرَش

عاجرَش   الّشعروج قليل  أنيسمَش  عِ لو طْ مو  نْ دَش لو  ا يف جانبيم مو  3كأن الطّخو

تــأبخ رشإا إىل أن امطلــع الشــعرج  كنايــة  اعــل ذو الفقــار شــاكر  وقــد أشــار شــارح ديــوان

عــن أشــد الحــري والطخــا مــن الطخــاء و ــو الســحاب الرقيــ ي واملعــاجر جمــع معجــر و ــو 

 العاممة يتعممها الرجل ويرد  طرفها عف وجهم والثوٌب تلّفم املرأة عف رأسهاي و و  

يجعــل منهــا شــيًئا تحــت ذقنــم. بيــد أن التشــبيم الــذ  قصــده الشــاعر رمبــا يجعلنــا ننظــر يف 

 تأويل البيت مرة ثانيةي ليكون الشعرج جبوًي والسحاب الخفيف يطوقم وكأنم عاممة. 

ي وذلــك قياًســا إىل اســتعاملهم إن اســتعامل الشــعراء الصــعاليك للفــظ الطخــا نــادر يف الشــعر

ــي  ــالي الت ــبيل املث ــف س ــحابة ع ــظ الس ــام يف لف ــمي ك ــداليل عين ــل ال ــرج يف الحق ــا أخ ألفااً

 .الفصلتصدرت  ذا 

  

                                                           

    ءد  )رخء(.يسء  ايل باي   بنظة    - 1

 .90  ص 9  جبن ءا  األ ب ف  فبنة  األدبأ  د ي  ءيدايةهءب ايبنةا     - 2

ا ةأخيء ه - 3  .  15  ص داةا  تشير  ّ  



33 

 ــارية ــن الس ــارية م ــرب: دالس ــان الع ــم يف لس ــن معاني وا  وم ــو  ا و ــذر اللغ ــن الج ــي م : و 

ــوار . قــال  ءَش لــيًو. والســاِرية: الســحابة التــي تورْســ الســحاب: التــي تجــي لــيًوي وجمعهــا: السَّ

ــاِريوة  ــاين: الس ــال اللحي ــة. وق ــة والرائح ــني الغاِديو ــي ب ــحابة الت ــاِريوة الس ــيده: و الس ــن س اب

ــِلي  ــريِ اللي ــج سو ــة مــن الرس  ــيًوي فاِعل ــر ل ِْط ــرة التــي تكــون بالليــل. والســارية: الســحابة  َش املوطْ

 عوف األزد : حاجز بن ما نظمم ومن ذلكي. 1و ي من الصفات الغالبةد

 2وار والسَّ  بعد و  الريحَش  تمَش فو عو  ارِ أو حفو  ةو عثمو بِ  لٌل طو  نْ مو لِ 

 تأبَّخ رشإا مضيًفا السارية إىل الغامم: وما نظمم

 3اكرَش بو  املاءِ  بَش  وصيو فو الكَش يرَش زِ مو     رائحَش فو  اممِ عف الشنفرج سار  الغو 

 القتَّال الكول: وما نظمم

 4ارِ الثمدين سو  أبارقِ  وبنيو  و و حو  نيو بو  بو غلِ تو   ج بديارِ 

ـــحاب دون  ـــارة إىل الس ـــار   إش ـــم اس ـــم االس ـــل ا ج  ث ـــاعر الفع ـــتعمل الش ـــث اس حي

ــ  الســحاب  ــن  ج ملعن ــر االســم املشــت  م ــف ذك ــان ع ــةي ودون اإلتي ــم حقيق الت ــيح ب

اســارية ي لداللــة الســياق عــف املعنــ  املقصــود حفااًــا عــف اإليجــازي وفتــ  الــذ ن 

التأويــل مــع الــنص الشــعر ي و ــي أســاليب يتبعهــا بعــض الشــعراء ر ال  للتشــار  يف

ــم  ــأيت جامليت ــا ت ــمي إر ــا يف عموم ــًحا جليإ ــنص واض ــون ال ــم–يك ــب رأيه ــم  -بحس يف احتياج

للتفكــر واإلمعــان مــن قبــل جامعــة املتلقــني للوقــوف عــف املعنــ  الحقيقــي الــذ  يقصــده 

 الشاعر.

ــتعامل الشــعراء او  قياًســا إىل األلفــاظ التــي ســارية كــان قلــيوًي لصــعاليك للفــظ الإن اس

ــدرة لــدج ورود ــا مــرة واحــدة  ــدج مــا اتصــف اســتعاملها بالن ــم مــن قصــائد  وقفــتل علي

 .الشعراء الصعاليك
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 و ــي يف معجــم ألفــاظ املــاء: داملطــر الــذ  يــدوم مــع ســكون ال رعــد فيــم وال بــرقي الدحــة :

ــلد ــث اللي ــار وثل ــث النه ــا ثل ــر 1أقله ــة داملط ــن . والدح ــة م ــومني والثوث ــوم أو الي ــدوم الي ي

دامت السـامء تـدوم دحًـا ودوًمـاي وأصـل الـديم السـكوني وأصـل الـديم مـن الـدومي فاقلبـت 

العـني االــواو  يـاء لكرســة قبلهــاي فقـالوا: دوم. يــدوم عـف القيــاس ويــديم عـف القلــب حتــ  

 قول تأبَّخ رشإا:  ومن ذلكي. 2كي وشاهد

 3قِ غدِ مل تَش  ة  حو دِ   ِ يو رو بِ  ْت دو بِ لو   ة  لو مْ رو  يف ةٌ دو عْ صو فو  فإذا تقومَش 

ــاج إىل  ــو تحت ــي تنبــت مســتوية ف ــاة الت ــاةي والصــعدةَش  ــي القن أراد الشــاعر بالصــعدة القن

ــتقيمة  ــح  مس ــاة رم ــا قن ــوام كأنه ــوقة الق ــا ممش ــرأة بأنه ــا يصــف امل ــاعر  ن ــفي والش تثقي

ــم ــعراء. وقول ــدج الش ــي وروده ل ــ  يك ــو معن ــدي و  ــدت...  أ ا :ممشــوقة الق ــة  لب  كيف رمل

ــة  ــا دح ــت يف أرض روته ــاة نبت ــحابة–أن القن ــرق  -س ــي تغ ــة الت ــديدة املغدق ــت بالش ليس

 األرض وتسيل بها. فهي مروية عف مهل. 

ــف ــدج  ع ــدرة ل ــف بالن ــتعاملها اتص ــايئ إال أن اس ــم امل ــة يف املعج ــة الدح ــا أ مي ــتم  وقف

 .الصعاليكعليم من قصائد الشعراء  وقفتلدج ما عليم من أمثلة 

  :و ــو لغــًة: دالعــامء ممــدود: الســحاب املرتفــعي وقيــل: الكثيــفك قــال أبــو زيــد:  ــو العــامء

ــد: العــامء يف كــوم العــرب الســحاب.  ــب رؤوس الجبــال. قــال أبــو عبي ــبم الــدخان يرك ش

والعــامءة: الســحابة الكثيفــة املطبقــةي قــال: وقــال بعضــهم  ــو الــذ   ــراق مــاءه ومل 

 و عند الثعالبي يف أ ار العربية: دأرفع السحاب يف . و 4يتقطع تقطع الجفلد
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 ــامءد ــم 1الس ــب األعل ــول حبي ــعاليك ق ــعر الص ــم  يف ش ــذا املس ــف   ــع تواي ــن مواض . وم

 :2الهذيل

 كاذْب  مرج مريو جهـًدا وأو   بنا  ـهمْ بو احِ صو  غرونو يَش 

 وئْب وا بالحو ـد  م ومو  َش زو ـجــِ   عـأمرج أبا و ب  ليَش 

 3نائْب الجو  نو مِ  راحَش إذا يَش  ءِ   امذ  الع املَشجلجلِ  دَّ مو 

ونظم الشـاعر  ـذه القصـيدة بعـد أن لحـ  بـم قـوم كـانوا عـف نبـع مـاء وردو إليهـا خلسـًةي 

ــا عــف قدميــم وكــان معروًفــا برســعتم يف العــدوي فلــم يســتطيعوا اللحــاق  ففــرَّ الشــاعر  اربً

راكــمي وملــا فــر  بــمي فــأمروا رجــوً يقــال لــم أبــا و ــب ليجــر  يف أثــرهي لكنــم مل يســتطع إد

 األعلم من مراقبتهم نظم قصيدة منها األبيات السابقة. 

 عــة أبــا و ــب يف أثــره حيــث انطلــ  وراءه مرســًعا وكأنــم ســحابٌة فهــو يصــف  

ــة  ــوبمرتفع ــح الجن ــا ري ــة دفعته ــامل.  مجلجل ــو الش ــةي دونح ــم جلجل ــذ  ل ــل: ال املجلج

الصــايف. واملعنـــ  عـــف  والجلجلــة يف الســـحابي والجلجلـــة يف الرعــد. والجلجلـــة الصـــوت

ــب:  . الجنائ ــريحَش ــراح: تصــيبم ال ــ ي ويَش الســحاب. والســيل يف املطــري والعــامء: الســحاب الرقي

 .4الجنوبد جمع

 ــال ــرهي أو الخ ــف مط ــحاب ال يخل ــربق: دالس ــمي وال ــر في ــكي. 5دال مط ــن ذل ــخر  وم ــول ص ق

 :6الغي الهذيل

ٌب  ْيدو خَّ ِربوْحوً لمَش  و يْطً    أوجو ايوروفوعَش للخاِل رو  7ا كوِشيفو
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نظـــم الشـــاعر  ـــذا البيـــت يف وصـــف الرعـــدي واألجـــخ  ـــو الصـــوت الشـــديد للرعـــدي 

ــريخ:  ــربق. وال ــره أو ال ــف مط ــا: الســحاب ال يخل ــال  ن ــل. والخ ــل: الضــخم الطوي ودالربح

 .  1جمع ريطة و ي املوءة من نسج واحد وقطعة واحدةي أو كل ثوب لني رقي د

 ــدب د. ويف: الهي ــديلو ــحاب املت ــو دالس ــدىلَّ و  ــذ  يت ــحاب ال ــدب: الس ــرب: دوالهي ــان الع   لس

ويــدنو مثــل  ــدب القطيفــة. وقيــل:  يــدب الســحاب ذيلــمك وقيــل:  ــو أن تــراه يتسلســل 

يف وجهــم للــودقي ينصــب كأنــم خيــوط متصــلةك الجــو ر :  يــدب الســحاب مــا تهــدب منــم 

 إذا أراد الودق كأنم خيوطك وقال عبيد بن األبرص: 

 احِ بالرَّ  ن قامو مو  عمَش دفو يو  كادَش يو   مَش بَش يدو  و  رِض األ وي و فَش  ف  سِ مَش  ان  دو 

ولشــدة قــرب الســحاب املتــديل يكــاد  يســحاب كثــري املطــرالشــاعر يف  ــذا البيــت اليصــف  

 اإلنسان يدفعم عنم براحة يده. 

 وقيــل: املزنــة  ...: ورد يف لســان العــرب البــن منظــور مــا نصــم: دواملــزن: الســحاب عامــةاملــزن

جمــع مــزني والــربد حــب املــزني وتكــرر يف الحــديث ذكــر املــزن . قــال الســحابة البيضــاءي وال

ــة و ــي  ــة تصــغري مزن ــم مزنــةي ومزين ــحابي واحدت ــري: املــزن و ــو الغــيم والس ابــن األث

ســار  كالســحابة البيضــاءي قــال: ويكــون تصــغري مزنــة. يقــال: مــزن يف األرض مزنــة واحــدة أ 

ــل حســوة و  ــم مث ــو االس ــمي و  ــا أحســن مزنت ــة واحــدةي وم ــة: املطــرةدعقب . 2حســوة. واملزن

 قول تأبَّخ رشإا: ومن ذلكي

ّت  إِذا ما  زِم حو لَّ  اواِعٌن بالحو ل   يحو يث يوحَش زمَش حو لَّ الحو  حو

زن  ماِمٌر حيثَش يَشجِد  مويثَش  إِذا يوسطَشو فولويٌث أوبول    مَش  3وو

ــد اإْلِقو  ــن: ض ــياًم. دوالظع ــان أو مق ــا ك ــمي ااعًن ــٌذ ب ــزم وآخ ــتعمٌل للح ــم مس ــفم بأن ــةي وص امو

ِميــع شــؤونم وأحوالــم حــوإ وتــرحوً. واملــزن: جمــع مزنــةي  ــ  أونــم متصــف بــالحزم يِف جو الْمْعنو وو

ــاء  اب اأْلوبْــيوض الو مو ــحو ــا املوــاء أِلون السَّ الْمــرواد الســحابة ِفيهو ــاءي وو ِ ــي يِف األوْصــل الســحابة الْبوْيضو وو

ي ويجد : يَشْعطي الجدوجك وو ِ  ِطيَّة. ويسطو: يقهر ِفيِم. وممره املواء: عوهَش   ي الْعو
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اللَّْيــث: اأْلســد.  ــل  ويصــول. وو ــ  واألوبو الْمْعنو ــا لوِقــي. وو ــايِل مو ىِل عــف ووجهــم الو يَشبو ــامو : املصــمم الْ

ــْيوة  ــاس ِبكو ــر النَّ ــِذ  يغم ــحاب الَّ ــاء كالس ط ــزل الْعو ــ  أج اه إِذا أْعط ــجو ــريم شَش ــواد ك ــم ج أون

إِذا صال فكاألسد الهصور الو يَش   .1بوايِل بالعدودأمطارهي وو

التوايــفي  يف ةاللغويــ دقتــمللشــاعر تــأبخ رشإا يــدل عــف  دقيــ يف البيــت الســاب  توايــف 

د يف ســياق وصــف املمــدوح بــالكرمي ثــم أتبعهــا بقولــم امــامٌر  حيــث إنــم قــال: دميــث مــزن

ا إشــارة إىل املطــر املنهمــر مــن الســحب البيضــاء التــي ال يكــون مطر ــا إال خــريًاي بوــروًدا أو ثلًجــ

ــ ــاًء نافًع ــمأو م ــزارة ا ال حر في ــن م ــم م ــا يحمل ــم وم ــ  املظل ــحاب املطب ــس الس ــف عك ي ع

 مطر رمبا تؤد  إىل السيول والفيضانات فيخرج املطر من داللتم اإليجابية إىل السلبية.

 :املدحما نظمم أبو صخر الهذيل يف  ومن ذلكي

 2البَش وحو  مـدرة منهـا  اله جوج  ضو   يَّةٌ رمو   مـوتو ن حو مِ  ةٌ نو ْز مَش  حدْت 

ــي  ــةَش   ــاءي واملريَّ ــحابة البيض ــي الس ــة   ــ . واملزن ــرية الل ــة كث ــحابة بالناق ــاعر الس ــبم الش ش

ي والضــجوج أ  ــدرو ــرة ال ــة الغزي ــف يف ك إ الناق ــإن التواي ــا. ف ــدج حلبه ــجيًجا ل ــدر ض ــا تص نه

  ذا البيت توايف إيجال للفظ املزنةي حيث يؤكد الشاعر مزارة مياه السحابة. 

ــول ــن خ ــدج م ــتعامالتها ل ــف الســحاب واس ــة ع ــاظ الدال ــا  األلف ــتم ــم  وقف ــائد  يفعلي قص

ــرز  ــا وجــدت يالشــعراء الصــعاليكأب ــاظ ك ــب اآليت: االســحابةي حضــور األلف ن بحســب الرتتي

ي ي الخـــالالطخـــاي الربـــابي الـــربَّاقي العـــارض يالغـــاممي الهيـــدب ياملـــزني الســـارية ي النجـــاء

  .العامء الدحةي 
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 الرعد أللفاظ الدالة عف املطلب الثاين: ا

الرعــدَش لغــًة يف لســان العــرب: دوالرعــد: الصــوت الــذ  يســمع مــن الســحاب. وأرعــد القــوم 

ــّوتت  ــدت: ص ــودا وأرع ــدا ورع ــد رع ــد وترع ــامء ترع ــدت الس ــرق. ورع ــد وب ــابهم رع ــوا: أص وأبرق

ــ ــال اللحي ــد. وق ــرية الرع ــادة: كث ــحابة رعَّ ــار. وس ــد..لتمط ــابنا رع ــدنا أ : أص ــد أرع وقــال . اين: لق

ــحاب ــوت الس ــو ص ــد   ــون أن الرع ــة يزعم ــل البادي ــخ: أ  ــك.  ياألخف ــم مل ــون أن ــاء يزعم والفقه

ورعــدت املــرأة وأرعــدت: تحســنت وتعرضــت. ورعــد يل بــالقول يرعــد رعــًدا وأرعــد: تهــدد وأوعــد. 

وإذا أوعـــد الرجـــلي قيـــل: أرعـــد وأبـــرق ورعـــد وبـــرق. وال يجيـــز أرعـــد وال أبـــرق يف الوعيـــد وال 

 .1السامءد

 كي أ 2عــد كــل مــن الرعــد والــربق دمــن مــدبرات اآلثــار العلويــة الظــا رة يف الجــودوي

ــات املــاءي وكو ــام يلحقــان املعجــم  ــة عــف مكون ينــدرجان ضــمن حقــل العلويــات يف األلفــاظ الدال

ــة. ــث الدالل ــن حي ــايئ م ــني  امل ــمن وايفت ــائد م ض ــد يف قص ــعاليك الرع ــعراء الص ــف الش ــد وا وق

 يت: اثنتنيي و ام عف النحو اآل 

ــمي و ــي مــا  التوايــف الحّنــ: -0 ــاتج عن إن الصــفة الحســية الوحيــدة للرعــد متعلقــة بالصــوت الن

ــد الشــعراء الصــعاليك إال  ــذه  ــم يج ــذا فل ــاي وله ــة الســمع دون مري  ــم بحاس ــن لتنســان إدراك حك

الصـــفة الحســـية لتوايفهـــا يف أشـــعار مي فأبـــدعوا يف وصـــفها وتفننـــوا يف تســـمية صـــوت الرعـــد 

 ختلفةي وقد ورد منها يف شعر الصعاليك ما يأيت من األسامء بتوايفات مختلفة:بأسامء م

ــوواتَش  - ي الخو ــْوتَش ــةَش الصَّ وات ــواتَش والخو ــرودهي والخو ــا طو ْوتً ــم خو وتَش ــم يوخَش ــدي دخاتو ــوتَش الرع ــًة ص ــو لغ : و 

يلد ْوتو الرَّعدو والسَّ  .3وخصَّ أوبو حنيفة بم صو
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يف وصـف قـوة صـوت الرعـد مشـبًها إيــاه  وقـد واـف الشـاعر عـروة بـن الـورد  ـذا اللفـظ

 بزئري األسدي فقال:

وواتو الرَّعِد رِ  ِء يو   ئريِ ِ زو  ز  كأنَّ خو رينو بوعِ  نَّ كَشسْ منو الوَّ  1ايَّ العو

-  : ــِزيْمَش ــزيٌم: أ الهو ــِزيمَش واملَشتوهــزم: نقــول ميــٌث  و ــم  كو ــو لغــًة صــوتَش الرَّعــِدي دالهو ال يستمســك كأنَّ

اِبِمي و  حو نهزٌم من سو وٌتي وأصلَش الهزيِم  و صوتَش الرَّعِددمَش  . 2 و املطرَش الذ  لرعِدِ  صو

 قول القتَّال الكول يف وصف شدة صوت الرعد: ومن ذلكي

اهَش  رو رَش تألأل يف ذَش ِزيْمَش   سامو روارِ   و يَّانو القو  3الرَّعِد رو

كيز وقــد ربــخ الشــاعر يف البيــت بــني صــوت الرعــد وانهــامر املطــر الغزيــري ومل يكتــِف بــالرت 

عف حـال واحـدة مـن أحـوال تكـوين املطـر. كـام أنـم وصـف املطـر املنهمـر املصـاحب لهـزيم الرعـد 

ــان القــرار ســحاب ممطــري و ــو توايــف إيجــال عــف الــرمم مــام يحملــم حافــل باملــاءي أ ك  بأنــم ريَّ

 يأيت. فيامكام سيمر معنا  يصوت الرعد من تهديد ووعيد

ــخ   - تدَّ ويــدل  عــف مــزارة املطــر القــادمي وقــد ورد ذلــك لــدج : لغــًة  ــو صــوت الرعــد إذا اشــاألوجو

ــوير   ــيامالن ــوو  ف ــِدِ ي فوهَش ْع ــْوتَش رو ــإذا اشــتودَّ صو ي ف ــِزيمَش ــوو الهو ــوتي فوهَش ــِدِ  صو ْع ــانو لِرو ــإذا كو نصــم: دف

د خ  :  الشاعر صخر نظمم ما ومن ذلكي. 4األجو  الغيو

ٌب  ْيدو خَّ ِربوْحوً لمَش  و يْ    أوجو ايوروفوعَش للخاِل رو  5 طاً كوِشيفو

ــع أوضــاء الســحابو فــرتاه أوبــيض فكأونــم مــا نصــم يف رشح البيــت ورد : ديعنــي أون الــربق إذ لومو

يْخ   ف عن رو ف الربق إذا مألو السامءد :يقال يكشو  .6تكشَّ

  

                                                           

 .65  ص داةا  ء ة  ي  اية د - 1

 .031(  ص 9  ايلدد )  ل  أهم اييايصل    د   ءي   ا ل م أيفءظ اي ر ا   - 2

 .  60  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 3

  بن ءارر  األ ب فرر  فبنررة  األدبهررءب يرر     ررد يرر  ءيررد ايرردامم ايبنررةا    أ  ررد يرر  ءيررد اية - 4

 .90  ص 9هر  ج 9800  دا  ايكتب ةايةرءم  ايقة ا   ايقءه    9ر

 .018  ص 9  ج    أ لء  اي ذياا اي س  ي  اي سا  ايسك     - 5

    ءد  )ك ش(.يسء  ايل باي   بنظة    - 6



41 

ــح أن  ــد أن يوض ــو يري ــدي فه ــوت الرع ــف ص ــة ع ــا يف الدالل ــاًم دقيًق ــتعمل اس ــاعر اس فالش

لـيس صـوتًا عاديإـا فهـو لـيس  زحًـا مـثوًي بـل إنـم أعـف درجـة منـمي صوت الرعد املقصـود يف البيـت 

ــوت  ــحب ذات الص ــن الس ــب م ــر املرتق ــزارة املط ــوحي بغ ــوت ي ــذا الص ــخي و  ــوت األج ــو الص فه

 األجخي فجاء توايف الشاعر موفًقا مومئًا للسياق.

ــة - لو لْجو ــةدالجو ــ و النهايو ــوتَشمَش بولو ــدَش إذا صو ــالبي: دالرع ــد الثع ــا  ي ومــن1: و ــي عن ــوة الصــوت أنه خــواص ق

مــا نظمــم صــخر الغــي يف أبيــات يــذكر فيهــا أبــا املــثلم وقومــم الــذين  ومــن ذلــكيتــدل عــف الكــية. 

 كانوا بني موضعني  ام: اعكوتني  وابس ي مكنوًيا بالرعد عن كيتهم:

تونيِ  لِ    إىلكأنَّهم بنيو عكوو لْجو جو  2دَش رو بو  أوكناِف بوس  مَش

ــر ــحاب املمط ــبههم بالس ــو يش ــياق  فه ــية. وإن الس ــن الك ــة ع ــل كناي ــدي ومجلج ذ  الرع

ــوم  ــداد الق ــية أع ــف ك ــث إن وص ــال حي ــياق إيج ــا س ــد  ن ــوت الرع ــتعامل ص ــم اس ــذ  ورد في ال

 إشارة إىل القوة وموضع للفخر واملدح.

ــداليل -7 ــف ال ــًدا التواي ــد رع ــالقول يرع ــد يل ب ــم: دورع ــا نص ــذا مب ــور إىل   ــن منظ ــار اب ــد أش : وق

ي فقـــد ورد  ـــذا 3د. وإذا أوعـــد الرجـــلي قيـــل: أرعـــد وأبـــرق ورعـــد وبـــرقدوأرعـــد: تهـــدد وأوعـــ

 حاجز بن عوف األزد :قول االستعامل يف 

 4وإيعادكم بالقتل صمة مسامعي  وإين ملن إرعادكْم وبَشروقكم

يبــدو الشــاعر مــري مكــرت  بكــل مــا يســمعم مــن تهديــد ووعيــد وإنــذار بالقتــل مــن أعدائــمي وقــد 

رعــد والــربقي وأاهــر أنــم يصــم مســامعم عــن ســامه  ــذه التهديــداتي شــبم مضــبهم وتهديــد م بال

ــم وإن صــم  ــة إىل أن ــارة داللي ــل إش ــذا يحم ــالربقي و  ــة ب ــة الب ــ املتعلق ــرق إىل حاس ــم مل يتط لكن

 مسامعم فإنم سيظل يقظًا محتاطًا أل  محاولة مدر منهم.
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 ما نظمم أبو صخر الهذيل: ومن ذلكي

حيـلِ   ودافعمَش من شامم بالرواجـــِب   ِم فلامَّ تغَّشَّ نقريـات سو

م  كلحة حوم املنهـل املتجـاوِب   ألحَّ رجيًفا يهربَش الوحخَش حسَّ

ويت وأيقـنتَش أنَّم  1إزامل نجم خالم ميـر كـاذِب    رفعتَش لم صو

يصــف الشــاعر كثافــة وكــية الســحاب الــذ  يف صــوتم رعــد يهــرب منــم الــوحخ مــن شــدتمي وشـــبم 

ــل الك ــاد صــوت الرعــد بصــوت اإلب ـــحَّ رجيًف ــرد املنهــل واســتعار الرعــد لتنســان يف دأل ــنام ت ــرية حي ث

ــري قــو  عــن مــدج  ــم صــويتد تعب ــال درفعــت ل ــم وق ــو صــخر صــوت الرعــد أنصــت ل ــام ســمع أب فل

ــاذبي أ  ــوء نجــم ســحابم مــري ك ــم أصــوات ن ــمي وأيقــن أن ــل  كاســتجابتم ل ــاملطر. و ــذا دلي مخيــل ب

 عف استدالل الهذليني للمطر بصوت الرعد.

د للرعــد أربعــة أســامء االخــواتي الهــزيمي األجــخي الجلجلــة  تــدل عــف الصــفة الحســية ور 

ــوت.  ــي الص ــم و  ــة ب ــدة الخاص ــنيي األوىل و الوحي ــني اثنت ــمن داللت ــد ض ــعراء الرع ــف الش ــد وا ق

 كام بّينَّا. بالتهديد والوعيد تتعل  ةدالليحسية تتعل  بصوت الرعد املصاحب للمطري والثانية 

 الربقاأللفاظ الدالة عف : املطلب الثالث

الــرَّاءَش  ــاءَش وو ــروقو  وجــاء يف مقــاييس اللغــة البــن فــارس: دالْبو الــربق لغــًة مــن الجــذر اللغــو  ابو

الْ  اِد وو ــوو هَش السَّ ــرَش اْجــِتامو اآْلخو ــِءك وو ْ ــانَش المَّ عو امو لومو ــدَش َش : أوحو وهَش ِمــْنهَشامو ــرَش هَش الْفَش ــرَّ ِن توتوفو ــافَش أوْصــوو الْقو ــاِض يِف وو بويو

ــ ْ : االمَّ لِيــلَش ــالو الْخو لَش فوقو ــا اأْلووَّ . أومَّ يِْن اأْلوْصــلونْيِ ــذو ــفو  و ــوٌل عو ْحمَش مو ــاٌز وو جو لِــكو فوكَشل ــمَش مو ــا بوْعــدو ذو مو ْقَش ِء. وو ــربو لْ

 : ــالَش ْم: يَشقو ــهَش ــالو بوْعضَش ــٌة. قو ــروقو  لَشغو أوبْ : وو ــالو بوِريًقــا. قو ــا وو ابَش بورًْق ــحو ــروقو السَّ : بو ــالَش اِبي يَشقو ــحو ِمــيضَش السَّ ــٌة وو بورْقو

: الو أوفْ  ــالَش يَشقو ِْق. وو ــربو ــنو الْ ارو ِم ــدو ا أوروْدتو الِْمْق : إِذو ــمو ــٌة ِبالضَّ بَشرْقو ي وو ــروقو ا بو ِة: إِذو ــدو اِح ــرَِّة الْوو ــروقو لِلْمو ــا بو ــمَش مو لَش عو

د ْبحِي أوْ : ِحنيو بوروقو رْبوِق الص  أوتوانوا ِعْندو مو . وو ا طولوعو ِء نوْجٌمي أوْ : مو امو  .2يِف السَّ
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ــم  ــور  يزجــرَش ب ــن ن ــربق ســوٌط م ــاس: ال ــن عب ــال اب ــرب: دق ــم يف لســان الع ــن معاني وجــاء م

ــروق.  ــم ب ــيمي وجمع ــع يف الغ ــذ  يلم ــربق ال ــحاب. وال ــروق الس ــد ب ــربق: واح . وال ــحابو ــكَش السَّ املل

ومــرت بنــا الليلــة املقــدار مــن الــربق... وبرقــت الســامء تــربق برقــا وأبرقــت: جــاءت بــربق. والربقــة: 

ا يف الــربقي وأبرقــوا ســحابة ذات بــرقي عــن اللحيــاين. وأبــرق القــوم: دخلــو  كأ  يوبارقــة برَّاقــةســحابة 

 .  1دالربق: رأوه

ــة  ــيةي وثاني ــنيي أوىل حس ــني اثنت ــمن وايفت ــربق ض ــ ال ــعاليك عن  ــعراء الص ــتعمل الش اس

 دالليةي و ام عف النحو اآليت: 

ق يف وصـــف الســـحاب حـــني يســـتعمل الشـــعراء الصـــعاليك لفـــظ الـــرب  ك: أ التوايـــف الحنـــ -0

ــم  ــربق وأنواع ــف ال ــة ع ــددة للدالل ــا مح ــتعاملهم ألفااً ــا إىل اس ــارة  ن ــدر اإلش ــم. وتج ــني أحوال وتبي

ــربق و ــي اإلضــاءةي و ــي صــفة  ــدة لل ــا تحــار الصــفة الحســية الوحي ــمي وجــاءت يف معظمه وأحوال

 حسية ب ية ال سمعية  ي عف النحو اآليت:

ــال - ــرب  :الخ ــرهي أو ال ــف مط ــحاب ال يخل ــخر 2قالس ــاعر ص ــول الش ــتعامل ق ــذا االس ــة   ــن أمثل . وم

 الغي:

ٌب  ْيدو خَّ ِربوْحوً لمَش  و ايَش    أوجو يْطاً كوِشيفو  3روفوعَش للخاِل رو

حيــث إن مــن خــواص الــربق اإلضــاءةي وتخــتص اإلضــاءة بالكشــف عــن كــل مــا أخفتــم الظلمــةي فقــد 

ــاي يف توايــف مناســب للــربق وخ واصــم الفيزيائيــة يف إضــاءة ربــخ الشــاعر بــني  ــاتني الخاصــيتني مًع

 .األف 

ــار : املَشســتوطري - ــواء. ومب ــار: إذا انتاــ يف اله ــتطار الغب ــرق. واس ــتطارة: التف ــًة: دالتطــاير واالس ــو لغ و 

ــار ومســتطري: منتاــ. وصــبح مســتطري: ســاطع منتاــي وكــذلك الــربق والشــيب والاــد . كــام يف 4طيَّ

 قول عروة بن الورد: 
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حْ تَش و قْ أِر  ْ لِ     مْ عو  بوتي مِبِضي ِ صَش ستوطريِ ق  يف تِ ربو ةو مَش  1هامو

ــف  ــاعر وا ــف الش ــربق يف وص ــواص ال ــا يف خ ــي عانا  ــدة الت ــم الوح ــيرحلت ــرب  الت ــيوً ع ــا ل قطعه

ضــي  بلــدة اعمــ   مــن نــواحي املدينــةي فــالتوايف يف  ــذا املوضــع إخبــار  حيــث يخــرب الشــاعر م

 اء  ذه الرحلة.عن رحلتم الشاقة وموضعها وحال ملعان الربق يف السامء يف أثن

ــألو  - ــا: ملــعو وأضــاءد: املت ــأتولِ َش ائتوًق ــ و يو ــألَّ و وائتولو ــا وت ــأل َش ألًق ــربقَش ي ــ و ال ــو 2و ــو لغــة: دوأل ــال أب . ق

 صخر الهذيل مشبًها وجم محبوبتم بالربق املتأل :

 3بعد الهدوء خفا بربق  عاملِ   لبارق  متأل    بل قد عجبتَش 

ســن يصــف الشــاعر  ــم حَش ــامحبوبت ــاعر ح متعجًب ــف الش ــأل ي وبحســب تواي ــارق املت ــبم بالب ــث ش ي

ــا  ــبم جامله ــو أراد أن يش ــاني و  ــاض واللمع ــو البي ــربق   ــة وال ــني املحبوب ــرت  ب ــم املش ــإن القاس ف

 الضوء الذ  ينري لهم الصحراء بانفساحها واومها. مبنزلةبجامل الربق عند م 

ــب او  ــم يف الجان ــربق وإنارت ــان ال إليجــال جــاء يف مواضــع تجــدر اإلشــارة إىل أن توايــف ملع

 ما نظمم أبو كبري الهذيل يف وصف وجم الشاعر تأبَّخ رشإا: ومن ذلكيمتعددة يف الشعري 

للِ    وإذا نظرتو إىل أ َِّة وجهمِ  ارِِض املَشتوهو  4بورقْت كربِق العو

نـــك إذا لحظـــت وجـــم املمـــدوح أضـــاء لـــك كـــام ي ـــء الـــربق حيـــث يقـــول الشـــاعر: إ 

بم وضــاءة وجــامل تــأبخ رشإا وبيــاض وجهــم بــالربقي ولعــلَّ  ــذا الوصــف فهــو شــ يالســحاب املعــرتض

ــل أن يتصــعلك ــريًا  كقب ــي رآ ــا نســبة لتعرضــم للشــمس كث ــذ ب بهــذه الصــفات الت ألن الصــعلكة ت

ــبيل  ــف س ــم ع ــياق تهكم ــت يف س ــا كان ــوادي ورمب ــونهم الس ــف ل ــب ع ــعاليك يغل ــحراء والص يف الص

 املداعبة.
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ــداليل -7 ــف ال ــف: التواي ــةب وا ــعاليك دالل ــعراء الص ــض الش ــظ ع ــةي  لف ــب املعنوي ــربق يف الجوان ال

 فجعلوا الداللة محصورة يف جانب واحد فقخي و و:

ــد - ــد والوعي ــول التهدي ــك ق ــة ذل ــن أمثل ــدي وم ــب الســاب  الخــاص بالرع ــم يف املطل ــا ل ــا مثلن : و ــو م

 حاجز بن عوف األزد  :

 1امعيوإيعادكم بالقتل صمة مس  وإين ملن إرعادكْم وبَشروقكم

يتوعدونــم ويهددونــم  كيــواز  اإليعــاد بالقتــلي أ برَّاقــة ّيح الشــاعر بــأن اإلرعــاد واإل 

ــد  ــمي وســياط الــربق و ــي تجل ــد يشــبم صــوت الرعــد يف مضــبم و يجان ــاهي و ــذا التهدي بقــتلهم إي

ــة عــن الحــدة والغضــب . ونوحــظ ــا  ياألرض كناي ــن خــول م ــربق وقفــتم ــم يف اســتعامل ال يف  يعلي

ت أن الشـــعراء اســـتندوا إىل صـــفات  ـــذا الـــربق يف التمثيـــل والتصـــوير والتشـــبيمي حقـــل العلويـــا

 يف صوتم. ييف بريقمي وأخرج يفتارة

لْــفَش الوعــد - ــبَش يف اإلشــارة إىل خلــِف الوعــد يف أمثــال العــربي ومــام جــاء يف خو : ويســتعمل الــربقَش الخلَّ

طـر معـم. ومنـم مـا وعـده إال العقد الفريـد: دمنـم قـولهم: مـا وعـده إال بـرق خلّـبي و ـو الـذ  ال م

ــ د ــد الشــعراء الصــعاليك اســتعامل الشــاعر 2وعــد عرقــوب. و ــو رجــل مــن العاملي . ومــن  ــذا عن

 السحاب الخلَّبي يف قولم: كتأبَّخ رشإا لفظ ابرَّاق  للسحاب الذ  يربق وال حطري أ 

طِر مّر عف ضجنان بورَّاقِ   تَشعطيكو وعدو أماين  تغر  بم  3كالقو

ــرَّاق  يف ســياق ســلبيواــف الشــ ــربق اب ــل إلخــوف الوعــد و  اعر لفــظ ال ــزام حث عــدم االلت

ــا ــة بإيفائه ــا يف بداي ــاس به ــري فيستباــ الن ــربق دون أن  ط ــر وت ــي   ــحابة الت ــذلك الس ــبم ب ي فأش

 األمري ثم إنهم يفقدون أمل إمطار ا بعد مرور ا عنهم. 

  

                                                           

 .  996  ص  ل ا   ءهلاة أ  د    د ءياد   - 1

  دا  ايكتررب ايلل ارر   يارر ةي  9  رايلقررد ايف ارردأ  ررد يرر     ررد يرر  ءيررد  يرر  األبنديسرر    - 2

 .05  ص 0هر  ج9838

ا ةأخيررء ه - 3 أل هرر  : هررة . ضرر بنء : ُ ياررم يبنء ارر   كرر . ة ررءم ا901  ص داررةا  تررشير  ررّ  

  يم يبنء ا  ت ء  .
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ــم يف  : و ــي داللــة مشــتقة مــن املعنــ  اللغــو اللمعــان واإلنــارة - للــربق املســتفاد مــن بريقــم وملعان

ــكل  ــامء إىل األرض بش ــاب الس ــ  عب ــذ  يش ــكلم امل ــء ال ــربق يف ش ــفي لل ــ  الوص ــامءي واملعن الس

 أفقيي كام يف قول تأبخ رشإا:

 

ا وإينو وال ِعلْمو ألوْعلومَش أونَّني ألقو  سنوانو املووِت يوربقَش أوصلوعو  1سو

لــربقي كنايــة عــن اللمعــاني ولعــلَّ اســتعارة اداللــًة ل اســتعمل الشــاعر الفعــل ايــربق  املــوزم

ــائع  ــي تصــف الحــروب والوق ــربق  للســيف يكــي يف األشــعار الت ــة لفــظ اال ــةي ويف أشــعار دالل بعام

 الفرسان بخاصة. 

 ومام نظمم تأبَّخ رشإا يف وصف السيوف التي تتضارب يف ساح الحرب قائوً:

 2ما يسّل إذا  كسنا الربقِ   كل ماض  قد تردج مباض  

ي حـــذف الشـــاعر املشـــبم وأبقـــ  عـــف صـــفتمي والشـــاعر يشـــبم 3حـــادة  ســـيٌف مـــاض  أ : 

ــف األرضي  ــامء ع ــلتم الس ــا أس ــربق إذا م ــنا ال ــا س ــمس وكأنه ــعة الش ــت أش ــاربة تح ــيوف املتض الس

و ــي صــورة فنيــة إبداعيــة اســتعار الشــاعر فيهــا داللــة اللمعــان مــن الــربق والســيف مًعــاي ووافهــا 

 مشبًها السامء بالفارس الذ  يستل الربق سيًفا دون الت يح بذلك.يف وصف الربقي 

ومن  ذا التشـبيم مـا نظمـم أبـو صـخر الهـذيل و ـو يـر  أخـاه متمنيإـا لـم السـقيا ومشـبًها 

 حركة السيوف الهندية وملعانها يف املعركة بالربق:

 وترفع بني العسكر املَشتقارِب   كأنَّ سيوفو الهند تخفض تارةً 

نوا لو  ةو واِصِب وأحيا بربق  يف تِ   مَش وضَش عرَش  ملَّا استقلَّْت  مَش وحَش سو  4هامو

  

                                                           

ا ةأخيء ه - 1  .991  ص داةا  تشير  ّ  

ا ةأخيء ه - 2  .081  ص داةا  تشير  ّ  

    ءد  ) ضا(.يسء  ايل باي   بنظة    - 3

 .  191   0  ج    أ لء  اي ذياا اي س  ي  اي سا  ايسك     - 4
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فهــو يصــف لنــا الســيوف الهنديــة التــي تتحــر  يف املعركــة ارتفاًعــا وانخفاًضــا بــني العســاكر 

 املتقاربني املتحاربني وملعانها بالربق الومع يف السحاب الظا ر.

  تــدل عــف الصــفة الحســية الخاصــة بــم ورد للــربق ثوثــة أســامء االخــالي املســتطريي املتــأل 

و ــي الرؤيــة الب ــية. وقــد واــف الشــعراء الــربق ضــمن أربــع دالالت و ــي: االتهديــد والوعيــدي 

ــت  ــارة . واتجه ــان واإلن ــدي اللمع ــوف الوع ــري إخ ــا آخ ــة حيًن ــا وإىل اإليجابي ــلبية حيًن ــة إىل الس الدالل

لوعيــدي وقرنهـــا الشـــاعر بالرعـــد يف فكانــت الســـلبية يف االســـتعامل واضــحة يف ســـياق التهديـــد وا

ــة الســلبية يف وصــف ســلو  مــري حميــد و ــو إخــوف الوعــد. أمــا   ــذه الداللــةي كــام جــاءت الدالل

ــت يف  ــة فكان ــة اإليجابي ــدةالدالل ــر مواضــع ع ــ  للمط ــربق املواف ــال ال ــام يف الوصــف الحنــ لح ك ك

إىل أن مواضــع اللمعـــان  والخــريي والكنايــة الدالـــة عــف اللمعــان واإلنـــارةي وتجــدر اإلشــارة  نـــا

ــا يف  ــلي وخصوًص ــن قت ــمنم م ــا تتض ــة وم ــات الحربي ــوال املعرتك ــف أح ــف وص ــارة اقت ــت ع واإلن

 سيوٌف  ندية. يو ي تهو  عف األعداء يوصف السيوف الحادة املصقولة الومعة كأنها
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 األلفاظ الدالة عف املاء النازل من السامء : املطلب الرابع

ــ ــازل م ــاء الن ــم  امل ــًراك يس ــامء مط ــم: ن الس ــا نص ــرب مب ــان الع ــ  يف لس ــذا املعن وورد  

ــا يجــيء يف املطــر: د ــي م ــار وأك ــع: أمط ــاء الســحابي والجم ــر م ــن الســامءي واملط ــاء املنســكب م امل

 . 1الشعري وقد مطرتهم السامء  طر م مطًراي وأمطرتهم: أصابتهم باملطرد

ألرض الســتمرار الحيــاة إىل ا بنــزول املــاء مــن الســامء ــو الهبــة الســاموية واصــطوًحا: 

ي قــال تعــاىل يف محكــم مــاء الســحاب بكــية يف القــرآن الكــريم ورــاء الخــرياتي وقــد ورد ذكــر

ــل:  ــّزلَش ﴿التنزي ــ وين ــ نو ِم ــ ءِ امو السَّ ــيَش اًء فو مو ــي ِب ــم تعــاىل: 2﴾هــاوتِ مو  عــدو بو  األرضو  مِ حي ــ﴿. وقول ــا ِم  نو وأنزلن

ــ ــ امءِ السَّ ــاًء طو مو ــاىل: 3﴾وراهَش ــم تع ــ﴿. وقول ــذ  يَش  وو و َش ــزلَش ال ــثو الغو  ن ــ ي ــدِ بو  نْ ِم ــ ع ــنو ا قو مو ــنْ وا ويو طَش َش  اَش

 .4﴾متو مو حْ رو 

واســتعملوا لــذلك يف أمثــالهمي  ألفــاظ املــاء النــازل مــن الســامءوأكــي العــرب مــن اســتعامل 

ــازل وصــفاتمي  ــاء الن ــع أحــوال امل ــة عــف جمي ــة عام ــن خــاف يف رخــاء لفــظ املطــر يف دالل ــالوا مل فق

ــم يف ــاس كله ــن أن الن ــد فظ ــرد ورم ــوإ مط ــور أن ك ــم: ديحســب املمط ــل حال ــاظ 5مث ــع أللف ي واملتتب

 املطر يف األمثال يجد لها حضوًرا واضًحا.

