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امللخص
تضــمنت دراســة األفــاظ املــاء ودالالتهــا عنــد الشــعراء الصــعاليك :دراســة لغويــة دالليــة
مقدم ـ ًة وثوث ـ وة فصــولي جــاء الفصــل األول تحــت عنــوان ااملــاء ومكونات ـم واأللفــاظ الدالــة عليه ـا
وضــم الســحاب واأللفــاظ الدالــة عليــمي والرعــد والــربق يف التوايــف الحنــ واملعنــو ي واملطــر
َّ
واأللفــاظ الدالــة عليــم .وجــاء الفصــل الثــاين تحــت عنــوان ااملجمعــات املائيــة واأللفــاظ الدالــة
وضــم الســيول وأنواعهــاي واألحــواض والغــدران والقيعــان واألوديــة واآلبــار بــني داللتــي
عليهــا
َّ
العمــوم والخصــوصي وعيــون املــاء والبحــر ومتعلقاتــم والنــدج .وجــاء الفصــل الثالــث تحــت عنــوان
ااأللفـــاظ املتصـــلة باملـــاء ودالالتهـــا وضـــم مبحثـــني اثنـــنيي األول االشـــتقاقات املتصـــلة باملـــاء
ودالالتهاي والثاين األلفاظ املتصلة باملاء وتطور ا الداليل.
خلصــت الدراســة إىل جملــة مــن النتــائجي منهــا الخــاص بعن ـ املــاء وتوايفــم يف الشــعري
ومنهــا الخــاص با تاممــات الشــعراء وتوجهــاتهم فــيام يتعلــ بالحقــل الــداليل للــامء ومواضــعمي
حيــث كــان حضــور عن ـ املــاء واض ـ ًحا وممي ـ ًزا يف شــعر الصــعاليك مــام يــدل عــف أ ميتــم لــديهم.
كــام أن اســتعامل الشــعراء الصــعاليك األلفــاظ الدقيقــة لكــل حــال مــن أحــوال املــاء يف التكــوين أو
التج ّمــع يــدل عــف بومــتهم وحرصــهم عــف تســمية األشــياء مبســمياتها الدقيقــة .وكــان ألســامء
املطر النصيب األكرب فورد ستة عاة مرة فيام وقفت عليم من شعر م.
ب َّينــت الدراســة ّيــز الشــاعر الق َّتــال الكــول بأنــم أكــي الشــعراء الصــعاليك عنايــة بــذكر
مواضــع اآلبــار واألوديــة وإيــراد الق ـرائن البيئيــة للباديــة يف شــعرهي و ــذا يشــري إىل ســعة اطوعــم
ومعرفتـــم الجغرافيـــةي إضـــافة إىل معرفـــة بعـــض الشـــعراء الصـــعاليك بعلـــم النجـــوم ومواضـــعها
ودالالتهـــا .وب ّينـــت الدراســـة مواضـــع التطـــور الـــداليل يف مفـــردات الحقـــل املـــايئ بـــني الســـلبية
واإليجابيــةي ومــدج عنايــة الشــعراء الصــعاليك بتوايــف األلفــاظ وف ـ معنا ــا اللغــو مبــا يخــدم
السياقي وكل ذلك تم توضيحم بالتفصيل يف ثنايا الدراسة.
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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.
importance
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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.
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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
مل يكــن الشــعراء الصــعاليك يف مرحلــة مــا قبــل اإلســوم ومــا بعــده إىل الع ــ األمــو ي
محــدود التفكــريي جزئيــي النظــرةي بــل إنهــم نظــروا إىل الكــون وموجوداتــم بــتمعني واســتوعبوا
تفاصــيل الطبيعــة أمــامهمي وح ــو ا يف حقــول دالليــة تجمــع بينهــا بحســب أحوالهــا وصــفاتها.
ومن ذلكي عن

املاءي حيث إنم املكون الرئيس للحياة يف الوجود.

أللفــاظ املــاء دالالت متنوعــة بتنــوه حاالتــم وصــفاتم منــذ مرحلــة التكــوين إىل مرحلــة
االســتهو ي و ــي الــدالالت التــي تحيــل إىل مــادة املــاء بحاالتهــا الفيزيائيــة بدايــة مــن تكوينــم يف
الغـــيم إىل أن يســـتقر يف األرض عـــف أشـــكال متنوعـــة يف الكـــم والحجـــم واملســـاحة والهـــدوء أو
الصخب.
ويعــد املــاء أســاس الحيــاة يف األرض بعامــةي كــام قــال تعــاىل يف محكــم التنزيــل ﴿ :وو وج وعلْ ونــا
حء وحــي وأ وفـ وـو يَش ْؤ ِم َشنــونو ﴾1ي ويف البــواد القاحلــة الشــحيحة بــم بخاصــةي و ــي البيئــة
ِمـ ون الْـ وـامء كَشـ َّـل و ْ
التــي ســكنها الشــعراء الصــعاليك املعنيــون بالدراســةك إذ إنهــم اتكــأوا يف اســتيحاء الصــورة الفنيــة
والكنايــات التعبرييــة عــف العنــاي الطبيعيــة املحيطــة بهــمي ســواء أكانــت وافــرة أم نــادرةي ومــن
ذلـــكي عن ـــ املـــاءي فاســـتعملوا دالالتـــم يف بنـــاء القصـــيدة جامل إيـــا وفن إيـــا مســـتندين إىل تجســـيد
األبعــاد املاديــة واإليحائيــة املتعــددة واملتداخلــة لهــذا العن ــي ثــم أســقطوا دالالتــم ع ـف الوصــف
الشــعر ي وتفســري أحــوالهم النفســيةي للتعبــري عــن ر افــة الوجــدان الــداخل لــديهم مــن جهــةي
والرتكيـــز عـــف تفتيـــ دالالت املـــاء و تعارضـــاتم يف محـــيخ الشـــعراء مـــن جهـــة أخـــرج .وتنـــوه
توايفهم أللفاظ املاء بني داللتي السلبية واإليجابية.
وللــامء قداســة خاصــة يف جميــع الــديانات دون ســائر املــوارد الطبيعيــةي فإضــافة إىل ذكــره
يف القــرآن الكــريمي ولــم قداســة يف الديانــة املســيحية يف التعميــدي فــو يســتعاض عنــم بغــريه .ويف
الديانــة اليهوديــة يســتعملون املــاء يف طقــوس التنظيــف وتربئــة الــذات مــن الــذنوب ويف التعميــد
أحيانًا .وكان القدماء يرون يف أعامق اآلبار والينابيع واألنهار العذبة قوج خفية مؤثرة نح
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ميــاه تلــك املواضــع قدســية خاصــة .ويف الواقــع أننــا النـزال نــرج ــذا التقــديس باق ًيــا حت ـ
اآلن1ك ويتمثل ذلك يف االستشفاء مباء زمزم مثوًي والتعميد باملياه املقدسة يف الكنائس.
ومبـــا أن الحضـــارات القدحـــة والحديثـــة تقـــدر أ ميـــة املـــاءي فهـــذا حنحـــم إيجابيـــة يف
حضــورهي وحيــث إن قصــائد الشــعراء العــرب تكــاد ال تخلــو مــن اإلشــارة إليــمي فإنــم يجــدر الوقــوف
عنــد داللتــم ورمــوزهي وقــد ارتأينــا دراســتم يف شــعر الصــعاليكي حيــث إن دراســة ســابقة قــد تناولــت
رمــز املــاء عنــد شــعراء الجا ليــة بشــكل عــامي وملــا كــان لحيــاة الصــعاليك وتجــربتهم الفنيــة
واملجتمعيـــة خصوصـــية فقـــد رأيـــت أن أســـتقرف أبعـــاد تلـــك األلفـــاظ والعبـــارات عنـــد ـــذه
املجموعة من الشعراء.