ــاة الخصــب  ــديهمك فهــو مبعــث الحي ــم ل ــابٌع مــن أ ميت ــالهم ن وذكــر العــرب للمطــر يف أمث

ــف  ــتدلوا ع ــم واس ــوا خصائصــم وأحوال ــذلك عرف ــقي وزرهي ل ــي وس ــن رع ــم حصــول معايشــهم م وب

لــديهم علــم كثــري عنــمي وقــد  وصــارح وألــوان الســحبي وأنــواه الــربق وأصــوات الرعــد نزولــم بالريــا 

ــي  ــم الت ــذه املعرفت ــ    ــمي وعم ــذا العل ــو    ــري إيل رس ــا يش ــوم م ــور واملنظ ــم املنث ورد يف كومه

 نتجت عن طول تجاربهم اليومية املستمرة.
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ءي وأحــد مظــا ر دللمطــر مظهــر إبــداعي متماــز فــج الشــعر الجــا لي فهــو مصــدر الخصــب والــنام

ــاعر  ــربه الش ــبي ف ــاة والخص ــباب الحا ــن أس ــبًبا م ــاره س ــا لااني بإعتب ــرت الج ــي به ــة الت الطباع

الجــا ل فــج اســتغولم مصــدًرا إلبداعــم الشــعر ي فاســتقج منــم الصــور بدقــة متنا اــة أثــارت ف ــر 

ــر يف ــانع املط ــاحر ص ــثوً للس ــون مم ــد ه  ــاعر ق ــة أن الش ــا لي خاص ــي الج ــبق املتلقو ــور س ت عص

ــا لد ــور 1الع ــ الج ــا ص ــج ثناها  ــل ف ــر تحم ــعراء للمط ــمها الش ــج رس ــعرهة الت ــورة الش . فالص

ــث  ــر وب ــزول املط ــل ن ــن أج ــتهوً م ــا مب ــا مناجًا ــاعر فاه ــدو الش ــا ي وهب ــاة واالنبع ــب والحا الخص

 الحااة علج األرض.

 :يف شعر الصعاليك التي وردتومن ألفاظ املطر 

ــاب يف معاملطــر -0 ــام للب ــاء املنســكب : و ــو االســم الع ــمي و ــو دامل ــة علي ــاه وألفااــم الدال ن

ــ . وأمطــر م هللا مطــًرا أو  ــون: مطــرت الســامء وأمطــرت مبعن ــاس يقول مــن الســحاب... ون

ــْر طو مْ وأو ﴿عــذابًا. ابــن ســيده: أمطــر م هللا يف العــذاب خاصــةي كقولــم تعــاىل:  ــمو  لــيهمْ ا عو نو ًرا طو

ــفو  ــذو سو ــرَش املَشن طو ــاىل: 2﴾ريناءو مو ــم تع ــطو مْ أو وو ﴿ي وقول ــلو ا عو رنو ــا حِ يهو ــارو جو ــ نْ ًة ِم يلِس ــل 3﴾جو ك جع

 .4دالحجارة كاملطر لنزولها من السامء

ويف مقــاييس اللغــة البــن فــارس: داملــيم والطــاء والــراء أصــٌل صــحيح فيــم معنيــان: أحــد ام 

واآلخــر جــنس مــن العــدو. فــاألول املطــري ومطرنــا مطــًرا. وقــال  يالغيــث النــازل مــن الســامء

ــر  ــال أمط ــاس: ال يق ــاىل: ن ــال هللا تع ــذابك ق ــمْ أو ﴿إال يف الع ــت مو رو طو ــ رو طو ــر 5﴾وءالّس . و طَّ

ــلَش يف  ــر الرج ــولهم:  طَّ ــاين ق ــري. والث ــبَش الخ ــتمِطر: طال ــم املَشس ــر. ومن ــرَّض للمط ــل: تع الرج

روْتد : جو مَش سَش روسو يوجر  بم. و طَّروْت بم فورو : الراكبَش الفو طورَش  . 6األرضي إذا ذ ب. واملَشتومو

عليـــم يف قصـــائد  وقفـــتطـــر باشـــتقاقاتم الدالـــة عليـــم يف موضـــع واحـــد وجـــاء لفـــظ امل

  الشعراء الصعاليكي و و قول الشاعر تأبَّخ رشإا:

                                                           

 دا    اي ررردا ايبنقرررد ضرررة  فررر  اي رررءهل  اي رررل  فررر  ايفبناررر  ايصرررة   ءيرررداي      بنصررر ي - 1

 .90ص م  0390ءّ ء    اي ل ف   كبنة 

 .51: ايبن م - 2

 .10: هةد - 3

    ءد  ) ر (.يسء  ايل باي   بنظة    - 4

 .40  ايف  ء  - 5
 .  ءد  ) ر (.000  ص 5  ج  ل م  قءااس ايلغ اي  فء س   - 6



49 

وِص أوْمطوروْت  زوج هللاَش ِفتيانًا عف العو مِ  جو ِة بالدَّ اجو ؤ ْم تحتو العجو امو  1سو

ــلبي الداللــة يف ــاء س ــرت  ج ــل اأمط ــتعامل الفع ــر يف اس ــظ املط ــف لف ــظ أن تواي  ونوح

ــة  ــدمي ويتوافــ   ــذا االســتعامل للفــظ املطــر يف الدالل ــم قــرن املطــر بال الســياقك حيــث إن

 عف العذاب كام أرشنا إىل ذلك.

ــرّ م -7 ــال ــر الض ــةَش بالكرســ: داملط ــنيي والرو م ــاكن الل ــر الضــعيف الس ــو املط ــدائمي ع:   يف ال

حـة وأ ه ذ ابًـاد م  . وعـن أل2و و مـن أمطـار الـديمي و ـي أشـد وقًعـا مـن الدو حنيفـة أنَـّ

ــرق  ــا ب ــيس فيه ــار وح  شــديدي ل ــايل بأمط ــف األرض لي ــ  الســامء ع ــةَش أن تطب ــال: دالرو م ق

يمد ــدو ــن ال ــي م ــدي و  ــر 3وال رع ــديم دوام املط ــرتكة يف ال ــفة املش ــظ أن دالص ــن املوح . وم

ــع  ــرتي وجم ــا: أمط ــامءَش إر اًم ــت الس ــرقي ورِْ مو ــم وال ب ــد في ــر ال رع ــم مط ــتمراره وأنَّ واس

ــة ــنيي رِْ مو ــرَش الل ــةو املط ــب إىل أنَّ دالرِْ مو ــد ذ  ــد فق ــن دري ــا اب . وأم ــمَش ــريي ورِْ  ــاٌم للكث : رِ و

 . وقد ورد يف قول الشاعر أل الخّراد الهذيل:4ومنم اشتقاق املورْ م لِـلِـينوِتِمد

امىن نبذتَشها  5خوف نًدج من آخر الليِل أو ر مِ   ونعل  كأشوِء الس 

ــة ــم املهرتئ ــذ  مل  فالشــاعر يشــبم نعل ــأكول ال ــائر امل ــا الط ــركضي دببقاي ــن ال ــم ع ــي تعيق الت

ــذ  بلغــم مــن  ــا مبــدج الكــره ال ــذتها تــوحي لن ــده. وكلمــة نب ــم وجل ــم مــري جناحي ــ  من يتب

ــة  ــة قليل ــة القلق ــة الشــاعر النفســية املكتئب ــا حال ــم يعكــس لن ــاي ث ــا وتقطعه وســخها وثقله

نــد   ــو أم  ينــوه املطــر الصــربي وكــذلك يظهــر لنــا مــدج قلقــم وعــدم اســتبانتم  اًمــا مــن

 . 6ر مة. ووحشة الليل تزيد من قلقم الذ  يعيشمد

حيــث إنــم يقصــد أن املطــر كــان ضــعيًفاي فهــو متــيقن مــن يف  ــذا التوايــف وفــ  الشــاعر 

ــم يشــري إىل املطــر  ــالتني فإن ــو الح ــًدج أو ر ــاًمي ويف ك ــان  ــذا ن ــني إن ك ــم مل يتب  ــذاي لكن

  الضعيف. 

                                                           

ا ةأخيء ه - 1  .036  ص داةا  تشير  ّ  

 .930ص   كتءب اي ر سلاد ي  أةس األبنصء     - 2

    ءد  ) هم(.يسء  ايل باي   بنظة    - 3

  ريلررر  ايررردكتة    ررر    بناررر  يلليكررر   دا  ايللرررم يل لارررا   9  ر   ررر   ايلغررر ايررر  د ارررد   - 4

 .899  ص 0م  ج9119يا ةي  

 .  006  ص اي ل ا  ايصلءياك ف  ايلص  اي ءهل  اةسش خلاش  - 5

  ص ذياا : د اسررر  ةصرررفا  فبناررر  ت لالاررر األبنرررةا  فررر  أ رررلء  اي رررخءيرررد اي سررر  ايخ ابنررر    - 6

959. 



51 

لعــرب: دمــدق: الغــدق: املطــر الكثــري العــامي وقــد ميــدق املطــر: : والغــدق يف لســان االغــدق -1

ــاج:  ــال الزج ــًرا. وق ــك مط ــري وإن مل ي ــاء الكث ــدق: امل ــرال. والغ ــل األع ــن أل العميث ــيك ع ك

ــدقً  ــدق م ــدق يغ ــال: م ــلك يق ــم الفاع ــدق اس ــدري والغ ــدق املص ــي  ياالغ ــدق إذا ك ــو م فه

 قول تأبَّخ رشإا: ومن ذلكي. 2د1ماًء مدًقا :الندج يف املكان أو املاءي قال: ويقرأ

عدٌة يف رملة    3  دحة مل تغدقِ لبدت بريو   فإذا تقوم فصو

ســني فشــبم الشــاعر الفتــاة بأنهــا ممشــوقة  جــاء البيــت يف ســياق الغــزل ووصــف الحَش

ليســت بالشــديدة املغدقــة التــي تغــرق  -ســحابة–كالقنــاة التــي نبتــت يف أرض روتهــا دحــة 

ة عــف مهــل. وقــد وفــ  الشــاعر يف توايــف الغــدق يف  ــذا األرض وتســيل بهــا. فهــي مرويــ

 البيت ملناسبة املعن  العام للبيت.

ـــةد يف افصـــل يف و  ـــة وأ ار العربي ـــم اللغ ـــم دفق ـــدق يف كتاب ـــ  الغ ـــالبي معن حـــدد الثع

تفصــيل كميــة امليــاه وكيفيتهــا  مبــا نصــم: دفــإذا كــان كثــريًا عــذبًا فهــو مــدقي وقــد نطــ  بــم 

 . 4القرآند

دوق -2 ــوو ــال ــم شــديده و يو : وج ــر كل ــودق: املط ــرب: دوال ــان الع ــاه يف لس ــمَش اء معن ــد وو ن  قو دو ي وق

ــ ــادْ وو  قَش دِ يو ــدو قطــر. ووو  كأ  يًق ــودو الســامء وأو  ِت قو ــنيي قو ت. ويقــال للحــرب الشــديدة: ذات ودق

ــت  ــون: ودق ــام يقول ــةي وقل ــون: ســحابة وادق تشــبم بســحابة ذات مطــرتني شــديدتني. ويقول

ـــدق. ويقـــال: ســـحابة ذات ودقـــني . وحـــدد الثعـــالبي ســـمة 5مطـــرتني شـــديدتنيد كأ  يت

د يالودق من األمطار ْدقَش وو الوو ْستوِمرإاي فوهَش  .6مبا نصم: دفإذا كوانو املوطورَش مَش

ــا م بســحابة  وقــال أبــو كبــري الهــذيل واصــًفا قــوم الشــاعر املعــاي لــم تــأبخ رشإا مشــبًها إيَّ

 ممطرة: 

  

                                                           

 .02: اي   - 1
    ءد  )َغَدَ (.يسء  ايل باي   بنظة    - 2

ا ةأخيء ه - 3  .986  ص داةا  تشير  ّ  

 .036  ص فق  ايلغ  ةأس ا  ايل يا أية  بنصة  ايرلءيي    - 4

    ءد  )َةَدَ (.يسء  ايل باي   بنظة    - 5

 .035  ص فق  ايلغ  ةأس ا  ايل يا أية  بنصة  ايرلءيي    - 6
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 1ْدقوها مل يوشملِ صابْت عليهم وو  حتَّ  رأيتهم كأنَّ سحابًة 

الــذ  مل تصــبم ريــح الشــامل التــي مــن شــأنها أن  كأ  يمولبــالودق مــري املشــالشــاعر قصــد ي

ــذا  ــيهي ول ــر وتبع ــر الغزي ــع املط ــحب وتقط ــرق الس ــفتف ــاعر  وا ــظالش ــودق دون  لف ال

ســوا ا مــن أســامء املطــر يف إشــارة إىل أنــم مطــر مزيــر ال ينقطــعي وأكــد  ــذه الداللــة قــول 

 الودق مل يصب بريح الشامل فيتفرق وينقطع.  الشاعر بأن  ذا

ــرَش  -5 طْ جــاء يف لســان العــرب: دالقطــر: املطــر. والقطــار: جمــع قطــر و ــو املطــر. والقطــر: : القو

مــا قطــر مــن املــاء ومــريهي واحدتــم قطــرةي والجمــع قطــار. وســحاب قطــور ومقطــار: كثــري 

 رشإا: تأبخ مواضع توايفم يف شعر الصعاليك ما نظمم الشاعر ومن .2دالقطر

طِر مّر عف ضجنان بورَّاقِ  تَشعطيكو وعدو أماين  تغر  بم  3كالقو

طِْر: داملطــر الخفيــف عــف الجبــل الصــلد حيــث ال يغنــي وال  ورمبــا قصــد الشــاعر بــالقو

 .4يغيثد

 ومنم قول القتَّال الكول:

نازٌل  رتني مو ْو و أخَّ طْرَش  باقيو حو ارِِفها القو عو  5قفاٌر جو يل عن مو

الشاعر أنـم ملـا صـار يف جهـة الاـق مـن موضـع حـو  اسـتوقفتم آثـار دارسـة ملنـازل  يبني 

 مل تكن لتتضح لوال أن املطر مسلها من الرمال وأاهر ما تبق  من معاملها. 

طْــرو  الخــاص بحقــل العلويــات مســتنًدا إىل صــفات نتــائج  ــذا افالشــاعر  ســتعمل االقو

 الجوء والوضوح ومسل األرض.  القطر املؤثر يف حقل األرضياتي والتي منها

قــول عبــدة بــن  ومــن ذلــكي. 7: الوبــل والوابــل: د ــو املطــر الشــديد ضــخم القطــرد6الوابــل -1

 الطبيب:

  

                                                           

 .15  ص 0  جداةا  اي ذياا  - 1

    ءد  ) ر (.يسء  ايل باي   بنظة    - 2

ا ةأخيء ه - 3   .901  ص داةا  تشير  ّ  

ا ةأخيء ه - 4  .901  ص داةا  تشير  ّ  

 .  81  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 5

 .099(  ص 9  ايلدد )أهم ايياي   ل صل    د   ءي   ا ل م أيفءظ اي ر ا   - 6

    ءد  )ةيم(.ايقء ةس اي  ارةابنظ :     ءد  )ةيم(.يسء  ايل باي   بنظة    - 7
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تبعو َش   وذكرنيها بعدما قد نوسيتَشها اِبٌل مَش  1دياٌر عليها وو

ــامء.  ــن الس ــة م ــتنزال الربك ــري واس ــة الخ ــت دالل ــياق حمل ــذا الس ــل يف   ــتعامل الواب إن اس

 االوبل  صفة للمطر عف وزن مفعول يف قولم: قولم  مستعموً يومن ذلك

ر    فو ْسِمي  يف صو وبَشولَش  وعوازب  جادو َش الوو ابَش عليِم فوْهوو مو  2ترس  الذو و

ــأيت  ــمي ي ــان أحوال ــبعض صــفات املطــر وبي ــل  اســم مخــتص ب ــم أن االواب مــن املتعــارف علي

عملم  نــا بصــيغة امفعــول  عــف صــيغة الــوزن ال ــيف افاعــل ي بيــد أن الشــاعر اســت

 بقولم: دموبولدي و ي صفة ملا وقع عليم مطر الوابل فجعلم موبوالً باملطر مبتوً بم.

ْســِمي   -2 : ويعــد  الوســمي  مــن أمطــار األزمنــة بحســب مــا صــنَّفها أبــو منصــور الثعــالبي يف الوو

: دعــن أل عمــرو واألصــمعي: أوَّل مــ ــمَش ا يبــدو املطــرَش افصــل يف أمطــار األزمنــة  فــذكر مــا نص 

ي ثــم  ي ثــم الصــيفَش ي ثــم الربيــعَش ســمي  يف إقبــال الشــتاء فاســمم الخريــفي ثــم يليــم الوو

د ميمَش  .  3الحو

ـــد  ـــو بع ـــعي و  ـــر أول الربي ـــور: دمط ـــن منظ ـــرب الب ـــان الع ـــمي يف لس والوس

الخريــفك ألنــم يســم األرض بالنبــات فيصـــري فيهــا أثــًرا يف أول الســنة. وأرض موســـومة: 

ــو م ــميي و  ــابها الوس ــربدأص ــريف يف ال ــد الخ ــون بع ــر يك ــميم  يط ــويل يف ص ــم ال ــم يتبع ث

 يثــم الصــيف ييف إقبــال الربيــع يثــم يتبعــم الربعــي. األصــمعي: أول مــا يبــدو املطــر يالشــتاء

ــم الحمــيم.  ــا:ث ــن األعــرال: نجــوم الوســمي أوله ــدلو املــؤخر اب ــروه ال ــم الحــوت يف ــم  يث ث

ـفةي يســ يثــم البطــني يالاــطان قخ يف آخــر الشــتاء. الجــو ر : ثــم الــنجمي و ــو آخــر ال ـ

ـــاتي نســـب إىل الوســـم. وتوســـم  ـــم يســـم األرض بالنب ـــع األولك ألن الوســـمي مطـــر الربي

 .  4الرجل: طلب كأل الوسميد

  قول عبدة بن الطبيب: ومن ذلكي
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ر    فو سمي  يف صو وبَشولَش  وعازب  جادو َش الوو  1ترس  الذو اب عليم فهو مو

زل فيهـا املطـري بأنـم يف شـهر صـفري و ـو ثـاين األشـهر ويحدد الشاعر الفـرتة الزمنيـة التـي نـ

 القمرية.

ــثَش  -3 ي ــدل  عــف املطــر الغو ــا فأصــبح ي ــم ميًث ــت ب ــا ينب ــم ســمي م ــمي ث : د ــو اســم للمطــر كل

 قول تأبَّخ رشإا: ومن ذلكي. 2والكألد

 3وإذا يسطو فليٌث أبّل   ميثَش مزن  مامر  حيث يجد 

ــة والخــري لدال ــاء بعــد القحــخ ويكــون الغيــث يف ســياق اإليجابي ــة األرض بامل ــم عــف إماث لت

والجفــافي واإلماثـــة ال تكــون إال بـــالنفع والخـــريي وقــد اســـتند الشــاعر إىل  ـــذا املعنـــ  

ــرمي ف ــف الك ــة ع ــة الدال ــياق الكناي ــث  يف س ــتعمل االغي ــبماس ــدوح  فش ــث يف أن باملم الغي

ــ  كعمــوم  ــٌة للخل ــث بعــد الجــدبمنافعــم عام ــداليل يف  . وإن التوافــ مــاء الســامء املغي ال

توايــف االغيــث  دون ســواه مــن أســـامء املطــر يف  ــذا الســياق املــدحيي أن الغيـــث 

ــن  ــ  م ــمي و ــو اســتعامل أبل ــالخري الوحــ  لهطول ــرون ب ــم مق ــام أن ــوم املطــري ك ــي عم يعن

 سياق. ذا الاستعامل مفردة املطر وحد ا يف 
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ــوبَش  -8 ــاب: الصَّ ــوبًا وانص ــاب ص ــن ص ــر م ــزول املط ــلم ن : أص ــْوبَش ــر 1انصــبد كأ : دالصَّ ي ومط

ــاىل:  ــم تع ــم قول ــيووٌبي ومن ــّيٌب وصو ــْوب وصو ء...ِ﴿صو ــامو ــنو السَّ ــيوب  ِم : 2﴾أوْو كوصو ــيوبَش ي ودالصَّ

ــْوب: أ ّ  ــحابَش ذو الصَّ ــيوب مــن 3املطــر الشــديدد كالسَّ : املطــر الشــديدي وأصــل الصَّ ــيوبَش . دالصَّ

ــتقراره أ  ــر واس ــزول املط ــو ن ــْوبك و  ــاين كالصَّ ــن مع ــيونمي وم ــري  س ــري فتغ ـــَّل: التكث فوع

 . ومنم قول حاجز بن عوف األزد :4الصيغة يؤد  إىل تغري املعن د

 5بعقرِب  ينوءَش  من النجم أو نوء    بني حاج  بصوب  مزيرة  فباو 

ــواردة يف ــاظ املجــردة ال ــل األلف ــت نوحــظ أن ك ــات عــفمقصــورة  البي ــل العلوي ــل يحق  :مث

داللـــة تهديـــد  ياللــة التـــي يحملهـــا البيـــتفالد اصــوب: املطـــري الـــنجمي نـــوء العقـــرب . 

أشــبم مــا تكــون  يووعيــدي حيــث يتوعــد الشــاعر بنــي حــاج  مبصــائب ومعــار  قادمــة علــيهم

 لشديد الغزير الذ  يجلب السيول والخراب.باملطر ا

ابَش  -01 ــذو و ــة مــن األمطــاردال ــةي و ــي الحديث ابَش واحــد ا ِذ بو ــذو و ي و ــي  اســٌم للمطــر 6: دال

ــم شــديده وضــعيفم ــةَش أ 7كلو قــول عبــدة بــن  ومــن ذلــكي. 8الــدفعات مــن املطــر ك. والذو بو

 الطبيب:
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ر    فو ْسمي  يف صو وبَشولَش  وعازب  جادو َش الوو ابَش عليِم فوْهوو مو  1تورْس  الذو و

ــتمرار ا ذا حر أو و  ــون اس ــدو دون أن يك ــروح وتغ ــي ت ــر الت ــات املط ــي دفق ــذو اب   ال

 واــفوقــد  .دون اســتمرار يكــون بهــذا الشــكل انقطاعهــا ذا حر أكــربي بــل إن أفضــلها مــا

حيــث إن بشــكل موافــ  للداللــة العامــة للســياقي الشــاعر لفــظ االــذو اب  يف  ــذا البيــت 

ــة عــف األرضي  ــل دون الســيولي ويكــون  ــذا يف املطــرة الحديث املطــر املقصــود يســبب البل

 و ي يف سياق التوايف اإليجال.

أو دالــــذ  نــــزل يف ي 3لــــم أثــــٌر قليــــلد أو دالــــذ  ي2: د ــــو املطــــر الضــــعيفدالطــــل   -00

ــــحود ــــدج ودون املطــــرد :ي و ــــو4الصَّ ــــد: دإنَّ كــــل حء 5دفــــوق النَّ يْ رو . وذكــــر ابــــن دَش

د  .6ند   طلة

د ــل  ــوً عــن األصــمعي: دأخــف  املطــر وأضــعفم الطَّ ــالبي نق ــو منصــور الثع ــال أب . 7ق

ــم: دأول املطــر ردة  ي ثــم طــلة  ونقــل  عــن الن ــ بــن شــميل يف ترتيــب املطــر مــا نص  وطــخة

 قول الشنفرج: ومن ذلكي. 8ورذاذد

 9ل  ج فربٌد واِ رو عْ الشو  ِت كوذو   رو حت  إذا ماشامٌس يف القَش 

ــامس أ  ــمس أ  كوالش ــت الش ــربد. ذك : ال ــر  ــعرج  كذو الشــمسي والق ــا. والش ــتدت حرارته اش

: الندجي و و  نا يف سياق املدح حيث  ٌ يظهر يف شدة الحر. والطل   كوكب نريو
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ــيفان يصــف  ــن الض ــده م ــن قص ــخاء. فم ــالكرم والس ــم ب ــنفرج ممدوح ــات الش ــربد يف أوق ال

يطفـ  بـم حـرارة جوفــم.  مـاعنـده  وجـد الحــرو أوقـات يف  قصـدهي ومـن وجـد عنـده الـدفء

ــا كنايــة عــن قطــرات املطــر الخفيفــةي أو قطــرات  واســتعامل الشــاعر الطــل اســتعامالً مجازيإ

ي و ــو اســتعامل يف ســياق املــدح اللطيــف مــري الحــار النــدج التــي تــوحي باالنتعــاد والجــو

 كام بينَّا.

 قول الشنفرج : ومن ذلكي

رو  نَّ البيتو أو ا كو نو تْ بِ فو  جو  1لَِّت طو اًء وو شو عِ  ْت حو يْ يحانة  رِ رو بِ   انو وقو فو  حَش

ــم اريحــْت  أ  ــك عشــاًء  كوقصــد الشــاعر بقول ــريح فجــاءت بنســيمهاي وجعــل ذل أصــابتها ال

ــْت  أ ألنــم أبــرد للــريح عنــد  ي و ــو النــدج.  كمغيــب الشــمس. أمــا قولــم اطلَّ أصــابها الطــل 

ــد  ــدج عن ــريح والن ــابتها ال ــة أص ــا بريحان ــر فوقتن ــت حج ــأن البي ــا وك ــاعر: بتن ــول الش فيق

ــ ــام أنه ــد الع ــاء. واملقص ــيبم  االعش ــا يص ــذاه مل ــان ينتاــ ش ــات الريح ــةي فنب ــة الرائح طيب

ــاء. ــرات امل ــم بقط ــتم رش ــدج أو ي ــوارد  الن ــياق ال ــدج يف والس ــة الن ــ  إليجابي ــال مواف إيج

 معنا ا اللغو  والداليل العام.

 قول تأبَّخ رشإا: ومن ذلكي

ادا   أنا الذ  نكحو الِغيونو يف بلد    2ما طولَّ فيم سامرة وال جو

ــاعر إىل أن  ــار الش ــث أش ــافي حي ــالقحخ والجف ــف ب ــاعر يتص ــفم الش ــذ  يص ــع ال إن املوض

ــا  ــاعر فيه ــان الش ــي ك ــذه األرض الت ــيون   ــع الغ ــا م ــجاعتم–متعاركً ــر بش ــياق الفخ  -يف س

جافــة قاحلــة مل تعــرف املطــر وال الغــيم وال الطــلي والــذ   ــو أقــل مــا يكــون مــن مكونــات 

ـــا  يف املـــاء يف الســـامء إىل األرض. ويعـــد الســـياق الـــذ  جـــاءت فيـــم مفـــردة الطـــل إيجابيإ

 لكان مرًعا خصيًبا.ك حيث إنم عف افرتاض أن املوضع املسم  لو أصيب بالطلَّ معظمم
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اجن -07 ــدَّ : و ــو املطــر املطبــ ي كــام ورد الــدجن ضــمن أســامء املطــر يف معجــم ألفــاظ املطــري ال

: املطــر الكثــري ومنــم الســحابة الداجنــة املــاطرة املطبقــة نحــو الدحــةد ي وأصــل الــّدجنَش 1دالــّدْجنَش

 .  2 و دإلباس الغيم األرضد

ــاتي األوىل  وقــد ورد  ــذا املســم  للمطــر يف صــيغتني اثنتــنيي ــواف  لألبي ــا يف املوضــعني ق جاءت

 يف قول تأبَّخو رشإا:

 3يبادرَش فرخيم شامالً وداجنا ٌ  قنِ فأدبرتَش ال ينجو نجايئ نِ 

 والثانية يف قول القتَّال الكول:

ونَش فيم  املاءو  حّ سَش أ ّل يو   كوكٌب  ام ناءو يا كلَّ الي   نجاءو    4دَشجَش

 وقال أبو صخر الهذيل:

 5فذلك يَشبد  ما تجن  األضالعَش   ةٌ حو ٌل ودِ بْ وو اٌن وو تو هتواٌن وو جو دِ 

ـــر  ـــب للمط ــذا ترتي ــةي ود  ــل والدح ــان والوب ــدجني والتهت ــاملطر ال ــدموه ب ــبم ال ــو يش فه

ـــار  ــل األمط ــاي وجع ــة باألمطــار وترتيبه ــم الدقيق ــدل عــف معرفت ــذا ي ــو ي فه ـــن الضــعيف إىل الق م

 زول الدموه وانهامل األمطاري ومزج مشاعره مبراتبها من داخل األضالع فمزج ما بني حالة ن

ــم بالطبيعــة ــم  يوعواطف ــةي وجعـــل دواخل ــة املحلي ــذكر األضــالع بالعوق ــدموه ب وأجــاز إىل ال

ــيقة  ـــ  موس ــاء أعط ــون والت ــرار الن ــيةي وتك ــة والنفس ــم العاطفي ــس حالت ــام يعك ــار م ــبًبا لألمط س

 .6معنوية جميلةد
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ــهْ التَّ  -01 ــة التَّ : انتو ــالبي مرتب ــنيَّ الثع ــب ي  انِ هتو ــخة ــر ردة وط ــم: دأوَّل املط ــر يف قول ــامء املط يف أس

ــٌل وتو  ــم  ط ــني قوطــريني ث ــٌر ب ــو قوط ــم نضــٌح ونضــٌخ و  ــلة ورذاذي ث ــم ط ــث . وورد يف 1اٌندهتو

لســـان العـــرب مـــا نصـــم: د ـــه:  تنـــت الســـامء تهـــه  تًنـــا و تونًـــا و تنانًـــا وتهتانًـــا 

ــلي و  ــوق الهط ــر ف ــن املط ــو م ــل:   ــبتي وقي ــت: ص ــعيف وتهاتن ــر الض ــان املط ــل: الهتن قي

 .2الدائمد

خر  صأل عليم يف شعر الصعاليك يف موضع واحد عند الشاعر وقفت فيام اللفظوورد  ذا 

 الهذيل يف قولم:

 3يَشبد  ما تجن  األضالعَش  فذلكو   ةٌ حو دِ ٌل وو بْ وو اٌن وو تو هْ تواٌن وو جو دِ 

ــدل  ــو ي ــاني و  ــا التهت ــذكر منه ــر وي ــوال املط ــام–فالشــاعر يصــف أح ــاك ــاعر  - بيَّن ــة الش ــف عناي ع

ــظ  ــأيت اللف ــة لي ــ  البوم ــم بتحقي ــدج ا تامم ــح م ــامئهاي ويوض ــب أس ــر بحس ــوال املط ــب أح برتتي

 موافًقا للمعن  ومشريًا إليم.

ــود -02 ــابع : الجو ــر وت ــب املط ــالبي يف ترتي ــالثع ــخة مب ــر ردة وط : دأوَّل املط ــمَش ــٌل  ...ا نص  ــم  ط ث

ْوٌدد  قول القتَّال الكول: ومن ذلكي. 4وتهتاٌني ثم وابٌل وجو

ودو  رٌ قفْ  زنِ بالحو  وما روضةٌ  جَش يحانو  ةٌ مو بيبوهاهو حج  النَّدج رو  5ا وصو

زون: دبود يربوه ني قالم السكر .  يوالحو  و ي أطيب البادية مرًع  ثم الصامَّ

. وقــد وفــ  الشــاعر يف وصــف مطــر  ــذه 6والصــبيب: شــجر يشــبم الســذاب يختضــبَش بــمد

ــث إ  ودي حي ــالجو ــة ب ــب الروض ــن أطي ــون م ــريًة لتك ــا كث ــب مياً  ــبة تتطل ــا الخص ن طبيعته

 مواضع البادية مرًع .
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ـــبوْغخ -05 ـــاء والغـــني والشـــني أصـــل واحـــدي و ـــو املطـــر ال ـــة: دالب ـــاييس اللغ : جـــاء يف مق

ــم ــال ل ــامخد :الضــعيفي ويق ــبغخ. وأرض مبغوشــة. وجــاء يف الشــعر: مطــر ب ــكي. 1ال ــول  ومــن ذل ق

 العرب: الشنفرج يف الميتم املشهورة بومية

مَش    اهو ب  وسو رو يوْصطل القو  س  حْ نو  ةِ لو يْ لو وو  أوْقطَشعَش  لَش بَّ نو تو  ِبها يو الويِت  وو

عوْستَش عف موطْخ  وبوْغخ   ْحبوِتي دو صَش إِ    وو اٌر وو عو أوْفكَش يزٌ زِ رْ سَش ْجٌر وو وو  لَش وو

 .  2دالبغخ: املطر الخفيفد

ــمي إال أن الشــ ــود عــن املطــر الخفيــف نفعــم وإيجابيت اعر وافــم يف ســياق وحيــث إن املعه

 السلبية يف  ذا املوضعي حيث جعلم مرتافًقا مع الخوف والرعدة يف الليل املظلم. 

عــف الــرمم مــن تعــدد املســميات التــي ذكر ــا الشــعراء يف املــاء ومــا دل عليــم مــن األلفــاظ 

إال أنهــا تنــدرج ضــمن حقــل داليل أســايس واحــد  ــو حقــل املــاءي وضــمن  ــذا الحقــل الــداليل فإنهــا 

ـــا لتكـــون ضـــمن الحقـــل الخـــاص بتكوينـــات املـــاء قبـــل وصـــولم األرض ليتشـــكل يف تت فـــ  دالليإ

ــني الســيول ــة متنوعــة ب ــار يوالغــدران يوالقيعــان يوالجــداول يوالبحــار يمجمعــات مائي ــا إىل  يواآلب وم

ــام ــي اســتعملها الشــعراء يف  ــذا املق ــاظ الت ــع األلف ــث إن جمي ــكي حي ــاء  يذل ــات امل ــة بتكوين متعلق

 مطًرا إىل األرض. قبل نزولم
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ـــرز الشـــعراء قصـــائد مـــن األلفـــاظ الدالـــة عـــف املطـــر يف تـــممـــن خـــول مـــا تناولو   أب

يــدل كــل منهــا عــف حــال  مــن أحــوال  يعاــ لفظًــا مختلًفــا ســتةأنهــم اســتعملوا  تجــدي و الصــعاليك

ــري  ــو اآليت: ااملط ــف النح ــي ع ــري و  ــر مي و املط ــدقي و ال ــودقي و الغ ــري و ال ــلي و القط ــميو الواب ي الوس

ودي و الطّلي و الذو ابي و الصوبي و الغيثي و  اجني و الجو  البوغخ . واختلفت مقدرة التوايف و الدَّ

ــدقي   ــا ال ــدج م ــتل ــعاليك وقف ــعراء الص ــائد الش ــن قص ــم م ــ   علي ــة يف املعن ــني املوافق ب

ــد أن معظــم الشــعراء الصــعاليك كــانوا مــوفقني  ــنهام أخــرجي بي ــارةي واملخالفــة بي ــداليل واللغــو  ت ال

 يف األلفاظ بحسب موافقتها ملعنا ا اللغو  والسياق الداليل يف البيت الشعر .يف توا
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  الفصل الثاين

عات املائية واأللفاظ الدالة عف أحوال تكوينها يف شعر الصعاليك  املجمَّ
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 مدخل

ــا  ــاتي وبيَّن ــل املكون ــم يف حق ــة علي ــاء واأللفــاظ الدال ــا يف الفصــل األول امل ــا تناولن ــث إنن حي

ــذا املســميا ــاول يف   ــا نتن ــمي فإنن ــم وألفاا ــاء ومكونات ــف امل ــا الشــعراء الصــعاليك ع ــي أطلقه ت الت

الفصــل ألفــاظ املــاء وأســامء مواضــع تجمــع املــاءك كــام وردت يف شــعر الصــعاليكي ونبــدأ بهــا 

ـــيول ـــم إىل األرضي كالس ـــر أول نزول ـــال املط ـــي لح ـــا الزمن ـــب ترتيبه ـــداول يبحس ـــار يوالج  يوالبح

 عف النحو اآليت: يوعيون املاء يواألحواض يوالغدران

 السيول

و ــي لغــة مــن الجــذر اللغــو  اســال  ومــن معانيــم يف لســان العــرب: دســيل: ســال املــاء 

والمــء ســيوً وســيونًا: جــرجي وأســالم مــريه وســيلم  ــو. ومــاء ســيل: ســائلي وضــعوا املصــدر موضــع 

ــيول.  ــدري وجمعــم س ــائلي اســم ال مص ــاء الكثــري الس ــيل: امل ــفة. والس ــاءي وجمعــم الص ــيل امل ومس

واملســيل: مفعــل مــن ســال يســيل مســيوً ومســاالً وســيو ســلة: و ــي ميــاه األمطــار إذا ســالت... أم

وســيوناي ويكــون املســيل أيضــا املكــان الــذ  يســيل فيــم مــاء الســيلي والجمــع مســايلي ويجمــع  عــف 

 .1مسل وأمسلة ومسوني عف مري قياسد

تفصــيلم  مــا نصــم: دإذا أل الســيلَش فهــو أيتةي وقــال الثعــالبي يف فصــل اترتيــب الســيل و 

فـإذا جـاء حـأل الـواد  فهـو راعـٌبي فـإذا جـاء يتـدافعَش فهـو زامـٌبي فـإذا جـاء مـن مكـان  ال يَشعلـمَش بــم 

ــد  ــ  بالزب ــإذا رم ي ف ــبة ــبة ومجلع ــو مزلع ــري فه ــالقمخ الكث ــاء ب ــإذا ج ــيلَش درًءاي ف ــا الس ــل جاءن قي

فــا ء قيــل جفــأ يجفــأي فــإذا كــان كثــري املــاء ذا ًبــا بكــل حء والقــذر قيــل مثــا يغثــوي فــإذا رمــ  بالجَش

رواٌفد اٌف وجَش حو  .2فهو جَش
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ــياق  ــنيك األول الس ــياقني اثن ــول س ــن خ ــعاليك م ــعر الص ــيل يف ش ــظ الس ــة لف ــدد دالل تتح

املــايئي والثــاين الســياق الجغــرايفي ففــي الســياق األول يــتم تنــاول الســيل واأللفــاظ الدالــة عليــم بــني 

ي واإليجــالي ويف الســياق الجغــرايف نــربز عنايــة الشــعراء الصــعاليك بــأنواه لســيول التــوايفني الســلب

 ومواقعها الجغرافية يف الباديةي فهي إما أن تكون يف داللة العموم أو يف داللة الخصوص.

 أوالً: السياق املايئ للفظ السيل:

التــي ذ ــب بعــض الشــعراء إىل وصــف أحــوال الســامء قبيــل الســيلي وتعــد مــن األمــارات 

ــا ألخــ ــان العــرب يســتندون إليه ــادميك ــارات أن  ذ الحيطــة والحــذر مــن الســيل الق ومــن  ــذه األم

 يسب  السيلو مباٌر كثيفي وأشار إليها الشاعر أبو صخر الهذيل يف قولم:

تها ليدو تمَش وو قَّ بو شو يلو باملسحاِة مخدود  وصفَّ أوحدو  1تَشباِدرَش السَّ

ذات الغبــاري و ــي ريــاح تســب  الســيل وتنــذر بقدومــمي فالشــاعر يصــف الــرتس التــي شــقتها الــريح 

ــورة  ــذه ص ــزلي و  ــل املن ــالعبور إىل داخ ــاه ب ــمحت للمي ــاح س ــذه الري ــا أن   ــاعر  ن ــل الش ويتخي

ــةك أ  ــيل مل  كمتخيل ــريح والس ــأن ال ــاي وك ــد رحيله ــة بع ــزل الحبيب ــيل إىل من ــريح والس ــد ال ــداد ي امت

 وتقديًرا لوجود ا.يأتيا عندما كانت تسكن منزلها احرتاًما ملقامها 

ــد   ــيل  يع ــنالس ــد  م ــتاًء. وق ــم ش ــيًفا ومزارت ــم ص ــحراويةك لندرت ــة الص ــا ر البيئ ــح مظ أوض

جــاء الســيل باملســم  ال ــيح املفــرد لــمي دون  يتنــوه اســتعامل الشــعراء لــم بأســامء مختلفــةي فتــارة

 أن يتضمن السياق إشارة إىل الجوانب السلبية لمي كام يف قولم قيس بن الحدادية:
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 1سيل  أحرزتها الوقائعَش  بقيَّةَش   ة  يَّ ود أو ب ِ ٌة بالطَّ طفو فام نَش 

ــدال  ــرد ال ــيل املف ــذكر الس ــاء ب ــلي فج ــبيم والتمثي ــبيل التش ــف س ــيل ع ــة الس ــري إىل بقي يش

ي بــذكر األســامء الدالــة عــف الســيلعــف اقــرتاب موســم القحــخ والجفــاف. كــام جــاء بعــض الشــعراء 

بوار  داللة عف السيل:ا يفتأبَّخو رشإ  للشاعر ومن ذلكي   استعاملم االجَش

لو بيٌض أقرَّ ا بوارٌ   بم من نجاء الدَّ  2لصمو الصخِر فيم قراقرَش  جَش

نتًه  ررنو حتَّ  كَشنَّ للامء مَش نَّ السيلَش فيام يغادرَش   ومو  3ومادر َش

ــا  ــا جمًع ــتعمل الشــاعر  ن ــني الصــخوري فاس ــاء ب ــان امل ــرة  و ــي صــوت جري ــع اقرق ــر  جم واقراق

ــدرين ــاص  ملص ــداليل الخ ــل ال ــيتني يف الحق ــري إىل قض ــاعر يش ــافة إىل أن الش ــعفني. إض ــاعيني مض رب

 بالسيل يف  ذا البيت:

 يقــوة الســيل واندفاعــم ومــا تضــمنم الوصــف مــن تجســيد صــوت ارتطــام املــاء بالصــخر -0

 و و ما يسم  القراقر. 

ــا مــن املــاء  ــي نطــٌف يف شــقوقإ  -7 ــر  نقًع ــم وانقضــائم ت  ن  ــذا الســيل بعــد مدا مت

 الصخري و ي ما حكن أن يَشنتفع بها بعد مرور السيل.

ــيل  ــل الس ــأن يح ــةي ب ــة املعنوي ــيل إىل الدالل ــية للس ــة الحس ــعراء الدالل ــض الش ــاوز بع وتج

يف ســـياق التهديـــد  الهـــذيلو  صـــخر الغـــيو كنايـــة عـــن الغضـــب والقـــوة والجـــربوتي كـــام يف قـــول 

 والوعيد:

  

                                                           

 .099  ص    ل   اس ي  اي دادا  ءتم صءي  ايضء   - 1

ا ةأخيء ه - 2  ..  15  ص داةا  تشير  ّ  

ا ةأخيء ه - 3  .16  ص داةا  تشير  ّ  
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هتضم   ع  أبا املَشثلَّم إينو مري مَش لَش إذا دو الِت املَشسَش ياًم سو  1وتَش  و

ــاء  ــب ج ــوحي بالغض ــد امل ــياق التهدي ــع س ــيل م ــتعامل السَّ ــث إن اس ــيلي وحي ــع السَّ : جم ــلَش واملَشسَش

ــم إن دعــا  ــذلك أن ــالجمعي ويقصــد ب ــإن الشــاعر أضــاف عن ــ املبالغــة  حــني أل ب ــاي ف ــا دالليإ موافًق

ماضـبة نحـو مصـب  واحـد. و ـذا لن ـتم فإنـم سـيلب ون مـن كـل جانـب وكـأنهم سـيوٌل تنحـدر   ياًم 

الخطــاب يــدل عــف عظمــة الشــاعر بــني قومــم فشــاعريتم  ــي التــي أعطتــم االحــرتام واملكانــة إذ مل 

 نجد ما يشري إىل أنم كان سيًدا يف قومم.

وقــد وافقــت داللــة االســتعامل داللــة ســياق املقــام وســياق الحــالك حيــث إن مــوطن 

ر بالســـيول الكثـــرية بســـبب املرتفعـــات العاليـــةي قبيلـــة  ـــذيل يف شـــبم الجزيـــرة العربيـــة مشـــهو 

عــف نــواحي الحجــاز. قـــال عنهــا يــاقوت الحمــو   -قــدحًا–فهــذيل قبيلــة شــاملية توزعــت منازلهــا 

ـــني  ــلة ب ــاز الفاص ــال الحج ــف جب ــا ل ع ــة  ــذيل يف الع ــ الج ــت قبيل ــدان: دتوزَّع ــم البل يف معج

 .2تهامة ونجدد

 القتَّال الكول: وما نظمم

وافِ سِ ًبا يو عو ل  شَش اقِ عو  نْ مِ  ْت لو قبو تو ا فاسْ هو لو  ْب حو ْص يَش  فلمْ  ْت مو غو بو   3اعو لنو دو

 حيث أشار الشاعر القتَّال إىل شدة اندفاه املاء يف السيول. 

وواــف بعــض الشــعراء صــفات الســيل يف إمنــاء صــور م الفنيــة دون الت ــيح باســم الســيل 

ــم مل  ــري أنه ــمي م ــدال علي ــل ال ــل باســتعامل الفع ــةي ب ــة لصــفات ياح ــة الحقيق ــن الدالل ــوا ع يخرج

 :الهمداين اقةالسيلي فمن ذلك قول عمرو بن برَّ 

  

                                                           

   .081  ص اي ل ا  ايصلءياك ف  ايلص  اي ءهل  اةسش خلاش  - 1

  دا  صرررءد  يلريءءررر  ةايبن ررر   ياررر ةي  د.ر   ل رررم اييلررردا ارررء ةي يررر  ءيرررد  اي  رررة    - 2

 .035  ص 0م  ج9159

رررءم ايكليررر  - 3 . ءء رررم: ةاد يبن رررد. ايررردةاف :  رررداف  اي رررء  اي اررر   ةاي اررر  61  ص دارررةا  ايقتَّ

 تدف  اي ء  إيا ايةاد  األءظم.



66 

 1تسيلَش بم النفوسَش عف الصدور يد  دِ ب  شو جو ذا نو  وكم القيتَش 

ـا مــن الحقــل عــف املــايئ عــف وصــف  عــة جريــان  حيــث اســتعمل الشــاعر الفعــل اتســيل  مقت ًـ

عــف البــذل والتضــحية. ويف الســياق نفســم  الســيلي ثــم توايــف  ــذه الصــفة بصــورة إيجابيــة تــدل

 قال أبو الطمحان القيني:

ح    2تسيلَش بم أصدامَشمَش ومفارقَشم يظل  فتيتَش املِسِك يف رونِ  الض 

وتجــدر اإلشـــارة  نـــا إىل أن الســـيل يف حقلـــم الـــداليل ســـلبي الحضـــور يف ذاتـــمي يســـبب الر بـــة 

ــم حيطــًة وحــذًراي و ــو يتضــح مــن  ويبعــث الخــوف والــذعر يف األنفــسي بــل إن النــاس يحتــاطون ل

 قول القتَّال الكول:

نْيِ أختني خّلتا   3بيوتهام يف نجوة فوق أبهرا  بأنّا بنو أمَّ

ــة  ــع األترب ــن برف ــث يقم ــادرةي حي ــيول الغ ــن الس ــا م ــف بيوته ــاء ع ــذر النس ــاعر إىل ح ــري الش يش

ــنهام  ــذًرا م ــة ح ــوت الحجري ــام أو البي ــة أو الخي ــوت الطيني ــيًنا للبي ــا تحص ــف أال يطوله ــا ع وحرًص

الســيل مهــام ارتفــع واشــتدَّ جريانــم. فجــاءت داللــة الســيل يف  ــذا البيــت ســلبية مــن خــول األثــر 

 الذ  يخلفم السيل يف األرض املعمورة.

 أما الدالالت اإليجابية للسيل فجاءت يف مواضع مختلفةي و ي يف سياقني اثننيي األول: 

ــع - ــال ذو النف ــيل اإليج ــالس ــدما يك ــاق : عن ــنامء دون إلح ــب وال ــبًبا يف الخص ــيل س ون الس

ـــة يف  ـــف الدالل ـــارة الشـــاعر يف تواي ـــذا بحســـب مه ـــأيت   ـــرابي وي ـــار أو خ حر أو دم

 ما نظمم أبو خراد الهذيل يف وصف ترسم حيث قال:   ومن ذلكيالسياق. 

  

                                                           

دابن   ررر   خضررر    اي ءهلاررر  ةاإلسرررلم: يررر  يّ ا ررر  اي  ررر ةء ررر  ررر اش  اغرررب ءلةبنررر    - 1

 .16ص   سا ت  ة ل ه

 .058  ص اي ل ا  ايصلءياك ف  ايلص  اي ءهل  اةسش خلاش  - 2

 . ايبن ة : أ ض   تفل  ا اللةهء ايسام.50  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 3
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هنًدا أواقدَش   ِد أل ِعْجل  وثيِ  القبائلِ لْ جِ وو   ي ال آلو  إال مَش

وائلِ  يف عوميمِ  فروهَش األباءِ  ية  لو أو بطِن حو  ينِ مذاهَش من الرِسَّ   السَّ

ت طريقمَش  عن عنم دامياِت الشواكلِ  مشب  إذا الثريانَش صدَّ  1تصدَّ

اســتعمل الشــاعر لفــظ الجمــع االســوائل  يف ســياق إيجــالي حيــث إنــم يصــف املرعــ  

دمـــة واألرض الخصـــبة يف الـــواد  الـــذ  ترفـــده ســـيول كثـــريةي لكنهـــا ســـيول نافعـــة ال  ا

 جارفة كاملعهود عنها. 

: و ـي بقايـا املـاء التـي يخلفهـا السـيل بعـد انقضـائمي وتعـد تجمع املـاء بعـد انقضـاء السـيل -

 قول قيس بن الحدادية: ومن ذلكيمن أبرز مظا ر  االنتفاه بالسيل. 

 2سيل  أحرزتها الوقائع بقيَّةَش   ة  يَّ  و أو بِ  ودِ بالطَّ  ةٌ فو طْ فام نَش 

يــم الشــاعر تــأبخ رشإا يف ذكــر أ ميــة بقيــة املــاء التــي يرتكهــا الســيل مــا أشــار إل ومــن ذلــكي

 بعد أن يغادري حيث قال:

 3ومادر نَّ السيلَش فيام يغادر ومررن حت  كّن للامء منته 

 وقال أبو صخر الهذيل يف وصف الدار التي درست عند مندفع السيول:

وائـِل مـن  بل ا تجتَش الغداةو لرسم دار    4أثالِ  مبندفعِ السَّ

فالشــاعر يصــف تشــوقم وتــذكره بالهيجــان لــدار محبوبتــم التــي درســت عنــد منــدفع 

 السوائل يف منطقة أثال.

  

                                                           

. ايل ررام:  ررء اءررتم  رر  035  ص اي ررل ا  ايصررلءياك فرر  ايلصرر  اي ررءهل  اةسررش خلاررش  - 1

 ايبنيي ف  سةامم اي ر   ةايسةامم اي ةاض  ايت  تسام يءي ء .

 .099  ص    ل   اس ي  اي دادا  ءتم صءي  ايضء   - 2

ا ةأخيء ه - 3  .16  ص داةا  تشير  ّ  

 .106  ص 0  ج    أ لء  اي ذياا اي س  ي  اي سا  ايسك     - 4
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 ثانًيا: السياق الجغرايف أللفاظ السيل

ــرايف الــذ  حكــن أن يتجمــع املــاء فيــمي  ــد بهــا شــيئني اثنــنيي األول: املوضــع الجغ ونقص

ــدج ــم ل ــاين: اســم املوضــع الجغــرايف كــام اشــتهر ب ــد يكــون االســم نســبًة إىل موضــع  والث ــاسي وق الن

 قريب  أو جبل  أو مري ذلك. 

ــظ الســيل الصــعاليك الشــعراء  مل يقت ــو  ــف اســتعامل لف ــظ ع ــذا اللف ــا به ــراًدا أو جمًع إف

ــمي وتعــد اســتعامالتها أدق يف فقــخ ــا أخــرج تــدل عــف الســيل وأحوال ــف ألفااً ي بــل إن بعضــهم واَّ

ــا ت ــافة إىل أنه ــيي إض ــالتصــوير الفن ــاالً ع ــا مث ــايئ  فعطين ــم امل ــة للشــعراء يف معجمه ــدرة اللغوي الق

 وألفاامي ومن أبرز األلفاظ الدالة عف السيل أو أحوالم ما يأيت: 

ــعاب .أ ــيل الشو ــعب: مس ــرب: دالشو ــان الع ــم يف لس ــن معاني بو  وم ــعو ــو  اشو ــذر اللغ ــن الج ــي م : و 

ـفان وعرضــم بطحــة رجــل إذ ــان ماـ ــم حرف ــن األرضي ل ــاء يف بطــن م ــني امل ــون ب ــد يك ــبطحي وق ا ان

ســند  جبلــني. والشــعبة: املســيل يف ارتفــاه قــرارة الرمــل. والشــعبة: املســيل الصــغريي يقــال: شــعبٌة 

ــٌل: أ  ــا انشــعب  كحاف ــل: الشــعبة م ــةي وقي ــا عظــم مــن ســواقي األودي ــة ســيوً. والشــعبة: م ممتلئ

والجمــع شــعب  عــدل عنــم وأخــذ يف طريــ  مــري طريقــمي فتلــك الشــعبةي كمــن التلعــة والــواد  أ 

 . وقد استعمل الشعراء  ذا اللفظ يف داللتني اثنتني:1وشعابد

ــوم -0 ــة العم ــم دالل ــعب  بعين ــد ش ــا دون تحدي ــر الشــعب عموًم ــف ذك ــاعر ع ــأيت الش ــي أن ي : و 

ــذا الشــعب.  ــم   ــون في ــذ  يك ــرايف ال ــكيدون ســواهي ودون توضــيح للموضــع الجغ ــن ذل ــول  وم ق

 تأبَّخ رشإا:

 2اِيَش خو اٌف مو طو نِ  يمِ حو وْ عَش صَش امِ جو مو   س  طريقمَش كْلثوِب شو لو اشو ب  كوِشعْ وو 

ـــوحيم  يأطرافـــم كأ  يالـــذ  يـــدل عـــف أن الشـــعب املقصـــود يف البيـــت  ـــو مســـيل املـــاءي أن صَش

 :ولم تتضمن نقًعا من املاءي و ذه النقع ال تكون إال بعد انقضاء ماء السيلي فيرتكها وراءه. 

  

                                                           

    ءد  ) لب(.يسء  ايل باي   بنظة    - 1

ا ةأخيرررء هدارررةا  ترررشير  - 2 اي رررل ا  ايصرررلءياك فررر   . ةابنظررر : اةسرررش خلارررش 18  ص  رررّ  

 . ايصة :  ءمر ايةاد  ةأسفم اي يم.080  ص ايلص  اي ءهل 
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عْ   1ٌب صعاٌب وجاملَش ضْ لفم  َش ومن خو  فّجمَش  ِب إذا سّدْت بوِجيلوةَش وبالشو

ــم ـافم مــن إحــدج مزوات ــم يصــف حــال ان ـ ــل إن ــاي ب ــم مل يقصــد شــعًبا بعينه ــم دخــل  يحيــث إن ث

ــةو  يف  ــة ابوجيل ــال قبيل ــبعهم رج ــنيي فت ــف التعي ــعًبا ال ع ــا ش ــي منمو  ــام الت ــع األنع ــاحبم م وص

 أثر م السرتداد ما سلب منهم. 

الشــاعر شــعابًا مقصــودة منســوبة إىل مواضــع جغرافيــة : و ــي أن يســمي داللــة الخصــوص -7

يف ذكــر اســم الشــعب الــذ  قصــده يف البيــت. ومــن األمثلــة عــف ذلــك  يتحــدد املكــان بدقــةي وتــارة

 قول القتَّال الكول:

وافِ لْ ًبا يوسِ ل  ِشعْ اقِ عو  نْ مِ  ْت لو بو ْب لها فاستقْ حو ْص يَش  مْ لو ْت فو مو غو بو   2اعو نو دو

ــاع ــد ا الش ــي قص ــعب الت ــعٌب والش ــي ش ــغري. و  ــيل الص ــي املس ــعبةي و  ــع ش ــت جم ر يف البي

 متفرعة من واد  يقال لم اعاقل  و و واد  يف أرض نجد. وجاء يف كتاب معجم ما استعجم 

ــني  ــني األنعم ــّر ب ــل: واد ح ــا نصــم: دعاق ــل  م ــد موضــع اعاق ــبود واملواضــع يف تحدي ــامء ال ــن أس م

 . 3وبني رامةي حّت  يصّب ىف الرّمةد

 ــو  :قــال عــامرة يتحديــد  ــذا املوضــع مــا نصــم: دعاقــل: بكرســ القــاف عــف وزن فاعــل وجــاء يف

ــو   يف يأيًضــايو ــو مــذكور أبــان بــن دارم مــن وراء القــريتني...  مــاء لبنــي رســم بيشــة. وقــال الطّ

 رين:مو عو ر أبو امرف القيسي قال رجل من املَش جْ عن شيوخم: عاقل جبل كان يسكنم حَش 

 ِب لِ غْ تو وو  ْت إذ تعاوو  ر  كْبو  ... وأيّامِ  بعاقل   ارِ ا ذا املرَّ رً جْ وأعقل حَش 

بــن اــاملي فقتــل اوبــبطن عاقــل كــان األســود بــن املنــذر إذ اجتمــع عنــده خالــد بــن جعفــر والحــار  

 الحار  خالًدا ىف حديث طويل. وقال جرير:
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 1دملن الديار بعاقل فاألنعم ... كالوح  ىف ورق الّزبور األعجم

ــاق يف ح ــد نوحــظ عــدم االتف ــل عن ــد بعضــهمي واســم جب ــو واد عن قيقــة اســم املوضــع اعاقــل  فه

آخــريني بيــد أن الــذ  يهمنــا مــن  ــذا التحديــد  ــو الداللــة الخاصــة التــي جــاء بهــا الشــاعر القتــال 

 الكول باستدعاء أسامء مواضع بعينها دون سوا اي فلم يجعلها يف سياق العموم.

 ومن أمثلة داللة الخصوص  قول تأبَّخ رشإا:

عِب الذ  دون سو   2لقتيوً دممَش ما يطل    ع  لْ إنَّ بالشو

ــلْ  ــالقرب مــن موضــع يســم  اسو ــم ب ــوم بأن ــم معل ــذ  قصــده الشــاعر يف بيت ــعب ال ع ي حيــث إن الشو

ــل بو ــ  يِف الْجو ــعب الطَِّري : دالشو ــمَش ــا نص  ــت م ــذا البي ــز  يف رشح   ــر التربي ــد ذك ــلع يوق ــع :وس وِض  يمو

قوولـم ــا يطــّل ا :وو مــم مو ــ ي دو ــمو  :اليَشقو ْتح وطــل ِبالضَّ مــم ِبــالْفو ــوو أوكــي طــوإ ذ ــب  ــدًرا الو يثــأر  يطــل دو وو َش

الْمْعنو  يِبمِ  ِتيل الَِّذ  ِبالشعِب دون سلع الو يذ ب دومم  دًراد :وو  .  3أون الْقو

ــا نصــم: د ــبود واملواضــع م ــا اســتعجم مــن أســامء ال ــ وجــاء يف معجــم م ــمي وإســكان لْ سو ع: بفــتح أّول

ــده ــمي بع ــة ثاني ــل باملدين ــل مّتص ــة: جب ــني مهمل ــر  4دع ــدهللا البك ــا إىل أن عب ــارة  ن ــدر اإلش . وتج

 األندلن نسب البيت الساب  البن أخت تأبخ رشإاي مبا نصم: دقال ابن أخت تأبّخ رشإا:

 5دبالّشعب اّلذ  دون سلع     لقتيوً دمم ما يطّل  إنَّ 

ــ ــأبخ رشإا منس ــاعر ت ــوان الش ــت ورد يف دي ــد أن البي ــذا بي ــوص يف   ــة الخص ــح دالل ــم. وتتض وبًا إلي

ــة يف  ــد عامئ ــة التحدي ــرت  دالل ــلعي ومل ي ــل س ــم دون جب ــعب بأن ــان الشو ــاعر ملك ــد الش ــت تحدي البي

  سياق العموم.
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 ومن أمثلة داللة الخصوص  قول الشنفرج:

مْ  روامو ْب عَش  1وِشعِب نجد  مل أو و

ـعب دون رام  ـو الغزيـر الكثـريي وقـد سـم  الشـاعر الشو تحديـد دقيـ  لـمي فقـال اشـعِب نجـد    والعَش

ــا مل يجعلــم يف ســياق العمــوم املطلــ ي فجــاءت  كأ  ــعب موجــود يف أرض نجــدي وإنــم  ن أن  ــذا الشو

 داللتم داللة تخصيص.

 الجداول .ب

ــار تحــت  ــب األنه ــة  يف ترتي ــة وأ ار العربي ــم اللغ ــم افق ــالبي يف كتاب ــو منصــور الثع ــال أب ق

ي ثــم الجــدولَش أكــرب منــم قلــيوًي فصــل ايف ترتيــب األنهــار عنــد األمئــ : دأصــغر األنهــار الفلــجَش ــمَش ة  مــا نص 

د ي ثم الخليجَش ي ثم الربيعَش ثم الطبعَش  .2ثم الرس   ثم الجعفرَش

 يف موضــععليــم مــن قصــائد الشــعراء الصــعاليك  وقفــتلــدج مــا وقــد ورد لفــظ االجــدول  

 :قول الشاعر تأبَّخ رشَّا مواًفا الجدول يف سياق الكنايةيف واحد 

ا لِ   حيثَش التقْت فوْهٌم وبوكٌْر كَشلوهو ْدوو ْم كالجو  3والدَّ رَش يوجر  بينوهَش

املوافقــة للحقــل الــداليل للمفــردة نفســهاي مبــا تعنيــم مــن يف ســياق الجــدول لفــظ اســتعمل الشــاعر 

 جريان املاء يف النهر الصغري.

حوًضــا. وحوَّضــم:  والحــوض لغــًة كــام ورد يف لســان العــرب: دحــوض: حــاض املــاء ومــريهاألحــواض:  -0

ــع  ــوض: مجتم ــع. والح : اجتم ــاءَش ــتحوض امل ــا. واس ــذت حوًض ــوض: اتخ ــم. وحضــت أح حاطــم وجمع

ــذ  يســقي  ــم وســلم: ال ــاض. وحــوض الرســول صــف هللا علي ــع أحــواض وحي ــاء معــروفي والجم امل

ــويض:  ــن حوضــم. والتح ــول وم ــوض الرس ــقا  هللا بح ــد: س ــو زي ــة. حــ  أب ــوم القيام ــم ي ــم أمت من

 .  4عمل الحوضد
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: الحــوض يجمــع فيــم  : دعــن األمئــة: املقــراةَش ــمَش وقــال الثعــالبي يف فصــل ايف الحيــاض  مــا نص 

: الحــوض يقــرب مــن  ــمي النضــحَش ــة وحــأل مــاًء لتاــب من : الحــوض يحفــرَش تحــت النخل املــاءي الاــبةَش

ــريي  ــوض الكب ــة: الح ــغريي الجابي ــوض الص ــوز: الح ــدلوي الجزم ــن ال ــم م ــرا  في ــون اإلف ــ  يك ــح حت الب

عثور  .1: الحوض الذ  مل يتأن  يف صنعتمدالد 

الحــوض مــن صــناعة الباــ لوحتفــاظ مبــاء املطــر واســتعاملم الحًقــا يف الحيــاة يكــون 

اليوميــةي بيــنام يكــون الغــدير تجمًعــا طبيعيإــا للــامء نتيجــة انخفــاض أرضــم مــام ســمح للــامء 

 ما نظمم عبدة بن الطبيب: ومن ذلكيباالستقرار يف  ذا املوضع. 

ممَش  وطءَش الِعراِ  لديِم الزوق  مغلول لنا أصيٌص   2كجذم الحوض  دَّ

 حبيب األعلم الهذيل: نظمم فيامو 

اِدية  ثوعول رَش الحوضَش اللفيفَش  تخافَش لزامو عو  3كام يتفجَّ

ائني مــن كــل ناحيــة عــف فريســة عرضــت  حيــث شــبم الشــاعر انقضــاض جامعــة مــن الصــعاليك العــدَّ

فجــر املــاء مــن حــوض  قــديم  متهــدم  يحــاول صــاحبم أن يصــلحم لهــم يف أثنــاء تربصــهم بالصــحراءي بت

ــة  ــايئ يف بيئ ــم امل ــميم املعج ــن ص ــورة م ــي ص ــمي و  ــت  نواحي ــن ش ــر م ــم فيتفجَّ ــاء يغلب ــن امل لك

 الشاعر.

 كام قال الشاعر أبو الطمحان القيني يف ان اف النساء عنم:

واِمحَش ِحياضو األوِمّداِن   فوأوصبوحنو قود أوقهونيو عوّني كوام أوبوت  الِهجانَش القو

ة   دَّ وو  4بووالً ولو سالوت لوهَشنَّ األباِطحَش  وأصبوحنو ال يوسقينوني من مو
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 وقد أل بعض الشعراء عف ذكر أجزاء الحوض ومسمياتمي كام يف قول القتَّال الكول:

 1وأحطت أقفر من حيال املورد  تدنًيامَش  مِ يف أعطافِ  ومشيتَش 

مــا تــدل عليــم األبيــات الســابقة لهــذا البيــت يف قصــيدة أطرافــمي و ــو  كأعطــاف الحــوض: أ 

ــن  ــتفاد م ــوض املس ــود إىل الح ــاء  يع ــل االه ــمري املتص ــديوان أن الض ــارح ال ــنّي ش ــد ب ــاعري وق الش

 السياق.

 قول القتَّال الكول : ومن ذلكي

عجع   ارِسَش  وسفع  كذوِد الهاِجر و بجو  2تحفرَش يف أعقارِ ّن الهوجو

 مؤخر الحوض ونهاية حده. واألعقار: جمع عقري و و

نوحــظ أن حضــور أحــواض املــاء مل يكــن مائًبــا يف شــعر الصــعاليكك إذ يعــد الحــوض جــزًءا مهــامإ مــن 

ــي العمــوم  ــم مــن املنطقــي أن يســتعملم ويوافــم يف شــعره ضــمن داللت ــدو ي وإن ــة الشــاعر الب بيئ

 ل. والخصوصي أو اإلتيان عف ذكر أجزاء الحوض كام رأينا عند القتال الكو 

ــدران -7 ــيلك أ الغ ــا الس ــاء يغادر  ــن امل ــة م ــرب: دالقطع ــان الع ــة يف لس ــدير لغ ــال  ك: الغ ــا. وق يرتكه

ر ومَشْدروان. قال الليث: الغدير: ياللحياين: الغدير اسم  وال يقال  ذا ماء مديري والجمع: مَشدَش

ــريًاي مــري أنــم ال يبقــ  إىل القــيظ إال -1 ــاس  مســتنقع املــاءك مــاء املطــري صــغريًا كــان أو كب مــا يتخــذه الن

 .3أو حائرد يأو صهريج يأو وقخ يأو وجد يمن عد

ــد  ــا إال بالجه ــول إليه ــز  الوص ــث يع ــعةي حي ــرب الواس ــة الع ــًة يف بادي ــدران قليل ــد الغ وتع

واملشــقةي كــام أن العثــور عليهــا ال يكــون إال بعــد طــول بحــثي عــدا أولئــك الــذين حفظــوا مواضــعها 

ــوا ــأن يبحث ــاي ك ــتدلوا عليه ــا واس ــظ  فلزمو  ــي تحف ــخرية الت ــة الص ــة ذات الطبيع يف األرض املنخفض

 ماء املطر بعد  طولم. 
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ي فقــد جــاءت ضــمن داللتــني اثنتــنيك داللــة األلفــاظ الدالــة عــف الغــدران توايــفويف أســاليب 

 العموم وداللة الخصوصي و ام عف النحو اآليت:

موضــعم مــن األرضي  : وفيهــا يــذكر الشــاعر مــدير املــاء دون تحديــد مكانــم أوداللــة العمــوم -

ــاه يف الســياقي  ــة العمــوم لتوايــف معن ــكيويســلكم يف دالل ــر  ومــن ذل قــول الشــنفرج يف ذك

 الغدير ياحة:

ديدَش َش  اف  حو ديِر املَشنعِت  حساٌم كلوِن املِلحِ صو  1جراز  كأقطاهِ الغو

يــذكر الشــاعرَش الغــديرو يف ســياق وصــف الســيِف فخــًرا ومــدًحاي فيشــبم ملعــان الســيف بلمعــان 

ر املــاء وقــد  ــّوج ســطحم مــن الــريحي فظهــر بــم نــور الشــمس متقطًعــا. وأقطــاه الغــدير: مــدي

 .2 ي الِقطع من مائم ي بها الهواء فتنكرس وتربق

 ــي أن يــذكر الشــاعر تعــد  ــذه الداللــة مــن صــميم الســياق الجغــرايفي و : و داللــة الخصــوص -

ــمي  ــم يف زمن ــهور ب ــمم املش ــم واس ــديًرا بعين ــفم ــن خ ــعم م ــري إىل موض ــيش ــرائن بيئي ة ول ق

ــي  ــاكن الت ــذكر األم ــد ا ــتم بعــض الشــعراء ب ــة أو املواضــع املشــهورةي وق ــال أو األودي كالجب

 تتضمن مدران املاءي فمن ذلك ما نجده يف قول الشنفرج:

اتوهمَش  اِء أوبغي  َش صدو دِ  فوا ِ وأسلكَش خوإ بنيو أور        وأمم لدج العو  3والرسَّ

  

                                                           

 .  11  ص ةا  اي بنف ىدا. ةابنظ : 06  ص داةا  اي بنف ى - 1

 . اي ء ا .06  ص داةا  اي بنف ى - 2

 .  80  ص داةا  اي بنف ى - 3
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ني فيهـا نقـاه ياــبون منهـا املـاءي قــال ابـن دريـد: األرفــ : االعصـداء   ـي دأرض لبنـي ســوما

ــالغني املعجمــةد ــمي بعــده 1موضــع عــف وزن أفعــلي ب ــمي وإســكان ثاني . والعصــداء: دبفــتح أّول

. و ــي موضـــع مشــهور يف تلـــك 2ســـوماند يدال مهملــةي ممـــدود كالــذ  قبلـــمي أرض لبنــ

البيئــة الصــحراويةي مــام جعــل  البقعــة مــن األرضي وجــاءت شــهرتها نســبة إىل قلــة الغــدران يف

 القبائل تختار مدران املاء الكبرية لتقيم عف أطرافها وتستفيد من مائها يف معاشها. 

 وإىل املوضع نفسم أشار الشاعر حاجز بن عوف األزد  يف قولم:

 إىل العصداِء ليسو بها مقيمَش  بقارعِة الغريِف فذاِت مم  

 3مثلَشها يف النَّاِس نيمَش  فام إنْ   منازلَش عذبِة األنياِب خود  

 .4سوماني فيها نقاه يابون منها املاءد محّمد بن حبيب: العصداء: أرض لبنيدقال 

 ومن املواضع التي حملت داللة الخصوص  قول القتَّال الكول :

 5وبح دريرات و ضب دثني سق  هللا ما بني الشطون وممرة

  

                                                           

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 1

 .901  ص 9  جةاي ةاض 

سرر ء  ايرريلد  ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 2

 .186  ص 0  جةاي ةاض 

  ص  بنت ررا ايرلررب  رر  أ ررلء  ايلرر ب   ررد يرر  اي يررء ك يرر     ررد يرر   ا ررة  اييغررداد    - 3

018. 

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 4

 .  901  ص 9  جةاي ةاض 

 .  10  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 5
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ــن  ــة بنــي أل بكــر ب . وجــاء يف معجــم مــا اســتعجم مــن 1كــوبواالشــطون  مــدير مــاء لقبيل

ــدع   ــي ت ــال الحمــر الت ــم الجب ــا نصــم: دث ــي أل بكــر م ــار بن ــبود واملواضــع عــن دي أســامء ال

 قطّبّياتي يف ناحية دار بني أل بكر بن كوبي ولهم  نالك ماءاني الّشطون وحفرية

ــاتد  ــدي بــني األقعــس والقطبّي ــل يقــال . وقيــل : دالشــطون: مــاءة لقــيس بــن جــرذ يف 2خال جب

 .3لم: شعر د

 ومن داللة الخصوص قول القتَّال الكول :

ْ  دعاءً  و  ل تبدو لنا فتجيبها؟  يِن ِمْن أَشمو طاورق  دو بذ  الربَش  4فيا عومرَش

 . 5واذ  الربدين  مديرا ماء يف أرض نجد

 يف  ذين الغديرين : ومن ذلكي

 ْ  6امياطل ملتج عليها اوله   ين ثم مقيلهادو وترع  بذ  الربَش

 القتَّال الكول : ومنم ما نظمم

 7فحرةَش ليف سهلها و ضابها  من أ لها فجنابها عفت فردةَش 

  

                                                           

 . اي ء ش    كلم  ء   ايداةا .10  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 1

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 2

 .191  ص 1  جةاي ةاض 

  ت قاررر : أ  رررد اي يرررءم ةاأل كبنررر  ةاي ارررءه   رررةد يررر  ء ررر ة يررر  أ  رررد  اي  خ ررر     - 3

 .919م  ص 9111ا  ايفضال  يلبن   ةايتة ا   ايقءه    ءيدايتةاب ءةض  د

 .  03  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 4

 . اي ء ش    كلم  ء   ايداةا .03  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 5

 .  91  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 6

 .  00  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 7
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وافردة  ذكر ـا البكـر  مبـا نصـم: دفـردة: بفـتح أّولـمي وإسـكان ثانيـمي بعـده دال مهملـة: مـاء 

. وقـال: دفـردة: مـاءة 2. وقـال : دفـردة: و ـو مـاء مـن ميـاه جـرم مـن طّيـيءد1من ميـاه نجـدد

 .3اه جرمدمن مي

ــيف   ــرة ل ــم  كاح ــرة القصــوجد :وتس ــال  ي4دالح ــةي وق ــرة العربي ــبم الجزي ــع يف ش ــي موض و 

ــذلك حــرّة راجــلد ــيسك وك ــديار ق ــيف: ب ــد موضــعها: دحــرّة ل ــل. و 5البكــر  يف تحدي : د ــي قي

 .6مدير ماء بأرض قبيلة بني كوبد

 ومن داللة الخصوص  قول القتَّال الكول:

 7بسبَّ  كراًما حيثَش أمسوا وأصبحوا رةو دارَش م  سق  هللا حيإا من فزا

ــبَّ : ــر : دس ــال البك ــبَّ   ق ــة  اس ــف: رمل ــف وزن فع ــمي مقصــوري ع ــمي وتشــديد ثاني ــتح أّول بف

 .9. وقال شارح الديوان: دسبَّ : مدير ماء لبني سليمد8معروفة بديار مطفاند

 كام قال القتَّال الكول :

  

                                                           

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد كرر   األبنديسرر   ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد ايي - 1

 .9399  ص 0  جةاي ةاض 

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 2

 .9391  ص 0  جةاي ةاض 

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 3

 .9090  ص 8  جاي ةاض ة

 -   ريلرر  ي اررم صررف    ارر   ايلرر بايرر  اي ءمررك  اي سرر  يرر  أ  ررد يرر  القررةب اي  رردابن    - 4

 .980  ص 9م  ج 9118ياد   إبن لت ا  

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 5

 .806  ص 0  جةاي ةاض 

 . اي ء ش    كلم  ء   ايداةا .00  ص ايكلي  داةا  ايقتَّءم - 6

 .  01  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 7

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 8

 .996  ص 0  جةاي ةاض 

 . اي ء ش    كلم  ء   ايداةا .01  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 9



78 

رِ نكَّ يا  ل تراءج بأعف عاسم  اعنٌ  ا بوقو  1 و فوْحلونِي واستوقبلْنو ذو

 .  2قصد الشاعر بالفحلني: دالفحون: جبون صغريان  نا د

. وقــال: دذو بقــر: قريــة ىف ديــار بنــي 3اذو بقــر  قــال البكــر : دقــاه  نــا  يقــرج فيــم املــاءد

 أسد. وقال أبو حاتمي عن األصمعي:  و قاه يقرج املاء. وقال يعقوب: ذو بقر: واد فوق

ــذةد ــة: موضــع 4رســم الّرب ــني ذ  بقــر وذو بقــر مبــا نصــم: دوالعنان . وأوضــح البكــر  الفــرق ب

 .5بذ  بقري ولكن ذو بقر يف ديار بني أسدد

 فقال:  يوأنشد أبو حاتم  ذا البيت للراعي مع اختوف يف بعض ألفاام

اْستوْقبولْنو ذو  رَّكنو فوْحلونْيِ وو رِ  ل تَشؤنسونو بأعف عواسم  اعًنا      وو  6ا بوقو

ــبد ــي كل ــاء لبن ــدير م ــم: م ــديوان: دعاس ــارح ال ــال ش ــم  ق ــر  أن 7اعاس ــرج البك ــنام ي . بي

ــمي  ــملذره ومزالن ــتهر بج ــود الشــام اش ــي  ــي موضــع يف ب ــم  الت ــن اجاس اعاســم  مصــحفة ع

 فقال: دوعاسم: بالشامي قال ابن الرّقاه: 

  

                                                           

 .  50  ص ايقتَّءم ايكلي  داةا  - 1

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 2

 .911  ص 9  جةاي ةاض 

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 3

 .911  ص 9  جةاي ةاض 

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر   ءيررد   يرر  ءيررد اي - 4

 .060 -060  ص 9  جةاي ةاض 

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 5

 .191  ص 0  جةاي ةاض 

م  رر  أسرر ء  ايرريلد  ل ررم  ررء اسررتل ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 6

 .911  ص 9  جةاي ةاض 

 . اي ء ش    كلم  ء   ايداةا .50  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 7
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 مِ اسِ عو  رِ ملذِ جو  نْ مِ  رَش وو حْ أو  يمِ ينو عو  ا  و ارو عو أو  اءِ سو النو  أنّها بنيو كووو 

 .1ويروج: امن جملذر جاسم د 

 وقال الشاعر عروة بن الورد:

محلَّ الحيو أسفل ذ  النَّقريِ  ذكرتَش منازالً من أمو و ب  
2 

اذ  النقــري  قــال البكــر : دالنقــري: بفــتح أّولــمي وكرســ ثانيــمي بعــده يــاء وراء مهملــة: موضــع 

 .  3لبني القني وكلبدبني األحساء والب ة. وقال ابن دريد: الّنقري: 

 ويف قول صخر الغي الهذيل داللة خصوص : 

اتًيا  وءة شو  4تقفعَش أعف أنفم أَشم  مرزمِ   كأينو بالحو

احــوءة  اختلــف العلــامء يف تحديــد معنا ــا الــدقي ي فقــال ابــن دريــد أنهــا أرض ولكنــم قــال 

ــوءة: بكرســ أ  .5إن ذلــك لــيس بثبــت ولــم واملــدي عــف وزن أمــا يف يف معجــم مــا اســتعجم: دالحو

. أمــا ابــن منظــور 7ي عــف حــني ذكــر ابــن ســيده: دالحــوءة: اســم مــاءد6فعالــة: موضــع بالرســاةد

ــن  ــاه اب ــال: دالحــوءة: األرضي حك ــاي فق ــرأ  منه ــع ب ــري أن يقط ــن م ــل  ــذه اآلراء م ــم نق فإن

 .8دريدي قال: وليس بثبت... وقيل:  و اسم ماءي وقيل  و اسم موضعد

  ذيل : صخر الغي اله ولدج

                                                           

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 1

 .906 -905  ص 0  جةاي ةاض 

 .  60  ص داةا  ء ة  ي  اية د - 2

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر   ءيررد    - 3

 .9000  ص 8  جةاي ةاض 

 .  006  ص 0  جداةا  اي ذياا  -4

 .  590  ص  9  ج      ايلغ اي  د اد   -5

  ي بنررر  ايترررشياش ةايت   ررر  9  ت قاررر :  صررررفا ايسرررقء  ر ل رررم  رررء اسرررتل ماييكررر     -6

 .  869  ص 0م  ج9195ةايبن    

   كتيرر  اييررءي  اي ليرر    صرر   9  ت قارر :    ةءرر   رر  اي  ققررا   راي  كررمايرر  سرراده   -7

 .  ءد  ) أل(. 090  ص 0م  ج9190

    ءد  ) أل(. يسء  ايل باي   بنظة    -8



81 

يْنو إىل ميقة   رو  1فيليل يهد  ربحوً رجوفا  إىل عومو

يْنو  قـــال يـــاقوت الحمـــو  يف تحديـــد موضـــعها اســـتناًدا إىل  ـــذا البيـــت مـــا نصـــم:  ـــرو مو اعو

ــرواِن: بالتحريــكي كأنــم ضــّم إىل عمــر الــذ  يف بــود  ــذيل موضــًعا آخــر مو ومل  :فقــال عمــران يدعو

ــي بــم نســاء األعــراب رؤوســهني و ــو يــرد التثنيــةي والعمــري بالتحريــك: منــدي ل أو مــريه تغطّ

ــاه حورة  يعمــر ــون ذلــك كثــريًاي ورمبــا جمعــوهالــوزني  ةقامــإل وإرــا ثّن . 2ي و ــو واحــددويفعل

ــروان مو ين  ــي يف األصــل عو ــرو قامــة الــوزن ي بيــد أن الشــاعر أورد ــا  كــذا إل فهــو يــرج بــأن عومو

 وحورة ذكره لهذا املوضع دون مريه. يالشعر 

إذ إن فيـم أقــواالًي منهــا:  إىل مرابتــمكقـة  و ــي موضـعي لكنــم مــري محـدد بدقــةي مـام يشــري امي

ي 5ي ومل تــرد الغيقــة يف الصــحاح4. وأنهــا دمــدير مــاء لبنــي ثعلبــةد3دموضــع بــني مكــة واملدينــةد

ــو  ــذيل فه ــعر   ــة يف ش ــا  ميق ــود: إذا أت ــد األس ــو محم ــال أب ــروس: دوق ــاج الع ــاء يف ت وج

وقيــل: دميقــة  ــو مكــان بــني مكــة . 6أتــا  يف شــعر كثــري فهــو بــالغني...د بــالعني املهملــةي وإذا

. وجـاء : دميقـة و ـو بفـتح الغـني املعجمـة بعـد ا يـاء سـاكنة ثـم قـاف 7واملدينة لبني مفـارد

مفتوحــة ثــم  ــاء قــال الســكوين  ــو مــاء لبنــي مفــار بــني مكــة واملدينــة وقــال يعقــوب  ــو 

 .8 و يف البحردقليب لبني ثعلبة يصب فيم ماء رضوج ويصب 
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ــل  ويســم   دواد  الصــفراءد ــة 1ايلي ــل يف معرك ــدري ب ــزوة ب ــواد  يف م ــذا ال ــر   . دوجــاء ذك

بـدري يف تحديـد مكـان قــريخ مـن املعركـة. وكــان واد  الصـفراء يطلـ  عــف أسـفلم الـذ  حــّر 

 .  2ببدر اسم يليلي أو واد  بدر. ومل يعد يعرف اسم يليلد

 قول القتَّال الكول:مدير حو ي ومنم  ذكرومن داللة الخصوص يف الغدران 

و  وقد جنحو الع َش   وما أنسو م األشياء ال أنسو نسوةً   3طوالع من حو

 : وما نظمم

رتني منازٌل  و و أخَّ ْطرَش   باقّي حو  4ِقفاٌر جو يل عن معارفها القو

 : وما نظمم

و  الرَّداة كأنَّها رَّان أوقر ا   طووالعَش ِمن حو  5البرسَش نواعمَش من مَش

ــةي لبنــي  ــول مــن بنــي عــامري  كَّ ـة ومو ــْتحِ املــيم وتوْشــِديِْد الــراء والنــون: بــني الْبوْ ـو امــرَّان  ِبفو