أ مية الدراسة
تأيت األ مية يف ثوثة جوانب:
 -0مكانة املاء يف ذاتم وحضوره يف الشعر.
 -7من املعجم اللغو الخاص باملاء واأللفاظ املتصلة بم يف شعر الصعاليك.
 -1الوقــوف عــف التوايــف الشــعر للــامء واأللفــاظ الدالــة عليــم واملتصــلة بــم يف
جميع مكوناتم وحاالت استعاملم.
 -2تبيــني قــدرة الشــعراء الصــعاليك عــف توايــف ألفــاظ املــاء ضــمن الــدالالت املومئــة
للسياق واملعن اللغو األصل للمفردة.

إشكالية الدراسة
تحاول الدراسة اإلجابة عن عدد من األسئلة:
 -0ما ي أبـرز األلفـاظ التـي اسـتعملها الشـعراء الصـعاليك للداللـة عـف عن ـ املـاء ومـا
يتصل بم؟

أسرررة اي ررء فرر األداررء فكرر ا ةرقسررء قررءم بن ررة فرر اي ة رر
 - 1ابنظرر  :ءررل ايبن رر
اإليكت ةبنررر ات رررءد اي لارررءي اي بنداماررر فررر اي ررر اي لررر  50بناسرررء  /أي ارررم 3502م.
http://www.mandaeanunion.org/ar
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 -7إذا كــان حضــور املــاء إيجاب إيــاي فهــل ور ود ســلب إيا؟ و ــل تطــرق الشــعراء الصــعاليك إىل
رمز املاء يف الداللتنيي أو اكتفوا بتصويره عف أنم مصدر الحياة وقوامها؟
 -1ــل اشــتمل توايــف الشــعراء لأللفــاظ الدالــة عــف املــاء تطــو ًرا دالل إيــا يف مســتوج
املفردة؟

منهج الدراسة
إن املــنهج املتبــع يف الدراســة وصــفي تحلــيلي بتتبــع مــواطن ورود ألفــاظ املــاء يف قصــائد
أبــرز الشــعراء الصــعاليكي ثــم تصــنيفها حســب ســياقها الــذ وردت فيــمي أو حقلهــا الــداليلي ثــم
تحليلها وصوالً إىل النتائج.

حدود الدراسة
 -0الحدود الزمانية :تد من مرحلة ما قبل اإلسوم إىل الع

األمو .

 -7الحــدود املكانيــة :معظــم شــبم الجزيــرة العربيــةي مــوطن الشــعراء الصــعاليك وبيئــتهم
التي نظموا فيها ومنها أشعار م.
 -1الحـــدود املوضـــوعية :القصـــائد واملقطعـــات واملفـــردات الشـــعرية التـــي نظمهـــا أبـــرز
الشعراء الصعاليك وتضمنت رمز املاء أو ما يتصل بم من ألفاظ وعبارات.

الدراسات السابقة واملوازية
مل أقــف يف حــدود مــا بحثــت فيــم عــف دراســة تناولــت داللــة ألفــاظ املــاء عنــد الشــعراء
الصــعاليك عــف أ ميــة ــذا املكــون وأبعــاده الرمزيــة عنــد ــؤالء الشــعراءي ومــن الدراســات التــي
عنيت بعن

املاء يف الشعر:

 إب ـرا يم أبــو علــودك أحمــد الحراحشــةي داملقاصــد الدالليــة املســتخفية آليــات املــاء يفالقـــرآن الكـــريمدي مجلَّـــة املنـــارة للبحـــو والدراســـاتي جامعـــة آل البيـــتي اململكـــة
األردنية الهاشميةي مجلد 00ي العدد ا 7ي  73مارس 7101م.
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 إحســان يعقــوب حســني املــاء يف الشــعر الجــا لي إرشاف :يرســ ســومةي جامعـــةاإلسكندريةي كلية اآلداب -قسم اللغة العربيةي 0837م.
 إدريـــس النـــاقور ي مصـــطلح املـــاء يف األدب والنقـــدي مجلـــة كليـــة اآلدابي جامعـــةشعيب الدكايل االجديدة ي اململكة املغربيةي مجلد 7ي العدد ا 7ي 0885م.
عــامنك دار الجيــل للطباعــة
عــامرّ -
 أنــور أبــو ســويلمي املطــر يف الشــعر الجــا لي دار ّوالنا -بريوتي 0832م.
 ثناء أنس الوجودي رمز املاء يف األدب الجا لي مكتبة الشبابي القا رةي 0831م. حــاتم حســني البصــيصي داللــة املــاء يف الشــعر الجــا لي رســالة مقدمــة لنيــل درجــةاملاجســــتري يف اآلداب االدراســــات األدبيــــة ي إرشاف :األســــتاذ الــــدكتور عبــــدالرزاق
الخاـــومي قســـم اللغـــة العربيـــةي كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنســـانيةي جامعـــة حلـــبي
سوريةي 7115م.
 رائــدة ز ــد رشــيد حســني املــاء يف شــعر البحــرت وابــن زيــدون :دراســة موازنــةيإرشاف :األســتاذ الــدكتور وائــل أبــو صــالحك الــدكتور إحســان الــديكي قــدمت ــذه
األطروحــة اســتكامالً ملتطلبــات درجــة املاجســتري يف اللغــة العربيــة بكليـــة الدراســـات
العليا يف جامعة النجاح الوطنية -كلية الدراسات العلياي نابلسي فلسطني7118 .م.
 عبـــدامللك مرتـــاضي طقـــوس املـــاء يف املعلقـــاتي منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العـــربيدمش ي 0883م.
 عزيــز العربــاو ي درمزيــة املــاء يف ال ـرتا الشــعر العــرل :دراســة ســيميائيةدي كتــابتم توزيعم مجانإا مع مجلة الرافد -الشارقةي العدد ا 32ي فرباير 7105م.
 عــل معــديلي محبوبــم محمــد زاده ســرياز ي املطــر وتجلياتــم يف شــعر امــرف القــيسوعبيد بن األبرصي مجلة الرتا األدلي السنة 7ي العدد ا 2ي د .تا.
 فتحــي عبــدالعزيز العبادســةي داملــاء يف القــرآن الكــريم :دراســة موضــوعيةدي رســالةماجستريي الجامعة اإلسومية – مزةي كلية أصول الديني 7117م.
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كام حظي شعر الصعاليك بعدد من الدراساتي منها:
 أحــوم عبــد العــايل مــايل الصــاعد ي شــعر الصــعاليك يف حامســة أل ــام مــن منظــوررشاحها :دراسة نقديةي رسالة ماجستريي جامعة أم القرج  -مكة املكرمةي 7107م.
َش َّ
 أحمــد ســلامن مهنــاي املــرأة يف شــعر الصــعاليك يف الجا ليــة واإلســومي إرشاف :األســتاذالــدكتور نبيــل خالــد أبــو عــلي رســالة ماجســتري مقدمــة إىل قســم اللغــة العربيــة بكليــة
اآلداب يف الجامعـــة اإلســـومية – مـــزةي كمتطلـــب تكمـــيل لنيـــل درجـــة املاجســـتريي
7112م.
 األمــــني محمـــــد عبـــد القـــــادري القـــيم االجتامعيـــة والفنيـــة يف شـــعر الصـــعاليكيإشـــــــراف األســتاذ الــدكتور إبــرا يم أحمــد الحــاردلوي دراســة َشمقدمــة لنيــل درجــة
املاجســــتري يف األدب والنقــــدي قســــم اللغــــة العربيــــةي كليــــــة اآلداب -كليـــــــة
الدراســات العليــاي جامعـــة الخرطــــومي السوداني 7113م.
 زكيــة بنــت عــوض بــن يوســف الحــار ي الليــل يف شــعر الصــعاليك مــن الجا ليــة إىلنهايــة الع ــ األمــو ي إرشاف :الــدكتور صــالح بــن معــيض الغامــد ي قــدمت ــذه
الرســالة اســتكامالً للحصــول عــف درجــة املاجســتري يف قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا
بكلية اآلداب -جامعة امللك سعودي 7118م.
 زيــدان محمــد صــالح عــودةي اــا رة االنزيــاح يف شــعر الصــعاليك :دراســة أســلوبيةيرسالة ماجستريي جامعة عدني كلية الرتبيةي 7113م.
 عبــد الحلــيم حفنــيي شــعر الصــعاليك منهجــم وخصائصــمي الهيئــة امل ــية العامــةللكتابي القا رةي 0832م.
 فاضـــل عبـــود التميمـــيي البنيـــة املتجـــاورة الرمزيـــة وأبعاد ـــا يف شـــعر الصـــعاليكوالف ّتــا ح ّت ـ نهايــة الع ـ األمــو ي مجلــة ديــايلي العــدد ا 11ي كليــة الرتبيــة للعلــوم
اإلنسانيةي جامعة ديايلي 7105م.
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 مفهوم الصعلكة وأسبابها
 -0الصــعلكة لغــة :مــن الجــذر اللغــو اصــعلك ومــن معانيهــا :دالصــعلو  :الفقــري الــذ ال
ِ
وتصــعلكت
مــال لــمي زاد األز ــر  :وال اعــتامد .وقــد تصــعلك الرجــل إذا كــان كــذلك...
ــردت وط ور وح ْت وهـــا ...والتصـــعلك :الفقـــر .وصـــعاليك العـــرب:
ــت أوبار ـــاي وانجـ ْ
ــل :خرجـ ْ
اإلبـ َش
ذؤبانهــا .وكــان َشعــروة بــن الــورد يَشســ َّم َ :شعــروة الصــعاليكك ألنــم كــان يجمــع الفقــراء يف
حظــــرية فريزقهــــا مــــام يغــــنمد .1ويف الصــــحاح :دو َشذؤبوــــان ال وعــــرب وصــــ وعاليكها الــــذين
يتل َّوص َشصوند.2
 -7الصــعلكة اصــطو ًحا :حــدد ا يوســف خليــف مبــا نصــم :دمــادة اصــعلك تــدور يف دائــرتني:
إحــدا ام الــدائرة اللغويــة التــي تــدل فيهــا عــف معنـ الفقــر ومــا يتصــل بــم مــن حرمــان يف
الحيــاة وضــي يف أســباب العــيخي واألخــرج نســتطيع أن نطل ـ عليهــا الــدائرة االجتامعيــةي
وفيهــا نــرج املــادة تتطــور لتــدل عــف صــفات خاصــة تتصــل بالوضــع االجتامعــي للفــرد يف
مجتمعم وباألسلوب الذ يسلكم يف الحياة لتغيري ذا الوضعد.3
وتــابع يف تحديــد املصــطلح وتبيينــم :دإن الصــعلو يف اللغــة ــو الفقــري الــذ ال مــال لــم
يســتعني بــم عــف أعبــاء الحيــاةي وال اعــتامد لــم عــف حء أو أحــد يتكــ عليــم أو يتكــل
عليــم ليش ـ طريقــم فيهــا ويعينــم عليهــاي حت ـ يســلك ســبيلم كــام يســلكم ســائر البا ـ
الــذين يتعــاونون عــف الحيــاة ويواجهــون مشــكوتها يــدً ا واحــدة .أو ــو بعبــارة أخــرج
الفقــري الــذ يواجــم الحيــاة وحيــدً ا وقــد جردتــم مــن وســائل العــيخ فيهــا وســلبتم كــل مــا
يســتطيع أن يعتمــد عليــم يف مواجهــة مشــكوتها .فاملســألة ليســـت فق ـ ًرا وحســبي ولك ّنهـــا
فقر يغلّ َش أبواب الحياة يف وجم صاحبمي ويسـد مسـالكها أماممد.4