ـالَش لهـا مـراني قـال الكنـد : و ـي قوْريوـة  ِديْنوـة وقيـل: يف الحجـازي قوْريوـة يَشقو الْمو كَّـة وو وقيل: بني مو

ـة لبنــي  ــول منــاء كبــريةي كثــرية العيــون واآلبــار والنخيــل واملــزارهي و   ــي عــف طريــ  الْبوْ ـو

ــة بالشــامد ــمو املــيم: ناحي ــريٌ. وِبضو ــاٌس كث ــا ن ــربٌي وبه ــا حصــٌني ومن ــي مــاعزي وبه . 6وجرســي ولبن

ــيس بالشــامد ــيم موضــع آخــري ول ــرَّان بضــم امل ــال: دمَش ــك فق ــر  عــف ذل ــا .7واســتدر  البك وم

 : نظمم
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و و   1ارِ وبنيو أبارِق الثمديِن س   ج بدياِر تغلبو بنيو حو

نوحــظ أن الشــاعر القتــال الكــول أكــي مــن اســتعامل مــدير مــاء احــو   مكــرًرا يف األبيــات 

األربعة السـابقةي وقـد أشـار يـاقوت الحمـو  إىل أن شـعراء  ـذيل أكـيوا مـن ذكـر  ـذا املـاء 

ــة  ــأن يكــون ضــمن حــدود قبيل ــذا ي وحــدد موضــعم ب ــا هم آن يف أشــعار مي ولعلــم أشــهر مي

 هاي فقال ما نصم:  ذيل أو قريًبا من

ــرة  ــة وال نك ــو ال ين ــف معرف ــكرجي فه ــوزن س ــوري ب ــكوني مقص ــم الس ــالفتح ث : ب ــْو و دحو

للتأنيث ولزومـم:  ـو اسـم مـاء لبنـي طهـامن بـن عمـرو بـن سـلمة بـن سـكن ابـن قـريخ بـن 

عبـد بـن أل بكـر بـن كـوب إىل جنـب جبـل يف ناحيـة الرمـلي وقـد تقـّدم أنـم حوضـاء ممـدودي 

قـد أكـيت شـعراء  ـذيل مـن ذكـر  ـذا يف شـعر م فـإن مل يكـن يف بود ـم فهـو وهللا أعلمي و 

 .2قريب منهاد

ــف:   ــف وزن فع ــةي ع ــاد املعجم ــمي وبالض ــكان ثاني ــم وإس ــتح أّول ــو : بف ــر : دح ــال البك وق

ــ  جعــدةد ــار بنــي قشــريي أو بن ــن 3موضــع ىف دي ــب: دحــو  مــاء لعبــد هللا ب ــن حبي . قــال اب

. وقــال شــارح ديــوان القتــال الكــول: دحــو : مــدير 4ة الرمــلدكــوب إىل جنــب جبــل  يف ناحيــ

 .  5ماء لبني طهامن بن عمرو بن سلمة من بني كوب

تظهـــر عنايـــة الشـــعراء بـــذكر مواضـــع مـــدران املـــاء واســـتعاملها يف قصـــائد م بـــالتوايف 

ــان  ــان  ــذا التوايــف يف ســياق الوصــف والتشــبيمي أو ك الحقيقــي واآلخــر املجــاز ي ســواًء أك

ياق ذكـر املكـان بعينـم والرتكيـز عليـمي و ـي سـمة صـبغت شـعر القتـال الكـول أكـي مـن يف س

 مريه من الشعراء الصعاليك املعايين لم. 
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ــالقِ  -2 ــة انيعو ــهلة مطمئن ــعة س ــع: أرض واس ــة والقي ــاه والقاع ــرب: دوالق ــان الع ــة يف لس ــاه لغ : والق

ــرج عن ــاطي تنف ــاه وال انهب ــا وال ارتف ــة فيه ــرةي ال حزون ــتوية ح ــامي وال ح ــ مس ــال واآلك ــا الجب ه

فيهـا وال حجـارةي وال تنبـت الشـجري ومــا حواليهـا أرفـع منهـاي و ـو مصــب امليـاهي وقيـل:  ـو منقــع 

املاء يف حـر الطـنيي وقيـل: و ـو مـا اسـتوج مـن األرض وصـلب ومل يكـن فيـم نبـاتي والجمـع أقـواه 

إال جــار وجــرية. قــال أبــو  وأقــوه وقيعــاني وصــارت الــواو يــاء لكرســة مــا قبلهــا وقيعــة ال نظــري لــم

ــيس  ــتوية ل ــي مس ــاي و  ــل فياــب ماء  ــا رم ــي ال يخالطه ــني الت ــرة الط ــاه األرض الح ــثم: الق الهي

فيهــا تطــامن وال ارتفــاهي وإذا خالطهــا الرمــل مل تكــن قاًعــاك ألنهــا تاــب املــاء فــو  ســكمي ويصــغر 

ــا ــا مرجعه ــواو أن ألفه ــت  ــذه ال ــعي ودل ــال: قوي ــر ق ــن ذك ــثي وم ــن أن ــة م ــال  قويع ــواوي ق إىل ال

األصــمعي: يقــال: قــاه وقيعــاني و ــي طــني حــر ينبــت الســدر. القــاه: املكــان املســتو  الواســع يف 

وطـــاءة مـــن األرضي يعلـــوه مـــاء الســـامء فيمســـكم ويســـتو  نباتـــمي أراد أن مـــاء املطـــر مســـلم 

 .1فابيض أو كي عليم فبقي كالغدير الواحدد

 ومن أسامء القيعان:

  ــقِ الوو  ومــن ذلــكي. 2: داملكــان الصــلب الــذ  حســك املــاءي والجمــع الوقــائعد: الوقيعــةةيعو

 ما نظمم أبو الطمحان القيني:

رِ  إذا شاء راعيها استق  من وقيعة    3كعني الغراب صفو ا مل يكدَّ

اســتعار الشــاعر صــفة اعــني الغــراب  لوصــف نقــاء املــاء املتجمــع يف الوقيعــة. ويَش ــب 

 ة الب .املثل بعني الغراب يف الصفاء وِحدّ 

 ــة ــرب الن طْف ــر : والع ــال األز  ــي. وق ــلَّ أو ك ــايف ق ــاء الص ــم: امل ــة بالض ــي دالن طف : و 

د ــص  ــل أخ ــو بالقلي ــةي و  ــري نطف ــامء الكث ــةي ولل ــة نطف ــة القليل ــول للمويه ــن 4تق . وم

 مواضع ورود ا يف شعر الصعاليك ما نظمم الشاعر تأبخ رشإا:

  

                                                           

    ءد  )َ َةَع(.سء  ايل بياي   بنظة    - 1

  ص 0هررر  ج9808  دا  ايكتررب ايلل ارر   يارر ةي  0  راي اررةا ء رر ة يرر  ي رر  اي ررء ظ   - 2

033. 

 .  011  ص اي ل ا  ايصلءياك ف  ايلص  اي ءهل  اةسش خلاش  - 3

  ص 08ج  تررررءج ايلرررر ةس  رررر   ررررةاه  ايقررررء ةس   ررررد   تضررررا اي سررررابن  اي ياررررد    - 4

 .  ءد  )بنرش(.891



84 

رٌق قليٌل تَشرابها  1عن أرجائها فهو حائرَش  جو املاءَش  بِم نَشطوٌف زَش

 قول قيس بن الحدادية : ومن ذلكي

 2بقيَّة سيل  أحرزتها الوقائع  ة  طفٌة بالطود أو ب يَّ فام نَش 

ــا  ــي تنحــبس يف شــ  صــخر  فــو حكــن أن يطاله ــة املــاء الت ــا إىل بقي يشــري الشــاعر  ن

 أحــدي ولعــل انحباســها بعيــًدا عــن أشــعة الشــمس قــد أمــن لهــا الحفــظ والبقــاء أطــول

مــدة ممكنــةي وتتكــون مثــل  ــذه النطــف مــن الســيول التــي مــرت باملكــان ثــم جفــتي 

 بينام ال أثر ا مخزونًا بني الشقوق الصخرية.

 قول تأبَّخ رشإا: ومن ذلكي

 3مجامعَش صوحيم نطاٌف مخايَش   وشعب  كشلو الثوِب شكس  طريقمَش 

ــذا  ــم انطــاٌف  أن له ــاالشــعب امســيل املــاء ولعــل الشــاعر يقصــد بقول  الصــغري  قيعانً

ــم بــني شــقوق الصــخر مل تطلهــا حــرارة الشــمس لتبخر ــا ومل  صــغرية مــن املــاء يف حوافو

 تطلها األنعام فتاب منها.

 ــ : و ــو مــن الجــذر اللغــو  ابوــيوضو  ومــن معانيــم يف اللغــة: دبــيض: البيــاض: ضــد ضيْ البو

ــم مــريه. ال ــك مــام يقبل ــات ومــري ذل ــوان والنب ــك يف الحي ــون الســوادي يكــون ذل ــاض: ل بي

ــن األعــرال يف  ــةي وحكــاه اب ــزل ومنزل ــالوا من ــاض وبياضــة كــام ق ــالوا بي ــد ق ــيضي وق األب

املــاء ي وجمــع األبــيض بــيضي وأصــلم بــيضي بضــم البــاءي وإرــا أبــدلوا مــن الضــمة كرســة 

ــيضد ــاض واب ــد أب ــاءي وق ــيضي واألبيضــان  ــام 4لتصــح الي ــ  عــف املــاء اســم األب . ويطل

ة ابــيض  إشــارة إىل املــاء القليــل أو بقايــا املــاء بعــد م ــ املــاء والحنطــة. وتــأيت مفــرد

 السيلي كام وضحها بذلك شارح الديوان يف قول تأبخ رشإا:
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لو بيٌض أقرَّ ا  1اٌر لصمو الصخِر فيم قراقرَش بو جَش   بم من نجاء الدَّ

ــاءه  ــراق م ــذ    ــحاب ال ــاء: الس ــالنج بو ــاء. الجَش ــا امل ــيض: بقاي ــم مَضــ. ب ــيل.ث  ار: الس

  يذكر لفظ املاء ياحةي لكنم أشار إليم بألفاظ تدل عف املاء وأحوالم.فالشاعر مل

  َّــالث ــم يف لســان العــرب: دالثمــد: املــاء دْم : و ــو مــن الجــذر اللغــو  امــد  ومــن معاني

القليل الـذ  ال مـاد لـمي وقيـل:  ـو القليـل يبقـ  يف الجلـدي وقيـل:  ـو الـذ  يظهـر يف 

الخطبــاء: ومــادة مــن صــحة التصــور مــدة  الشــتاء ويــذ ب يف الصــيف. ويف بعــض كــوم

-بكئــةي والجمــع أمــاد. والــثامد: كالثمــدك ويف حــديث طهفــة: وافجــر لهــم الثمــدي و ــو 

املــاء القليــل أ : افجــره لهــم حتــ  يصــري كثــريًاك ومنــم الحــديث: حتــ  نــزل  -بالتحريــك

 قال  بأق  الحديبية عف مدي وقيل: الثامد الحفر يكون فيها املاء القليلك ولذلك

  :ـ ا. قــال أبــو مالــك أبــو عبيــد: ســجرت الــثامد إذا ملئــت مــن املطــر مــري أنــم مل يفرسـ

الثمــد أن يعمــد إىل موضــع يلــزم مــاء الســامء يجعلــم صــنًعاي و ــو املكــان يجتمــع فيــم 

املاءي ولـم مسـايل مـن املـاءي ويحفـر يف نواحيـم ركايـا فيملؤ ـا مـن ذلـك املـاءي فياـب 

ــ  يجــ ــاس املــاء الظــا ر حت ــا فهــي الن ــك الركاي ــوارح القــيظي وتبقــ  تل ف إذا أصــابم ب

 .2الثامدد

 وقد ورد ذلك قول القتَّال الكول: 

و و   3وبنيو أبارِق الثمديِن سارِ    ج بدياِر تغلبو بنيو حو
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ــرقي  ــع أب ــارق: جم ــا نصــم: داألب ــو  مب ــاقوت الحم ــا ي يِْن  أوضــح معنا  ــدو ــاِرقَش الثَّمو اأوبو

ــة ي ــاء والربق ــرق والربق ــل: كــل واألب تقــارب معنا ــا: و ــي حجــارة ورمــل مختلطــةي وقي

ــاد ــد برق ــا فق ــونني خلط ــن ل ــيئني م ــول 1ش ــال الك ــول القت ــا يف ق ــح معنا  ــام أوض .  ك

ــدي و ــو املــاء القليــلي وقــد ذكــر الثمــد  الســاب  مبــا نصــم: دأبــارق الثمــدين: تثنيــة الثَّمو

 .2يف موضعمد

 ــ ــم: ؤْ الن  ــن معاني ــأ   وم ــو  ان ــن الجــذر اللغ ــؤ  الحــاجز  : و ــو م ــذيب: الن ديف الته

حــول الخيمــةي ويف الصــحاح: النــؤ  حفــرة حــول الخبــاء لــئو يدخلــم مــاء املطــر. 

ــا:  ــأج نؤيً ــم. وانت ــم: عملت ــمله وأنأيت ــؤ  أن ــت الن ــا. ونأي ــم نؤيً ــت ل ــاء: عمل ــت الخب وأنأي

ــم أن  ــك إذا أمرت ــع نعي ــك ان ــكي كقول ــأ نؤي ــال ان ــا. ويق ــت نؤيً ــم: نأي ــول من ــذهي تق اتخ

ــم كــالطوف ي ــف عنــم مــاء املطــر. والنهــري الــذ  يســو  حــول خب ــا ب ــا مطيًف ــم نؤيً ائ

ــؤيكامي  ــا ن ــني ني ــكي ولوثن ــال ن نؤي ــم ق ــز في ــر  الهم ــن ت ــو األيتي وم ــؤ :   دون الن

ــاي  ــت نؤيً ــد تنأي ــل. وق ــف فع ــؤجي ع ــاء ن ــؤ  الخب ــع ن ــؤيكمي ويجم ــوا ن ــة ن وللجامع

 .3واملنتأج: موضعمد
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 منم قول حاجز بن عوف األزد :و 

 1ومر  السفلني من الشجار ما يبني رثيد نؤ    فأليًا

ويشــري الشــاعر  نــا إىل النــؤ  الــذ   ــو الحجــارة املرصوصــة فــوق بعضــها أو الحفــرة 

 التي تحفر حول الخباء ر ال يدخلم ماء املطر.

  ــْت لو ــافَش القو ــارس: دالْقو ــن ف ــد اب ــا عن ــن معانيه ــتو ي وم ــو  اقولو ــن الجــذر اللغ : و ــي م

التَّـــاءَش  مَش وو الـــوَّ ـــفو  وو ـــرَش عو اآْلخو ي وو ء  ْ ـــة  يِف حو زْمو ـــفو  و ل  عو امو يوـــدَش ـــدَش َش اِني أوحو ـــِحيحو ِن صو أوْصـــوو

ٌتد ْمعَش ِقوو الْجو ْخروِةي وو وو الن ْقروةَش يِف الصَّ ي وو َش لْتَش لَش الْقو ِكِم. فواأْلووَّ وو ء  وو و ْ اِب حو  .2ذو و

 قول القتَّال الكول: ومن ذلكي

 3رشيعتنا أليونوا جاء أوَّل ة  وكانْت لنا قولٌْت بأرض مضل

قصــده الشــاعر  ــي نقــرة يف الجبــل يســتنقع فيهــا املــاء. والاــيعة  ــي:  فــياموالقلــت 

 مورد املاء.

  َّــالر ــفو وْ  امو عو ــدَش َش ل  أوحو ــدَش ِني يو ــوو ــل  أوْص ْعتو ــرْفَش الْمَش الْحو ــاءَش وو الْهو ــرَّاءَش وو ــارس: دال ــن ف ــال اب : ق

اآلْ  ي وو ــكَشون  سَش ــض  وو ْف خو ــة  وو عو : دو ــلَش لِي ــ و الْخو حو . وو ــعَش يورْتوِف ِفضَش وو ــْنخو ــْد يو ــان  قو كو ــفو مو ــرَش عو خو

ِءد عَش الاْمو ْستوْنقو : مَش ةَش  .4الرَّْ وو

ــوب  ــن الج ــاء م ــتنقع امل ــو مس ــل:   ــاءي وقي ــتنقع امل ــو: مس ــرب: دوالر  ــان الع ويف لس

خاصــة. والر ــو: الجوبــة تكــون يف محلــة القــوم يســيل إليهــا املطــري ويف الصــحاح: 

 .  5ا املطر أو مريه. والجمع ر اءديسيل فيه

 :الشنفرجقول  ومن ذلكي

غّيبَش  رر  بر و املاء صفًحا وقد طوْت   . 6شامئلنا والزاد انة مَش
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والر ــو املقصــود يف البيــت  ــو املكــان املــنخفض الــذ  يجتمــع فيــم مــاء املطــر أو مــاء 

 السيل.

 ــ ــماهالقو ــريي ألن ــاه كــام  ــو دون تغي ــتهمي  : اســتعمل الشــعراء لفــظ الق مــن صــميم بيئ

 ومن أمثلة ذلك يف شعر الصعاليكي قول عبدة بن الطبيب:

 1من الرسو سعل  وقيعانإكاٌم  وحلت مبيًنا أو رمادان دونها

 حاجز بن عوف األزد : ولدج

 2جار القاهبأكدر من تراب   عفتم الريح واعتلجت عليم

 :الهمداين اقةوعمرو بن برَّ 

 3فوالشينا فأدبرنا جَش موا  ردوا القاهفلام أن  بطنا 

 : وما نظمم 

 4فخف الوازعون لنا السبيو  صيٌ   القاهوقام لنا ببطن 

ــا يف  ــث إن الشــاعر وافه ــات الشــعريةي حي ــزت  ــذه األبي ــي مي ــوم  ــي الت ــة العم نوحــظ أن دالل

ســـياق التعمـــيم ال التخصـــيصي ولعـــل الســـياق الشـــعر  مل يتطلـــب منـــم تحديـــد مواضـــع  ـــذه 

 كتفاء بإثبات حضور ا لتوايفها يف التصوير الفني الذ  يقصده.القيعاني وإرا اال

واضـًحا مــن خــول عليــم مـن قصــائد الشـعراء الصــعاليك  وقفـتلـدج مــا بـدا املعجــم اللغـو  الــي  

ــدة لوصــف  ــا تضــمينهم أســامء عدي ــا يف  ــذا املبحــثي خصوًص ــي اســتندنا إليه ــة الســابقة الت األمثل

ــة  ــاي ومــدج موافق ــاء وأحواله ــان امل ــاه أو ذا ي واســتند قيع ــة تكــوين  ــذا الق ــا لطبيع ــل اســم له ك

 بعضهم إىل داللة الخصوص يف تبيني  ذه القيعاني وبعضهم اآلخر إىل داللة العموم يف ذكر م 
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ــدل عــف  ــة تشــري إليهــا أو ت ــرائن جغرافي ــاي ودون االســتناد إىل ق ــد موضــعم جغرافيإ القــاه دون تحدي

 أماكنها.

ــاألودِ  -5 ــة: يو ــف املوق ــدل ع ــوحيمي ت ــني صَش ــاء ب ــذ  يتضــمن امل ــرايف ال ــو  ع الجغ ــن الجــذر اللغ و ــو م

ــمعت  ــميل: س ــن ش ــال اب ــد  إذا انتاــ. وق ــال: ودج ي ــرب: دويق ــان الع ــم يف لس ــن معاني اود   وم

ــا يقــول إين أخــاف أن يــد ي قــال: يريــد أن ينتاــ مــا عنــد ي قــال: يريــد ذكــرهي وقــال شــمر:  أعرابًي

ــيام كودج أ  ــود  ف ــم ال ــال: ومن ــال: ودج ســالي ق ــواد . ويق ــم ال ــال: ومن ــيونمي ق  أرج لخروجــم وس

ــن ســيده:  ــال اب ــاظ. وق ــد اإلنع ــاء عن ــم امل ــ  قطــر من ــال: ودج مبعن ــو واد إذا أنعــظك ويق الحــامر فه

ــذلك ــمي ب ــامي س ــتول واإلك ــال وال ــني الجب ــرج ب ــل مف ــواد  ك ــيل  كال ــلكًا للس ــون مس ــيونمي يك لس

ــري ــف م ــة ع ــع أودي ــو ر : الجم ــال الج ــًذا. وق ــع ود ومنف ــم جم ــاسي كأن ــل ي قي ــة  :مث    وأ ي

 .1للنهرد

 وجاء ذكر األودية يف شعر الصعاليك ضمن داللتني اثنتني:

ـــا دون ذكـــر اســـمم أو مكانـــمي إرـــا األوىل: داللـــة العمـــوم - : و ـــي أن يـــذكر الشـــاعر واديً

اســتعملم يف ســـياق الــنص تشـــبيًها أو تصـــويًرا أو وصــًفاي كـــام يف قـــول حــاجز بـــن عـــوف 

 األزد :

 2من بطن  واد  يقيء الناء متملمِ   حت  جعلتهم مرفّض أمسلة  

ــر  ــأت عــف ذك ــت الشــعر ي ومل ي ــذ  يقصــده يف البي ــواد  ال حيــث مل يحــدد الشــاعر اســم ال

ــة  ــمي ولــذلك يعــد  ــذا االســتعامل ضــمن دالل قــرائن جغرافيــة تــدل عــف مكانــم أو تشــري إلي

 العموم.

 القتَّال الكول:  ما نظممو 

 3أرا  تغنيم الهدا د أخ   بطن واد  نباتموكم دونها من 
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مل يحــدد الشــاعر واد  بعينــم يف  ــذا البيــتي لكنــم اعتنــ  بوصــف طبيعــة  ــذا الــواد ي ويعــد 

ــم  ــواد  دون عنايت ــفة ال ــيل ص ــاعر بتفاص ــة الش ــل لعناي ــام التأوي ــن   ــا ع ــا ناقًص ــ   ن املعن

 فيد عن موقعم.إشارة جغرافية ت كأ  يبذكر موضع الواد  يف بيئتمي أو تضمني

 السليك بن السلكة: ما نظممو 

 1إال عبيًدا قياًما بني أذوادِ  يا صاحبيَّ أال ال حيَّ بالواد 

ــواد  مبــا عــرف  ــأت عــف تســمية ال ــة نحــو العمــوم حيــث إن الشــاعر مل ي ــا  تتجــم الدالل و ن

 بمي واكتف  بأن جاء باالسم العام دون تفصيل للموقع أو تحديد ملحيخ الواد .

لوكوة: ممما نظو  لويك بن الس   الس 

 2وربَّ واد  قد قطعت مسبول

 لشنفرج:لويشابهم 

 3وربَّ واد  جاوزتَش أعومم

 :ولم

 4فرّب واد  نفرت حاممم

ــات  ــوم يف األبي ــة العم ــد دالل ــد وتؤك ــي تفي ــد ارَشبَّ  الت ــر الزائ ــرف الج ــتعاملهام ح ــظ اس نوح

ــم دون ســواه ب ــم ياــ الشــاعران إىل واد  بعين ــل الســابقةي فل ــم الســياقي ب حســب مــا يــوحي ب

إنهــام تركــا الداللـــة عامئــة يف العمـــوم دون تحديــد دقيــ  ملوضـــعم أو مكانــم الجغـــرايف يف 

 البيئة الصحراوية مرتامية األطراف.
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 ومن داللة العموم قول الشنفرج :

 1مراصد أيم قانت الرأس أخوف  وواد  بعيد العم  ضنك جامعم 

ــاعر واو ارَشبَّ  يف  ــتعمل الش ــأيت اس ــواد  دون أن ي ــف ال ــاعتن  بوص ــومي ف ــة العم ــد دالل تأكي

ــياق العمــوم دون تحديــد دقيــ   ــواد  يف بيئتــمي بــل تركــم يف س ــف ذكــر مكــان  ــذا ال ع

 ملوضعم.

 تأبَّخ رشإا: وما نظمم

 2بم الذئبَش يعو  كالخليعِ املعّيلِ   وواد  كجوف العريِ قفر  قطعتم

ــد لدال ــاعر واو اربَّ  يف تأكي ــتعمل الش ــظ اس ــث نوح ــن بصــدد اي حي ــوم التــي نح لــة العم

ــل  ــواد ي ب ــذا ال ــان   ــارة إىل مك ــواد  وتفاصــيلم دون اإلش ــة ال ــة الشــاعر بوصــف طبيع عناي

 تركم يف داللة العموم.

فالشــعراء يف  ــذه األمثلــة مل يحــددوا واد  بعينــم دون ســواهي إرــا جعلــوا ذلــك يف ســياق 

ــروف ــمم املع ــة باس ــن األودي ــاء م ــا ج ــا م ــوم. أم ــم  العم ــم فإن ــدال علي ــرايف ال ــان الجغ أو املك

 يندرج ضمن داللة الخصوصي و ي عف النحو اآليت.

ي الشــعراء أوديــة بعينهــا دون ســوا اي وتفيــد  ــذه ســمو : و ــي أن يَش الثانيــة: داللــة الخصــوص -

ـنا الحـــايل بأســـامئها املشـــهورة  الداللـــة يف الحفـــاظ عـــف أســـامء األوديـــة القدحـــة إىل ع ــ

ــافة إىل ــذا ي إض ــة  آن ــة املحيط ــة الجغرافي ــيل املنطق ــعراء بتفاص ــتامم الش ــن ا  ــم م ــا تعني م

ــن  ــعار م. وم ــة أش ــعراء ودراس ــة الش ــف بيئ ــوف ع ــن اليســري الوق ــل م ــا يجع ــو م ــمي و  به

 القتَّال الكول: األمثلة عف ذلك ما قالم

 3عوامد للشيقني أو بطن خنثل  إىل اعن بني الرسيس فعاقل
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جـــد. وأشـــار إليهـــا األصـــفهاين يف أنهـــا موضـــع تـــابع ملنطقـــة االرســيس  اســـم واد  يف أرض ن

القصــيم  :القصــيمي فــذكر مــا نصــم: دوالقصــيم موضــع ذو مضــا فيــم ميــاه كثــرية وقــرج. قلــت

يشـتمل عـف بلـدان كثـرية أعــرف منهـا مـا يـأيت: مدينـة بريــدةي مدينـة عنيـزةي الـرسي املــذنبي 

 .1الرسيسد

؟ وذكـــر الشـــاعراعاقـــل  يف  ـــذا االســـم اخـــتوف يف تحديـــده الـــ  دقي ي أجبـــل  ـــو أم واد 

 :فقالالكول  ذا الواد  يف موضع آخر  القتال

 2دوافعا من عاقل  شعًبا يسلنو  لها فاستقبلت بغمت  فلم يصحْب 

. وقــال البكــر : دعاقــل: بكرســ القــاف عــف وزن 3قــال الزمخاــ : دعاقــل: مــاءي وقيــل جبــلد

 .4دمن وراء القريتنيي أبان بن دارم فاعل. قال عامرة:  و ماء لبن

قــال يــاقوت الحمــو  يف كتابــم معجــم البلــدان مــا نصــم: دقــال ابــن الكلبــي: عاقــل جبــل و 

كان يسكنم الحار  بـن آكـل املـرار جـّد امـرف القـيس بـن حجـر بـن الحـار  الشـاعري ويقـال: 

عاقــل واد بنجــد مــن حزيــز أضــا  ثــم يســهل فــأعوه لغنــي وأســفلم لبنــي أســد وبنــي ضــّبة 

ــ ــان ب ــي أب ــل وبن ــذ  يقتضــيم االشــتقاق أن يكــون عاق ــم: ال ــري إلي ــد هللا الفق ــال عبي ن دارمي ق

ــواد  منســوبًا إىل  ــالواد  أشــبم ويجــوز أن يكــون ال ــم  ــي ب ــت في ــي قيل جــبوًي واألشــعار الت

 .5الجبل لكونم من لحفمد
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ــ . وقــال يــاقوت 1ال الكــول مــا نصــم: دعاقــل: اســم واد  يف أرض نجــددوقــال شــارح ديــوان القتَّ

 . 2لحمو  يف تعليقم عف  ذا البيت: دوقول القتَّال الكول يدل عف أنم قرب املدينةدا

 ومن داللة الخصوص قول القتال الكول :

 3لِ لغَش ومَش  مول   بنيو أو الباسقات  صاحة   بالعنقاء يف أرِض   َش لحو أو أو 

خفــةي االغــول  قــال ابــن شــامئل: دبــالفتح. قيــل: جبــل. وقيــل مــاء معــروف للضــباب بجــوف ط

ــم.  ــم إنســان. وإنســان: مــاء يف أســفلم يســم  الجبــل ب ــم نخــل. وقيــل: مــاء يف جبــل يقــال ل ب

. وقــال يــاقوت الحمــو  يف 4وقيــل: جبــل للضــباب حــذاء مــاءي ويســم  الجبــل  ضــب مــولد

ي مــا نصــم: دأمــا مــول فهــو واد يف جبــل يقــال لــم إنســاني وإنســان: مــاء  تأكيــد بــأن امــول  واد 

 .5بم. ومول: واد فيم نخل وعيوند يف أسفل الجبل سمي الجبل

ــٌل: بالضـــم والتكريــري والغلغلـــة: اإل اه يف الســـريي  االغلغــل  قـــال يــاقوت الحمـــو : د مَشلْغَش

. وقــال ابــن شــامئل يف 6وتغلغــل يف المــء إذا أمعــن فيــمي وملغــل: جبــل يف نــواحي البحــريند

 .7تحديد املوضع: دملغل: بالضمي والتكرير:  جبل طويل أسود بأجأد

 قول القتَّال الكول : من ذلكيو 

 8وبح دريرات و ضب دثني سق  هللا ما بني الشطون وممرة
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ــلد  ــم مويس ــةي ويف رس ــم طمّي ــذكور ىف رس ــطون: م ــر : دوواد  الش ــال البك ــطون  ق . 1االش

طون: ماءة لقيس بن جرذ يف جبل يقال لم: شعر د  .2وقال الزمخا : دالشو

 القتَّال الكول : ومن داللة الخصوص يف األودية قول

 3فروه الضال والسلم القصار أطاهو لها مبدفع ذ  سدير     

ــخال  ــال الحف"ــ: بظــا ر الّس ــا نصــم: دق ــاقوت الحمــو  عــن الحف"ــ م ــل ي اذو ســدير  نق

ــم ذو ســديرد ــال ل ــم: دوذو ســدير : واد 4واد يق ــن شــامئل يف قول ــواد  نفســم أشــار اب . وإىل ال

ــالعراقي و ــو ســواد نخــلي وقيــل:  الحِ . وقــال أبــو عبــدهللا5بظهــر الســخالد مــري : دالســدير: ب

 .6السدير: النهر الذ   نا د

ــة الِحــريوِة مــن أورِض الِعــرواق...  ــِديٌري كــأوِمريي نوهــٌر بناِحيو ــم: دسو ــاج العــروس مــا نص وورد يف ت

ــ ــِديٌر: قوْ ٌ قيــل: سو قــد مولوــب عــف  ــذا النَّْهــِر. وو طلًقــا. وو : الّنْهــر مَش ــديرَش قيــل: السَّ يِف الِحــريوة مــن  وو

ـــوو بالفارســـّية اِســـْم ِدىلَّ  أو  نوـــازِل آِل املَشْنـــِذر وأوبِنيوـــتهمي وو َش ـــوو   كمو ب  أوو ثوو ـــعو ـــوو  شَش ثوو

ــم  أو  يِف الّصــحاح: وأوْصــلم بالفارســّية اِســْم ِدلو . وو ووت  ــداخو ــلَش الحــاِرّ   كمَش ــة ِمْث لو اخو دو ــاٌب مَش ِفيــِم ِقبو

: ا ــمِعي  ــالو األوص قو . وو ــنْيِ ــْم ِدل  أو بكَشمَّ ــلم اِس ــأون أوص ــيَّة ك ــِدير فاِرسو ــاب   كلسَّ ــووِ  ِقبو ــة يِف ثوو قَشبَّ

ِديٌرد الَشوا: سو روب فوقو . فأوْعربْتم الْعو يها اليومو الناسَش ِسِدىلَّ مو ِ ي الَِّتي تَشسو لوةي وو اخو دو  .7مَش

 ومن األمثلة عف داللة الخصوص قول القتَّال الكول :
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 1عل من العرين أسرتة حمر  اوال موقفي بالعرج حت  أجنه

ــة بــن الوليــد عــن كعــب:  االعــرج  واد مــن نــواحي الطــائف. ويســتفاد ذلــك مــن حــديث بقيَّ

اِد   جِي أوْو وو ـــــرو اِد  الْعو ِري أوْو وو ـــــجو اِد  الشَّ ـــــأونِْفيِهْم إِىلو وو ـــــاِقي فو ـــــ الْبو ْاِ ـــــرَش إِىلو الْعَش أونْظَش د...وو

ِرد ْرعو  . 4وقيل: دجبل بطري  مكة و و أول تهامةد .3. وقيل: دموضع قبل الطائفد2الْعو

 القتَّال الكول : وما نظمم

 5ختصالهاإ عر  جانبيم يَش  ِخ بذ  العَش  هامقيلَش  األرا و  أفنانو  عَش بَّ تو تو 

 العخ  واد من أودية العقي  من نواحي املدينة املنورة. واذ

 قول القتَّال الكول : ومن ذلكي

 6ذا بقرِ  لنو بو قْ واستو  نيِ لو حْ فو   و نكَّ يا  ل تراءج بأعف عاسم اعنٌ 

 اذو البقر  واد بني أخيلة الحم  حم  الربذة.

 القتَّال الكول : وما نظمم

ْبٌس فأصبحو منهمَش  الًيا مل يَشوردِ   وتطايرْت عو وا ن خو  7واد  الدَّ

ــال  اواد  الــدوا ن  لعلــم واد قريــب مــن منــازل قبيلــة عــبسي ومل يســتهِد شــارح ديــوان القتَّ

 ضعم الدقي . وجاء يف رواية ياقوت الحمو  يف معجم البلدان: إىل مو 

لت عبٌس فأصبح خالًياد  8دواد  ضئيدة عافًيا مل يَشوردِ  وتحمَّ

  

                                                           

 .81  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 1

 .083  ص 9  جايفت بنلام ي    ءد   - 2

 .913  ص 91  ج تفسا  ايق ري  - 3

 .10  ص 9  جايتفسا  اي ظ    - 4

 .  91  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 5

 .  50  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 6

 .  80  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 7

 . اي ء ا .80  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 8
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 لسليك بن السلكة:ل ومنم

 1وتحتام حويت النهاب من قضيبو   بحمد هللا وامرف  و دّلني

 اقضيب  واد باليمن ملراد. اتحتم  موضع باليمن.

 :بدة بن الطبيبولع

باِيض   ان  مري عانيك يَشعت َش   وقلتَش لمَش يوًما بواد  مَش  2أال كل  عو

ـــي موضـــع وراء  ـــم نســـبي و  ـــايضي وإلي ـــع يف موضـــع يســـم  مب ـــايض  واد يق اواد  مب

 الد ناء يف ديار بني سعد بن زيد مناة بن  يم. ويقال لم اأبايض  بالهمز .

 : عبدة بن الطبيب وما نظمم

وا ة  وأكوارنا بالجوو جوو جَش لَّ َش  ذو سو  3بحيثَش يصيدَش اآلبدات العو

ــواذة ي يقصــد بهــا واديًــا يف بــود  ــيم.  ــواذة بضــم والاجــو جَش جــو: مــا اتســع مــن األوديــة. ودجَش

 .4أولم وبالذال املعجمة عف وزن فعالة موضع أراه يف بود بني  يمد

 حاجز بن عوف األزد : وما نظمم

لويِب مواردهَش بني ا  فإما تقظ سمراء  نع زائًدا صو وعَش  5ألوحو

ليــب  مــن أكــرب أوديــة املــاء العــذب يف بــود ز ــران يف تهامــة. ويشــتهر بجريــان املــاء فيــم  اعَش

 عف مدار العام. ويصب يف البحر األحمر.

ااألحــص  داألحــص بالصــاد املهملــة عــف وزن أفعــل واد لبنــي تغلــب كانــت فيــم بعــض 

  وقائعهم مع إخوتهم بكري قال مهلهل بن ربيعة: 

                                                           

 .  18  ص داةا  ايسلاك ي  ايسلك  - 1

 .50  ص  ل  ءيد  ي  ايرياب ا اا اي ية    - 2

 .  58  ص  ل  ءيد  ي  ايرياب ا اا اي ية    - 3

   ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ةاي ةاضرر ءيررد  يرر  ءيررد ايل ارر  اييكرر   األبنديسرر    - 4

 .830 هر  ص9830  ءءيم ايكتب  يا ةي  0 صرفا ايسقء  رت قا : 

 .  959  ص  ل ا   ءهلاة أ  د    د ءياد   - 5
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عِس   د  األحصو لقد سقا  من العدجوا  1دفيض الدموه بأ لم الد 

 أل خراد الهذيل: وما نظمم

 2وائلالسَّ  يف عميمِ  اآلباءِ  روهَش فَش    لية  ين أو بطن حو مذاه من الرّسّ 

احليـــة  واد يف تهامـــةي قـــال عنـــم الزمخاـــ : دحليـــة واد  بتهامـــة أعـــوه لهـــذيل وأســـفلم 

 األودية الفاصلة بني حدود القبيلتني كنانة و ذيل. . ويعد  ذا الواد  من3لكنانةد

 تأبَّخ رشإا:لو 

 4ااينو وو عو ًوج فو بو  نْ مِ  أيسرو  ريَش افِ صو عو   ْت رو فَّ نو و تو عَش دْ تو  صو وْ العو  تَش عْ مِ ا سو وملَّ 

 ابوج  واد كبري حتد من أعايل جبال الحجاز وحر بنجد إىل أن يصب يف واد  تربة.

 لشنفرج:ول

 5رج مل تحذرينيوبيضان القَش  قو   لِ بني جبا إذا أصبحتَش 

اقــو  واد يقطــع الطريــ  تدخلــم امليــاه وال تخــرجي و ــو منــزل للقاصــد إىل املدينــة مــن 

 .6الب ة

  الهمداين:برَّاقة عمرو بن لو 

                                                           

   ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ةاي ةاضرر ءيررد  يرر  ءيررد ايل ارر  اييكرر   األبنديسرر    - 1

 .999ص 

م  رر  . ايل ررام:  ررء اءررت035  ص اي ررل ا  ايصررلءياك فرر  ايلصرر  اي ررءهل  اةسررش خلاررش  - 2

 ايبنيي ف  سةامم اي ر   ةايسةامم األ ءك  ايت  تسام يءي ء .

  ت قاررر :    رررد أيرررة ءرررء ةد  اي يرررءم ةاأل كبنررر  ةاي ارررءه   رررةد يررر  ء ررر  اي  خ ررر     - 3

 ل ررررم . .ةابنظرررر : اررررء ةي اي  ررررة   11م  ص 0339اي  ارررر   يلبن رررر  ةايتة ارررر    ايقررررءه    

 .089  ص 0  جاييلدا 

ا ةأخي - 4  . يةى: ةاد.095 -098  ص ء هداةا  تشير  ّ  

 .  91  ص داةا  اي بنف ى - 5

 .899  ص 8  ج ل م اييلدا اء ةي اي  ة    - 6
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 1يوحِ وً مَش لو طو  م  ائِ شو بو  وو جو فو   م  يْ ضو  ن  طْ بو بِ  ودِ نَش الكَش نو مِ  فتَش رو عو 

مجــاور لجبــال  ــذيلي وجــاء يف معــامل مكــة التاريخيــة اضــيم  واد  بــالقرب مــن مكــة املكرمــة 

ــاق  ف ــا يف دَش ــامل ميا ه ــن الش ــْروان م ــاور عو ــذيل تج ــال له ــرواب: جب ــم: دالكو ــا نص ــة م واألثري

 .2وضيمي ولها شعاب بهذا االسم يأخذ ا طري  بني تهامة والطائفد

 صخر الغي الهذيل : لو 

يْنو إىل مو  رو  3افو وْ جَش وً رو حْ بو   رِ هدِ يو  لو يو لْ يو بِ   ة  قو يْ إىل عومو

ــم : ــل  ويس ــفراءد ايلي ــِةي 4دواد  الص ــاِة التَّْحِتيَّ ثونَّ ــرواِر الْمَش ــلَش ِبتوكْ ــرل: ديولْيو ــبود  الح ــال ال . ق

ــفو  ــ َش عو ــْفرواِء يَشطْلو اِد  الصَّ ــانو وو ــووج  ووكو ْص ِة الْقَش ــْدوو ــا يِف االْعَش ــِذ  ذوكورْنو ــنَّصو الَّ ــاءو يِف ال ِم. جو ــوَّ ال وو

ــ لِِم الَّ ــْد يَشْعــروفَش أوْســفو ــْم يوعَش لو ي وو ــْدر  اِد و بو ْم وو ــهَش ــْومو بوْعضَش يِم الْيو ــمو ــْد يَشسو قو ي وو ــلو ــْدِر اْســمو يولْيو ــر  ِببو َش ِذ  حو

د ــلو ــمَش يولْيو ــل يف 5اْس ــدري ب ــواد  يف مــزوة ب ــد موضــعم: دوجــاء ذكــر  ــذا ال ــل يف تحدي . كــام قي

ــد مكــان قــريخ مــن املعركــة. وكــان واد  الصــفر  ــدري يف تحدي ــ  عــف أســفلم معركــة ب اء يطل

 . 6الذ  حّر ببدر اسم يليلي أو واد  بدر. ومل يعد يعرف اسم يليلد

قــال البكــر : ديليــل: بفــتح أّولــمي وإســكان ثانيــمي بعــده يــاء أخــرج مفتوحــة. قــال أبــو بكــر: 

 . وقال : دوبطن 7 و موقف من مواقف الحّج. وقال الّزبري:  و واد يدفع ىف بدرد

  

                                                           

يررر  يّ ا ررر  اي  ررردابن   ررر   خضررر    اي ءهلاررر  ةاإلسرررلم:  ةء ررر  ررر اش  اغرررب ءلةبنررر    - 1

 .95ص   سا ت  ة ل ه

  دا   كرر  9  رارر  لررءيم  كرر  ايتء اخارر  ةاألر ءررءت  يرر  غارر  يرر   ةارر  ايرريلد  اي  يرر    - 2

 .003م  ص 9113يلبن   ةايتة ا    ك   

 . 99  ص 0  جداةا  اي ذياا  -3

 .080  ص 0  ج ل م اييلدا اء ةي اي  ة    - 4

رر   ءررءت  يرر  غارر  يرر   ةارر  ايرريلد  اي  يرر    - 5 اَّ َية  رراَ    ايبنَّ رر   ف رر  ايسل    ل ررم اَيَ َلررءي م  اَيُ َغَ اف اَّ

 .001م  ص 9110    ك  اي ك       دا   ك  يلبن   ةايتة ا9ر

اب   - 6   دا  ايقلررم  ايرردا  9  راي لررءيم األرارر   فرر  ايسرربن  ةايسررا     ررد يرر     ررد  سرر  ُ رر َّ

 .039هر  ص 9899يا ةي   -د    -اي ء ا  

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 7

 .9011  ص 8  جةاي ةاض 
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ني بـدر وبـني العقنقـل الكثيـب الـذ  خلفتـم قـريخ. والقليـب ببـدر  ـو الواد   ـو يليـلي وبـ

 .  1ىف العدوة  الّدنيا من بطن يليل إىل املدينةد

يف تعليقــم عــف موضــعني وردا يف البيــت الــذ  نحــن بصــدد تفســري معانيــم: دوكــذلك  وقــال

ــا ــذ  يصــّب ىف البحــر  ن ــلي ال ــن واد  يلي ــاء عــف فرســخني م ــون بامل ــاري ويؤت  . ســكّان الج

ــل يصــّب ىف ميقــةي  ــد رحمــم هللاي  ــذا قــول الّســكوين. والصــحيح أن يلي ــو عبي ــف أب قــال املؤلّ

ــعمد ــنّي ىف موض ــا ب ــف م ــري ع ــّب ىف البح ــة تص ــاعر 2وميق ــة الش ــدج معرف ــري إىل م ــام يش . م

 باملواضع ومدج قربها وبعد ا من بعضها بعًضا.

ــل: موضــعي و  يأمــا الزمخاــ  قيــل: جبــلي وقيــل: واد فحــدد موضــع ايليــل  مبــا نصــم: ديلْي

ــلد ــدر والعقْنق ــني ب ــاء مفتوحــةي 3ب ــم الســكوني وي ــالفتح ث : ب ــلَش ــو : دأولْيو ــاقوت الحم ــال ي . وق

والم أخــرجي ويقــال: يليــلي أولــم يــاء: موضــع بــني واد  ينبــع وبــني العذيبــةي والعذيبــة: قريــة 

 .4بني الجار وينبعي وثم كثيب يقال لم: كثيب يليلد

ــة ال ــنوحــظ مــن خــول األمثل ــة الشــاعر القتَّ ال الكــول أكــي شــعرية الســابقة يف  ــذا املبحــث عناي

مــن مــريه مــن الشــعراء بــذكر مواضــع اآلبــار وأســامئهاي يف داللــة الخصــوص أكــي مــن داللــة العمــومي 

ــة يف  ــاريس الجغرافي ــع التض ــام مبواض ــة وإمل ــف معرف ــان ع ــول ك ــاعر الك ــف أن الش ــذا ع ــدل   وي

ــا ــاعًرا ص ــان ش ــم ك ــةي وأن ــة البادي ــذه املعرف ــم   ــان لدي ــا ك ــةي وإال مل ــقاه البادي ــال يف أص حب ترح

الغزيــرة باملواضــع وأســامئها إزاء مــريه مــن أقرانــم الشــعراء الصــعاليكي مــع أن البيئــة واحــدة لــديهم 

جميًعــاي و ــي البيئــة الصــحراويةي ويتضــح  ــذا العلــم لــدج القتــال الكــول مــن خــول أشــعاره التــي 

  ا وييًحا.عربت عن ذلك تعبريًا واضحً 

                                                           

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 1

 .000  ص 9  جةاي ةاض 

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد ءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 2

 .056  ص 0  جةاي ةاض 

  ت قارر : أ  ررد ءيررد أل كبنرر  ةاي اررءهاي يررءم ةا   ررةد يرر  ء رر ة يرر  أ  ررد  اي  خ رر     - 3

 .008م  ص 9111ايتةاب ءةض  دا  ايفضال  يلبن   ةايتة ا   ايقءه    

 .081  ص 9  ج ل م اييلدا اء ةي اي  ة    - 4
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ــعَش  -1 ــيَش ــاء. اءون املو ــني امل ــم يف لســان العــرب: دالعــني: ع ــن معاني ــو  اعــني  وم ــن الجــذر اللغ : و ــي م

والعــني: التــي يخــرج منهــا املــاء. والعــني: ينبــوه املــاء الــذ  ينبــع مــن األرض ويجــر ي والجمــع أعــني 

 .1وعيون. ويقال: مارت عني املاء. وعني الركية: مفجر مائها ومنبعهاد

ــن  ــكيوم ــن أ ــم  ذل ــوس م ــد الق ــدةي وتع ــوس ذات الصــناعة الجي ــول الشــنفرج و ــو يصــف الق ق

 األدوات الحربية وأكي ا فاعلية وجدوج يف إصابة األ داف البعيدةي فيقول:

كإرنان الشجيو وتهتفَش  ترن    اهريةٌ  من نبع  أل   وحمراءَش 
2 

 ويف رواية أخرج:

الشجيو وتهتفَش  كإرنان ترن    من نبع  أل  اهريةٌ  وصفراءَش 
3 

ــا يف  ــع  ن ــاء النب ــوفي وج ــذف املوص ــفة ويح ــذكر الص ــاي في ــح ب ــوس بلونه ــمي الق ــاعر يس فالش

 سياق العموم دون تحديد مكان دقي  أو اسم  محدد للعني وموضعها.

 الشنفرج: يف بيتوأشار بعض الشعراء إىل النبعي كام 

طواةِ   بعة  عف خوط نو عليم نسار ة  دحرجِ  وفوق  كعرقوِب القو  4مَش

ــعار مي  ــدران يف أش ــان والغ ــاء والقيع ــون امل ــع عي ــذكر مواض ــعاليك ب ــعراء الص ــة الش ــظ عناي نوح

 وتعد  ذه املواضع من أصل بيئتهمي ومن أ م موارد الحياة لديهم.

 البحر ومتعلقاتم واأللفاظ الدالة عليم:  -2

  

                                                           

    ءد  )ءا (.يسء  ايل باي   بنظة    - 1

دارررةا  اي ررربنف ى ةالاررر  ايسرررلاك يررر  ايسرررلك  ؛ ررررلم  ررر ب  58دارررةا  اي ررربنف ى  ص  - 2

 .990م  ص 9110  ايدا  ايلءي ا   9  را   ي َّ ةء  ة ي

 .039  ص اي ل ا  ايصلءياك ف  ايلص  اي ءهل  اةسش خلاش  - 3

 .  83  ص داةا  اي بنف ى - 4
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ن  ــذا ال يعنــي عــد البحــر مــن املــوارد الطبيعيــة خــارج بيئــة الشــعراء ســكان البــواد ي لكــي

ــدًدا  ــذلك نجــد أن ع ــل والرتحــالي ل ــاتهم التنق ــة حي ــمي فمــن طبيع ــتهم ل ــم أو رؤي ــرفتهم ب ــدم مع ع

ــالبحر  ــة باإلشــارة إىل األشــياء املتعلقــة ب مــنهم اســتعمل لفــظ البحــر يف شــعرهي إمــا ياحــة أو كناي

 واملرتبطة بتكوينم.

يف  يائد الشــعراء الصــعاليكعليــم مــن قصــ وقفــتمــا  يف يجــد مــن توايــف البحــر بلفظــم ال ــيحوأ 

 قول قيس بن الحدادية:

 1من الحر ذو طمرين يف البحر كاره فام زلت تحت السرت حت  كأنني

 :وما نظمم

 2بأجود سيًبا منم يف كل محفل فام البحر يجر  بالسفني إذا مدا

 :حاجز بن عوف األزد  مواًفا لفظ البحر كعومة جغرافية للداللة عف املكان وما ورد عند

 3عشية بني الجرف والبحر من بعر   أال  ل أل ذات القوئد فّريت

 تأبَّخ رشإا يصف توطم أمواج البحر و يجانم: وما نظمم

 4إذا فاض منم أوٌل جادو آخرَش   يجم  جموم البحر طالو عبابم

حـر الهمـداين يف صـورة شـعرية ممتـدة عـف ثوثـة أبيـات  يصـف فيهـا الببرَّاقـة عمـرو بـن  وما نظمـم

ــالح األجــاجي  ــاء امل ــاب امل ــي تشــ  عب ــم وصــف الســفينة الت ــارهي ث ــن تي ــم وخــوف املــوح م و يجان

 حيث قال:

 و ل يل من ركوِب البحِر ناجِ   أال  ل للهموم من انفراجِ 

ا  عف ثبج  من امللحِ األَشجاجِ   يش   املاءو كلكلها ملحإ

  

                                                           

 .090  ص    ل   اس ي  اي دادا  ءتم صءي  ايضء   - 1

 .095  ص    ل   اس ي  اي دادا  ءتم صءي  ايضء   - 2

 .  966  ص لاة  ل ا   ءهأ  د    د ءياد   - 3

ا ةأخيء ه - 4  .10  ص داةا  تشير  ّ  
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 1نعاٌج ير ني إىل نعاجِ   كأنَّ قواذف التيَّار فيها

 صخر الغي الهذيل:ليف وصف السفينة  و 

 2سفائن أعجم مايحنو ريفا كأنَّ تواليم باملو

فشــبم الشــاعر أواخــر الســحب املرتاكمــة الثقيلــة التــي يتــواىل بعضــها يف إثــر بعــضي بســفائن أعجمــي  

رست إىل بعـض السـواحل فـأوقرت مـن صـادراتم. و ـو تشـبيم مـن خـارج بيئـة الشـاعري حيـث إنهـا 

 اثنني خارج بيئتمك األول البحري والثاين تجارة األعاجم. تضمنت عن ين

ـــةي  كـــام واـــف بعـــض الشـــعراء متعلقـــات البحـــر يف صـــور م الشـــعرية عـــف ســـبيل الكناي

شــبكة صــيد الســمكي ويطلــ  الشــعراء  ــذا الوصــف يف ســياق املثــل  ككتــوايفهم اكفــة الحابــل  أ 

ــ ــارج بيئ ــن خ ــورة م ــي ص ـ ي و  ــع يف الـا ــداه ووق ــت ي ــن علق ــل م ــكنوا لك ــذ  س ــعراء ال ة الش

 عبدة بن الطبيب: ما نظمم ومن ذلكيالبواد . 

 3وقد علقت يف كفة الحابل اليد تداركت عبدهللا قد ثّل عرشم

 لقتَّال الكول  يف املعن  نفسم:لو 

 4عف الخائف املطلوب كفة حابل كأن بود هللا و ي عريضة

 لحبالة.الكفة: حبالة الصيد أو الشبكة. الحابل: الذ  ينصب ا

ــدحي  ــر وامل ــر يف دالالت الفخ ــظ البح ــف لف ــعراء تواي ــتطاه الش ــكيواس ــن ذل ــم وم ــا نظم ــاعر  م الش

 قيس بن الحدادية:

 5بأجود سيًبا منم يف كل محفل فام البحر يجر  بالسفني إذا مدا

ــني كرمــم وســخائم وكــرم وســخاء  ــم يقــارن ب ــل إن ــم يســب  صــفات الكــرم عــف املمــدوحي ب حيــث إن

  القتَّال الكول: بيت ومن ذلكيوًحا أجود وأكرم من البحر. البحري فيجد ممد

                                                           

يررر  يّ ا ررر  اي  ررردابن   ررر   خضررر    اي ءهلاررر  ةاإلسرررلم:  ةء ررر  ررر اش  اغرررب ءلةبنررر    - 1

 .13ص   سا ت  ة ل ه

 .  030  ص اي ل ا  ايصلءياك ف  ايلص  اي ءهل  اةسش خلاش  - 2

 .09  ص  ل  ءيد  ي  ايرياب ا اا اي ية    - 3

 .  11  ص ايقتَّءم ايكلي داةا   - 4

 .095  ص    ل   اس ي  اي دادا  ءتم صءي  ايضء   - 5
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 1إن البحور ترج لهن رشائعا  بحًرا تنازعم البحور  د  

ــف الشــاعر البحــر يف ســياق مــدح الكــرم والســخاء عــف املمــدوحي وقــال  ــذا البيــت مــن  حيــث واّ

 قصيدة طويلة مدح بها عبدهللا بن حنظلة الكول.

ــة ا ــن األمثل ــا م ــعر واردة الحظن ــا يف الش ــم وتوايفه ــر ومتعلقات ــعراء للبح ــتعامل الش ــابقة أن اس لس

يف أكي مـن موضـع يف قصـائد مختلفـةي عـف الـرمم مـن اعتبـار البحـر مـن العنـاي الطبيعيـة خـارج 

بيئــة الصــحراء التــي يســكنها الشــعراء الصــعاليكي ويــدل اســتعاملهم عــف اتســاه أفــ  رؤيــتهم إزاء 

ــة بأ ــاي الطبيع ــف عن ــن تواي ــنهمي لك ــرأج عي ــن م ــدة ع ــد بعي ــي تع ــ  الت ــة حت ــكالها املختلف ش

إدراجهــا ضــمن القصــائد يشــري إىل رؤيــتهم لهــا وزيــارة أماكنهــاي خصوًصــا أن حــدود الباديــة العربيــة 

تنتهــي عنــد حــدود البحــار والخلجــاني ويتضـــح ذلــك مــن الرســوم الجغرافيــة املحــددة لهـــذه 

 املنطقة.

ــا:  -3 ــار ومتعلقاته ــ ي جــاء يف لســان اآلب ــبي أنث ــح: القلي ــأر: الب ــا نصــم: دب ــ  البــح م العــرب يف معن

والجمــع أبــملر بهمــزة بعــد البــاء مقلــوب عــن يعقــوبي ومــن العــرب مــن يقلــب الهمــزة فيقــول: 

آباري فـإذا كـيتي فهـي البئـاري و ـي يف القلـة أبـؤر. ويف حـديث عائشـة: امتسـل مـن ثـو  أبـؤر 

بعضــها بعًضـا:  ـو أن ميا هــا تجتمـع يف واحــدة  حـد بعضـها بعًضــاك أبـؤر: جمـع قلــة للبـح. ومـد

ــذيب:  ــمك ويف الته ــف وجه ــمع ع ــوب ومل يس ــاري مقل ــا: األب ــحةي وحافر  ــي الب ــاةي و  ــاه القن كمي

وحافر ــا بــأآرك ويقــال: أبــارك وقــد بــأرت بــحًا وبأر ــا يبأر ــا وابتأر ــا: حفر ــا. أبــو زيــد: بــأرت 

 .2أبأر بأًرا حفرت بؤرة يطبخ فيهاي و ي اإلرةد

ــيمي ي ــة التعم ــة التخصــيص دون دالل ــار يف شــعر الصــعاليك حضــور دالل ــف اآلب ــب عــف تواي غل

 الشاعر عبدة بن الطبيب: نظمم فيامكام 

 3 علو سو  من الرسو  إكاٌم وقيعانٌ  هاونو دَش  مادانو بيًنا أو رو مَش  ْت لَّ حو وو 

  

                                                           

 .  61  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 1

    ءد  )يش (.يسء  ايل باي   بنظة    - 2

 .  55  ص  ل  ءيد  ي  ايرياب ا اا اي ية    - 3
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 . وقـــال يـــاقوت1امبـــني  قـــال البكـــر : دمبـــني: بـــح معروفـــة و ـــي مـــن ميـــا هم املشـــهورة

ِبــنٌي: بالضــم ثــم الكرســي وآخــره نــوني مــن أبــان المــء يبــني فهــو مبــني أ  اــا ر:  كالحمــو : دمَش

ــعد ــم موض ــو : د2اس ــاقوت الحم ــال ي ــادان: ق ــر يف  . ورم ــرب: جف ــّم ع ــاد ث ــة رم : تثني ــادانَش رومو

 .  3الطري  لبني املرقع من بني عبد هللا بن مطفان عند القصيمد

ــ ــيص املوض ــف تخص ــاعر ع ــز الش ــظ تركي ــارة نوح ــافة إىل اإلش ــةي باإلض ــميتم الحقيقي ــذكر تس ع ب

ــر  ــرب جف ــارة إىل ق ــف اأو  يف إش ــرف العط ــتعامل ح ــح باس ــان الب ــح مك ــر يوض ــع آخ إىل موض

 رمادان من بح مبنيي و ي إشارة ذكية أحسن الشاعر توايفها.

 لقتَّال الكول :ول

 4ننيَش بهن جو  ات  ريَّ ذَش  وبحِ  مرة  ومو  جامِ ما بني الرو  سق  هللاَش 

أن  ــذا البــح مســترتة  كابــح ذريــات  بــح مــاء مشــهور بــني الرجــام وممــرةي ووصــفم بــالجنني أ 

ــره:  ــامليم ىف آخ ــمي وب ــام بكرســ أّول ــر : دالرّج ــال البك ــام ق ــام ك ــفم. والرج ــذ  وص ــا ال يف موقعه

ــةد . وقــال الزمخاــ : دالرجــام: جبــل طويــل أحمــر لــم رداٌة 5جبــل مــذكور محــدد ىف رســم حيّ

ــا نســميها الرجــام وليســت بجبــل 6يف أعراضــمد . ودقــال العــامر : الرجــام  ضــبات حمــر يف بودن

ــدد ــة 7واح ــف ثوث ــر ع ــتطيل أحم ــل مس ــابي جب ــام: ككت ــمهود : دالرج ــدين الس ــور ال ــال ن . وق

عاــ مــيوً مــن حيــة عــف طريــ  أ ــل أضــا ي ويف مربيــم مــاء عــذب يقــال لــم الرجــامي ولــيس 

 .8راضم نزل جيخ أل بكر أيام الردةدبينم وبني طخفة إال طري  ثنيةي ويف أع

  

                                                           

تل م  رر  أسرر ء  ايرريلد  ل ررم  ررء اسررءيررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر    - 1

 .  830  ص 0  جةاي ةاض 

. ةابنظررر : ايررر   ررر ءمم ايقرالررر  اييغرررداد   50  ص 5  ج ل رررم اييلررردا ارررء ةي اي  رررة    - 2

 .9006  ص 0  ج  اصد اارلع ءلا أس ء  األ كبن  ةاييقءع

 .66  ص 0  ج  ل م اييلدا اء ةي اي  ة    - 3

 .  19  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 4

 ل ررم  ررء اسررتل م  رر  أسرر ء  ايرريلد يررد   يرر  ءيررد ايل ارر  يرر     ررد اييكرر   األبنديسرر   ء - 5

 .601  ص 0  جةاي ةاض 

 .953  ص اي يءم ةاأل كبن  ةاي اءه   ةد ي  ء  ة ي  أ  د اي  خ      - 6

 .09  ص 0  ج ل م اييلدا اء ةي اي  ة    - 7

ةفررء  ايرردا  أيررة اي سرر  ايسرر  ةد    ءلرر  يرر  ءيررد   يرر  أ  ررد اي سرربن  اي ررءفل   بنررة  - 8

 .91  ص 8هر  ج9891  دا  ايكتب ايلل ا   يا ةي  9  رايةفء  يشخيء  دا  اي صرفا
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 رواية ثانية للبيت نفسم:ويف 

 1ثنيدو  ضِب و َش  وبح دريرات   ة  رو مْ ومو  طونِ ما بني الشّ  سق  هللاَش 

ــاء فعــو  ــمي عــف بن ــمي وضــّم ثاني ــطون: بفــتح أّول ــاالشــطون  دالّش ــح مــذكورة ىف رســم حيَّ . 2ةدل: ب

ل عظـيم يف ناحيـة الوضـحي وعنـده مـاء يقـال لـم . ودشـعر: جبـ3وقيل: دالشـطون: بـح بناحيـة شـعرد

ــا الشــطوني 4الشــطوند ي وبه ــوب  ــن ك ــر ب ــي أل بك ــن بن ــاص  م ــي وق ي و ــي لبن ــم : ددار ســعر  . ومن

 .5بحبلنيد كو ي بٌح زوراٌء يستق  منها بشطننيي أ 

-أمــا اممــرة  فقــال ابــن الفقيــم فيهــا: دممــرة: مــن أعــامل املدينــة عــف طريــ  نجــد أمزا ــا النبــي 

. وقــال ابـن شـامئل: دممــرة: منهـل مــن منا ـل طريــ  6عكّاشـة بــن محصـند -صـف هللا عليـم وســلم

وســامه ابــن ســعد اممــر مــرزوق   . وقــال الســمهود : دممــرة:7مكــةي فصــل مــا بــني تهامــة ونجــدد

ــاِت 8بغــري  ــاءي قــال: و ــو مــاء لبنــي أســدد طَّ حو ــٌة ِمــْن مو طَّ حو . وقــال الــبود  الحــرل: دممــرة: ِ ــيو مو

ــ ْســلِحِ الْحو الْمَش ــرْيوة  وو ــنْيو عَششو ــر  بو َش ِقيــِ  ِحــنيو حو اِد  الْعو ــوو ـِقيَِّة لِ ْـ ِة الاَّ ــفَّ ــفو الضو ــِدحًا عو ــيو قو لو  اجو الِْعرواِق ــامو شو

د رواِحلو كَّةو عوفو ِستو مو ِْقيو مو رشو
9. 
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رو   ــراتدابــح دريــرات  قــال يــاقوت الحمــو : دبــح دريــرات:  ــو بــح مــاء يف موضــع يقــال لــم دَش . 1يْ

ثِـنٌي: بفـتح أولـمي وكرسـ ثانيـمي ويـاء مثنـاة مـن تحـتي وآخـره  وادثني  كـام قـال يـاقوت الحمـو : ددو

 .2ادنون: اسم جبلي يقال: دثّن الطائر تدثينً 

حيــث يــدعو الشــاعر بالســقيا مــن حــدود قبيلــة بنــي كــوب االشــطون  إىل حــدود قبيلــة بنــي أســد 

ات إىل املوضـــع الـــذ  فيـــم جبـــل دثـــنيي و ـــذان اممـــرة  إىل املوضـــع الـــذ  يتضـــمن بـــح دريـــر 

ــا ملوضــعيهام  ــًدا دقيًق ــذكر املؤرخــون تحدي ــم مل ي ــد أن ــةي بي ــرة العربي ــبم الجزي ــياماملوضــعان يف ش  ف

 عليم من مصادر. وقفت

 القتَّال الكول: ما نظممومن داللة التخصيص 

ةو أو القيتهم باملناسك  لعمر  لحية من عقيل  لقيتهم طْمو  3بخو

طْ  ــي يف اخو ــا   ــاي وإر ــرف جهته ــي ال تع ــة الت ــار املدين ــن آب ــة: م ــح خطم ــن رشَّاب: دب ــال اب ــة  ق مو

ــةد ــن املدين ــانوا يســكنون العــوايل م ــة مــن األوسي وك ــي خطم ــاقوت الحمــو : 4مســاكن بن ــال ي . وق

ــم يف  ــل يصــب رأس : جب ــةَش طْم ــة... وخو ــف املدين ــع يف أع ــم: موض ــكني ثاني ــمي وتس ــتح أول : بف ــةَش طْمو دخو

ــال ــكد واد  أوع ــن الحائ ــال اب ــذا ق ــرجي ك ــة  5وواد  الق ــم ابخطم ــا أن الشــاعر ال يقصــد بقول . ورمب

ــح  ــع اب ــم املوض ــم  باس ــح املس ــمن الب ــذ  يتض ــع ال ــد املوض ــا يقص ــاي وإر ــا إليه ــي أرشن ــح الت الب

خطمــة ي بيــد أن مــا يــرجح تأويــل مــا ذ بنــا إليــم يف أن الــراجح أن يكــون التقــ  بــبعض بنــي عقيــل  

مــة حيــث املشــهور أن اللقــاءات كانــت تــتم يف مواضــع امليــاهي ألن  ــذه عنــد بــح موضــع خط

 املواضع تعد عومات مميزة للمنطقة خصوًصا يف البواد .

كــام أل بعــض الشــعراء عــف ذكــر املوضــع الجغــرايف الــذ  يتضــمن آبــار امليــاه ومــدرانهاي كــام يف 

 قولم القتَّال الكول:
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وىل الرَّداه  1رْسَش  ا البَش رو أوقو  رَّانو نواعمَش من مو  كأنَّها طووالعَش ِمن حو

ــي  ـة لبن ــ  الب ـ ــزاره و ــي عــف طري ــل وامل ــار والنخي ــون واآلب ــرية العي ــاء كث ــة منَّ ــرَّان  قري ام

  ول.

ــة  ــحراوية املتعلق ــة الص ــردات البيئ ــون مف ــعراء يواف ــض الش ــدنا بع ــا وج ــارة إىل أنن ــدر اإلش تج

ــة يف ح ــة مهم ــار مكان ــث إن لكب ــار يف شــعر مي حي ــةي باآلب ــرة العربي ــبم الجزي ــداوة يف ش ــاة الب ي

ــم  ــا نظم ــف م ــة التواي ــرز أمثل ــن أب ــاف. وم ــخ والجف ــنوات القح ــهم يف س ــوم معاش ــا يق فعليه

 حاجز بن عوف األزد :

 2بريطتي مرل محالمْ  تقيتَش   يخضلني كأينو  الدمعَش  فباتو 

حالــة: يخضــلني: يرشــنيي تقيــت: اتقيــتي الريطــة: ثــوب لــني مــن قطعــة واحــدةي مــرب: دلــوي امل

ــن  ــاعر م ــتفاد الش ــث اس ــاء. حي ــح امل ــون يف ب ــذ  يك ــدلو ال ــل ال ــا حب ــر  عليه ــي يتح ــرة الت البك

 متعلقات اآلبار ووافها يف شعره توايًفا دقيًقا ومتقًنا.

ــدج -8 ــل. الن ــدج: البل ــرب: دالن ــم يف لســان الع ــن معاني ــد   وم ــو  ان ــذر اللغ ــة مــن الج ــو لغ : و 

نديــةي عــف مــري قيــاس. ونــدج األرض: نــداوتها وبللهــا. والنــدج: مــا يســقخ بالليــلي والجمــع أنــداء وأ 

وأرض نديــةي عــف فعلــة بكرســ العــنيي وال تقــل نديــةي وشــجر نــديان. والنــدج: الكــألي ويقــال: النــدج 

نــدج النهــاري والســدج نــدج الليــلك ي ــبان مــثوً للجــود ويســم  بهــام. ونــد  المــء إذا ابتــل فهــو 

نــالنيي ومــا  كيتــم أيضــا تنديـة. ومــا نــديني منـم حء أ نـدي مثــال تعــب فهـو تعــب. وأنديتــم أنـا وند

 .3ما أصبت وال علمتد كنديت منم شيًئا أ 

 لقتَّال الكول:ل ومن ذلكي
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ودةٌ  قفرٌ  زنِ بالحو  وما روضةٌ  جَش  1هاها وصبيبَش دج ريحانَش حج  النَّ  مو

ــ دلو  ومنــم  مــا نظمــم أبــو صــخر الهــذيل يف وصــف إحــدج الريــاضي حيــث جــاء عــف ذكــر انجــاء ال

ــة  ــة الزمني ــة باملرحل ــا أن النجــاء مقرتن ــال الكــولي مــام يؤكــد لن ــأبخ رشإا والقتَّ كــام فعــل الشــاعران ت

 .2املسامة الدلوي و و دكوكبان مضيئان أحد ام شاميل واآلخر جنولد

زِم ط جفام روضٌة بالحو لـو  بعدو األباردِ   ا رةَش اليَّ ا انجاء الدَّ لوْتهو  وو

ا ا ال زوامو ج وعروارو احج  خَش ارِدِ   نَّدو رسَش وو ليواء مل يَشؤثر بها جو  3بعو

و ــو النــوه الثــاين مــن مراتــب املطــر بعــد -فهــو يصــف روضــة يف مكــان مَشاــف  أصــابها مطــر الــويل 

ــدلو املــؤخر   -الوســمي ــد اال ــدلوي و ــو يري ــوء ال ــزمن ن ــ  ب ــن الســحاب املســم  االنجــاء  املتعل م

ــذلك أصــاب ا ــربدي وك ــم بعــد ذ ــاب ال ــة ألن وقت ــويلي و ــي مبنطق ــدج شــجر ا وخزاما ــا بعــد ال لن

 لـم يسمع بها صوت أحد.

ــال الكــول وأبــو صــخر الهــذيلي حيــث إن األول أشــار إىل أن النــدج  نوحــظ الشــبم بــني مــا نظمــم القتَّ

 حج الريحاني واستعمل الثاين الفعل نفسم يف حج الخزام  والعرار.

ــوه الشــعراء بــني اســتعامل االســم ال ــيح  ومــن ذلــكيللنــدجي أو اإلشــارة إليــم بلفــظ االطــّل ي  وتنَّ

 قيس بن الحدادية:ل
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 1تصبِب املَش  دِ جَش الربَش  هرِ كظو  ضوٌل خو  خٌ دج فهو ساقِ النَّ  إذا اشتّد إر امَش 

 ل الخّراد الهذيل:أل و 

امىن نبذتَشها  2خوفو نًدج من آخر الليل أو ر مِ   ونوْعل  كأشوِء الس 

 : تأبَّخ رشإا يف املعن  نفسمول

بت طلًَّة   3خوف نًدج من آخر الليل مخضلو  طرحتَش لمَش نوْعوً من السَّ

 لشنفرج يف استدعاء توايف لفظ الندج :ول

فت منم بعدما سقخ النَّدج فَش  تعسَّ  4مامميلَش يخَّش عيلها املتعسو

ــفاتمي  ــرج أو ص ــامئم األخ ــول أس ــن خ ــدج م ــف الن ــا تواي ــتعملوأم ــد اس ــعراء  فق ــعاليكالش  الص

 لشنفرج:ل ومن ذلكييف اإلشارة إىل الندجي االطلَّ  

 5بريحانة ريحت عشاًء وطَشلَِّت   فبتنا كأن البيت حجر فوقنا

 تأبَّخ رشإا يف الفخر:ول

 6ما طلَّ فيم سامر وال جادا  أنا الذ  نكح الغيون يف بلد  

ــلو  يف ســياق  ســلب ــرمم مــن أن ســياق البيــت جــاء يف الفخــري جــاء اســتعامل االطَّ يي حيــث فعــف ال

 يذكر الشاعر أرًضا قفًرا ال ماء فيها وال مطر.
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ــة عــف الكــرم والســخاءي ونوحــظ يف  ــذا  ــدج دالل ــف الن ــد جــاء تواي ــب آخــر فق ويف جان

االســتعامل أنــم تضــمن تطــوًرا دالليإــا يف تحــول مفــردة اقــرتان الكــف بالنــدج مــن املعنــ  اللغــو  إىل 

 لشنفرج:ل ومن ذلكياملعن  الداليلي 

 1وند   الكفَّني شهٌم مدّل   نبني من مري بؤس  يابسَش الج

 لشنفرج  يف سياق الفخر واملدح:ول

رو حتَّ  إذا ما  2ذكت الّشعرج فربٌد وطول    شامٌس يف القَش

ــل  ــد   الكــفو  تشــري إىل بل ــب اللغــو  ان ــة للرتكي ــة املركزي ــا إىل أن الدالل تجــدر اإلشــارة  ن

لغويـــةي بيـــد أن الداللـــة الهامشـــية تشـــري إىل أن  الكـــف بقطـــرات املـــاء الصـــغريةي و ـــي داللـــة

اســـتعامل  ـــذا الرتكيـــب ال يكـــون إال يف ســـياق مـــدح الكـــرم والســـخاء. مـــام يجعلنـــا نوحـــظ أن 

ــة املركزيــة وأصــبحت أكــي شــيوًعا منهــا. و ــذا مــا ســنتناولم  ــة الهامشــية تفوقــت عــف الدالل الدالل

 بالتفصيل يف الفصل الثالث من  ذه الدراسة.
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 فصل الثالثال

 األلفاظ املتصلة باملاء ودالالتها
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 مدخل

 ومــن ذلــكيتــزداد أ ميــة عن ــ املــاء كلــام كــان شــحيًحا نــادًراي خصوًصــا يف البيئــة الجافــةي 

وتعــود بيئــة الباديــة العربيــة قبــل أن تتــوفر فيهــا اآلبــار االرتوازيــة وقنــوات امليــاه الصــالحة للاــب. 

 سببني اثنني:إىل اء بعن  املالصعاليك عناية الشعراء 

 أ مية املاء لكونم قوام العناي املكونة للحياة. -0

الجافـــةي خصوًصـــا مـــع عـــدم اســـتقرار الشـــعراء نـــدرة املـــاء بســـبب طبيعـــة البيئـــة  -7

ــنقلهم الــدائم يف البــواد ي مــام يجعــل عن ــ املــاء  الصــعاليك يف موضــع واحــدي وت

 عاموً مهامإ لوستقرار اآلين لدج موارده.

ـــا مختلفـــة لتشـــارة إىل املـــاء و قـــدحًا رب اســـتعمل العـــ أحوالـــم العلويـــة صـــفاتم و ألفااً

ــمي فخصصــوا لكــل حــال   ــا األفعــال املتعلقــة باســتعامل املــاء يف الاــب أو جريان واألرضــيةي وخصوًص

ــزًا يــدل عليــمي واســتعمل الشــعراء  ــذه األلفــاظ يف مواضــع متفرقــة يف قصــائد مي و ــو  ــا ممي لفظً

ــا ســنتناولم يف  ــذا ال ــا يف م ــاء ودالالته ــاظ امل ــة أللف ــف أ ــم االشــتقاقات اللغوي ــالوقوف ع فصــل ب

 شعر الصعاليك.

ذكـــر الثعـــالبي يف كتابـــم افقـــم اللغـــة  يف فصـــل: اتقســـيم خـــروج املـــاء وســـيونم مـــن 

ي  ي مــن النهــر: فــاضو ــر: انــبجسو جو ي مــن الحو ي مــن الينبــوه: نبــعو أماكنــم ي مــا نصــم: دمــن الســحاب: ســحَّ

ي  ــفو ــقِف: وك ــن الس ــذاكريِ: م ــن امل ي م ــكبو ــنِي: انس ــن الع ي م ــحو ــاِءي رش ــن اإلن ي م ــِة:  بو ــن القرب م

د ي من الجرحِ: ثعَّ  .1نطفو

ــيامو  ــعرية  ف ــوا د الش ــرز الش ــل أب ــاول تحلي ــأيت نتن ــا ي ــدج م ــتل ــائد  وقف ــن قص ــم م علي

التــي تضــمنت األلفــاظ املتصــلة باملــاء ومــدج موءمتهــا للداللــة والتأويــلي  الشــعراء الصــعاليك

ــي وردت إضــافة إىل ــاء بحســب الســياقات الت ــاظ امل ــداليل أللف ــم التطــور ال ــف أوج ــاء الضــوء ع  إلق

 فيها وذلك يف مبحثني اثنني.
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 شتقاقات املتصلة باملاء ودالالتهااالاملبحث األول: 

ــذه  ــعراء له ــف الش ــة تواي ــاء وكيفي ــاظ امل ــة أللف ــتقاقات اللغوي ــرز االش ــاول أب ــم نتن وفي

وفيقهم يف توايفهـــا ومطابقتهـــا للمعنـــ ي ونبـــدأ أوالً بلفـــظ االشـــتقاقات يف شـــعر مي ومـــدج تـــ

 االاب  عف النحو اآليت:

ــ  -0 ْ ــيوده: رشبو ب: الا  ــن س ــا. اب ــتَش أرشبَش رشبً ــرب: دالاــب: مصــدر رشب ــان الع ــة يف لس ــده لغ وتحدي

: اســٌم ملــ ــابَش : املاــوبَش نفســم. والاَّ ــبَش : رشيعــةَش النهــري واملواو ــبَش ــا. واملوْاو بً ا يَشاــب. املــاء ومــريه رشَش

ِب. واملــاء الاــوب والاــيب: الــذ   ــب. والاــوب: مــا رشَش ضــ  فإنــم يقــال فيــم: يَشاو وكــل  حء  ال حَش

بــني العــذب وامللــحي وقيــل: الاــوب: الــذ  فيــم حء مــن عذوبــةي وقــد ياــبم النــاس عــف مــا فيــم. 

ــ ــد تاــبم البه ــد حورة ي وق ــاس إال عن ــيس ياــبم الن ــةي ول ــم يف العذوب ــل: والاــيب: دون ائمك وقي

 .1الايب العذبك وقيل: املاء الاوب الذ  يَشابد

ــ  الاــب  ــةي فتعل ــد الشــعراء الصــعاليك يف مواضــع ســياقية متنوع وجــاء لفــظ الاــب عن

ــف  ــم إن تواي ــرية. ث ــا كث ــة أحيانً ــبيل الكناي ــف س ــاي وع ــدم حيًن ــاي وبال ــالخمر حيًن ــاي وب ــاء حيًن بامل

ا للســياق الن"ــ الــذ  وردت فيــمي ســواء مــن حيــث الشــعراء للفعــل ارشب  ومشــتقاتم جــاء موافًقــ

ــتعامل  ــة االس ــن موافق ــعر ي أو م ــوزن الش ــة ال ــبة إلقام ــاظ املناس ــار األلف ــروىل واختي ــبك الع الس

 للداللة والتأويل.

 فــيامفمــن أبــرز مواضــع اســتعامل املصــدر امليمــي اماــب  فإنهــا جــاءت متعلقــة باملــاء الحقيقــي 

ــ ــف خط ــو يص ــنفرج و  ــاعر الش ــم الش ــالح للاــب نظم ــاء الص ــع امل ــض مواض ــف بع ورة وروده ع

 فقال ما نصم:
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اِء البطِن أو  َش  رَشبَّ مواب   وإنَِّك لو تدرينو أنْ  وف  كدو خَش  1فَش أخوو  وو مو

ــة اســتعامل  اســتعمل الشــاعر اماــب  عــف وزن امفعــل  و ــي نفســها عــف وزن اموضــع ي ودالل

أن االشــتقاق  ياء الاــب يف الباديــة ــذا االشــتقاق اللغــو  دون مــريه يف اإلشــارة إىل موضــع مــ

 اماب  مصدر ميمي مصا  من الفعل الثو  ارشب ي ويصح أن يحمل داللة عف املكان.

ــن  ــم م ــة أن ــد أســامه ماــبًا يف دالل ــاء االغــدير  وق ــورد امل ــذ  يقصــده الشــاعر  ــو م واملاــب ال

يف البيئــة الجافــة يكــون  الغــدران أو العيــون الصــالحة للاــبي ولــذلك فــإن الحصــول عــف  ــذا املــاء

أمــًرا عســريًا لرمبــة الكثــريين باالســتحواذ عليــم وامتوكــم. وتظــل الخشــية موزمــة كــل مــن تســول لــم 

نفســم بالــدنو مــن موضــع مــاء الاــبي وكــأن  ــذا الخــوف والقلــ  أشــبم بــالخوف مــن داء الــبطني 

لــن ينجــو ولــن يعــيخ  الــذ  كــان معروًفــا يف تلــك الفــرتة بأنــم وبــاء ال شــفاء منــمي وأن املصــاب بــم

ــيقن  ــم ت ــن موت ــيقن م ــم مت ــاء فإن ــدير امل ــرد م ــن ي ــر مل ــذلك األم ــاي وك ــوت محقًق ــون امل طــويوً فيك

 مريض داء البطن من ذلكي بل أشد خوًفا منم.

ويف بيــت  الحــ   يســتمر  ــذا القلــ  عنــد الشــاعر الشــنفرج فيظهــر خشــيتم بــأن يكــون موتــم لــدج 

 يث يقول: مغامرتم يف ِوْرِد أحد عيون املاءي ح

ِب القليِل املَش   إين ألعلمَش أنَّ حتفيو يف التي  2نزوِف أخَّش لدج الا 

ثم إن الشـاعر أعـاد تأكيـد الخطـر الـذ  يحمـل موضـع املـاء الـذ  أشـار إليـم باملصـدر ااملاـب  يف 

ــا  ــم اســتعمل  ن ــت الســاب ي لكن ــا  مصــدًراالبي ــي يحمله ــة الت ــم االاــب ي والدالل ــة علي آخــر للدالل

ــذا  ــ  ــيتم  دراملص ــاين خش ــت الث ــر يف البي ــمي وأاه ــت األول املوضــع وخطورت ــنّي يف البي ــاعر ب أن الش

 من أن حوت عف حافة املاب من أجل رشبة ماء قليلة.
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ــدران  ــدرة م ــف ن ــدل ع ــاء الاــب ي ــورة يف ورود م ــع الخط ــف موض ــده ع ــاعر وتأكي إن إيار الش

ــري إىل أن  ــذا يش ــل   ــمي ولع ــاء الصــالحة للاــب يف بيئت ــكل امل ــة بش ــذ  قاحل ــت وقتئ ــوام كان األع

 شديد.

وتجـــدر اإلشـــارة إىل أن الشـــاعر الســـليك بـــن الســـلكة اســـتعمل جمـــع الاـــب عـــف ارشوب  يف 

 قولم:

ذ  جمًة حِ   1رشوبَش  وأ وً وال يبعد عليكو   ةً مرييَّ وقلتَش لم خَش

ــم يف العــدو  ــا صــور  عت ــم باســتعامل الفعــل اتاــب  مل ــنام اكتفــ  الشــنفرج يف الميت والوصــول بي

إىل املــاء لياــب منــم قبــل وصــول طيــور القطــا إليــمي و ــو يف  ــذه الصــورة يقــول يف توايــف لفــظ 

 الاب بأن  ذه الطيور تاب املاء املكدر بعد أن مر الشاعر عليم ورشب وان ف عنم:

و  رو دْ طا الكَش  القو وتابَش آسارِ   2لَش تصلصو بًا أحشاؤ ا تو رو قو  ْت بعدما     و

ــت الشــعر  فاســتعمل الشــاعر  الفعــل املضــاره اتاــبَش  يف توايــف منطقــي للفعــل يف ســياق البي

 دون الحاجة إىل التوعب باألوزان واإلتيان باشتقاقات أخرج إلبراز لغة البيت. 