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ر 0دا صءد يا ةي 0330م ( ءد  :صللك).
ررد ر 5اي كتيرر
ختررء ايص ر ء ت قارر  :اةسررش اي ررا،
ررد يرر أيرر يك ر ايرر ا
-2
ايلص ا  -ايدا ايبن ةذ ا يا ةي -صادا 9111م ( ءد  :صللك).
 - 3اةسش خلاش اي ل ا ايصلءياك ر 0دا اي لء ش ايقءه 9191م ص .32 -32
 - 4اةسش خلاش اي ل ا ايصلءياك ص .00
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ومــن تعاريفهــا أنهــا :دحركــة مــن الثــورة عــف النظــام القــبل شــار فيهــا أف ـراد خلعــتهم
قبــائلهم لكــية جنايــاتهم وجرائــر م .وآخــرون مــن أبنــاء الحبشــياتي أخــذوا مــنهن ســواد
اللــون فنبــذ م املجتمــع المــًاي و ــم اأمربــة العــرب  .أفـراد احرتفــوا ــذا الســلو كعــروة
بن الوردد.1
رئيســا
لكــن الرتكيــز الشــديد عــف الجانــب االقتصــاد مــن الحيــاة الجا ليـــة باعتب ـاره ســب ًبا ً
املختـل الـذ حيـز بـني
ّ
للصعلكة لـيس بـاألمر الـدقي ك ألن األصـل يف ذلـك كلّـم سـلّم القـيم
أفراد املجتمـع عـف أسـس مـري عقونيـةي دفالصـعلوكو َشة فــي حــد ذاتهـا كانـت تريـد أن تؤكّـد
ذاتهاي نظا ًمـا لقـيم عليـا مثاليـة ال مجـرد اـا رة اقتصاديةد.2
 -1أسباب اا رة الصعلكة
تكــاد األســباب التــي أدت إىل اــا رة الصــعلكة تكــون محصــورة يف عــاملني اثنــني :األول
اقتصــاد ي والثــاين اجتامعــيي فكــان لهــام دور كبــري يف نشــوء حركــة الصــعلكة التــي بــدأت يف
مرحلــة مــا قبــل االســومي حيــث إن حركــة الصــعاليك وأخبــار م تتصــل مبشــكلة الفقــر والغن ـ
يف املجتمــع العــرل وقتئــذي وتنــاد بثــورة املستضــعفني مــن الفق ـراءي واملضــطهدين فيــم عــف
طبقــة األمنيــاءي بخاصــة الــبخوء مــنهمي كــام تســتهدف ــذه الثــورة – يف منظــور م -تحقي ـ
صورة من صور العدالة االجتامعيةي والتوازن االقتصاد يف املجتمع.
وفصــل الــدكتور يوســف خليـــف يف أســباب نشــوء حركــة الصــعلكة الجا ليــة ودوافعهــا
َّ
مركّ ـ ًزا عــف الجانــب االقتصــاد  .3ولعــل ــذه الرؤيــة لــدج الصــعاليك انطــوت عــف إحســاس
عمي ـ مبشــكوت املجتمــع االقتصــادية ومحاولــة حلهــاي وحثــل العامــل االقتصــاد يا ًعــا بــني
طبقات الفقراء املتمثلة بالشعراء الصعاليكي وطبقة البخوء واألمنياء.4
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رءي األهر ام لارةب صر
ة اي ةسةء اإلسل ا ايلء
ةد د
-1
0339م ص .990
 - 2هلم اي ءد فلسف اي ل اي ءهل ر 9دا اي دى د
 - 3اةسرررش خلارررش اي رررل ا ايصرررلءياك فررر ايلصررر اي رررءهل ر 0دا اي لرررء ش ايقرررءه
كتيررر ايد اسرررءي األدياررر كترررءب رررم (9191 )1م .فررر ايفصرررلا األةم ةايررررءبن ررر ةاش
ألسيءب ايصللك ف ايلص اي ءهل .
 - 4ايفا ة أيءد ايقء ةس اي ار دا ايفك يا ةي 9110م ج 9ص .093
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انقســم الشــعراء الصــعاليك إىل طــائفتنيك أوىل قبلــت الوضــع االجتامعــي الــذليل رضــيم
لهــم ضــعف الــنفس والجســدي وثانيــة رفضــت ذلــك الوضــعي وأبــت أن تعــيخ تلــك الحيــاة
املهينةي ووجدت يف قوة العزحة وقدرة الجسد وسيلة تش بها طريقها يف الحياة.1
وتن ّبــم أبــو زيــد القــرح إىل معن ـ ســلور َشعــريف يف كتابــم اجمهــرة أشــعار العــرب فــيام
نصم :دوالصعلو الفقريي و و املتجرد للغاراتد.2
تقــوم حيــاة الشــعراء الصــعاليك عــف الغــزو واإلمــارة لتحقي ـ مايــات ســامية يف املســاواة
بــني الفقــري والغنــيي واألخــذ مــن أمــوال األمنيــاء إلطعــام الفق ـراءي ويع ـد ــذا الســلو

ق ـ ًة

يف حــد ذاتــمي لــذلك عــاد الصــعاليك يا ًعــا اجتامع إيــا شــديد الوطــأة بســبب ــذه اإلشــكالية
بني النظرية األخوقية ووسائل تطبيقها.
 تعريف الداللة وعوقتها باملاء واأللفاظ الدالة عليم
يعــد املــاء املكــون الــرئيس للحيــاة يف األرضي بــم قــوام معيشــة الكائنــات الحيــةي واتــزان
الطبيعــة وجاملهــاي فهــو ذو حضــور أســايس إىل درجــة عــدم القــدرة عــف االســتغناء عنــم مطلقًــا.
وتــأيت إيجابيــة املــاء وف ًقــا أل ميتــم وحورتــم يف الحيــاةي فــإن لــم صــفات إيجابيــة خاصــة بالرحمــة
والــر و والخــري والداللــة عــف دوام الحيــاةي يف مقابــل بعــض الــدالالت الســلبية التــي سيشــار إليهــا يف
مكانها من الدراسة.
وأبــدج العــرب ا ــتاممهم باملــاء يف بيئــتهم بــأن أطلقــوا عــف كــل حــال مــن أحوالــم منــذ
اســام دقيقًــا يوافــ طبيعتــمي و ــي مــن بومــة اللغــة العربيــة يف موافقــة
التكــوين إىل التجمــع ً
اللفظ للمعن دون زيادة أو نقصاني حيث ال مجال للتأويل أو التبديل.
وبنظــرة دقيقــة إىل حيــاة العــرل قــدحًا يف الص ـحراءي كــان مهــد ًدا عــف الــدوامي مــري مســتقر
يف موضــع محــددي إال إذا تــوافرت أســباب االســتقرار الرئيســة كاملــاء واملرعــ  .وإن ــذا التهديــد
الحاصــل آت مــن جــانبنيك األول مــن البيئــة الصــحراوية حيــث قســوة الباديــة القاحلــةي والثــاين مــن
املجتمع القبلي حيث الغزوات املستمرة والسلب والنهب .والدافع يف تينك الجانبني معاح