ـاب والمــء املوــج -7 : مــجَّ الاـ ــجو جو ــجو : دمو جو : ورد معنا ــا يف لســان العــرب تحــت الجــذر اللغــو  امو

ــجَّ  ــا ومو ــمَش مجإ ــِم حج  ــن ِفْي ــم.  م : إذا لفظ ــمَش ــم حج  ــجَّ بريق ــاءي وم ــم امل ــهم ب ــصَّ بعض ــاه. وخ ــم: رم ب

ــمَش وال يســتطيع حبســمَش مــن كــيه. ومــا  : حــج  ريقو شــت. وشــيٌخ مــاجة ــت نَشقطــٌة مــن القلــم: تورشَّ وارجَّ

ــج   و ــدر مــا حَش ــٌة أ : ق ــاء إال مجَّ ــِم...بقــي يف اإلن ــمَش مــن ِفْي ــذ   . واملجــاج: مــا مجَّ ــ  ال واملجاجــة: الري

ــم. ومجــاج فــم الجاريــة: ريقهــا.   ــم مــن فيــك. ومجاجــة المــء: عصــارتم. ومجــاج الجــراد: لَشعاب ج 

 .3ومجاج العنب: ما سال من عصريهد
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ــ  ال ــيح يف  ــذا املعن ــول به ــال الك ــتعملم القتَّ ــد اس ــامءي وق ــون لل ــجو أن يك ــل يف امل األص

 قولم: 

ودةٌ  جَش زِن قفٌر مو  1ها وصبيبَشهاحج  النَّدج ريحانَش  وما روضٌة بالحو

يعــد النــدج مــن متعلقــات املــاء العتبــاره جــزًءا منــمي والرتباطــم يف تكوينــم بقطــرات املــاءي 

ــث إن املــج يف  ــا مــع الســياقي حي كــام أن التوايــف لكــل مــن الفعــل امــجَّ  واالنــدج  جــاء متوافًق

ــصـبَّ املــاء عـف دفعـاتي أو بقــدر محـدد اللغـة يعنـي  ذا فــإن ولهـ يات قليلـةيكـون بقطـرات أو مبجَّ

ــج   ــا امل ــدج يوافقه ــرات الن ــريه. قط ــات  دون م ــأوراق نب ــال  ب ــدج الع ــف أن الن ــور كي ــاعر يص فالش

 الريحان ينصب عنها وكأن الريحان حج  ذا الندج عن أوراقم.

ـــم  ـــاء يف معظ ـــرتن بامل ـــجو املق ـــائع للم ـــو  الش ـــ  اللغ ـــعراء املعن ـــض الش ـــاوز بع وتج

نظمــم  فــيامأخــرج خاصــة بالســوائل مــن مــري املــاءي كــام اســتعامالتمي ووافــوه يف اســتعامالت دالليــة 

 دة سائلة مغايرة  اًما للامءي و و السمي فقال يف ذلك ما نصم:فيامالشاعر الشنفرج 

مَّ أوسودِ ج  عف أقطاِر  و   ركتَشهاقد تو  مَش نكَشلس  مِ خِ  ةَش نو عْ فطو   2 ا سَش

ــاء متح ــاةي والفن قــ  بوجــوده حــتاًمي فيجــيء حيــث إن مــن خــواص املــاء وأساســياتم أنــم قــوام الحي

ــ ــث إن ــةي حي ــاء الحقيقي ــة امل ــايًرا لدالل ــل  مالســم  مغ ــؤد  إىل الهــو ي وإن اســتعامل الشــاعر للفع ي

امــجَّ  يف  ــذه الداللــة املغــايرة  اًمــا ال يــؤثر عــف داللــة التوايــفي حيــث إن كــوإ مــن املــاء والســمو  

 لسوائل.يف وحدة الحالة الفيزيائية بإدراجها ضمن ا يتشابهان

ــل  ــة عــف الاــبي ويعــود تعلي ــال الدال ــجَّ  دون مــريه مــن األفع ــار الشــاعر للفعــل ام نوحــظ اختي

ــذ  قصــده ــاره إىل أن الســم ال ــة الســوداءي ومــن طبيعــة  ــذا الســم أن يكــون   ــو ســم   ياختي الحيَّ

 عف شكل قطرات صغريةي وكميتم قليلةي فيوافقم الفعل امج  يف جميع األحوال.

  

                                                           

 .  09  ص داةا  ايقتَّءم ايكلي  - 1

 .85  ص داةا  اي بنف ى - 2
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ــالعو  -1 ــل: الاــبة : ور للو ــل  والعل ــل: الع ــلو : دعل لو ــو  اعو ــذر اللغ ــرب تحــت الج ــان الع ــا يف لس د معنا 

ــقاه  ــم إذا س ــم ويعلّ ــم يعل  ــل. وعلَّ ــد نه ــل بع ــال: عل ــاي يق ــد الاــب تباًع ــل: الاــب بع ــةي وقي الثاني

ل تعــل  الســقية الثانيــةي وعــلَّ بنفســمي يتعــدج وال يتعــدج. وعــلَّ يعــل  ويعــل  عــوإ وعلــوًي وعلَّــت اإلبــ

وتعــل  إذا رشبــت الاــبة الثانيــة. ابــن األعــرال: عــلَّ الرجــل يعــل  مــن املــرضي وعــلَّ يعــل  ويعــل  مــن 

ــورد.  ــتعمل يف ال ــام يس ــاه ك ــل يف الرض ــل والنه ــتعمل العل ــد يس ــر : وق ــن ب ــال اب ـاب. ق ــل الاـ عل

ـــ ـــل. وأعلل ـــة العل ـــلي والثاني ـــقية األوىل النه ـــاء فالس ـــل امل ـــمعي: إذا وردت اإلب ـــل إذا األص ت اإلب

ــخي  ــن العط ــم م ــة كأن ــالغني املعجم ــو ب ــول   ــن يق ــتقاق م ــحاب االش ــاي ويف أص ــل ريوه ــدرتها قب أص

ــدرتها ومل  ــة إذا أص ــل عال ــي إب ــل فه ــت اإلب ــمعي: أعلل ــن األص ــد ع ــو عبي ــموه. أب ــو املس واألول  

ــة. وروج  ــل مال ــالغني و ــي إب ــل ب ــت اإلب ــو منصــور:  ــذا تصــحيفي والصــواب أملل ــال أب ترو ــا ك ق

 ز ر  عن نصري الراز  قال: صدرت اإلبل مالة وموالي وقد أمللتها من الغلة والغليل و و األ

ــا أن  -2 ــا وعللته ــ  أعللته ــاك ألن معن ــدا أمللته ــام ض ــا فه ــل وعللته ــت اإلب ــا أعلل ــخي وأم ــرارة العط ح

 .1تسقيها الابة الثانية ثم تصدر ا رواءي وإذا علت فقد رويتد

 لطبيب:قول الشاعر عبدة بن ا ومن ذلكي

 2ولَش علَش مو  األجواِف  مِ من دو  مَش وروقَش   هانِ طعًنا يف جواشِ  حت  إذا مضَّ 

حرقـــة. واالجواشـــن  الصـــدور: الواحـــد  كامـــض : أوجـــع وأحـــرق يقـــال: أجـــدَش مًضـــا ومضًضـــا أ 

جوشــني ويقــال لــم: جؤشــودي والجمــع: الجملشــيخ. وااملعلــول  الــذ  ســقي الــدم مــرة بعــد مــرةي 

ــبة ال ــي الا ــلي و  ــن العل ــذ م ــد أخ ــور تعمَّ ــواف  ألن الث ــال: ادم األج ــا ق ــدمي وإر ــن ال ــة م ثاني

 مقاتلة الكوب. 

  

                                                           

    ءد  )َءلَمَ(.يسء  ايل باي   بنظة    - 1

. اي للررةم: ايرررذ  سررقا ايررردم  رر   يلرررد 61  ص ءيرررد  يرر  ايريارررب  ررل  ا اررا اي يرررة    - 2

      ة شخةذ     ايللم ةه  اي  ي  ايرءبنا .
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ــون  ــا اخــرتق صــدور وبط ــية م ــدم لك ــون ال ــون بل ــم متل ــور بأن ــرن الث ــت يصــف الشــاعر ق ويف البي

 املعتدين عليمي واختار الشاعر لفظ امعلول  دون سوا ا لتحقي  داللتني اثنتني:

 لومية يف القصيدة.الداللة األوىل: موافقة القافية ا

الداللــة الثانيــة: العــل يكــون بالاــب مــرة بعــد مــرةي و ــو يوافــ  داللــة التأويــل يف أن الثــور كــان 

 ويف كل منها يسقي قرنم من دم األجواف من املعتدين عليم. ييقاتل مرة بعد مرة

 وقول الشاعر تأبَّخ رشإا: 

 1كمشية األر  تريد العلة

ــة داألر : األنثــ  مــن البقــري و  : مبعنــ  الاــبة الثاني ــةَش ــريان. والعل ــا الث ــزَش عليه  ــي البكــرَش التــي مل يوْن

رشب ثانيـة عـف مـري اـط. وعـف  ـذا يكـون املعنـ : أنهـا  مـ مشـية األر   كمن قـولهم اعـلَّ  أ 

ــألر  يف مشــيتها  ــا أبطــأ ل ــة ألنه ــذكر الاــبة الثاني ــةي وخــصَّ بال املتبخــرتة قاصــدة املــاء لتاــب ثاني

 .  2فهي ليس عف اط يعجل بها يف سري ا نحو املاءدوأ دأ لها 

ــوا ا و  ــة  دون س ــتعامل االعل ــ  يف اس ــاعر وّف ــارح نوحــظ أن الش ــم الش ــا بّين ــول م ــن خ م

مــن املفــردات الدالــة عــف معنــ  الاــبي وحقــ  بــذلك الداللــة التــي يريــد ا يف وصــف التبخــرت يف 

 املم بهدوء ورف .

  قصيدة أخرج: ما نظمم تابَّخ رشإا يف ومن ذلكي

ل   لوْت كانو نوهِ  يَشْنِهلَش الصعدةو حت  إذا ما  3لها منمَش عو

  

                                                           

ا ةأخيء ه - 1  .033  ص داةا  تشير  ّ  

ا ةأخيء ه - 2  . اي ء ا     كلم  ء   ايداةا .033  ص داةا  تشير  ّ  

ا ةأخيء ه - 3  .053  ص داةا  تشير  ّ  
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دوقولــم ينهــل الصــعدة يريــد اإلبانــة عــن الحــال التــي أشــار إليهــا مــن دوام الحــربي وبســخ القتــلي 

فيقول: يـرو  الـرمح مـن دمـائهم بالسـقية األوىلي فـإذا مـا رويـت مل يرضـم ذلـك حتـ  يعقبـم مبثلـم 

ــم يف صــب الغــارات. والصــعدة: مــن الســقية الثا ــبوء من ــداد ال ــ  اتصــال الوقعــاتي وامت ــة. واملعن ني

 .1القناة تنبت مستويًةي وجمعها صعداٌت بفتح العنيد

الشاعر عـف املعنـ  اللغـو  للمفـردة اعـّل  والتـي تعنـي الاـبة الثانيـةي فهـو كلـام انتهـ  مـن  أاتك

نيــةي فجــاء اختيــار االعــل  موافًقــا للســياق ســق  رمحــم مــن دمــائهم مــرة أوىلي عــاد ليســقيها مــرة ثا

 والتأويل.

 ما نظمم الشاعر الشنفرج بقولم:  ومن ذلكي

 2وقد نهلت من الدماء وعلّت ترا ا كأذناب الحسيل صوادًرا

ــاب الحســيل إذ رأت  ــد شــبم الشــاعر الســيوف بأذن دالحســيل: جمــع حســيلةي و ــي أوالد البقــري وق

ــا. ون ــرو  أذنابه ــذت تح ــا فأخ اته ــًة أو أمَّ ــد الاــب األول ثاني : رشب بع ــلَّ ــل: رشب أوَّل الاــب. وع ِه

 .3تباًعاد

مــن خــول األبيــات الســابقة نوحــظ عنايــة الشــعراء باختيــار مفــرداتهم بدقــة لتناســب فكــرة 

األبيــات وتعــرب عــن املعنــ  ببومــة واضــحة ال إبهــام أو لــبس فيهــاي فيختــارون األلفــاظ وفــ  الداللــة 

 كيف املثــال األخــري اختيــار الشــاعر الشــنفرج ملفــردة النهــل أ  ومــن ذلــكيليهــاي املحــددة التــي تشــري إ

 الابة الثانيةي و و ترتيب مواف  للداللة ومنسجم مع املعن . كالابة األوىلي ثم العلل أ 

  

                                                           

  ت قارر : غ اررد  رر   داررةا  اي  ءسرر اي سرر  اي   ة رر  األصررف ءبن    أ  ررد يرر     ررد يرر  - 1

 .510م  ص 0330  دا  ايكتب ايلل ا   يا ةي  9اي ا،  ر

 .  09-06  ص داةا  اي بنف ى - 2
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ــالغو  -5 ــ  وقبَش ــ  والتغب ــ : الغب ــم: دمب ــا نص ــ و  م ــو  اموبو ــذر اللغ ــت الج ــرب تح ــان الع ــاء يف لس : ج

ــاق: رشب ال ــوق: الاــب بالعمــ. رجــل مبقــان وامــرأة مبقــ  كو ــام عــف مــري واالمتب عمــ. والغب

ــ   ــم الل ــ ي وخــص بعضــهم ب ــا امتب ــوق: م ــون. والغب ــنهام فع ــ  م ــل ال يبن الفعــلك ألن افتعــل وتفع

املاــوب يف ذلــك الوقــتي وقيــل:  ــو مــا أممــ عنــد القــوم مــن رشابهــم فاــبوهي وجمعــم مبــائ  

ــل والغــن ــاس. ومبــ  اإلب ــا الغبــوقي عــف مــري قي م: ســقا ا أو حلبهــا بالعمــي واســم مــا يحلــب منه

ــوقتي أ  ــوقي ومب ــة مب ــال:  ــذه الناق ــ  بالعمــ. ويق ــن الل ا م ــارإ ــ  ح ــا امتب ــوق: م ــ   كوالغب أمتب

لبنهــاي وجمعهــا الغبــائ ي وكــذلك صــبوحي وصــبوحتيي ويقــال:  ــي قيلتــم و ــي الناقــة التــي 

ــا فاــبت مبوًقــا بــارًدا أ  يحتلبهــا عنــد مقيلــم. وقــال بعــض العــرب لصــاحبم: إن ال كــان  ككنــت كاذبً

لــك لــ  حتــ  تاــب املــاء القــراحي فســامه مبوًقــا عــف املثــلي أو أراد قــام لــك ذلــك مقــام الغبــوق. 

 .  1بالغداة والعمي ال يستعمون إال ارًفاد كولقيتم ذا مبوق وذا صبوح أ 

 قول الشاعر أل الخراد الهذيل: ومن ذلكي

و  وهو وإين ألثو  الجَش   ثيال وال جرمي ِس دنو مل يو  يذ بو فو  لَّنيحت  حو

 2إذا الزادَش أمم للمزلَّج ذا طعِم   احو فأنتهيرو وأمتب َش املاءو القو 

إن الســياق الــذ  ورد فيــم الفعــل اأمتبــ   ســياق فخــري حيــث إن الشــاعر يبــنّي اعتــزازه بنفســم عــن 

ــ  حــل  ــذا ال ــاي فهــو يصــرب عــف الجــوه حت ــان محتاًج ــذ ب الطلــب وإن ك جــوه مــن الشــاعر وي

ــم  ــزالل الصــايف الصــالح للاــبي وينتهــي ب ــ  املــاء القــراحي و ــو املــاء ال عنــمي ويف آخــر الليــل يغتب

 فيكتفي عن أ  طعام.

الفعــل اأمتبــ   يف الســياق مبــا يوافــ  املعنــ  والتأويــلي حيــث إنــم بــنّي صــربه عــف واــف الشــاعر 

أوضـح أنـم ياـب املـاء يف آخـر الليـل قبـل أن الجوه وذلـك يكـون طـوال النهـار ومعظـم الليـلي ثـم 

 ينامي فحدد الوقت بدقة من خول الفعل اأمتب   مبا يحملم من داللة لغوية يف املعجم.
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ــ -1 ــمء ب  الغو ــومي وا : ِوْردَش ي ــب  : دوالغ ــمَش ــا نص  ــبو  م ــو  اموبو ــذر اللغ ــت الج ــرب تح ــان الع : ورد يف لس

يوًمــا وتــرِدو مــن الغــد. ومــن كومهــم: ألحبنــك آخــرك وقيــل:  ــو ليــوم وليلتــنيك وقيــل:  ــو أن ترعــ  

ــرس: أن  ــا رة الف ــا وا ــا وياــب يوًم ــ  يوًم ــامر: أن يرع ــب الح ــرسك فغ ــا رة الف ــامر وا ــب الح م

تاب كل يـوم نصـف النهـار. ومبـت املاشـية تغـب مبإـا ومبوبًـا: رشبـت مبإـاك وأمبهـا صـاحبهاك وإبـل 

ــاك بنــي فــون مابــة ومــواب. األصــمعي: الغــب  إذا رشبــت ا إلبــلي يوًمــا ومبَّــت يوًمــاك يقــال: رشبــت مبإ

ــابك  ــرد الغــبك وبعــري م ــم ت ــت إبله ــون إذا كان ــون مغب ــو ف ــال: بن ــن الحمــ . ويق ــذلك الغــب  م وك

ــال  ــاك ويق ــت مبإ ــا إذا رشب ــبي مب ــف تغ ــري أل ــلي بغ ــت اإلب ــب. ومب ــرد الغ ــت ت ــواب إذا كان ــل م وإب

ــا وعاًــا وربًعــ اي ثــم كــذلك إىل العاــين. والغــب مــن ورد لتبــل بعــد العاــ:  ــي ترعــ  عاًــا ومبإ

 .  1املاء: فهو أن تاب يوًماي ويوًما ال. وأمبت اإلبل: من مبَّ الوردد

 قول القتَّال الكول مفتخًرا ببدويتم: ومن ذلكي

ْق  اةو ِمبو املوولِدِ  تعلو النوجادو مِبوْ وِحي  لوْم يوذَش اِء مودو  2لبوأو اإلمو

ــال  ــوان القت ــريم أوضــح شــارح دي ي الرجــل الك ــمو ــا سَش ـحيَّ مــن أســامء النرســي ورمب الكــول أن امل ـ

ــال الكــولي حيــث ذكــر  ــذا النســب يف مواضــع عديــدة  ــد  الشــاعر القتَّ م ــحيإا. وامل ــحي   ــو جو

من قصـائده. ويظهـر  أن الشـاعر يفتخـر بأنـم مل يـذق لبـأ اإلمـاء مـن قبـلي و ـي إشـارة إىل عداوتـم 

ــد  ــا تع ــاءي ولعله ــا إذا لتم ــتي خصوًص ــك الوق ــان يف ذل ــذ  ك ــاعة ال ــلوب الرض ــم أس ــارة إىل رفض إش

 كانت أم الطفل حية ترزق.

ولعــل الشــاعر  نــا يعــود بنفســم إىل الطفولــة فيفضــل أن يرضــع يوًمــا ويصــوم آخــر عــف أن يرضــع 

ــف ال ــه  ــدهي فج ــام مول ــاف أي ــخ وجف ــنة قح ــارة إىل س ــم إش ــل يف كوم ــاءي ولع ــدج اإلم ــن إح م

ــت ال ــاج إىل واستعص ــم يحت ــل لعل ــو تأوي ــكي و  ــل يف ذل ــو الح ــب   ــان الغ ــتمرةي فك ــاعة املس رض

توضــيح خصوًصــا مــع حاجــة الطفــل إىل الطعــام باســتمرار فــو قــدرة لديــم عــف الصــيامي وأاــن أن 

 أطعمة أخرج كانت تغني عن الرضاعة إن مل توجد.
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ســو -2 ــاء يحســوالحو ــا: حســا الطــائر امل : دحس ــمَش ــا نص  ــرب م ــًوا: و ــو كالاــب  : جــاء يف لســان الع حس

ــيبويم:  ــال س ــاه. ق ــًوا وتحس ــا المــء حس ــائر رشبي وحس ــال للط ــلي وال يق ــو الفع ــاني والحس لتنس

ــلي  ــري اإلب ــوم وتق"ــ س ــاء يف الن ــون االحتس ــد يك ــاه. وق ــاه: كتحس ــة. واحتس ــل يف مهل التحنــ عم

رجــل يقــال: احتمــ ســري الفــرس والجمــل والناقــة. وجمــع الحســوة حمــي وحســوت املــرق حســًوا. و 

قصــري. والعــرب تقــول: رــت نومــة كحســو الطــري إذا  كأ  يحســو: كثــري التحنــ. ويــوم كحســو الطــري

نـام نوًمــا قلــيوً. والحســو عــف فعــول: طعــام معــروفي وكــذلك الحســاءي بــالفتح واملــدي تقــول: رشبــت 

ــت مشــًوا ومشــاًءي وأحســيتم  ــت حســًوا وحســاًءي ورشب ــن الســكَّيت: حســوت رشب حســاًء وحســًوا. اب

ســوةي بالضــمي أ واحتســاه مبعنــ ي وتحســاه يف مهلــة...  ق فحســاهاملــر  قــدر مــا يَشحمــ  كويف اإلنــاء حَش

 .1مرًَّةد

 قول تأبخ رشإا: ومن ذلكي

ِ  امَّ لو فاحتسوا أنفاسو نوم  فو   2وال  عو م فاشمو هَش عتَش لوا رَش مو

ــْيًئا. واألنفــاس الجــره: و ــوم الرجــل إِذا  ــز  ــْيًئا شو ـاب: تنواولــم شو ـو روأســم مــن النعــاس. داحتمــ الاَّ

ــامَّ  ــانَشوا يِف النعــاس فولو ــ : كو الْمْعنو ــوواب ملــا. وو ــوو جو ــوا يِف الّســري. ورعــتهم: أفــزعتهمي وو َش واشــمعلوا: أوْ عَش

 .3أفزعتهم جدوا يِف الّسريد

واــف الشــاعر الفعــل احســا  يف ســياق الكنايــة لغــري مــا ورد فيــم حقيقــةي حيــث إن الحســو يكــون 

ــن ال ــبهم م ــا أش ــامء وم ــا لل ــم مقرتنً ــاه األصــيل وجعل ــري معن ــتعملم يف م ــد أن الشــاعر اس ســوائلي بي

بأنفــاس النــومي و ــي صــورة شــعرية جميلــة تعــرب عــن حــالتي الــزفري والشــهي  بهــدوء عنــد النــائم 

 وكأنم يحسو أنفاس الهواء حسًوا.
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 وقول أمري الصعاليك عروة بن الورد يف بيتم املشهور:

سوم  كثرية   مَش ِجسمي يف جَش و قراحو املاِء واملاءَش بوارِدَش  أقسو  1وأحسَش

ــوت  ــم: أراد ق ــم أقسو ــم: دوقول ــا نص ــت م ــذا البي ــف   ــ  ع ــة يف التعلي ــوان الحامس ــاء يف رشح دي ج

جسمي وطعمتـمي ألين أوثـر بـم الغـري عـف نفنـ وأجتـزجء بحسـو املـاء القـراحي و ـو البحـت الـذ  

ــاردي أ  ــاء ب ــريهي وامل ــ  وم ــن الل ــم حء م ــتا كال يخالط ــهم: والش ــال بعض . وق ــاه  ــربد متن ــات  وال ء ش

 .2املهزول يجدَش برد املاء أكي مام يجده السمنيد

ــا  ــري م ــف م ــاء ع ــرتن بامل ــي املق ــاه الحقيق ــ  معن ــو  وف ــظ االحس ــتعمل لف ــاعر اس ــظ أن الش نوح

ــياق  ــف االحســو  يف س ــ  الشــاعر يف تواي ــد وف ــت الســاب ي وق ــأبَّخ رشإا يف البي اســتعملم الشــاعر ت

ــارد ال حكــن رشبــم دفعــة واحــدةي إرــا يكــون حســًوا عــف مهــلي البيــت ومعنــا هي حيــث إن املــاء الب

ولــو اســتعمل الشــاعر أ  لفــظ مــن األلفــاظ الدالــة عــف الاــب مكــان اأحســو  ملــا وافــ  املعنــ  

 وحق  البومة.

ــالنَّ  -3 : دلهو ــمَش ــا نص  ــلو  م ــو  انوهو ــذر اللغ ــرب تحــت الج ــاء يف لســان الع ــل: أول الاــب : ج ــل: النه ي نه

ــوً  ــل نه ــت اإلب ــوردي نهل ــت يف أول ال ــي إذا رشب ــت   ــقيهاي ونهل ــو أوَّل س ــل و  ــت اإلب ــول: أنهل تق

وإبل نوا ـل ونهـال ونهـل ونهـول ونهلـة ونهـف. يقـال: إبـل نهـف وعـفَّ للتـي تاـب النهـل والعلـل. 

نا ــل وقــال ثعلــب: املنهــل املوضــع الــذ  فيــم املاــب. واملنهــل: الاــب. قــال أبــو مالــك: املنــازل وامل

واحــدي و ــي املنــازل عــف املــاء. وأنهــل القــوم: نهلــت إبلهــم. قــال خالــد بــن جنبــة الغنــو  ومــريه: 

 واملنهل من املياه: كل ما يطؤه الطري ي وما كان عف مري الطري  ال يدع  منهوً. والنهل: 

ــا ألن اإلبــل تســق  يف أول الــورد فــرتد إ -8 ىل العطــني ثــم الاــب األول. وقــد نِهــلي بالكرســي وأنهلتــم أن

ــقية األوىل  ــاء فالس ــم امل ــمعي: إذا أورد إبل ــال األص ــ . ق ــرتد إىل املرع ــل ف ــي العل ــة و  ــق  الثاني تس

 .3النهلي والثانية العللد
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وقـــد ربـــخ بعـــض الشـــعراء النهـــل بالـــدماءي يف إشـــارة إىل شـــدة القتـــل وحاوتـــمي كـــام يف قـــول 

 الشنفرج:

 1الدماء وعلّت وقد نهلْت منم  ترا ا كأذناب املطيو صوادًرا

ــل: رشب أوَّل الاــبد ــا نصــم: دونِه ــ  النهــل م ــديوان عــف معن ــ  شــارح ال ي ويف  ــذا 2جــاء يف تعلي

ــ   ــن املعن ــرج م ــاءي فخ ــع امل ــيس م ــدماء ول ــع ال ــل  م ــتعمل االنه ــاعر اس ــظ أن الش ــع نوح املوض

ــع  ــدماء تشــرت  م ــث إن ال ــوالً حي ــ  املجــاز ي ويبقــ   ــذا االســتعامل مقب ــاء الحقيقــي إىل املعن امل

 يف الخاصية الفيزيائية التكوينية السائلة لكليهام.

 ويف قول تأبَّخ رشإا  مواًفا االنهل  مع الدماء ما نصم:

عدةو حتَّ  إذا ما ل   يَشْنِهلَش الصَّ  3نوِهلوْت كانو لها منمَش عو

ــائهم بالســقية  ــرمح مــن دم ــرو  ال ــا نصــم: ديقــول: ي ــت مب ــ  البي ــأبخ رشإا معن ــوان ت ــنّي شــارح دي ب

ــم مــن الســقية الثانيــةدا ــم مبثل . واملعنــ  اســتمرار 4ألوىلي فــإذا مــا رويــت مل يرضــم ذلــك حتــ  يعقب

 املعار  واملواجهات الحربية. 

الحــوض ومــا إىل  :وأشــار بعضــهم إىل منهــل املــاء حقيقــًةي و ــو املكــان الــذ  يجتمــع فيــم املــاء مثــل

 ذلكي كام يف قول عروة بن الورد:

نهووً يف  خوفوة  إذا ما  بطنا مو بيًئا يف املورابِ  كالجذلِ   مو  5بوعثنا رو

ــن  ــذه  ــة تجعــل م ــاء الصــالح للاــب يف البادي ــدرة مواضــع امل ــل إىل أن ن ــن قب ــا م ــد أرشن ــا ق وكن

ــمي وقــد أشــار الشــاعر الشــنفرج إىل  ــاده لكــية الطــامعني ب ــا خطــًرا عــف كــل مــن يرت املواضــع مكانً

  ذا املعن  يف موضعني ذكرنا ام من قبل. 
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حــظ مــن خــول األبيــات الســابقة أن ااملنهــل  جــاء يف ســياقات متنوعــة بــني اإليجابيــة والســلبية نو 

ــام اقــرتن النهــل بالــدماء كــان ســلبيإا يف جانــب   ــة تــدل عــف ذلــكي فل ضــمن إشــارات وقــرائن تأويلي

ــن  ــل م ــار  والنه ــار يف املع ــالفخر يف االنتص ــاص ب ــر خ ــياق آخ ــا يف س ــدمي وإيجابيإ ــة ال ــاص بطبيع خ

 ء األعداء. دما

ــرز مواضــع التوايــف اإليجــال للنهــل مــا جــاء يف ســياق مقــرتن بالســقاية الخاصــة بحجــاج  ومــن أب

 بيت هللاي كام يف قول قيس بن الحدادية:

اج بيت هللا أكرم منهلِ  وأتبعتَش بني املشعرين سقايةً  جَّ  1لحَش

 ل:ويف التوايف اإليجال  ما ورد يف سياق الغزل كام يف قول القتَّال الكو 

لوْت  مو وَّ ِمنهّن حَش فاهو الحَش ا كأنَّ الشو وبَشهو ل  عونها مورَش ج بورود  يوْنهو  2ذورو

ـروب:  ـو املـاء الـذ   والشفة الحواء:  ـي الشـفة السـمراء. والـذرا: مـا نفضـتم الـريح مـن بوـرود. والغو

د أنـم مــن أسـامء الريـ . ومعنـ  البيـت: خلــف شـفتيها أسـنان بـيض كــال كيجـر  عـف األسـناني أ  ربو

ــداكن اإشــارة إىل الشــفاه الســمراء . ينهــل: ينهمــر ايســقخ بكــية و  ــذ  يســقخ مــن الســحاب ال ال

ــوض.  ــح إىل الح ــن الب ــل م ــو ينق ــدلو و  ــن ال ــقخ م ــاء تس ــخ م ــرب: نق ــع م ــروب جم ــة . الغ  ع

ســني ألن الفــم  ي حيــث إن جريــان الريــ  مــن عومــات الحَش فالشــاعر يريــد أن يقــول: إن ريقهــا جــار 

 لم رائحة كريهة. إذا جفَّ كانت

ــكي ــن ذل ــل  وم ــامء يف املنه ــة لل ــفة اإليجابي ــف الص ــب يف تواي ــن الطبي ــدة ب ــاعر عب ــم الش ــا قال م

 العذبي واالنتفاه بالسقاية منم وسد الظط:

 3وايلَش : قِ مِ ن جمو وا مِ لَش هِ نو  إذْ  فقلتَش   بهمْ  عاسَش الن   انو قد رو  القومو  مَش أوردتَش 

ــل مل يكــن إيجــال الحضــور  ــد أن املنه ــول الشــاعر بي ــث يق ــاي حي يف قصــائد الشــعراء الصــعاليك دامئً

  عبدة بن الطبيب:
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رٌ  م بوعو جلولَش  ومنهل  آجن  يف جمو  1مام تسوقَش إليم الريحَش مو

 ارشة يف السياق.فقد وصف املنهل بأنم آجن كدري و ي صفة سلبية مب

ــ -01 : دالســقةايو قو السو ــمَش ي: معــروف واالســم : جــاء يف لســان العــرب تحــت الجــذر اللغــو  اســقي  مــا نص 

الســقياي بالضــمي وســقاه هللا الغيــث أســقاه. ويقــال: ســقيتم لشــفتمي وأســقيتم ملاشــيتمي وأرضــمي 

واالســم الســقيي بالكرســي والجمــع األســقية. ابــن ســيده: ســقاه ســقًيا وســقاه وأســقاهي وقيــل: ســقاه 

ــقًيا ــاء أو س ــم م ــل ل ــقاه جع ــقاه أس ــيبويم: س ــاءي س ــع امل ــف موض ــم ع ــقاه: دل ــفة وأس ــقاه  بالش فس

ــت مــري  ــتي وأن أفعل ــت وأفعل ــني فعل ــذ ب إىل التســوية ب ــو الحســن ي ــألبس. أب ككســاهي وأســق  ك

منقولــة مــن فعلــت ل ــب مــن املعــاين كنقــل أدخلــت. والســقي: مصــدر ســقيت ســقًياي ويف الــدعاء 

ســقًيا لــم ورعًيــا. وســقاه ورعــاه: قــال لــم: ســقًيا ورعًيــا. وســقيت فونــا وأســقيتم إذا قلــت لــم ســقا  

كــم حظهــا  ك. والســقي: مــا أســقاه إيــاه. والســقي: الحــظ مــن الاــب. يقــال: كــم ســقي أرضــك أ هللا

 .2من الاب. وقال الليث: اإلسقاء من قولك أسقيت فونًا نهًرا أو ماًء إذا جعلت لم سقًياد

ــي  ــق  هللا  الت ــة اس ــعرية املركب ــة الش ــمن الجمل ــقيا  ض ــعاليك االس ــعراء الص ــض الش ــتعمل بع واس

 بحسب موضعها يف السياق.  د الدعاءتفي

ــا  ــال الكــول مب ــا نظمــم الشــاعر القتَّ ــالحفظ م ــدعاء ب ــالخري وال ــ  اإلمــداد ب ــة عــف معن ومــن األمثل

 نصم:

 3بسّب  كراًما حيث أمسوا وأصبحوا سق  هللا حيإا من فزارة دار م
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فــظ لحــي بنــي إن الداللــة التــي تحملهــا الســقيا يف  ــذا البيــت تفيــد الــدعاء بــالخري والرعايــة والح

 ما نظمم أمري الشعراء الصعاليك عروة بن الورد يف قولم:  ومن ذلكيفزارة ممدوحي الشاعري 

 1يرالرسَّ  مجاورةو  إذا حلّْت    لمو سو  يارَش دِ    وأينو لمو   سو سقو 

رة عــف حــذف لفــظ الجولــةي وســياقها الحفــظ لســلم  وديار ــاي ويــذ ب  و ــي صــيغة دعــاء مقــدَّ

 ني:التأويل يف اتجا ني اثن

 األول: أن الشاعر يستذكر زمن سلم  ويحن إليمي عف تقدير سق  هللا أيام أو زمان سلم .

ــار  ــن دي ــم: اوأي ــد ا بقول ــم يســأل بع ــلم ي ألن ــارو س ــق  دي ــم س ــار  يف قول ــف حــذف ادي ــاين: ع الث

 سلم  ي فكان السياق الوح  كافًيا لتشارة إىل السياق الساب  القريب منم ومغنًيا عن ذكره.

ــ ــع أم ــاءت يف مواض ــد ج ــث فق ــزول الغي ــر ون ــاء املط ــقاية مب ــد ا الس ــي تفي ــرج الت ــة األخ ا الدالل

ــرية  ــا شــعرية كث ــدج م ــتل ــن قصــائد الشــعراء الصــعاليك وقف ــم م ــكيي علي ــن ذل ــاعر  وم ــول الش ق

 القتَّال الكول:

 2ننيجو  ات بهنَّ ريَّ وبح ذَش  مرة  ومو  ما بني الرجامِ  سق  هللاَش 

 م:يف رواية أخرج للبيت نفسو 

 3وبح دريرات و ضب دثني سق  هللا ما بني الشطون وممرة

 الشاعر قيس بن الحدادية: وما نظمم
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 1بهنَّ النوج حت  حللنو املطاليا  سق  هللا أطوالً بنعم ترادفت

اســـتعمل الشـــاعران الجملـــة الشـــعرية اســـق  هللا  يف مطلـــع األبيـــاتي كـــام أنهـــا  ـــذه الجملـــة 

  صدره يف مواضع أخرجي كام يف قول القتَّال الكول: الشعرية وردت يف عجز البيت ال

ارِ  ارِ   يا دارَش بنيو كَشليَّات  وأافو اِ  هللاَش ِمْن دو قو تنِي سو  2والحمَّ

 القتَّال الكول مستعموً الصيغة نفسها بسياق مختلف: وورد عند

 3وأسق  بريّا  العضاةو البواليا  أعايل أعف هللاَش جدَّ  عالًيا 

البيــت يطلــب الشــاعر الســقيا مــن هللا ســبحانم وتعــاىلي لكنهــا ليســت ســقيا مــاء أو دعــاء ويف  ــذا 

ــالحفظ والصــون ــاي إرــا  ــي خاصــة بصــفات املمــدوح يب ــام ســب  وقلن ــدعو الشــاعر هللا  يك ــث ي حي

ــا املقصــودة يف  ــذا البيــت  ــي كــرم  يليســقي بغيــث املمــدوح كــل مواضــع القحــخ يف الــبودي والريّ

 ميدة.املمدوح وخصالم الح

 وجاءت السقاية يف إشارة إىل الخمرة كام يف قول الشاعر تأبَّخ رشإا:

ي وكانت حراًما لَّت الخمرَش  وِبأل   ما أملَّت تحل    حو

وادو بنو عومر و ل    فاسقنيها يا سو  4إنَّ جسمي بعدو خايل لوخو

 عروة بن الورد وقد أسم  الخمر بالنسء: وما نظمم الشاعر

 5عداة هللا من كذب وزور  فوينسقوين النسء ثم تكن

سء ألنهــا تَشننــي فيقــول الشــاعر: اســقوين  ــذه الخمــرة عــّل أنمــ بهــا الحــب وتســم  الخمــرة بــالن

 الذ  كنتَش أجده.
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وقــد يشــري الشــعراء إىل الســاقي أو املستســقي دون الت ــيح بــمي ويكتفــون بــذكر حء  مــن صــفاتم 

 لكول:أو لوازمم الدالة عليمي كام يف قول القتَّال ا

 1عف عجل  مَشستخلٌف مل تبللِ   بكيتَش بخل  شنًة شدَّ فوقها

واملَشســتخلف  ــو املستســقيي واملعنــ  أنــم عنــد موضــع اخل ــ  بــ  فانحــدرت دموعــم كأنهــا املــاء 

 يسيل من ِقربة ربطها املستسقي عف عجل فلم يحكم ربطها.

ــ ــتص بالش ــي تخ ــقاية الت ــعراء الس ــض الش ــتعمل بع ــةواس ــاج عائر الديني جَّ ــقاية الحَش ــن س ــي م ي و 

ــت هللا ــا قــريخ لضــيوف بي ــف مهمــة تولته ــني الشــعراءي ومــن تواي ــثوً ب ي فرســت  ــذه الســقاية م

  ذه السقاية قول الشاعر قيس بن الحدادية:

اجِ بيِت هللِا أكرِم منهلِ   وأتبعتَش بني املشعرينو ِسقايةً  جَّ  2لحَش

ــال وذكــر بعــض الشــعراء الصــعاليك الســقاية يف إشــارة إىل  الــرتف والشــبعي حيــث يقــول الشــاعر القتَّ

 الكول يف وصف ابن با:

 3وحويل رجاٌل ما يسو َش رشابها يسّق  ابنَش با  ثمَّ حسحَش بوطنومَش 

ن ابــن باــ  ــذا يجــد الطعــام والاــاب وافــًرا حولــمي فياــب ويأكــل ثــم حســح بطنــم براحــة إ  كأ 

ــِم داللــة عــف الشــبع والتخمــةي بيــنام ال يســي  ا لرجــال املحيطــون بالشــاعر رشابهــم فــو يجــدون كفو

 اللذة يف طعام أو رشاب. 

 قيس بن الحدادية يف ذلك: ومنهمإىل التمنع عن السقاية الصعاليك وأشار بعض الشعراء 

 4لشيي ولو سالت بهنَّ األباطح فأقسمن ال يسقينني قطر مزنة  
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ــ ــةي كــأن يســقي امل ــول واســتعمل بعــض الشــعراء الســقاية يف ســياق الكناي ــك يف ق ــمي وذل وت ألعدائ

 الشاعر قيس بن الحدادية:

بَّة     1أَشساقي الكَشامة الدراعني العواليا وأصبحت بعد األنس البسو جَش

 قولم : ومن ذلكي

حا مداة سقينا أرضهم من دمائهم ضَّ  2وأَشبْنوا بأَشدم  كَشنَّ باألمس وَش

قون األرض مـــن دمـــاء مســـتذكًرا شـــجاعة قومـــم يف الحـــروب واملعـــار  وكيـــف أنهـــم كـــانوا يســـ

 أعدائهم يف كل لقاء بينهم.

يتعلـ  بلفـظ اسـق   واملشـتقات اللفظيـة الدالـة عـف  فـيامعليهـا  وقفـتمن خـول األمثلـة التـي و 

الســـقايةي وجـــدنا أن الســـقاية جـــاءت يف جـــانبني: األول ســـلبي والثـــاين إيجـــالي كـــام أن الشـــعراء 

جي كــام بيَّنــا توايــف الشــعراء لجملــة اســق  هللا  ي وبــالري  أخــر أخــرجوالــدم  يقرنو ــا باملــاء تــارةً 

يف أكــي مــن موضــع يف قصــائد مي إمــا يف مطلــع البيــت أو يف عجــزهي وأفــادت داللتــني اثنتــنيك 

األوىل داللـــة الـــدعاء باســـتنزال املطـــر والغيـــث مـــن الســـامءي والثانيـــة دعـــاء بـــالحفظ والصـــون 

 والرعاية.

: دالبلــل: النــدج. ابــن ســيده: البلــل : ورد يف لســان العــرب تحــت الجــذر الالبولوــل -00 ــمَش لغــو  ابلــل  مــا نص 

. ويقــال: مــا يف  والبلـة النــدوة. والـبول: كالبلــةي وبلــم باملـاء ومــريه يبلـم بــوإ وبلــًة وبللـم فابتــلَّ وتبلـلو

مـاء. وكـل مـا يبـل بـم الحلـ  مـن املـاء واللـ  بـولي ومنـم قـولهم: انضـحوا الـرحم  كسقائك بـولي أ 

: مصــدر بللــت المــء أبلــم بــوإ. الجــو ر : بلــم يبلــم أ  كببولهــاي أ   كصــلو ا بصــلتها ونــدو ا. والبــل 

. والــبول: املــاء. والبولــة: البلــل. والــبول: جمــع بلــةي و ــو جمــع  نــداه وبللــمي شــدد للمبالغــة فابتــلَّ

 .3ابتولم. وبلة الشباب وبلتم: طراؤهي والفتح أعفد كنادر. واسقم عف بلتم أ 
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ــا آخــري فمــن اإليجابيــة مــا نظمــم الشــاعر وجــاء الب ــا والســلبية حيًن لــل ضــمن ســياق اإليجابيــة حيًن

 عبدة بن الطبيب يف قولم:

ِم: ِقيلوا أوردتمَش القوم قد رانو النعاسَش بهم   فقلتَش إذ نِهلوا من جمو

وً قاءو لمَش رمة وتبليلَش  حّد الظهريِة حتَّ  ترحلوا أَشصَش  1إنو السو

ــت جــا ــ  البي ــة يف ويف معن ــأراد الشــاعر لصــحبم القيلول ــرية: شــدة حر ــا وصــعوبتمي ف ــّد الظه ء: دح

. 2عشــيإا بعــد ميــاب الشــمس. الــرم: اإلصــوح. تبليــل: مــن بللــم باملــاءد كمثــل  ــذا الوقــت. أصــوً: أ 

ــا أن شــدة  ــذبي خصوًص ــل الع ــن املنه ــد أن استســقوا م ــوا بع ــن أصــحابم أن يقيل ــب الشــاعر م وطل

ــن املســريي  ــنهم فينعمــون الحــر  ــنعهم م ــدة تطــرد الحــر ع ــن فائ ــا م ــا فيه ــة مل وأوصــا م بالقيلول

 باملاء الذ  بلل قرابهم.

 ويف سياق السلبية ما نظمم الشاعر حاجز بن عوف األزد  مبا نصم:

حيمَش  ومعرت   كأنَّ القومو فيهم لودو أوجههْم جو  3تبل  جَش

ــو توا ــتي و  ــن البي ــاين م ــطر الث ــالجحيم يف الش ــل ب ــاعر البل ــرن الش ــذا ق ــل يف   ــلبي للبل ــف س ي

ــم  ــو أ  ــذ    ــاء ال ــا بامل ــة لعوقته ــفة باإليجابي ــوائل املتص ــتص بالس ــل يخ ــث إن البل ــياقي حي الس

ــي  ــار الت ــم الن ــف حم ــة ع ــل للدالل ــتعار البل ــاز واس ــرج إىل املج ــاعر خ ــن الش ــاة. لك عن ــ يف الحي

 تسيل كأنها املاءي ووصف بللها عف وجوه القوم.
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 ي كام يقول الشاعر القتَّال الكول: ومن السلبية  انتفاء البلل

 1عف عوجل  مَشستخلٌف مل تبللِ  بكيت بخل  شنة شدَّ فوقها

ويف السياق السلبي  ما نظمم الشاعر تأبَّخ رشإا يف من المتم عف الحرب و ي ال تعلم ما يدور فيها من 

 خطر وقتلي فقال:

 2قبقاِب ماٌء يبل  مشاِفرو ال المْت ولو شهدْت لكانو نكريَش ا

نهــا المتــم دون أن تــرج مــا يحصــل يف أرض املعركــة مــن قتــل وذبــحي ولــو أنهــا رأت ذلــك فإنهــا إ  كأ 

 ستبول عف نفسها من ر بة املشهد.

ومــن الــدالالت الســلبية  أن يســتعمل الشــاعر البلــل للعــرق الجســد  كنايــة عــن التعــب واإلجهــادي 

 كام يف قول الشاعر القتَّال الكول: 

تعبد  بها اعنٌة  نيف بولها ِمن ناسك  مَش ِه الحو  3حورَش عف مو

حيث إنـم يعنـي بـالبول العـرقي واملعنـ : دأنهـا رحلـة مجهـدة حتـ  أصـبح العـرق مـن شـدتها حـور 

 .4عف اهر ذلك الرجل الناسكد

أن الــدالالت الســلبية طغــت عــف  وجــدت يعليــم مــن أمثلــة يف لفــظ االبلــل  وقفــتومــن خــول مــا 

ــا ألنــم صــفة متعلقــة باملــاء الــدالالت اإليج ابيــة عــف الــرمم مــن أن األصــل يف البلــل أن يكــون إيجابيإ

والنــدجي إال أن الشــعراء اعتمــدوا االنزيــاح عــن الداللــة األصــلية إىل الداللــة الثانويــة واعتمــدوا 

  عليم يف تجويد قصائد م.
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ـالغو  -07 : دمولسَش ـمَش ـلو  مـا نص  سـوً سـل المـء يغسـلم مو : جـاء يف لسـان العـرب تحـت الجـذر اللغـو  اموسو

االســم مــن االمتســالي يقــال: مســل  -بالضــم-ســوًي وقيــل: الغســل املصــدر مــن مســلتي والغســل ومَش 

ــمي وحء مغســول ومســيلي والجمــع مســف ومســوءي كــام  ومســل. والغســل:  ــام مســل الجســد كل

بــم وكــذلك قــالوا قــتف وقــتوءي واألنثــ  بغــري  ــاءي والجمــع مســاىل. والغســول: املــاء الــذ  يغتســل 

ــا أو نحــوه. واملغســل: مــا مســل فيــم المــء.  املغتســل. والغســول: كــل حء مســلت بــم رأًســا أو ثوبً

ومســالة الثــوب: مــا خــرج منــم بالغســل. ومســالة كــل حء: مــاؤه الــذ  يغســل بــم. والغســالة: مــا 

 .1مسلت بم المءد

 قول الشاعر عبدة بن الطبيب: ومن ذلكيي

عتدِ  تَشمَش إذ قامو مَش ولَش  الً كأنَّ قرحو غسَش حَش بالِحنَّاء مو يٌب يلوو  2شو

ــم الــداليل الحقيقــي الــذ  يعنــي بــم اســتعامل املــاء يف مســل  واــف الشــاعر لفــظ الغســول يف حقل

ــف  ــاء ع ــا ج ــردةي إر ــيخ للمف ــتوج البس ــة يف املس ــبيل الكناي ــتعملم يف س ــاي ومل يس ــياء وتنظيفه األش

 شطرين  و تشبيم  ثيل.سبيل الكناية يف مستوج الشطرك إذ إن التشبيم بني ال
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ي مـن نضـح عليـم املـاء ينضـحم نضـحاً ضحالنَّ  -01 د  : الـرَّ ـحَش ـم: دالنَّضو : جاء يف كتـاب االلـب اللبـاب  مـا نص 

د د  . 1إذا حبـــم بمـــء فأصـــابم منـــم رشـــادي والنضـــح والنضـــخ لغتـــان مبعنـــ  واحـــد وكلـــم الـــرَّ

ء اليســري املتفــرق مــن املطــري ودالنضــح: حــوٌض يتَّخــذ ملــاء الســامء و ــو النضــح. والنضــحات: المــ

والناضح: املطـرك وقـد نضـحتنا السـامء ونضـح أقـل مـن الطـلو و ـو قوطـٌر بـني قوطـريني وذكـر أنـم كـل 

ــحد ــول ينض ــرف أو ب ــاء أو ع ــن م ــب م ــوض 2حء يتحل : الح ــحَش : دالنض ــمَش ــا نص  ــالبي مب ــم الثع . وعرف

 . 3يقرب من البح حت  يكون اإلفرا  فيم من الدلود

ــًحا إذا حبــم بمــء ويف لســان العــ ــاء ينضــحم نض ــح عليــم امل ــح: الــردي نض رب: دالنض

فأصـابم منـم رشــادي ونضـح عليــم املـاء: ارتـخ. قــال ابـن األعــرال: سـمي بـذلكك ألنــم ينضـح عطــخ 

يبلــمي قــال أبــو عبيــد وقــال أبــو عمـرو: نضــحت الــر  بالضــادك وقــال األصــمعي: فــإن رشب  كاإلبـل أ 

ونصـعت بـم ونقعـتي قـال: والنضـح والنشـح واحـدي و ـو  حت  يـروج قـال نصـحتي بالصـادي نصـحا

أن ياـــب دون الـــر ي والنضـــح: ســـقي الـــزره ومـــريه بالســـانيةي ونضـــح زرعـــم: ســـقاه بالـــدلوي 

 .4دءي واألنث  بالهاء ناضحة وسانيةوالناضح: البعري أو الثور أو الحامر الذ  يستق  عليم املا

ملــايئ مل يكــن بغــزارة اســتعامل األلفــاظ واســتعامل النضــح يف األلفــاظ الدالــة عــف املعجــم ا

ــن  ــدة ب ــاعر عب ــول الش ــظ ق ــذا اللف ــا   ــي ورد فيه ــن املواضــع الت ــمي فم ــم نفس ــن املعج األخــرج م

 الطبيب:

ًة نوْضحَش العبريِ بها  5كأنَّ تطيابها يف األنف مشموم يحملن أَشتْرَشجَّ
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ــر  ــن مف ــت م ــم البي ــا يحمل ــة مل ــة اإليجابي ــمن الدالل ــت ض ــذا البي ــن إدراج   ــور حك دات ذات حض

مــبهج يعــرب عــن الرائحــة الزكيــةي وقــد علَّــ  شــارح ديــوان عبــدة ابــن الطبيــب عــف  ــذا البيــت مبــا 

نصم: دجعـل أسـامة بـن منقـذ  ـذا البيـت مـن بـارد الشـعري وقـال عنـم: ألن الشـّم ال يكـون بـالعني 

 .1وإرا  و باألنف والتطياب  من أقبح املصادر وأبرد ا وأمثهاد

 ل لفظ النضح ما نظمم الشاعر القتَّال الكول:ومن مواضع استعام

 2نضح الدباء عف عريان مغوار حنعها كل مدروء بصعدتم

نظــم الشــاعر  ــذا البيــت مــن قصــيدة يف  جــاء عليــة بنــت شــيبةي ولــذلك يكــون توايــف الشــاعر 

 للنضح يف سياق السلبية توافًقا مع مرض الهجاء يف القصيدة.

ــأبَّخ رشإا ا ــاعر ت ــف الش ــدماءي فقــال يف ووا ــارة إىل ال ــتعملم لتش ــياق املــاءي فاس ــارج س ــح خ لنض

 ذلك:

 3تاّب من نضح األخاده عَشصفرا دنوتَش لم حت  كأنَّ قميصمَش 

ــاده  ــدم. واألخ ــامء وال ــون لل ــرد يك : ال ــا نصــم: دالنضــحَش ــت مب ــذا البي ــف   ــديوان ع ــارح ال ــ  ش عل

صفر: نبات صبغي أحمر  .4يشبم الدمد واألخدعان عرقان يف جانبي العن . والعَش

ــم وقفــتمــن خــول مــا و  ــة عــف املــاء تجــدي و علي  يأن الشــعراء مل يلتزمــوا باأللفــاظ الدال

 ياالنضــح  ضــمن معنا ــا الــذ  وضــعت لــم للــامءي بــل تجــاوزوا ذلــك إىل الكنايــات لغــري املــاء :مثــل

ــة التقرير :مثــل يــة الــدم والعبــري ومــا إىل ذلــكي و ــو توايــف بومــي للخــروج باللغــة مــن اإلخباري

 إىل الشعرية واملجازية.

: دقطــر املــاء والــدمع رْي ِطــقْ التَّ  -02 ــمَش ــرو  مــا نص  : ورد يف لســان العــرب تحــت الجــذر اللغــو  اقوطو

ومــري ام مــن الســيال يقطــر قطــرا وقطــورا وقطرانــا وأقطــري األخــرية عــن أل حنيفــةي وتقــاطر. 

  وقطران املاءي 
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ر: املطــر. والقطــار: جمــع قطــر و ــو املطــر. بالتحريــكي وتقطــري المــء: إســالتم قطــرة قطــرة. والقطــ -05

والقطــر: مــا قطــر مــن املــاء ومــريهي واحدتــم قطــرةي والجمــع قطــار. وســحاب قطــور ومقطــار: كثــري 

القطـــري حكـــا ام الفـــاريس عـــن ثعلـــب. وأرض مقطـــورة: أصـــابها القطـــر. واســـتقطر المـــء: رام 

ر الصــم  مــن الشــجرة قطرانــم. وأقطــر المــء: حــان أن يقطــر. وميــث قطــار: عظــيم القطــر. وقطــ

ــم ــر من ــا قط ــارة المــء: م ــًرا: خــرج. وقط ــر قط ــن  ...يقط ــلي ع ــاءي أ : قلي ــن م ــارة م ــاء قط ويف اإلن

ــاين: والقطــران والقطــران: عصــارة األبهــل واألرز ونحــو ام ــم ياللحي ــب من ــم  ييطــبخ فيتحل ــأ ب ــم تهن ث

 .1اإلبلد

ــيوً  ــتعامل قل ــذا االس ــد   ــييع ــتام ف ــ وقف ــعراء الص ــائد الش ــن قص ــم م ــا عاليكعلي ــك م ــن ذل ي فم

 استعملم الشاعر تأبَّخ رشإا يف اإلتيان بلفظ يحيل إىل املعن  اللغو  للقطري و و قولم:

 2بعيد مروب الشمس مختلف الرمس  أصم قطار  يكون خروجم

ــر مــن كيتــمد مَش الــذ  يقطَش ــم  طــاري و ــو سَش ي مــأخوذ مــن القَش ــةَش : الحيَّ . فاألصــل يف التســمية 3ودالقطــار  

ــن ــأخوذة م ــذا  م ــف يف   ــمي والتواي ــم ومزارت ــن كيت ــة م ــال الحّي ــن ن ــر م ــو يقط ــم و  ــال الس ح

 السياق يكون سلبيإا بوحدة معجمية سلبية الداللة يف نفسها.

ــا باإلشــارة إىل  ــذكر الفعــل بلفظــم ال ــيحي إر ــن دون أن ي ــال الكــول م ــول الشــاعر القتَّ ــاين: ق والث

   يعني تقاطر املاء تباًعاي وذلك يف قولم:التقطري من خول استعامل الفعل اشلشل  والذ

 4فللامء سحة من طباب  مَششلشلِ   جديٌد كَشو ا منهٌج حجراتها

يصــف الشــاعر يف  ــذا البيــت قربــة املــاءي وقــد علــ  شــارح الــديوان عــف البيــت مبــا نصــم: دالكَشــف: 

ادة. جمــع كليــة و ــي جليــدة مســتديرة مشــدودة العــروة قــد خــرزت مــع األديــم تحــت عــروة املــز 

مــنهج: بــال. حجراتهــا: نواحيهــا. الطبابــة: الجلــدة التــي تجعــل عــف طــريف الجلــد يف القربــة. شلشــل: 

  .5يقطر منم املاء متتابًعاد
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: دوع ــ العنــب ونحــوه مــام رْي ِصــالعو  -01 ــمَش ــ  مــا نص  و : جــاء يف لســان العــرب تحــت الجــذر اللغــو  اعو و

ــوري وع ــو معص ـاي فه ـه ع ًـ ــل يع ـ ــن أو رشاب أو عس ــم د  ــمي ل ــا في ــتخرج م ـه: اس ــريي واعت ـ ص

ــد  ــم خاصــةي واعت ــ عصــريًا اتخــذهي وق ـه إذا ع ــ ل ــك بنفســمي واعت ـ ـه ويل ع ــ ذل ــل: ع ـ وقي

 .1انع  وتع . وعصارة المء وعصاره وعصريه: ما تحلب منم إذا ع تمد

ــاء يف ــف امل ــة ع ــاظ الدال ــا إىل األلف ــعراء قياًس ــعار الش ــيوً يف أش ــتعامل قل ــذا االس ــد    ويع

 حقلم الداليلي ومنم يف قول الشاعر الشنفرج:

ا  ومقرونة  شاملَشها بيميِنها  2أجنوبَش بوزو  ماؤَش ا قد تع َّ

 ومنم  يف قول أمري الشعراء الصعاليك عروة بن الورد:

ا صريِ   بملنسة  الحديث رضابَش ِفْيهو  3يَشِعيدَش النومو كالِعنِب العو

ل بهــا وكأنــم الخمــري والقاســم املشــرت  بــني الخمــر ويقصــد الشــاعر  نــا تشــبيم رضــاب ثغــر املتغــزَّ 

ــ  أنهــام مســكران. ويف  ــمي مبعن ــوم ملتذوق ــب الن ــيهام يجل ــت أن كل ــا يف البي ــم املتغــزل به ورضــاب ف

ــب  ــو العن ــمي و  ــأخوذة من ــر أصــلها امل ــف ذك ــالخمر وأل ع ــاعر الت ــيح ب ــر  الش ــبيم ت ــذا التش  

ــناعة الخ ــة ص ــري ألن آلي ــب العص ــم  العن ــريي ويس ــدة العص ــم مل ــب وتعتيق ــ العن ــون بع  ــر تك م

 زمنية طويلة ليختمر ويكون بعد ا خمًرا. 

ــم يف املبحــث األول داأللفــاظ املتصــلة باملــاء ودالالتهــاد وجــدنا  وقفــتمــن خــول مــا و  علي

ـــعراء  ـــائد الش ـــف يف قص ـــتعامل والتواي ـــث االس ـــن حي ـــا م ـــة ترتيبه ـــاظ يف درج ـــتوف األلف اخ

 االغسول . :مثل ياالاب  ومنها اتصفت بالندرة :مثل يالصعاليكي فمنها اتصفت بالغزيرة

ــم  ــل إنه ــاءي ب ــا املتصــل بامل ــ  األصــل له ــ  املعن ــاظ وف ــف األلف ــزم الشــعراء بتواي ومل يلت

ــا واألشــياء املجــردة عــف ســبيل الكنايــة يف بعــض الشــوا د  ــا والحمــم حيًن عــربوا بهــا عــن الــدم حيًن

بيــة والســلبية بحســب تحديــد الســياق لهــذه الشــعريةي والحظنــا اخــتوف الــدالالت بــني اإليجا

  الداللة أو تلكي فالسياق كان الحكم الفصل يف تحديد وجم الداللة.

                                                           

    ءد  )َءَصَ (.يسء  ايل باي   بنظة    - 1

 .  86  ص داةا  اي بنف ى - 2

 .60  ص داةا  ء ة  ي  اية د - 3



138 

 املبحث الثاين: األلفاظ املتصلة باملاء وتطور ا الداليل

نقصــد باأللفــاظ املتصــلة باملــاء: جميــع األلفــاظ التــي تحمــل يف مــدلولها صــلة بعن ــ املــاء 

ــم أو وســائل اســتع ــاظ يف تكوين ــم بعــض  ــذه األلف ــذ  حملت ــداليل ال املمي والبحــث عــن التطــور ال

ــعاليكي وإىل أ  ــعراء الص ــائد الش ــة  كيف قص ــداللتني املركزي ــني ال ــداليل ب ــور ال ــذا التط ــل   ــدج وص م

والهامشــيةي إضــافة إىل الرتكيــز عــف الــداللتني الســلبية واإليجابيــة وقــدرة الشــعراء عــف القلــب بــني 

 مرض ما يف السياق.  اتني الداللتني لتحقي 

ــع  ــمل جمي ــاد تش ــرجي وتك ــة دون أخ ــف لغ ــة ال تقت ــ ع ــداليل عام ــور ال ــا رة التط إن ا

ــم  ــع ل ــا تخض ــع مل ــة تخض ــا رة اجتامعي ــة ا ــون اللغ ــود إىل ك ــك يع ــبب ذل ــاملي وس ــات يف الع اللغ

الظــوا ر االجتامعيــة مــن عوامــل التطــوري فجميــع اللغــات مشــمولة بهــذا القــانوني وقــد كــان ذلــك 

ــريًا مــن الكلــامت التــي ال يحســنَش ورود ــا عــف األلســنواضــحً   يا يف صــدر اإلســوم حــني اســتبدل كث

ــول  ــة الق ــام حــرص عــف مطابق ــ ي ك ــة عــف املعن ــا يف الدالل ــف النطــ ي وأبينه ـ ا ع واســتعمل أيرسـ

 ملقتَض الحال.

ــة  اك فــاملعن   ــو املوضــوه األســاس لعلــم الدالل ــة وطيــدة جــدإ والصــلة بــني املعنــ  والدالل

ــ ــ دال ــدرس املعن ــذ  ي ــم ال ــم: دالعل ــون بأن ــم اللغوي ــة أ  1ذ  يعرف ــ ي ودالل ــي املعن ــة د  . فالدالل

ــني  ــتوزم ب ــ  مــدر  أو محســوس. وال ــذ ن مــن معن ــم  ــذا اللفــظ يف ال ــا ين ــف إلي لفــظ  ــي م

 .2الكلمة وداللتها أمٌر البد منم يف الغة ليتمَّ التفا م بني الناسد
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 تعريف التطور الداليل -

ــول  التطــور يف ــارةي تق ــي: دالطــور: الت رو  ويعن ــوو لســان العــرب يعــود إىل الجــذر اللغــو  اطو

عــف حــاالت  أصــناف كأ  يتــارة بعـد تــارةي وجمــع الطــور أطــوار. والنـاس أطــوار كطـوًرا بعــد طــور أ 

ــواًرا أ  ــب: أط ــال ثعل ــوار. وق ــم أط ــالي وجمع ــور: الح ــت . والط ــف  كش ــد ع ــل واح ــة ك ــا مختلف خلًق

حــاالت املختلفــة والتــارات والحــدودي واحــد ا طــور... والطــور: الحــد بــني حــدة... واألطــوار: ال

 . فهو بذلك يعني االنتقال من طور إىل آخر ومن شكل آلخر.1الشيئنيد

. جــاء يف 2وجــاء يف الجــامع الصــحيح مــا نصــم: دمــا عــاكس الجمــود والســكوني والتحــول إىل األفضــلد

نــدما تســتعمل لفظــة اتطــور  فــنحن لســنا بصــدد . ولكننــا ع3القــرآن الكــريم: دوقــد خلقكــم أطــواًراد

ــأن الوضــع الجديــد الــذ  تــم االنتقــال إليــم  ــو األفضــلي  الحــديث عــن وضــع أفضــلي أو الحكــم ب

ــة التطــور ال  ــام أن اســتخدام اللغــويني لكلم ــم: دك ــدالتواب  ــذه النقطــة يف قول وأوضــح رمضــان عب

 .4كي من مرادف لكلمة التغيريديعني تقييم  ذا التطور والحكم عليمي فإنم ال يعني عند م أ

ــم  ــم يف لســان العــرب: دأدلَّ علي ــلو  ومــن معاني لوو ــة فهــي يف اللغــة مــن الجــذر اللغــو  ادو أمــا الدالل

ــِدل  عــف أقرانــم كالبــاز  يــدل عــف  : انبســخ. والدالــة: مــا تــدل بــم عــف حميمــك... وفــون يَش وتــدلَّ

ــ : س ــدلَّ ــًة فان ــم دالً ودالل ــء يدل ــف الم ــيده... ودل ع ــا ص ــدليل: م ي وال ــدلَّ ــم فان ــمي ودللت دده إلي

. فالداللــة بالنســبة إىل األلفــاظ:  ــي مــا تــدلنا عليــم مــن معــان  توضــح  ــدف املــتكلم 5يســتدل  لــمد

 من كومم.

وقــال ابــن فــارس يف مقــاييس اللغــة: دالــدال والــوم أصــون: أحــد ام إبانــة الشـــيء بأمـــارة تعلّمهــاي 

ــ ــاألول ق ــطراب يف المــء. ف ــر اض ـــي واآلخ ـــارة ف ــدليل: األم ــ . وال ــف الطري ــاً ع ــت فون لْ ولهم: دلوو

اللةد اللة والدو   .6المء. و و بني الدَّ
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ألنــم انتقــال  كوالتطــور الــداليل  ــو: دتغيــري معــاين الكلــامت وإطــوق لفــظ التطــور عــف  ــذه الحالــة

 .1بالكلمة من طور إىل طورد

 عوامل التطور الداليل -

ــداليل ب ــور ال ــباب التط ــت أس ـــل تنوع ــن إجــامل عوام ــةي وحك ــور اللغ ــؤثرة يف تط ــل امل ــوه العوام تن

 التطور الداليلي يف نوعني من العوامل:

 : تتعل  بالبيئة االجتامعية والتاريخية والثقافية والنفسية.عوامل خارجية -

ــة - ــة نفســهاعوامــل داخلي ــ  باللغ ــل الصــوتية واالشــتقاقية  ي: تتعل و ــي األســباب أو العوام

 ية التي ريز ا من خول االستعامل.والنحويـة والسياق

ــرج ــال وي ــث ال ــع باح ــرية يرج ــل كث ــا بعوام ــأثر يف تطور  ــة تت ــد وايف أن اللغ ــد الواح ــل عب دكتور ع

ــاي  ــةي ونظمه ــل يف حضــارة األم ـــة خالصــة تتمث ـــل اجتامعي ــف: إحـــدا ا عوام ــا إىل ســت طوائ أ مه

ــــي والع ــــاطها العلم ــــا ر نش ـــد اي ومظ ـــد اي وعقائ ـــا وتقالي ـــةي وعاداته ـــا العام ـــلي وثقافته ق

ــة بلغــات  ـــا تـــأثر اللغ ــدانها ونزوعهــا... و لــم جــرا. وثانيهم ــةي ومنــاحي وج واتجا اتهــا الفكري

ـــم معا ـــد  ـــا تبذل ــةي وم ــاطقني باللغ ــرائح الن ــيام تنتجــم ق ــل ف ــة تتمث ــل أدبي ــا عوام أخــرج. وثالثته

. ورابعتهــا انتقــال اللغــة مــن التعلــيم واملجــامع اللغويــة ومــا إليهــا مــن ســبيل حاميتهــا واالرتقــاء بهــا

فيزيولوجيــة... الســلف إىل الخلــف. وخامســها عوامــل طبيعيــة تتمثــل يف الظــوا ر الجغرافيــة وال

ــا. وسادســـ ــا إليه ــة نفســها وطبيعــة أصــواتها وقواعــد ا وم ــة ترجــع إىل طبيعــة اللغ ها عوامــل لغوي

 .2ومتنها
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ـــل مقصــــودة مت ـــا دعوام ـــرج منه ـــل أخ ـــل عوام ـــذه العوام ــــام ويضـــاف إىل   ــــدةي كقي عم

ــدة  ــع دالالت جدي ــة إىل خل ــود الحاج ــد وج ــكي عن ــل ذل ــة مبث ــات العلمي ــةي والهيئ ـــامع اللغوي املج

ــا   ــدة. و ن ــية جدي ــاديةي أو سياس ــةي أو اقتص ــا حيــاة اجتامعي ــي تطلبته ــاظ الت ــض األلف ــف بع ع

 عوامل أخرج ال شعوريةي منها السـياق املضلل الذ  نسمع فيم الكلمة ألول مرة... ومن 

ــاس  ألن اإلنســان  ـــم صــلة مبوضــوه االقي ـــل ل ــمي و ـــو عام ــداليل ســوء الفه عوامــل التطــور ال

اي يقــيس مــا مل يعــرفي عــف مــا عــرف مــن قبــل ويســتنبخ عــف أســـاس  ــذا القيــاسي فيصــيب حيًنــ

ــ ــث ويخطــ  حيًن ــةي بحي ـــور أصـــوات الكلم ــل: تط ــن العوام ــدة... وم ــة جدي ــر فيســتخرج دالل ا آخ

ــة مامث ــك الكلم ــبح تل ــارةي تص ـــار العب ــل : اختص ــن العوام ــر... وم ــ  آخ ــا معن ــرج له ــة أخ ــة لكلم ل

فتــؤد  كلمــة واحــدة منهــا مــا كانــت تؤديــم العبــارة كاملــةي قبــل اختصــار ا... و نــا  عامـــل آخـــر 

ــروف  ــةي لظ ــل لغ ــاظ يف ك ــيب األلف ــذ  يص ــذال ال ــل االبت ــديث... وعام ــا يف الح ــية دورانه ــو ك و 

 .1سياسـية أو اجتامعية أو عاطفيةد

ـــامت  ـــ  بدراســـة الكل ـــة تعن ـــة املعجمي ـــت الدالل ـــم إذا كان ـــا إىل أن وتجـــدر اإلشـــارة  ن

وعناي ــا ومعانيهــا يف ســياقها الحقــلي فــإن ذلــك ال يعنــي أن املعجميــة محصــورة يف اللفظــة 

ــةك  ــا الثوث ــة بعناي  ــدة املعجمي ــود دالوح ــب وج ــدالالت يتطل ــف ال ــول ع ــل إن الحص ــردةي ب املف

ــردةي وثاني ــا املف ــوم أوله ــو أن مفه ــم   ــاء علي ــن االتك ــا حك ــم م ــتوزمي وأ  ــا ال ــبي وثالثه ــا الرتكي ه

الوحــدة املعجميــة أشــمل مــن مفهــوم املفــردةي فــإن كــل مفــردة وحــدة معجميــة ولكــن ليســت كــل 

  2وحدة معجمية مفردةد.
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ــةي  ــة البنيوي ــل والدراس ــاس يف التحلي ــردة بوصــفها العن ــ األس ــة املف ــي أ مي ــذا ال يلغ و 

ســاس الــذ  تقــوم عليــم عمليــة فــرز الــدالالت بــني مركزيــة وثانويــةي و ــو مــا بيَّنــم د. حيــث إنهــا األ

عــل زويــن بقولــم: دوملــا كانــت االكلمــة  تعــد أصــغر اوحــدة دالليــة  يف النظريــة الدالليــة الحديثــة 

 .1اتضحت لنا أ مية دراسة الكلامت من حيث احتوائها عف معان ثابتة ثبوتًا نسبيإاد

عـــف دراســة الكلمـــة املفــردةي أو دراســـة الــنص مـــن خــول تقطيعـــم إىل ولعــل الرتكيــز 

ــنص األدل للتفكيــكي  ــي تخضــع ال ــات اللســانية الت ــة الرئيســةي يعــد مــن أ ــم النظري ــم البنيوي أجزائ

ثــم الــربخ بــني األجــزاء التــي تــم فصــلها مــن خــول حقــول دالليــة تجمــع قواســمها املشــرتكةي لتقــف 

لجمــع بعــد الفصــل. لكــن  ــذا ال يعطــي ذريعــة ألن تكــون الكلمــة عــف العوقــة املتأتيــة مــن  ــذا ا

وحــد ا ذات داللــة مفــردة دامئــة التــأثري والتغيــري يف معنــ  الــنصي بــل إن ســلكها ضــمن الســياقات 

ــة التــي لوال ــا القت ــت كــل كلمــة عــف معنــ  أصــل  ــا التــأويوت الداللي املتنوعــة  ــو مــا يعطيه

 واحد. 

ــ ــ  الكلم ــم معن ــة لفه ــن طريق ــراز دوأحس ــهم يف إب ــذ  يس ــب ال ــا يف الرتكي ــو وجود  ة  

ــائف  ــافة إىل الوا ــاي باإلض ــابهة له ــدو مش ــا أو تب ــي تقاربه ــك الت ــن تل ــة ع ــا متباين ــا ويجعله معنا 

ــل  ــن ك ــتقلة ع ــظ املس ــة اللف ــن دالل ــربان ع ــذين يع ــة الل ــاملحيخ والثقاف ــاط ب ــة ذات االرتب الداللي

 .2كلامت اللغةد
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ـا رئيًســا مــن عنــاي لًثا بالكلمــة املفــردة وقــد ا ــتم علــامء اللغــة قــدحًا وحــدي كونهــا عن ًـ

البنــاء اللغــو ي بــل إنهــا حظيــت عنــد م مبكانــة عظيمــة يف الــدرس اللســايني فقــدموا لهــا تعريفــات 

 ـــ  الــذ  عرفَّهــا بأنهــا: داللفظــة الدالــة عــف معنــ  مفــرد 513مختلفــةي ومــن  ــؤالء االزمخاــ  ت

ــ ــة أنــواه االس ــم ثوث ــنس تحت ــرفدبالوضــعي و ــي ج ــن عقيــل ات 1م والفعــل والح . ويعرفهــا اب

ــديز. 218 ــل ك ــرج املهم ــ  أخ ــوه ملعن ــا املوض ــردي وقولن ــ  مف ــوه ملعن ــظ املوض ــا: داللف ـــ  بأنه  

ــردد ــري مف ــ  م ــم موضــوه ملعن ــوم فإن ــردك أخــرج الك ــا: مف ــا األشــموين ات 2وقولن ـــ  878. ويعرفه  

ــرد أ  ــظ املف ــا: داللف ــروفي  كبأنه ــض الح ــف بع ــتمل ع ــوت املش ــن الص ــدة يحس ــع فائ ــد بالوض مفي

 .3اإلشارة والخخد :السكوت عليهاي فخرج باللفظ مريه من الدال ما ليس بلفظ مثل

ــان فإنــم يقــرتح تعريًفــا للكلمــة يتعلــ  بوايفتهــا وداللتهــا يف ســياق  ــام حسَّ أمــا الــدكتور  َّ

بــدور وحــدة  الــنص العــرلي قــائوً: دإنهــا صــيغة ذات وايفــة لغويــة معينــة يف تركيــب الجملــة تقــوم

ــا  يأو يغــري موضــعها يأو تحَّشــ يأو تحــذف يمــن وحــدات املعجــمي وتصــلح ألن تفــرد أو يســتبدل به

 .4دتها مالًبا إىل أصول ثوثةي وقد تلح  بها زوائددما يفمري ا يف السياقي وترجع 

فاألصــل يف كــل مفــردة أن يكــون لهــا داللتهــا الخاصــة بهــاي والتــي يــتم بهــا التعبــري عــن األشــياء 

ًفا أو تعريًفــا أو إشــارًةي ومــن أمثلــة  ــذه الداللــة التــي جــاءت متعلقــة بــداللتها الحقيقيــة قــول وصــ

 حاجز بن عوف األزد :
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 1بكفو عمرو التي بالغدِر قد مرقْت    يا رب  لطمة مدر  قد سخنتَش بها

ــ ــًة يف لس ــرق لغ ــْتد. والغ ــد مرق ــم دق ــرق  يف قول ــو: االغ ــت   ــاء يف البي ــ  بامل ــظ املتعل ان إن اللف

ــال: رجــل  ــاي يَشق ــمَش البوي ين وممرت ــدَّ ــمَش ال ــذ  روِكبو ــن منظــور: دالرســوب يف املــاء. ويشــبم ال العــرب الب

مــرق ومريــ ي وقــد مــرق مرًقــا و ــو مــارق. والجمــع مرقــ ي و ــو فعيــل مبعنــ  مفعــلي أمرقــم هللا 

 .2إمراًقاي فهو مري د

ــد ــاه األصــل ســلبية الحضــوري وق ــرق يف معن ــا الغ ــي يحمله ــة الت اســتعملها الشــاعر  فالدالل

ـــا يخرجهـــا بـــم مـــن  يف البيـــت ســـلبية كـــام وردت يف األصـــلي دون أن يضـــفي عليهـــا تطـــوًرا دالليإ

الســلبية إىل اإليجابيــة. وإننــا يف املبحثــني اآلتيــني ســنتناول التطــور الــداليل الــذ  يخــرج اللفــظ مــن 

 إيجابيتم إىل سلبيتمي ثم من سلبيتم إىل إيجابيتمي عف النحو اآليت.

ــ ــريخ وم ــة ق ــبيم قبيل ــذيل يف وصــف وتش ــخر اله ــو ص ــاعر أب ــم الش ــا نظم ــك م ــف ذل ــة ع ن األمثل

 بالغيث ليدلل عف كرمهم:

 3وميٌث إذا الجوزاء قلَّْت ر امها   م البيضَش أقداًما وديباجَش أوجم  

ــجاعتهمي وشـــبههم  ــبههم بــالرمح لش ــرمي وش ــة عــن الك ــذا كناي ــم و  ــاض الوج ــفهم ببي ــو يص فه

ــرمهم يف ــث لك ـــواء ولكـــن  بالغي ــت مــن األن ــي ليس ــوزاء و  ــر الج ــم مط ــل في ــذ  تق الوقــت ال

ــري  ــاملطر الغزي ـــصفان ب ــا ي ويت ــواءي ومــن أجزائه ــن األن ــا إىل دالهنعــة والهقعــةد و ــام م يشــريون به

ــم إىل أن  ــوزاءي ومل ينتب ـــر الج ــة مط ــن قل ــر يف زم ــاملطر الغزي ــفهم ب ــني وص ــاه ح ــب يف معن ومل يص

ــاس  فا ــيخ الن ــل يع ــر القلي ــن املط ــع م ــدب لريف ــن الج ــًرا يف زم ــًرا مزي ــم مط ــم أن يجعله ــدر ب ألج

 قيمتهم أكي.
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 وقال الشاعر أبو صخر الهذيل يف وصف كرم خالد بن عبد العزيز بن عبدهللا ما نصم:

 بـاردِ  الثلجِ  نو مِ  نيو ثانِ عو  حيبَش    هـمْ الو حو يبل  رِ  اء  أنضو  وركبانَش 

 دِ   عوانـِ ذِ  الحب   نري  بجنبي مَش   همْ ابَش كوي وِر دوا ومدا م خالـدٌ مو 

 دِ امِـ جو بِ  ليسو  اِص يو األعْ  نو مِ  مرَّ أو   وارَش فو فأسْ  نهمْ عو  حِس النَّ  امو تو  قِ فجفَّ 

 1دِ وائِ العو  ثريِ كو اض  يَّ فو  حوو وا نو مو سو   والَش حو مْ وأو  حابَش السَّ  رِ طْ بالقو  نَّ إذا ضو 

بـــان الـــذين يقصــدونم يصــف الشــاعر كرمــم ويشــبهم بــاملطر ذ  الــثلج البــارد الــذ  بــلَّ رحـــال الرك

ــنهم  ــد ع ـــم أبع ــم له ــري وبكرم ــة من ــروا مبنطق ــاء م ــان نحس ــأنهم ركب ــفهم ب ــمي ويص ــداة لكرم بالغ

 النحس فذ بوا عنم راضني. 

فــأعط  الشــاعر بوصــفم حالــة الرضــا الصــورة عاطفــة تعكــس مــدج االبتســامة التــي ارتســمت عــف 

ــ ــون األب ــم الل ــال  ور  ــف ح ــف  ع ــافلوني وأض ــم ق ــوم و  ــم الق ــري م أوج ــف م ــلهم ع يض وفض

فــألبس املعنــو  ثــوب املحســوسي وجعــل خالــًدا قبلــة يقصــده النــاس عنــدما تقـــل األمطـــار ويكــي 

املحــلي ووصــفم بأنــم كــريم فيــاض كثــري العوائــدي وكلمــة اســموا  تــوحي إليــك بـــأنهم بــدأوا 

ــورة  ــي ص ــنهمي وتعط ــف م ــو أع ــن   ــعدون إىل م ــةيص ــفت إىل مهم ـــنهم وأض ـــر بي ـــة األمي  ملكان

ــم إرادة  ــواز  ب ــاملطر لي ــن ب ــذ  يض ــو ال ــم   ــحاب بأن ــف الس ــامالً. ووص ــة وج ــوة وحرك ــري ق التعب

 املمدوح عف الكرم وتقديم الفيض لطالبيم.

 ومن أبرز األمثلة عف  ذا األسلوب ما نظمم الشاعر تأبَّخ رشإا يف سياق املدح ما نصم:

 2وند  الكفني شهم مدّل   يابسَش الجنبني من مري بؤس

ــث ــي أ  حي ــا املعجم ــي يف معنا  ــني  و  ــد  الكف ــو  ان ــب اللغ ــاعر الرتكي ــتعمل الش ــة  كاس الدالل

ــذ  يتشــكل عــف ــدج ال ــأخوذة مــن الن د و ــي م ــلَّ : ابت ــخصَش ــِد  الّش ــة للمفــردتني: دن ــة املركزي   يئ

ــا ــةَش مــع األوصــقطــرات مــن املــاء. أمــا الكفَّ ــاِبعِ: الرَّاحو ــعو األوصو ــِد مو ــةَش اليو احو ــِد: رو ابع يف اليــدد. ن: دكوــّف اليو

 وال عوقة لهذا املعن  اللغو  بالكرم والسخاء املقصود يف البيت.
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أمــا الداللــة الثانويــة أو الهامشــية فجــاءت أن  ــذا الرتكيــب ملــا انتاــ اســتعاملم بداللتــم عــف الكــرم 

ــا بهــذا املعنــ  وأكــي اشــتهاًرا بــم. ويســم   فــاق يف شــهرتم الداللــة املركزيــة اللغويــةي وأصــبح مرتبطً

ــانو  وإمفــال  ــالتوايف الث ــتعامل ب ــة كــية االس ــا نتيج ــوًرا دالليإ ــني الــداللتني تط ــول ب ــذا التح  

 الداللة املركزية.

ـــف الشـــفرات مـــن مجموعـــة األعـــراف  ـــة تؤل ـــة معرفي ـــة  ـــي: دفعالي ـــة املركزي فالدالل

ــة  ــدرة اللغوي ــا الق ــف أنه ــنيي ع ــع مع ــة أو مجتم ــاء ثقاف ــا أعض ــفرات حتلكه ــذه الش ــد و  والتقالي

ــايف يجســم ل ــرتبخ وجــوده بنظــام ثق ــا  ي ــا اثقافيإ ــ  عاملً ــا املجتمــعي تخل ــم....ي والشــفرات إذا قبله ه

الطريقــة التــي يفكــر بهــا املجتمــع ويــتكلمي وحــني يــتكلم يوضــح مــدلول فكــرة عــن طريــ  األفكــار 

 .  1األخرجد

ــربَّ عنهــا  مبصــطلح آخــر  ــو  ــم يَشعو ــة  فإن ــة املعرفي ـــ االفعالي ــ  وإىل جــوار تســميتها ب ااملعن

التّقنــي  أو ااملعنــ  املنطقــي  ويحــدده محمــود الســعران بأنــم: ديقــوم عــف شــيفرة مــن الشــيفرات 

ــام  ــم كل ــد أن ــاي ونســتطيع أن نع ــة وتواضــعية إىل حــد م ــا االســتعامل اجتامعي ــي يجعله ــة الت الكومي

يــة تــم اإلجــامه عــف معنــ  بعــض اإلشــارات تأخــذه  ــذه درجــة الشــيفرة التقنيــةي واإلشــارات التقن

 .2تدل عف نس  من العوقات املوضوعية والواقعية والحقيقيةد

ــول التــي تختلــف بــاختوف األفــراد وتجــاربهم  أمــا الداللــة الهامشــية فهــي: دتلــك الظ

ــة  ــن البيئ ــرد م ــدج ف ــي ل ــداد م. و  ــائهم وأج ــن آب ــوه ع ــا ورث ــامهم وم ــب أجس ــزجتهم وتركي وأم

يف ذ ــن آخــر مــن البيئــة نفســهاك ألن تجــاربهام االجتامعيــة تــوحي بظــول مــن الداللــة قــد ال تخطــر 

 .3مع الكلمة مختلفةد

  

                                                           

  ت   رر : اةماررم اةسررش ء ارر    اي لبنررا األديرر   رر  ايظءه اتارر  إيررا ايتفكاكارر ةيررام  ا    - 1

 .905  ص د.ي  دا  اي ش ة  يلت     ةايبن    يغداد  دا  اي  ا  يلريءء   9ر

 .030  ص د.ي  د.ر  دا  ايفك  ايل ي   ايقءه    ءلم ايلغ    ةد ايسل ا    - 2

ص م  9196   كتيرررر  األبن لررررة اي صرررر ا   ايقررررءه    0ر  دايرررر  األيفررررءظم أبنرررراس  إيرررر اها- 3

939  990. 