 - 1اةسش خلاش اي ل ا ايصلءياك ف ايلص اي ءهل ج 9ص .08
أ لء ايل ب دا بن ض ص يلريءء ةايبن
 - 2أية اد ايق
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يف املقــام األولي وألن قــوام الجانــب املعــاح ــو املــاءي فقــد اعتنــ العــرب بــم وبحثــوا
عن مواضعم ولزمو اي واستباوا ببوادره ومومح نزولم.
وقــد اعتن ـ اللغويــون العــرب منــذ القــدم بــإطوق أســامء خاصــة لكــل حــال مــن أحــوال
املــاء ومراحــل تكوينــمي فجــاء إبــداه الشــعراء الصــعاليك يف توايــف ــذه األســامء للداللــة عــف
املــاء وتكويناتــم مــن خــول األلفــاظ املخصصــة لــذلك .و ــو مــا سنعرضــم بالتفصــيل يف ــذه
الدراسة.
وحيــث إن أحــد أبــرز جوانــب التحليــل النقــد تقــوم عــف حســن اســتخراج الــدالالت مــن
ســياق النصــوص الشــعريةي والوقــوف عــف مــدج قــدرة الشــاعر يف توايــف األلفــاظ للداللــة عــف
املعن ـ بشــكل دقي ـ ي ومــدج اق ـرتان ــذه األلفــاظ بســياقي الحــال واملقــامي فإنــم مــن املناســب أن
نتناول تعريف الداللة فيام يأيت:
وــل ومــن معانيــم يف لســان العــرب :دالــدل قريــب
 الداللــة لغــة :مــن الجــذر اللغــو ادلو ودللت بهذا الطري ِ  :عرفتمَش د1ي وددلَّمَش عليم دالل ًة ...سدَّ ده إليمد.2
املعن من ال وهدْ  ...و َش
 الداللــة اصــطو ًحا :كــام حــدد ا الاــيف الجرجــاين فإنهــا :دكــون المــء بحالــة يلــزم مــنالعلــم بــم العلــم بمــء آخــري والمــء األول ــو الــدال والثــاين ــو املــدلولد .3و ــذا
التعريــف يشــمل كــل أنــواه العومــات لغويــة كانــت أو مــري لغويــةي فهــو أدخــل يف علــم
السيمياء منم يف علم اللسانيات.
 الداللــة عنــد علــامء أصــول الفقــم :د ــي العوقــة املتبادلــة بــني اللفــظ واملعن ـ د4ي وســببقربــم ــذا ــو تركيــزه عــف داللــة األلفــاظ اللغويــة ألن األصــوليني يشــتغلون بالــدالالت يف
وس َّنة.5
النصوص من قرآن َش
 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد (ديم).
 - 2ايفا ة أيءد ايقء ةس اي ار ءد (دمّ).
 - 3اي رررر اش اي ررررءبن ايتل افررررءي ر 9ؤسسرررر اي سرررربن ايرررردا ايياضررررء اي لكرررر
اي غ يا 0336م ص .11 -19
 - 4ايسرراد أ ررد ءيرردايغفء ايتصررة ايلغررة ءبنررد ءل ررء أصررةم ايفقرر دا اي ل فرر اي ء لارر
اإلسكبند ا 9115م ص .980
رررةد د اسررر اي لبنرررا ءبنرررد األصرررةياا ايررردا اي ء لاررر اإلسررركبند ا
 - 5ررررءه سرررلا ء
 9119ص .99
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 يف اللسانيات :للداللة تعريفات عدةي ي عف النحو اآليت: oد سوســري :الداللــة د ــي العوقــة املتولــدة مــن تــمللف الــدال واملــدلولد .1فهــو
يرج أن العومة اللغوية تتكون من وجهني :الدالي واملدلول.
 oإميــل بنفينيســت :الداللــة د ــي قــدرة الوحــدة اللغويــة عــف التكامــل مــع وحــدة
مــن مســتوج أعــفد .2ويتميــز تعريفــم بــالربخ بــني مكونــات اللغــة يف مســتوياتها
اللســانية املختلفــة متعــديًا بــذلك اقتصــار مفهــوم الداللــة عــف الكلمــة حســب د
سوســري .وتجــدر اإلشــارة نــا إىل أن بعــض اللغــويني درفضــوا أن تكــون الكلمــة
قــادرة عــف تقــديم املعنـ ي ويــذ بون إىل أن مــا يقدمــم ــو الجملــةك ألنهــا وحــدة
صالحة للتفكرد.3
 oكــايت ِ ــرد :و ــو صــاحب كتــاب االصــوحية يف التأويــل يــرج وجــود فــرق بــني
املعن ـ والداللــةك فــاملعن د ــو مــا ثلــم األدلــةي وأمــا الداللــة فهــي العوقــة بــني
املعن والشخص أو املفهوم أو الواقع أو أ حء حكن تخيلمد.4
وتجــدر اإلشـــارة نـــا إىل أن املـــنهج اللغـــو املســم بــــاالحقول الدالليـــة لـــيس وليـــد
جهــود اللغــويني الغــربينيي فــاللغويون العــرب ســبقوا إىل فكــرة تقســيم مــادة املعجــم إىل حقــول
دالليـــةي دفقـــد عـــرف علـــامء اللغـــة القـــدام الرســـائل اللغويـــةي دون اإلشـــارة إىل املصـــطلحك إذ
تضــمنت تصــنيفًا شــاموً أللفااهــا منــذ الع ـ الجــا ل إىل اه ـور اإلســومي فالــدارس يلفــيام يــدل
عف تصنيف املوجودات مبجموعهاد.5

كل اييبنا دا س بنة تةبنس كتي ص ص د.ي ص .85 -88
 - 1فؤاد ك اء
ايلغررر ةايخررررءب األديررر ر 9اي كررر ايرقرررءف ايل يررر ياررر ةي -ايررردا
 - 2سرررلاد ايغرررءبن
ايياضء 9110م ص .89
 - 3ررراد اي رررءج صرررءي ايت لارررم ايلغرررة ةبنظ اررر اي لبنرررا ءبنرررد فت بن رررتا ءرررءيم ايفكررر
لررررد ()01
اي لرررس ايررررةربن يلرقءفررر ةايفبنررررة ةاأداب ايكةاررري أي اررررم /اةبنارررة 0339
ايلدد ( )8ص .005
ةم ايياء دا تةيقءم ايدا ايياضء 9113م ص .935
د فتء
-4
 - 5أ ررد ءرر ة أصررةم ت ارارر فرر بنظ ارر اي قررةم ايدايارر بن ررة اي ات ررءد ايكتررءب ايلرر ب
0330م ص .09
د
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وإن حســن اختيــار الشــعراء مــن ألفــاظ الحقــل الــداليل ثــم إجــادة توايفهــا بــالتواف مــع
معنـ الســياقي يتطلــب مقــدرة لغويــة فائقــة يوافهــا الشــعراء لتحديــد مفــردات الطبيعــة والحيــاة
وثنائيــاتهام ويحبــك منهــا جمي ًعــا مت ًنــا شــعريإا منســجم املعنــ متســ اللفــظي و ــو مــا ســنقوم
بعرضم يف فصول الدراسة األربعة فيام يأيت.
 -2الشعراء الصعاليك الذين تضمنتهم الدراسة:
وقــع االختيــار يف الدراســة عــف ســبعة عاــ شــاع ًرا مــن الشــعراء الصــعاليك يف الجا ليــة
وقمــت برتتيــبهم فــيام يــأيت ترتي ًبــا ألفبائ إيــاي و ــم عــف النحــو
َش
وصــدر اإلســوم إىل الع ــ األمــو ي
اآليت:
 -0أبــو الخــراد الهــذيل :مــن الشــعراء الصــعاليك يف قبيلــة ــذيلي ويعــد مــن املخ ــمني بــني
الجا ليــة واإلســومي واســمم :خويلــد بــن مــرةي كــان مشــهو ًرا مــن عــدايئ العــرب وقتئــذي فكــان
يســب الخيــل .أســلم و ــو شــيخ كبــريي وعــاد إىل زمــن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب .وتــويف يف
حدود سنة 111م.1
 -7أبــو الطمحــان القينــي :مــن الشــعراء الصــعاليك املخ ــمني بــني الجا ليــة واإلســومي واســمم:
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:
َشد وج الليلِ ح َّت
هم
ْ
نظم الجز وه ثاق َشبمَش
و
أضاءت لهم أوحسابهم ووجو َش ْ
تويف يف حدود سنة 151م.2
 -1أبــو صــخر الهــذيل :مــن الشــعراء الصــعاليك يف الع ــ األمــو ي واســمم :عبــدهللا بــن ســلمة
السهميي و و صاحب األبيات املشهورة التي أولها:
جبت لسعي الدَّ ِر بيني وبوينها
وع َش