147 

يـــأيت ســـنتناول رقـــي الداللـــة أو انحطاطهـــا لأللفـــاظ املتصـــلة باملـــاء يف شـــعر الصـــعاليكي  فـــيامو 

ــا مــن األلفــاظ  ونقصــد برقــي الداللــة الخاصــة بألفــاظ املــاء أن يواــف الشــاعر عن ــ املــاء أو لفظً

ــ ــا إيجابيإ ا يف ســياق الــنصي ونقصــد بانحطــاط الداللــة أن يواــف الشــاعر عن ــ الدالــة عليــم توايًف

ــا مــن األلفــاظ الدالــة عليــم توايًفــا ســلبيإاي مبعنــ  أن ينقلــم الشــاعر مــن اإليجابيــة إىل  املــاء أو لفظً

 السلبية أو العكس لتأدية داللة محددة وتحقي  ماية تخدم فكرة النص الشعر .

ــعر ــة يف ش ــثوً دالالت متنوع ــر م ــن  للمط ــتوحاة م ــدالالت مس ــذه ال ــع   ــعاليكي وجمي الص

ــدالالت: الرحمــة  ــذه ال ــن أبــرز   ــتهوكمي وم ــوئم إىل ركــوده أو اس ــذ نش طبيعــة مــادة املطــر من

ــث ــة: حي ــدج الباــ  والططنين ــنامء ل ــز الخصــب وال ــم رم ــث إن ــمي حي ــا يف طبيعت ــد املطــر إيجابيإ يع

واد ي ويعــد الشــعراء الصــعاليك أبــرز بعامــةي ولــدج ســكان املنــاط  الجغرافيــة القاحلــة كســكان البــ

قــول الشــاعر تــأبخ رشإا يف صــورة  ومــن ذلــكيمثــال عــف تصــوير داللــة املطــر بالرحمــة والططنينــةي 

ــة  ــة املشــرية إىل الخــري والخصــب والــنامءي واقت ــ عــف دالل ــم الحقيقي فنيــة أخرجــم فيهــا مــن داللت

 صفة من صفاتمي و ي الغزارةي فقال:

 1سامؤ م تحت العجاجة بالدم ف العوص أمطرتجزج هللا فتيانًا ع

ــم صــورتم  ــا تحمل ــدم وم ــلبية ال ــنامء إىل س ــري وال ــاء املشــرية إىل الخ ــة امل ــن إيجابي ــة م ــول الدالل تح

 الداللية من قتل وأمل وحزن وفقد.

ــدم والقتــل أو  ــداليل الحاصــل يف اســتعامل لفــظ ااملطــر  يف اإلشــارة إىل ال ــا إىل التوافــ  ال ونشــري  ن

اب مبعنــ  أعــمي و ــذا يتطــاب  مــع االســتعامل الشــائع للفــظ املطــر يف القــرآن الكــريمي حيــث العــذ

 ورد املطر يف القرآن سبع مرات جميعها جاءت للعذابي ومن أمثلة ذلك: 

  

                                                           

ا ةأخيء ه - 1  .036  ص داةا  تشير  ّ  



148 

طور  ﴿قال تعاىل:  - ن مَّ لوْيكَشْم إِن كوانو ِبكَشْم أوًذج مو نواحو عو الو جَش  .1﴾وو

لوْيِهم ﴿قال تعاىل:  - أوْمطورْنوا عو طوًرا وو  مَّ
 
اِقبوةَش  كوانو  كوْيفو  فوانظَشرْ  ۖ ْجرِِمنيو  عو  .2﴾الْمَش

طوًرا ﴿قال تعاىل:  - لوْيِهم مَّ أوْمطورْنوا عو  وو
 
اءو  ۖ طورَش  فوسو ِرينو  مو نذو  .3﴾الْمَش

ــف  ــة التواي ــف دق ــدل ع ــذا ي ــمي و  ــروف عن ــياق املع ــر يف الس ــف املط ــوا يف تواي ــعراء وفق فالش

ــم ــة علي ــة بالســياق واملفــردات الدال ــنص  والعناي ــةي ويعــد  ــذا مــن أاهــر ســامت البومــة يف ال بدق

 الشعر .

ــورة الســلبية  ويف ــن الص ــول وايفتهــا الدالليــة م ــاءي وتح ــردات املتصــلة بامل ــداليل للمف ــور ال التط

ــة ــة الثانوي ــورة اإليجابي ــة إىل الص ــون ياملركزي ــعاليكي  يك ــعراء الص ــتعامالت الش ــوً يف اس ــن حاص وم

 مري الصعاليك:قول الشاعر عروة بن الورد أ  ذلكي

 4إذا دعوت  ياًم سالت املسل  أبا املثلم إين مري مهتضم

ــاء.  ـتم كــام تســيل الشــعاب بامل ـعون لن ـ ــم إذا دعــا مي فيرسـ ــون دعوت ــن الشــاعر أن قومــم يلب أعل

 واملسل: جمع مسيلي و و مسيل املاء. 

ــا  ــد أن الشــاعر جــاء به ــم ســلبية الحضــوري بي ــا الســيل يف ذات ــي يحمله ــة الت ــا يف فالدالل  ن

ــن  ــر  م ــاني وت ـعة يف الجري ــزارة والرسـ ــيل الغ ــفات الس ــن ص ــذ م ــث أخ ــدحي حي ــر وامل ــياق الفخ س

ــا يف  ــذا املوضــعي و ــو تطــور داليل يواكــب حــال  ــدماري فكــان توايفــم إيجابيإ نتائجــم الخــراب وال

  السياق املوضوعي للغرض الشعر .

                                                           

 .930: ايبنسء  - 1

 .18: األء اش - 2

 .51: ايبن م - 3

 .  081  ص اي ل ا  ايصلءياك ف  ايلص  اي ءهل  اةسش خلاش  - 4
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ال مــأخوذ مــن طبيعــة وإىل املفــردة املعجميــة نفســها االســيل  فقــد كــان لهــا حضــور إيجــ

 مادة تكوينهاي و و عن  املاء اإليجال يف ذاتمي كام يف قول الشاعر أل الخرَّاد الهذيل:

وائلِ  مذاهَش من الرسين أو بطِن حلية    1فروهَش اآلباء يف عميِم السَّ

اســتعمل الشــاعر الســيل يف ســياق املــدحي فكــان التطــور الــداليل متوافًقــا مــع الســياق العــام لفكــرة 

ــرة ا ــتوج الفك ــة يف مس ــوعية الداخلي ــدة املوض ــامت الوح ــرز س ــن أب ــ  م ــذا التوفي ــد   ــتي ويع لبي

 والبيت الواحد.

ولعلَّ حضور السيل بغزارة يف أشعار الصعاليك أبناء البواد ي ملا للمعجم املايئ من أ مية يف حياتهم 

ن لسيل إيجابًا يف أكي مف االيوميةي حيث بم قوام معاشهم وأساس استقرار م من عدممي وقد جاء تواي

ي طور الشاعر من خولها داللة السيل السلبية لتكون داللة إيجابية بحسب ما يقتضيم السياقي موضع

 يف املدح:برَّاقة قول عمرو بن  ومن ذلكي

 2وكم القيتَش ذا نجب  شديد        تسيلَش بم النفوسَش عف الصدورِ 

 أل الطمحان: وعند

حو  يظل  فتيتَش املِسِك يف ر  فارقَشم ونِ  الض  مو  3توسيلَش بم أصدامَشمَش وو

ــة التــي يــأيت بهــا  ــة الســلبية املركزي واــف الشــاعران الســيل يف ســياق اإليجابيــة بانزيــاح عــن الدالل

الســيلي وجعــل الشــعراء داللــة الســيل متعلقــة مبكانهــا يف الســياق الــذ  يــرد فيــمي فالشــاعر عمــرو 

دح بداللــة إيجابيــةي والشــاعر أبــو الطمحــان وافــم يف واــف الســيل يف ســياق الفخــر واملــبرَّاقــة بــن 

 سياق الغزل بداللة إيجابية .

  

                                                           

. ايل ررام:  ررء اءررتم  رر  035  ص ايلصرر  اي ررءهل  اي ررل ا  ايصررلءياك فرر  اةسررش خلاررش  - 1

 ايبنيي ف  سةامم اي ر   ةايسةامم األ ءك  ايت  تسام يءي ء .

يررر  يّ ا ررر  اي  ررردابن   ررر   خضررر    اي ءهلاررر  ةاإلسرررلم:  ةء ررر  ررر اش  اغرررب ءلةبنررر    - 2

 .16ص   سا ت  ة ل ه

 .058  ص اي ل ا  ايصلءياك ف  ايلص  اي ءهل اةسش خلاش   - 3



151 

عليــم يف بعــض مظــا ر التطــور الــداليل لأللفــاظ املتصــلة باملــاءي أو  وقفــتمــن خــول مــا و 

ــا أن  ــة الســتعامالتمي الحظن ــم أو التابع ــة ل ــاء املكون ــف امل ــة ع ــتقاقات الدال ــردات واالش ــا ر املف مظ

ــياق  ــو الــذ   يحــدد داللــة الكلمــة فيــم بــني اإليجابيــة والســلبيةي وأن الشــعراء وفقــوا يف الس

أو  يأو الهجـــاء يأو الغـــزل يأو الفخـــر يتوايـــف املفـــردات يف الســـياقات املختلفـــةي ســـواء يف املـــدح

 أو الحض واالستنهاض.  يالوصف
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 تائج الدراسةن

 ائج نعرضها عف النحو اآليت:من خول ما تناولناه يف الدراسة توصلنا إىل مجموعة من النت

إن حضــور عن ــ املــاء يف شــعر الصــعاليك حضــور واضــح ومميــز ويشــري إىل أ ميــة  ــذا العن ــ  -0

 لديهم يف بيئة البادية.

اســتعمل الشــعراء العديــد مــن األلفــاظ الدالــة عــف مكونــات املــاء يف حقــل العلويــات: الســحاب  -7

 ااًا دقيقة تبني حال التكوين وتصفم بدقة.والرعد والربق واملطري ويف كل منها استعملوا ألف

عليــم مــن قصــائد الشــعراء  وقفــتلــدج مــا عاــ اســاًم مختلًفــا  ثوثــة  01ورد للســحاب ا -1

ي تــم توايفهــا يف دالالتهــا اللغويــة املوافقــة ملعنا ــا وفــ  الســياقات التــي وردت فيهــاي الصــعاليك

 وكنائية حيًنا آخر. يفجاءت ييحة حيًنا

ة أســامء جميعهــا تتعلــ  بالصــفة الحســية الوحيــدة للرعــد و ــي الصــوتي   خمســ5ورد للرعــد ا -2

حيــث اســتعمل الشــعراء الرعــد يف اإلشــارة إىل الغضــب  يإضــافة إىل انزيــاح الداللــة نحــو التجريــد

 والوعيد والتهديد.

ــربق ا -5 ــة  2ورد لل ــة  أربع ــي الرؤي ــربق و  ــدة لل ــية الوحي ــفة الحس ــ  بالص ــا تتعل ــامء جميعه أس

ــردةي  ــالعني املج ــدب ــو التجري ــة نح ــاح الدالل ــافة إىل انزي ــربق يف  يإض ــعراء ال ــتعمل الش ــث اس حي

 اإلشارة إىل شدة اللمعان واإلنارة إضافة إىل إخوف الوعد.

 عا اساًم مختلًفا يف الداللة والتوايف يف السياق.  ستة  01ورد للمطر ا -1

ــي ورد في ورد -2 ــة الت ــا للدالل ــالي موافًق ــلبي ال إيج ــياق س ــر يف س ــظ املط ــريمي لف ــرآن الك ــا يف الق ه

ــري إىل أن الد  ــ  يش ــذا التواف ــذين و  ــعراء ال ــث إن الش ــةي حي ــر أصــل يف اللغ ــلبية للمط ــة الس الل

 أوردوا املطر بداللة سلبية يسبقون ع  نزول القرآن الكريم.

ــ -3 ــان أمزر ــا و الشــعابي و : الســيلي ةورد الســيل يف شــعر الصــعاليك يف مســميات ثوث الجــداولي وك

ــا  ــو الســيلي حيــث جــاء مبعنــاه الحقيقــي الــدال عــف املــاء الجــار  حضــوًرا وأكي ــا  تنوًعــا دالليإ

ــا ــاص  يحيًن ــر خ ــياق آخ ــايئ يف س ــتعامل الكن ــة ضــمن االس ــ  اإليجابي ــلبيةي ومبعن ــة س ضــمن دالل

ـــاملجردات ـــالكرم يب ـــا الشـــعاب يوالشـــهامة يك ـــروءة. أم ـــوم: يف  يوامل ـــني: العم ـــاءت يف داللت فج

ــأبخ رّشا.  ــاعر ت ــعني للش ــعموض ــة مواض ــوص: يف ثوث ــن يوالخص ــل م ــول :لك ــال الك ــأبخ  يالقت وت

ــن موضــع  يرشإا ــلي والشــعب القريــب م ــنفرج. و ــي: االشــعاب املتفرعــة مــن واد  عاق والش

  تأبخ رشإا.عند الشاعر  واحدفجاءت يف موضع  يسلعي وشعب نجد . أما الجداول
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ح فيهــا بلفــظ الحــوضي واثنــان مواضــع مختلفــةي ثوثــة منهــا تــم الت ــي ســتةوردت األحــواض يف  -8

 إلشارة إىل أجزاء الحوض ومسمياتمي وواحد جاء يف سياق الكناية.اكتف  الشعراء فيهام با

ــاءت  -01 ــوم وج ــة العم ــني: األوىل دالل ــني اثنت ــمن داللت ــعاليك ض ــعر الص ــدران يف ش وردت الغ

ــة الخصــوص وجــاءت يف  ــة دالل كــان  موضــًعاي عاــينيف موضــع واحــد للشــاعر الشــنفرجي والثاني

ــردةي  ــربديني ف ــطوني ذ  ال ــعداءي الش ــدران: اص ــن الغ ــول. وم ــال الك ــاعر القت ــدج الش ــا ل أكي 

ــيفي ســبَّ ي  ــابي حــرة ل ــةي الِعت ــةي ثجــري الجباب يني ميق ــرو ــريي حــوءةي عومو ــري عاســمي ذ  النق ذو بق

 السديري بارقي مّراني حو  .

ــال الكــول أكــي الشــعراء الصــعاليك عنايــ -00 ة بداللــة الخصــوص يف تحديــد املواضــع كــان الشــاعر القتَّ

الجغرافيـــة الخاصـــة باملـــاء بدقـــةي ســـواء أكـــان  ـــذا التحديـــد باالســـم الـــدقي  للموضـــعي أم 

 بالقرائن البيئية والجغرافية القريبة منم والدالة عليم.

ــعاليك ا -07 ــان يف شــعر الص ــدقي  8ورد للقيع ــ  ال ــة بحســب املعن ــامء مختلفــة الدالل   تســعة أس

الشــعراء توايًفــا دقيًقــا يــدل عــف  كــنهم مــن اللغــة وبومتهــاي واســتعامل كــل لهــاي وقــد وافهــا 

 لفظ ملعناه املناسب لم. 

ـــعاليك -01 ـــعر الص ـــوًرا يف ش ـــزر حض ـــة األم ـــد األودي ـــة  يتع ـــاء املتعلق ـــلة بامل ـــاظ املتص إزاء األلف

ــة العمــوم ــة وتكويناتهــاي ووردت ضــمن داللتــني اثنتــني: األوىل دالل ــ يبالتجمعــات املائي ر حيــث ذك

أو قرينــة بيئيــة تشــري إليهــاي وجــاءت يف مانيــة مواضــع.  يالشــعراء أوديــة عامــة دون ذكــر أســامئها

ــمو  ــث يس ــوصي حي ــة الخص ــي دالل ــة فه ــة الثاني ــا الدالل ــمم أم ــود باس ــواد  املقص ــعراء ال ي الش

ــال الكــول  الخــاصي أو يضــمنون إشــارات وقــرائن تــدل عــف املكــان وتحــددهي وتفــرد الشــاعر القتَّ

ــة ــدل  يف دق ــة وأســامئها دون مــريه مــن الشــعراء الصــعاليكي ولعــل  ــذا ي وصــفم ألمــاكن األودي

عـف عنايتـم الجغرافيــة وعلمـم بالباديــة العربيـةي ورمبــا يشـري إىل كــية ترحالـم خصوًصــا أنـم عــاد 

 حياة التاد متخًذا من الجبال والشعاب موطًنا لم نتيجة كية الجنايات التي ارتكبها. 

ـــة  -02 ي الغـــولو عاقـــلي و الرســـيسي و شـــباي التـــي وردت يف شـــعر الصـــعاليك  ـــي: اأســـامء األودي

ــديري و الشــطوني و  ــرجي و ذو س ــخي  ذوو الع ــري و الع ــدوا ني و ذو البق ــيبي و ال ــايضي و قض ــو و مب ج

 يليل .وضيمي و قوي و بوجي و حليةي و عليبي و األحصي و جواذةي 
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ــ -05 ــة علي ــاظ الدال ــم واأللف ــر ومتعلقات ــذكر البح ــ  الشــعراء الصــعاليك ب ــن اعتن ــرمم م م عــف ال

حــاجز بــن  :اعتبــاره خــارج بيئــتهمي وذلــك ال ينكــر معــرفتهم بــم أو رؤيــتهم لــمي وذكــره كــل مــن

ــة ــن الحدادي ــيس ب ــأبخ رشإاي وق ــوف األزد ي وت ــن  يع ــرو ب ــة وعم ــي برَّاق ــخر الغ ــدايني وص الهم

 والقتال الكول. يوعبدة بن الطبيب يالهذيل

لــة الخصــوصي بتحديــد اســم البــح وموضــعم أو ملــب عــف توايــف اآلبــار يف شــعر الصــعاليك دال -01

قــرائن بيئيــة تــدل عــف مكانــمي بيــنام مل يكــن لداللــة العمــوم حضــور يف ذلــك. ومــن اآلبــار التــي 

ة .و بح دريراتي و بح الشطوني و بح ذرياتي و وردت يف شعر م: ابح مبنيي  طْمو  بح خو

ــا شــعر م بحســب -02 ــدج يف ثناي ــف الن ــ  الشــعراء الصــعاليك بتواي ــا  اعتن ســياق القصــيدة وفكرته

ــايئ  ــاي واالســتعامل الكن ــ  اللغــو  األصــيل حيًن ــاللفظ ال ــيح واملعن ومرضــهاي فكــان التوايــف ب

 يف اإلشارة إىل الكرم والسخاء حيًنا آخر.

ــ   -03 ــا بحســب املعن ــاء إىل توايفه ــف اســتعامل امل ــة ع ــاظ الدال اســتند الشــعراء الصــعاليك يف األلف

وســـعة  يللبيـــت الشـــعر ي و ـــو يـــدل عـــف فصـــاحتهم الـــدقي  لهـــا ضـــمن الســـياق اللغـــو 

يتعلــ  باأللفــاظ  فــياموالــتمكن مــن معانيــمي مــام حقــ  البومــة يف قصــائد م  يمعجمهــم اللغــو 

 الدالة عف املاء واستعامالتم.

ــداليل  -08 ــاح ال ــدقي  للمفــردة واعــتامد االنزي ــاملعن  اللغــو  ال ــزم بعــض الشــعراء الصــعاليك ب مل يلت

الــدم والــدمع  :مثــل يات مختلفــة ال عوقــة لهــا باملــاءي تكــون حســية حيًنــايف توايفهــا ضــمن ســياق

الوفــاء واملــروءة والغضــب والكــذب. وقــد أكســب  ــذا االنزيــاح  :مثــل يوالخمــري وتجريديــة حيًنــا

 الشعر وايفة جاملية وفنية تتمثل يف الصورة الشعرية.

أللفــاظ الدالــة عــف املــاءي ومــن ملّــب بعــض الشــعراء الداللــة الهامشــية عــف الداللــة املركزيــة يف ا -71

أبــرز األمثلــة عــف ذلــك تركيــب انــد  الكــف  حيــث خرجــت مــن داللتهــا املركزيــة الدالــة عــف 

ــاءي إىل ا ــرات امل ــد بقط ــة الي ــل راح ــرمبل ــي الك ــي تعن ــية الت ــة الهامش ــة لدالل ــتهرت الدالل ي واش

 الهامشية أكي من املركزية وأصبحت أصوً دالليإا.

ــا بــني الســلبية واإليجابيــة بحســب الســياق حملــت بعــض األلفــاظ ا -70 لدالــة عــف املــاء تطــوًرا دالليإ

 وبالسياق العام للقصيدة ثانًيا.  يالخاص بالبيت الشعر  أوالً
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 واملراجعصادر املقامئة 

 مصادر الدراسة

ــن الحداديــةدي ي دحــاتم صــالح الضــامن -9 ــة املــوردشــعر قــيس ب ــامني 0828ي بغــدادي مجلَّ مي املجلــد الث

  .8االعدد 

ي عـــامل الكتـــب للطباعـــة والناـــ 0ي طاملســـتدر  عـــف دواويـــن الشـــعراءحـــاتم صـــالح الضـــامني  -0

 م.0888والتوزيعي بريوتي 

ــكَّر ي  -0 ــن الحســني الس  ــذلينيالحســن ب ــعار اله ــة: رشح أش ــرَّاجي مراجع ــد ف ــتَّار أحم ــ : عبدالس ي تحقي

د شاكري مطبعة املديني القا رةي   .د. تمحمود محمَّ

ي مطبعــة العــايني 0ي طالســليك بــن الســلكة: أخبــاره وشــعرهك كامــل ســعيد عــوادي حميــد آدم ثــويني -8

 م.0832بغدادي 

ـــاره -5 ـــأبَّخ رشإا وأخب ـــوان ت ـــاكري طدي ـــار ش ـــل ذو الفق ـــ  ورشح: ع ـــع وتحقي ـــرب 0ي جم ي دار الغ

 م. 0832اإلسوميي 

 ي دار الكتــاب7ي جمعــم وحققــم ورشحــم: إميــل بــديع يعقــوبي طديــوان الشــنفرج عمــرو بــن مالــك -6

 م.0881العرلي بريوتي 

ي دراســة ورشح وتحقيــ : أســامء أبــو بكــر محمــدي ديــوان عــروة بــن الــورد أمــري الشــعراء الصــعاليك -9

 م.0883منشورات محمد عل بيضوني دار الكتب العلميةي بريوتي 

 م. 0838ي دار الثقافةي بريوتي د.طي حققم وقدم لم: إحسان عباسي ديوان القتَّال الكول -1

ـمي الجا ليــة واإلســوم: ســريتم  وعمــر وونــةي رشيــف رامــب ع -1 بــن بّراقــة الهمــداين مــن مخ ـ

ني 0ي طوشعره  م.7115ي دار املنا ج للنا والتوزيعي عامَّ

ــرَّ طــول حــربي  -93 ي الــدار العامليــةي 0ي طاقديــوان الشــنفرج ويليــم الســليك بــن الســلكة وعمــرو بــن ب

 م.0881بريوتي 

الرتبيـــة للطباعـــة والناـــ والتوزيـــعي بغـــدادي ي دار شـــعر عبـــدة بـــن الطبيـــب يحيـــ  الجبـــور ي -99

 م.0820
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 مراجع الدراسة

 .الكريم القرآن -90

 م.0830ي دار األندلسي بريوتي 7ي طالتطور اللغو  التاريخيإبرا يم السامرايئي  -90

 .م0821ي مكتبة األنجلو امل يةي القا رةي 1طي داللة األلفاظإبرا يم أنيسي  -98

ــدال الطر  -95 ــامعيل األج ــن إس ــرا يم ب ــةابلنــي إب ــتلفظ يف اللغ ــة امل ــتحفظ وماي ــة امل ــ : كفاي ي تحقي

 م.0813ي مطبعة دار الحرية للطباعةي بغدادي 2عبدالرزاق الهويلي ط

ــن مــرادي  -96 ــةإبــرا يم ب ة والعبواريّ ــدو ــة املركبــة واملعّق ــة العربّي ــدات املْعجمّي وســّية للووحو امَش الجــة القو ي املعو

 م.7113 ي 2راسات املعجمّية باملغربدي العدد انظوراٌت يف ْمنهوج الرتِتيبي دمجلَّة الد

ـــراد -99 ـــن م ـــرا يم ب ـــتوزمدي إب ـــام وال ـــراد والتض ـــني اإلف ـــة ب ـــدة املعجّمي ـــات ي دالوح ـــة الدراس مجلَّ

  . 5مي العدد ا7111ي اململكة املغربيةي املعجمية

ــراد -91 ــن م ــرا يم ب ــمدي إب ــة يف املعج ــاكل الرتجم ــن مش ــة ي دم ــةمجلَّ ــاة الثقافي ــونسي  ييف الحي ــلأبرت  ي

  . 027مي العدد ا7111

ــوير ي  -91 ــدائم الن ــد ال ــن عب ــن محمــد ب ــد الو ــاب ب ــن عب ــون األدبأحمــد ب ــة األرب يف فن ي 0ي طنهاي

  ـ. 0271دار الكتب والوثائ  القوميةي القا رةي 

ــراز ي  -03 ــارس ال ــن ف ــاييس اللغــةأحمــد ب ــ : عبدالســوم محمــد  ــاروني دار الفكــري معجــم مق ي تحقي

 م.0828

ــن أح -09 ــد ب ــن محم ــد ب ــدايني أحم ــرا يم النيســابور  املي ــن إب ــد ب ــالم ــع األمث ــد مجم ــ : محم ي تحقي

 م.0855محيي الدين عبدالحميدي مطبعة السنة املحمديةي 

ي تحقيــ : يوســف الهــاد ي البلــدانأحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الهمــداين املعــروف بــابن الفقيــمي  -00

 م.0881ي عامل الكتبي بريوتي 0ط

ي تحقيــ : مريــد الشــيخي رشح ديــوان الحامســةصــفهايني أحمــد بــن محمــد بــن الحســن املرزوقــي األ  -00

 م.7111ي دار الكتب العلميةي بريوتي 0ط

ي مطبعــة مجلــس دائــرة 0ي طاألزمنــة واألمكنــةي أحمــد بــن محمــد بــن الحســن املرزوقــي األصــفهاين -08

 . ـ0117حيدرأبادي  –عارفي الهند امل
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ــي  -05 ــن عبــد ربــم األندلن ــد بــن محمــد ب ر الكتــب العلميــةي بــريوتي ي دا0ي طالعقــد الفريــدأحم

  ـ.0212

ي منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العـــربي أصـــول تراثيـــة يف نظريـــة الحقـــول الدالليـــةأحمـــد عـــزوزي  -06

 م.7117دمش ي 

ــدي  -09 ــد عبي ــد محم ــار العــرلي شــعراء جــا ليونأحم ــة االنتش ــيي مؤسس ــو اب ي املجمــع الثقــايفي أب

 م. 7110بريوتي 

 م.0822ي : اململكة املغربيةالثقافة ي دار7ي طمنا ج البحث يف اللغة ام حساني  -01

ور عطــاري دار الكتــاب ي تحقيــ : أحمــد عبــد الغفــتــاج اللغــة وصــحاح العربيــة: الصــحاحالجــو ر ي  -01

 . العرلي م ي د. ت

ــن حجــري  -03 ــن عــل ب ــن حجــر العســقويني أحمــد ب ــار  رشح صــحيح البخــار اب ــتح الب ــان ف ي دار الريَّ

 م.0831للرتا ي 

ي تحقيــ : حمــد الجــا ك صــالح العــلي دار الياممــة للبحــث العــرببــود الحســن بــن عبــدهللاي  -09

 .د. توالناي الرياضي 

ــاي  -00 ــن ااا ــةحس ــة العربي ــايا اللغ ــن قض ــرب: م ــوم الع ـــة والناــي ك ـــة للطباع ــة العربي ي دار النهض

 م.0821بريوتي 

ــةي  -00 ــد الحســن الخزين ــةخال ــة تحليلي ــواء يف أشــعار الهــذليني: دراســة وصــفية فني دمــة ي رســالة مقاألن

ــة الخرطــومي  ــة اآلدابي جامع ــةي كلي ــة العربي ــاي قســم اللغ ــة وآدابه ــة العربي ــل درجــة املاجســتري يف اللغ لني

 .م7115السوداني 

ــزركلي  -08 ــدين ال ــري ال ــتعربني خ ــرب واملس ــن الع ــاء م ــال والنس ــهر الرج ــراجم ألش ــاموس ت ــوم: ق األع

 م.7117ي دار العلم للموينيي بريوتي 05ي طواملستاقني

ــدي -05 ــن دري ــة اب ــرة اللغ ــريوتي 0ي طجمه ــنيي ب ــم للموي ــبيكي دار العل ــري بعل ــدكتور رمــز  من ــة ال ي طبع

  ـ.0125الدكني  -ي مطبعة مجلس دائرة املعارف العثامنيةي حيدرأباد0مك إضافة إىل: ط0832

ـــو الوفـــاي دار الكتـــب امل ـــيةي القـــا رةي ي ديـــوان الهـــذليني -06 ـــزينك محمـــود أب تحقيـــ : أحمـــد ال

 .م0815
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ــ -09 ــيد الح ــالحي رش ــتنيداج ص ــد فتجنش ــ  عن ــة املعن ــو  ونظري ــل اللغ ــري دالتحلي ــامل الفك ــس ع ي املجل

  .2 ي العدد ا78مي مجلد ا7110الوطني للثقافة والفنون واآلدابي الكويتي أبريل/ يونيوي 

ي مطبعـــة املـــديني م ـــي 0ي طالتطـــور اللغـــو : مظـــا ره وعللـــم وقوانينـــمرمضـــان عبـــدالتوابي  -01

 م.0831

 .د. تي دار املعارفي م ي 0ي طلحن العامة والتطور اللغو ي رمضان عبدالتواب -01

ــن محمــود القزوينــيي  -83 ــن محمــد ب ــا ب طي مطبعــة  د.ي عجائــب املخلوقــات ومرائــب املوجــوداتزكري

 .د. تالتقدمي م ي 

 .د.ت. طي دار نهضة م  للطباعة والناي م ي دي جمهرة أشعار العربأبو زيد القرحي  -89

ــة الشــبابي القــا رةي 1ي ترجمــة: كــامل محمــد باــي طلمــة يف اللغــةدور الكســتيفن أوملــاني  -80 ي مكتب

 م.0827

ـــدار البيضـــاءي  -ي املركـــز الثقـــايف العـــرلي بـــريوت0ي طاللغـــة والخطـــاب األدلســـعيد الغـــاريي  -80 ال

 م.0881

 م.0802ي املطبعة الكاثوليكيةي بريوتي 7ي طكتاب املطرسعيد بن أوس األنصار ي  -88

ي دار املعرفـــة الجامعيـــةي التصـــور اللغـــو  عنـــد علـــامء أصـــول الفقـــم الســـيد أحمـــد عبـــدالغفاري -85

 م.0885اإلسكندريةي 

 .د. تي مكتبة املتنبيي دراسة يف نصوص الع  الجا ل تحليل وتذوقالسيد أحمد عامرةي  -86

ــامعيلي  -89 ــن إس ــل ب ــيدهي ع ــن س ــماب ــنيي طاملحك ــن املحقق ــة م ــ : مجموع ــال 0ي تحقي ــة الب ي مكتب

 م. 0827الحلبيي م ي 

ــامعيلي  -81 ــن إس ــل ب ــيدهي ع ــن س ــصاب ــة املخص ــربج األمريي ــة الك ــن املطبع ــيت ع ــر أوفس ي دار الفك

  ـ.0103بيوالقي م ي 

ـــايني  -81 ـــاتالاـــيف الجرج ـــةي 0ي طالتعريف ـــة املغربي ـــاءي اململك ـــدار البيض ـــنيي ال ـــة الحس ي مؤسس

 م.7111

ة داللاــةدي صــوح الــدين ســليم محمــدي دلفــظ املــاء ومــا هــدل علاــل يف نصــوص مــن التنزهــل: دراســ -53

ــة األساســاة ــة الرتبا ــة أبحــا  كلا ــد مجلَّ ــوم السااســاة 2ي العــدد ا8ي املجل ــة العل ــة املوصــلي  - ي كلا جامع

  م.7101
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 .  ي د.ت2ي العدد اة أ ل البيتمجلَّ صوح مهد  جابري دمعجم ألفاظ املاءدي  -59

 م.0882ي ي الدار الجامعيةي اإلسكندريةدراسة املعن  عند األصولينيطا ر سليامن حمودي  -50

ــر الــبود  الحــرلي  -50 ــةعــات  بــن ميــث بــن زوي ي دار مكــة للناــ 0ي طمعــامل مكــة التاريخيــة واألثري

 م.0831والتوزيعي مكة املكرمةي 

ــرل -58 ــبود  الح ــر ال ــن زوي ــث ب ــن مي ــات  ب ــةِ ي ع ــريوِة النَّبوِويَّ ــِة يِف السو ْغرواِفيَّ ــالِِم الْجَش عو ــم الْمو ي 0ي طمعج

 م.0837ة املكرمةي دار مكة للنا والتوزيعي مك

ــر  األندلنــي  -55 ــد البك ــن محم ــز ب ــد العزي ــن عب ــد هللا ب ــبود عب ــن أســامء ال ــتعجم م ــا اس ــم م معج

  ـ.0211ي عامل الكتبي بريوتي 1ي طواملواضع

مراصــد االطــوه عــف أســامء األمكنــة عبــد املــؤمن بــن عبــد الحــ ي ابــن شــامئل القطيعــي البغــداد ي  -56

  ـ.0207ي دار الجيلي بريوتي 0ي طوالبقاه

ــو ي  -59 ــف م ــني يوس ــعيد  وحس ــدالفتاح الص ــةعب ــم اللغ ــاح يف فق ــب 0ي طاإلفص ــة دار الكت ي مطبع

 م.0832العلميةي بريوتي 

ي تحقيــ : محمــد محيــي الــدين رشح ابــن عقيــل عــف األلفيــةعبــدهللا بــن عبــدالرحمن ابــن عقيــلي  -51

 م.0812عبد الحميدي ط دار العلوم الحديثةي 

ــن محمــد الثعــالبيي  -51 ــدامللك ب ــة وأ ار العربيــة فقــمعب ــدم لــم اللغ ــ  حواشــيم وق ي ضــبطم وعلّ

 م. 7111بريوتي  -ي املكتبة الع ية للطباعة والناي صيدا7ووضع فهارسم: ياسني األيولي ط

ي مقال منشور يف املوقع اإللكرتوين التحاد الجمعيات أسطورة املاء يف األديان فكًرا وطقًساعوء النشميي  -63

 .http://www.mandaeanunion.org/arم. 7101نيسان/أبريل  15جمعةي املندائية يف املهجري ال

ي دار إحيــاء الــرتا  العــرلي 0ي طاألمــاينعــل بــن الحســني بــن محمــدي أبــو الفــرج األصــفهايني  -69

  ـ.0205بريوتي 

ــمهود ي  -60 ــافعي الس ــني الش ــد الحس ــن أحم ــدهللا ب ــن عب ــل ب ــطف ع ــار دار املص ــاء بأخب ــاء الوف ي وف

  ـ.0208ميةي بريوتي ي دار الكتب العل0ط

ــن عيمــي  -60 ــد ب ــن محم ــل ب ــةع ــف األلفي ــموين ع ــد رشح األش ــدين عب ــي ال ــد محي ــ : محم ي تحقي

  م.0883ي بريوت: دار الكتب العلميةي 0الحميدي ط
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ــني  -68 ــة الحــديثعــل زوي ــم اللغ ــة وعل ــات الرتاثي ــني الدراس ــ  ب ــةدي اــول املعن ــاق عربي ــة آف ي دمجل

 م.0881ي أيَّار 05السنة 

 م.0831ي مكتبة عكاظي اململكة العربية السعوديةي 2ي طاللغة واملجتمعاحد وايفي عل عبدالو  -65

ي مكتبـــة 0ي تحقيـــ  وناـــ: عبدالســـوم محمـــد  ـــاروني طالحيـــوانعمـــرو  بـــن بحـــر الجـــاحظي  -66

  ـ.0272ي دار الكتب العلميةي بريوتي 7مك ط0821مصطف  البال الحلبيي القا رةي 

 .د. تنوني تونسي مكتبة م ي ي دار سحمشكلة البنيةفؤاد زكرياي  -69

 م.0831ي دار الفكري بريوتي القاموس املحيخالفريوزأباد ي  -61

ــدينور ي  -61 ــة ال ــن قتيب ــرياب ــاين الكب ــياميني طاملع ــ  ال ــن يحي ــرحمن ب ــد ال ــ : عب ــب 0ي تحقي ي دار الكت

 م.0832العلميةي بريوتي 

املكتبـــة  ي5ي تحقيـــ : يوســـف الشـــيخ محمـــدي طمختـــار الصـــحاح محمـــد بـــن أل بكـــر الـــراز ي -93

 م.0888صيداي  -الدار النموذجيةي بريوت -الع ية

راجعــم وضــبطم وعلــ  عليــم: محمــد إبــرا يم  يالجــامع ألحكــام القــرآنمحمــد بــن أحمــد القرطبــيي  -99

 م.0833مك دار الكتب العلميةي بريوتي 7117ي طبعة دار الحديثي 0الحفناو ي ط

ــداد ي  -90 ــون البغ ــن ميم ــد ب ــن محم ــار  ب ــن املب ــد ب ــ  امحم ــربمنته ــعار الع ــن أش ــب م ي 0ي طلطل

 م.0888تحقي : محمد نبيل طريفيي دار صادري بريوتي 

ــد املــنعم الِحمــري ي  -90 ي تحقيــ : إحســان الــروض املعطــار يف خــرب األقطــارمحمــد بــن عبــد هللا بــن عب

 م.0831طبع عف مطابع دار الرساجي  -بريوت  -ي مؤسسة ناي للثقافة 7عباسي ط

َّابي  -98 ــن محمــد حســن رشَش ــرية يف الســنة والســريةامحمــد ب ــدار الشــامية 0ي طملعــامل األث ــمي ال ي دار القل

  ـ.0200بريوتي  -دمش  -

األمــاكن أو مــا اتفــ  لفظــم وافــرتق مســامه مــن محمــد بــن مــو  بــن عــثامن الحــازمي الهمــدايني  -95

  ـ.0205ي تحقي : حمد بن محمد الجا ي دار الياممة للبحث والرتجمة والناي األمكنة

ي تحقيـــ : مـــوم نبـــي التوننـــي مكتبـــة الرشـــديةي التفســـري املظهـــر  املظهـــر ي محمـــد ثنـــاء هللا -96

  ـ.0207باكستاني 
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ــراو ي  -99 ــا الغ ــد رض ــابمحم ــة والحــديث والكّت ــب اللغ ــاب يف مري ــب اللب ــد الل ــ : الســيد أحم ي تحقي

 م.0813ي مطبعة اآلداب يف النجف األرشفي 0الحسينيي ط

ي تحقيـــ : مصـــطف  مـــن جـــوا ر القـــاموس تـــاج العـــروسمحمـــد مرتَضـــ الحســـيني الزبيـــد ي  -91

ــدد ا ــتي الع ــة الكوي ــوم يف دول ــدر ا وزارة اإلع ــلة تص ــرل: سلس ــرتا  الع ــدارات ال ــن إص ــاز ي م  ي 01حج

 م.0832مطبعة حكومة الكويتي 

 م.0881ي دار توبقالي الدار البيضاءي مجهول البيانمحمد مفتاحي  -91

 .د. تإلسوميي ي املكتب االجامع الصغريمحمد ناي الدين األلبايني  -13

 .د. تي د. طي القا رة: دار الفكر العرلي علم اللغةمحمود السعراني  -19

ـ ي  -10 ــر الزمخاـ ــن عم ــود ب ــاهمحم ــة واملي ــال واألمكن ــوضي دار ي الجب ــدالتواب ع ــد عب ــ : أحم تحقي

تحقيــ : محمــد أبــو عــامودي الجزيــرة للناــ والتوزيــعي  مك0888الفضــيلة للناــ والتوزيــعي القــا رةي 

 م.7112القا رةي 

ـ ي -10 ي طبـــع عـــف نفقـــة محمـــد أمـــني 0ي طاملفصـــل يف علـــم العربيـــة محمـــود بـــن عمـــر الزمخاــ

  ـ.0171الخانجي الكتبي ورشكاه ااالستانة وم  ي مطبعة التقدم بشاره محمد علي القا رةي 

 .د. تي مطابع األ ـرامي قليـوبي مصـري املوسوعة اإلسومية العامة محمود حمد  زقزوقي -18

ــاروني طي املفضــليات -15 ــد   ــاكري عبدالســوم محم ــد ش ــد محم ــ  ورشح: أحم ــن منشــورات 1تحقي ي م

 .د. ت ي دار املعارفي القا رةي 0ديوان العرب: مجموعات من عيون الشعر ا

 م.7111ي دار صادري بريوتي 1ي طلسان العربابن منظوري  -16

ـــدالرحمني  -19 ـــة يف الشـــعر الجـــا ل يفن ـــت عب ـــوز دار  يضـــوء النقـــد الحـــدهث الصـــورة الفنا كن

ني   م.7101املعرفةي عامَّ

ي دار الفكــر للطباعــة والناــي 0ي طتحقي  وتقديم: سهيل زكاري الفــهنعــيم بــن حــامد املــروز ي  -11

 م.0881بريوتي 

 م.7110ي دار املدجي دمش ي 0ي طفلسفة الشعر الجا ل ول الجهادي  -11

ــيم را ي  -13 ــةول ــة إىل التفكيكي ــن الظا راتي ــ  األدل م ــل  املعن ــة: يوئي ــزي طي ترجم ــف عزي ي دار 0يوس

 .د.تاملأمون للرتجمة والناي بغدادي دار الحرية للطباعةي 
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ي تحقيــ : يحيــ  الخــزل والــدأل بــني الــدور والــدارات والــديرةيــاقوت بــن عبــد هللا الحمــو ي  -19

 م.0883زكرياء عبارةك محمد أديب جمراني منشورات وزارة الثقافةي دمش ي 

ـــد هللا الحمـــو  -10 ـــن عب ـــاقوت ب ـــدانمعجـــم الي ي ـــريوتي دي بل ـــة والناـــي ب . طي دار صـــادر للطباع

 م.0852

 .د.تطي دار القلمي بريوتي د.ي رشح ديوان الحامسةيحي  بن عل بن محمد التربيز ي  -10

ـــفي -18 ـــة 1ي طالشـــعراء الصـــعاليك يف الع ـــ الجـــا ل يوســـف خلي ي دار املعـــارفي القـــا رةي مكتب

 م. 0823 ي 3الدراسات األدبيةي كتاب رقم ا