انقَض ما وبيننا وسكو ون الدَّ َشر
فلام و
َّ

تويف يف حدود سنة 211م.3

 - 1خاررر ايررردا
ةاي ستل يا ةاي
 - 2خا ايدا اي
 - 3خا ايدا اي

اي
ست
كل
كل

كلررر األءرررلم :رررء ةس تررر ا م أل ررر اي رررءم ةايبنسرررء ررر ايلررر ب
ا ر 95دا ايللم يل لاا يا ةي 0330م ج 0ص .005
األءلم ج 0ص .016
األءلم ج  8ص .19 -13
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 -2أبــو كبــري الهــذيل :مــن الشــعراء الصــعاليك املخ ــمني بــني الجا ليــة واإلســومي واســمم :دعــامر
بــن الحلــيس الهــذيلي مــن بنــي ســهل بــن ــذيلي يلقــب بــأل كبــريي و ــو شــاعر فحــل مــن
شعراء الحامسةد .1ومل تا مصادر ترجمتم إىل سنة وفاتم.
رشا :يعــد مــن أشــهر الشــعراء الصــعاليك يف مرحلــة مــا قبــل اإلســومي واســمم دثابــت بــن
 -5تـأبَّخ إ
الفهمـيي مـن م ـد 2اشـتهر عنـم عتـم فهـو عـدّ اء قومـمي ومـام
جابر بـن سـفياني أبـو ز ـريي
ّ
ـبي اسـتفتح مفضَّ ــل َّياتِ ِم بقصـيدة لـمي مطلعهـا :ديـا عيـد مـا لــك
يـدل عـف جزالـة شـعره أن الضّ َّ
مـن شـوق وإيـراقد .3تـذكر الروايـات أنـم قتـل يف بـود ـذيل وألقـي يف مـار ارخـامن ي وذلــك
يف حدود سنة 521م.
 -1حــاجِ ز بــن وعــوف األزد  :و ــو مــن الشــعراء الصــعاليك يف مرحلــة مــا قبــل اإلســومي واســمم
دحــاجز بــن عــوف بــن الحــار مــن بنــي مف ـ ّرج مــن األزدد4ي ويعــد مــن الشــعراء املقلّــني يف
أشعار مي كام أنم يعد دمن أمربة العرب الذين كانوا يغزون عف أرجلهمد.5
 -2الحــار بــن اــامل امل ـ ور  :و ــو مــن الشــعراء الصــعاليك يف مرحلــة مــا قبــل اإلســومي واســمم
شـب آلـت
يتـيام بعـد أن َشق و
تـل أبـوهي وملـا َّ
دالحار بن اـامل بـن مـيظ املـر ي أبـو لـيفد .6نشـأ ً
إليــم ســيادة مطفــاني وحينهــا كــن مــن الثــأر ألبيــم يف ق ـ الــنعامن بــن املنــذري ثــم ــرب
خشــية مــن بطــخ الــنعامني حتــ وصــل الشــامي فقتــل يف منطقــة حــوران يف حــدود ســنة
111م.7
حبيــب األعلــم الهــذيل :مــن الشــعراء الصــعاليك يف قبيلــة ــذيل يف مرحلــة مــا قبــل اإلســومي 8-
واســمم :دحبيــب بــن عبــدهللا الهــذيل أحــد بنــي عمــرو بــن الحــار بــن ــيم بــن ســعد بــن
8
وــي ...وكــان مشــهو ًرا مــن عــدايئ العــرب آنــذا .
ــذيل بــن مدركــةد  .و ــو أخــو صــخر الغ و

 - 1خا ايدا اي كل األءلم ج 0ص .053
 - 2خا ايدا اي كل األءلم ج 0ص .19
 - 3خا ايدا اي كل األءلم ج 0ص .19
 - 4خا ايدا اي كل األءلم ج  0ص .950
 - 5خا ايدا اي كل األءلم ج  0ص .950
 - 6خا ايدا اي كل األءلم ج 0ص .956 -955
 - 7خا ايدا اي كل األءلم ج 0ص .956 -955
رررد أيرررة ايفررر ج األصرررف ءبن
 - 8ءلررر يررر اي سرررا يررر
ايل ي يا ةي 9895هر ج 00ص .530
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األغرررءبن

ر 9دا إ ارررء ايتررر ا

 -8الس ـلويك بــن الس ـلوكوة :مــن الشــعراء الصــعاليك يف مرحلــة مــا قبــل اإلســومي واســمم :الســليك
بن عمري بـن يـيل بـن سـنان السـعد التميمـيي والسـلكة أمـمي وإليهـا انتسـبي فيلقـب بـابن
السلوكةي وبالرئبـال .ومـن أبـرز صـفاتم أنـم :فاتـكي عـدّ اءي شـاعري أسـود اللـون .كـان ّ
أدل النـاس
الخثعمي يف حدود سنة 115م.1
باألرض وأعلمهم مبسالكها .قتلم أسد بن مدر
ّ
 -01الشنفرج :مـن أشـهر الشـعراء الصـعاليك يف مرحلـة مـا قبـل اإلسـومي واسـمم :عمـرو بـن مالـك
األزد ي مــن قحطــان .يعــد مــن فرســان العــرب وعــدّ ائيهم .و ــو أحــد الخلعــاء الــذين تــربأت
مــنهم عشــائر م .قتلــم بنــو ســومان .و ــو شــاعر فحـ ةـل مــن شــعراء الطبقــة الثانيــةي ومــن
أشهر قصائده المية العرب التي مطلعها:
كم
أوقي َشموا بني أَش ومي َشصدو ور ومط وي ْ

ّ
ميل
فإين إىل وقوم ِسواك َْشم وألو َش

تويف يف حدود سنة 575م.2
 -00صــخر الغــي الهــذيل :مــن الشــعراء الصــعاليك يف قبيلــة ــذيلي واســمم :صــخر بــن عبــد هللا
الغــي لخوعتــم وشــدة بأســم وكــية رشه .وأورد
الخيثمــي .قــال األصــفهاين :دلقــب بصــخر
ّ
أبياتًا مـن قصـيدة تنسـب إليـمي قيـل يف سـببها :إن صـخ ًرا قتـل جـا ًرا لشـاعر مـن ـذيل يـدع
الغــي مناقضــات وقصــائد يطــول ذكر ــاد .3قتــل
اأبــا املــثلَّم ودارت بــني أل املــثلَّم وصــخر
ّ
عف يد بني املصطل من قبيلة خزاعةي وال يَشعلم تاريخ وفاتم.
 -07وع ْبــدو ة بــن الطَّبيــب :مــن الشــعراء الصــعاليك املخ ــمني بــني الجا ليــة واإلســومي واســمم:
عبـدة بــن يزيــد بــن عمــرو بــن عــلي اشـتهر بلقــب عبــدة ابــن الطبيــب .و ــو صــاحب املرثيــة
التي منها:

 - 1خا ايدا اي كل األءلم ج 0ص .995
لرر ة ققرر ة رر
 - 2داررةا اي رربنف ى :ء رر ة يرر ءيررك
ايكتءب ايل ي يا ةي 0992م .02 -9
 - 3خا ايدا اي كل األءلم ج 0ص .039
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 :إ اررم يرردا القررةب ر 3دا

قيس لكَشمَش لك وواحد
وما كانو ٌ

ولك َّنمَش َشبنيانَش وقوم توهدَّ وما

ويقال :إنم أرىث بيت قالتم العرب .تويف يف حدود سنة 125م.1
َشعــروة بــن الـ وورد ال وعبنـ :مــن أشــهر الشــعراء الصــعاليك يف مرحلــة مــا قبــل اإلســومي واســمم13- :
العبني من قبيلة مطفاني كان يلقب بعروة الصعاليكي لجمعم
عروة بن الورد بن زيد
ّ
 -02إيــا مي وقيامــم بــأمر م إذا أخفقــوا يف مــزواتهم .قــال عبــد امللــك بــن مــروان :دمــن قــال إن
حا ًا أسمح الناس فقد الم عروة بن الوردد .2تويف يف حدود سنة 582م.
 -05وعمــرو بــن ب َّراقــة :مــن الشــعراء الصــعاليك املخ ــمني بــني الجا ليــة واإلســوم .واســمم :وعمــرو
بــن ب َّراقــة الهمــداين النهمــيي اشــتهر بلقــب اابــن ب َّراقــة وب ّراقــة ــي َشأمــم نســب إليهــا .كــان
رشا .وال يوجد تحديد دقي لتاريخ وفاتم.3
يا للشاعر الصعلو تأبَّخ إ
معا ً
رشيــك :مــن الشــعرا الصــعاليك املخ ــمني بــني الجا ليــة واإلســومي واســمم:
 -01فوضو ــالة بــن َش و
رشيــك بــن ســلامن بــن خويلــد األســد  .و ــو شــاعر بليـ ي يعــد شــعره حجــة عنــد
فوضو ـالة بــن َش و
اللغــوينيي وتنســب إليــم أبيــات يف رثــاء يزيــد بــن معاويــةي فــإن صــح أنهــا لــم فتكــون وفاتــم
بعد سنة  21ـ.4
 -02الق َّتــال ال ِكــول :مــن الشــعراء الصــعاليك يف الع ـ األمــو ي واســمم :عبــد هللا بــن َشمجيــب بــن
امل ّــحي .اختلــف يف اســمم فقيــل :ــو عبيــد هللاي أو عبيــدي أو عبــادةي أو ع ّبــادي كــام اختلفــوا
ـب
يف اســم أبيــم فقيــل :محبــب وجــده ــو امل ــحي وقــد افتخــر بــم يف شــعره .واالق ّتــال  :لقـ ٌ
أَشطلــ عليــم لتمــ ّرده وفتكــمي و ــو املشــهور بهــذا اللقــبي وبعضــهم يجعلــم مخ ــ ًما أدر
الجا ليــة واإلســومي و ــذا التنــاقض واالخــتوف يف اســمم وأخبــاره نــاتج عــن حياتــم املتمــردة
وعيشــم يف الباديــة بعيــدً ا عــن االخــتوط بالنــاس وأويل األمــر .ومل تاــ املصــادر إىل زمــن
والدتم أو وفاتم.5

 - 1خا ايدا اي كل األءلم ج 8ص .990
 - 2خا ايدا اي كل األءلم ج 8ص .009
اي ءهلاررر ةاإلسرررلم:
 - 3ررر اش اغرررب ءلةبنررر ء ررر ة يررر ي ّ ا ررر اي ررردابن ررر خضررر
سا ت ة ل ه ص.08 -99
 - 4خا ايدا اي كل األءلم ج 5ص .986
قق ة دَّ م ي  :إ سء ءيءس دا ايرقءف يا ةي 9111م ص -90
 - 5داةا ايقتءم ايكلي
.95
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 -08وقــيس بــن ال وحدو اديــة :مــن الشــعراء الصــعاليك يف مرحلــة مــا قبــل اإلســومي واســمم :ق ـيس بــن
منقذ بن عمـروي مـن بنـي سـلول بـن كعـب مـن قبيلـة خزاعـة .واشـتهر بلقـب ابـن الحداديـةي
حيــث تــربأت منــم قبيلتــم يف ســوق عكــاظي ف َشنســب إىل أمــم و ــي ح ــمية مــن بنــي حــداد.
و و شاعر فحل من شعراء الطبقة الثانية .قتلم بعض بني مزينة يف مارة لهم.1

 - 1خا ايدا اي كل

األءلم ج 5ص .031
15

الفصل األ َّول
املاء ومك َّوناتم واأللفاظ الدَّ الة عليها

16

مدخل
تعــد الدقــة يف تســمية األشــياء مبســمياتها مــن أاهــر األســاليب البوميــة يف اللغــة العربيــةي
ومــن أبــرز األمثلــة عــف ذلــك أن العــرب جعلــوا للــامء وصــفاتم وأحــوال تكوينــم ألفااًـا دقيقــة تــدل
اصـاي بـد ًءا بالسـحاب وأسـامئمي
اسـام خ إ
عف جميـع حاالتـمي فأسـموا كـل مرحلـة مـن مراحـل تكوينـم ً
والربق والرعد وأسامئهامي ثم املطر وألفاام الدالة عف حاالتم بني الغزارة والضعف.
ويســري املــنهج املتبــع يف ــذا الفصــل عــف تتبــع مواضــع ألفــاظ املــاء يف شــعر أبــرز الشــعراء
الصعاليكي وذلك ضمن مبحثني اثنني عف النحو اآليت:

املبحث األول :املاء ودالالتم يف شعر الصعاليك
املــاء يف اللغــة :د ــو الــذ هاــبي والهمــزة فاــم مبدلــة مــن الهــاء يف موضــع الــومي وأصــلم
وم ـ وو ٌ بالتحرهــكك ألنــم هجمــع عــف أمــواه يف القلــةي وماــاه يف الكــيةد .1واملــاء :دســائل علاــم عــامد
الحاـــاة يف األرضي هرتكـــب مـــن اتحـــاد الهاـــدروجان واألوكســـجاني بنســـبة حجمـــان يف األولي إىل
حجم من الثايني و و يف نقائم شفاف ال لون لمي وطعمي وال رائحة فامد.2
دودور املــاء الظــا ر يف إنبــات كــل حء دور واضـــحي هعلمــم البــدايئ واملتح ــي هعرفـــم
الجا ــل والعـــامل ...ولكـــن دور املـــاء يف الحقاقـــة أخطـــر وأبعــد مـــدج مـــن ـــذا الظـــا ر الـــذ
هخاطــب بــم القــرآن النــاس عامــةي فقــد شــار املــاء ابتــداء – بتقــدهر هللا – يف جعــل تربــة األرض
الســطحاة صــالحة لتنبــات .واملــاء إمــا أن هكــون مســتعمو أو مطلقــاًي فأمــا املســتعملك فكــل مــا
أزهــل بــم الحــد ي أو اســتعمل يف البــدن عــف وجــم التقــرب .وأمــا املطل ـ ك فهــو :الــذ بقــي عــف
أصل خلقتمي ومل تخالطم النجاسةي ومل هغلب علام حء طا رد.3

ت قاررر  :أ رررد

ايصررر ء ترررءج ايلغررر ةصررر ء ايل ياررر
رررءد اي رررةه
 - 1إسررر ءءام يررر
ص ج 2د .ي ءد ( ةه).
ءيدايغفة ءرء دا ايكتءب ايل ي
ررر ايلغررر ايل ياررر ريلررر صررر
 - 2هرررء ة ءيدايسرررلم ةآخررر ة اي ل رررم ايةسرررار
0920م ج  3ءد ( ةه).
ررد يفررظ اي ررء ة ررء ارردم ءلارر فرر بنصررةص رر ايتبن اررم :د اسرر
 - 3صررل ايرردا سررلام
لرر أي ررء كلارر ايت يارر األسءسررا اي لررد  9ايلرردد ( )4كلارر ايللررةم ايساءسرررا -
دايارر
ء ل اي ةصم 3505م ص .380
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ويعــد املــاء أ ــم عن ـ يف الوجــودي وبــم قــوام الحيــاةي فــو حكــن االســتغناء عنــمي وأشــار إىل
ذه األ مية الشاعر عروة بن الورد يف قولم:
شت لل َّردج
فو أتر َش اإلخوانو ما ِع َش

كام أنَّم ال يرت َش املا وء شاربَشمَش

1

يفــاخر الشــاعر مبروءتــم وأنــم بــاق عــف عهــد ِه مــع إخوانــمي ويؤكــد ــذا باســتدعاء صــورة
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.
وقــد ركــز بعــض الشــعراء الصــعاليك عــف صــفة محــددة مــن املــاء يف أشــعار مي و ــو املــاء
القراحي ومن ذلك ما نظمم السليك بن السلوكة:
اح فأك وت ِفي إذا ال َّزا َشد أوضْ وح للمزلَّجِ ذا طو ْع ِم
وأو ْصطو ِب َشح امل وا وء ال وق ور و

2

ولعروة بن الورد:
فنبت ِ
اح
َش
األرض واملا َشء ال وقر َش

وإنْ أخن عليكو فلم تجد َشه

3

ولم أيضً ا:
نفسها وطو وو ْت وحشو ا ا عف املوا ِء ال وق وراحِ مع امل وليلِ
ْ
وآست و

4

اح يف اللغــة :دالق ـراح :املــاء الــذ ال يخالطــم ثفــل مــن ســوي وال مــريهي و ــو املــاء الــذ
وال وق ـ ور َش
ــب بــمك كالعســلي
ياــب إثــر الطعــام ...واملــاء القوــ ور َش
اح ــو :املــاء الــذ مل يخالطــم حء يط َّي َش
والتمري والزبيبد.5

 - 1داررةا ء ر ة ي ر ايررة د أ ا ر اي ررل ا ايصررلءياك د اس ر ة ر ةت قا ر  :أس ر ء أيررة يك ر
د ءل ياضة دا ايكتب ايلل ا يا ةي 9111م ص .22
د بن ة اي
 - 2اد آدم رةابن ؛ كء م سلاد ءةاد ايسلاك ي ايسلك  :أخيء ه ة ل ه ر 9ريل ايلءبن
يغداد 9118م ص .22
 - 3داةا ء ة ي اية د ص .02
 - 4داةا ء ة ي اية د ص .92
 - 5اي بنظة يسء ايل ب ءد ( ).
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ويف األبيــات الثوثــة الســابقة ربــخ الشــعراء املــاء القوــراح بالكفايــة الناتجــة عــن قلــة الحيلــةي
إضافة إىل تبيني عزة النفس.
واســتعمل بعــض الشــعراء لفــظ املــاء مبعنـ املطــر النــازل مــن الســامءي و ــو توايــف للفــظ يف
رشا يف قولم:
داللة عف حقل السامويات أو العلوياتي وذلك فيام نظمم تأبَّخ إ
مزي ور الك وَشف وص وي ِب املوا ِء باك َشر

وامم وفرائِ َشح
عف الشَّ نفرج سار الغ ِ

1

يــر الشــاعر معــايه وصــاحبم الشــاعر الشــنفرجي ويــدعو لــم بالرحمــة واملغفــرةي وذلــك بطلــب
الرحمــة والســقاية مبــاء املطــر لروحــم وقــربهي فوصــف املــاء بالصـ ويبي والصـ ويب يعنــي مــاء املطــر
الغزير.
وقولم أيضً ا:
ووارش َش
وعا ِر ال َّظ ونا ِب ْي ِب َشممتودٌ ن ِ َش

دالج أد وم وا ي املوا ِء م َّوساقِ
ِم و

2

ومعن ـ البيــت :ع ـ ّويل عــف رجــل ال يهمــم بطنــمي وإرــا وكــدَش َش مقصــو ٌر عــف عــامرة املحامــد ال
عــف مصــالح األبــداني ومــن صــفات ــذا الرجــل أنــم شــديد الجســم ضــمورهي ركّــاب الليــل أشــدَّ
ما يكونَش والًي وذلك يف المة شديدة ومطر مزير.3
ومن ذلك قول الشاعر الق َّتال الكو ول:
كوكب
نجا َشء الييَّا كلَّام نا وء
ٌ

أو و َّل يوسح املوا وء فيم َشد َشجونَش

4

أشــار الشــاعر إىل صــنف خــاص مــن الســحب التــي تــأيت بــالتواف مــع فــرتة زمنيــة محــددة
وبــني أنهــا مقرونــة بــنجم الييــاي و ــذه الســحب طــر املــاء الغزيــري
بحســابات النجــومي َّ
والدجون و املاء املطب يف طولم.

 - 1داررةا
اإلسل
 - 2داةا
 - 3داةا
 - 4داررةا
ايسء ر

ررءك

رر ةت قارر ة رر  :ءلرر ذة ايفقررء
تررشير رر ّ ا ةأخيررء ه
9118م ص  .28ةابنظ  :داةا اي بنف ى ص .90
تشير ّ ا ةأخيء ه ص .022
تشير ّ ا ةأخيء ه ص  .022اي ء ا .
ايق َّتررءم ايكليرر ص  .19بنررء ايكةكررب :سررقر ة ررءم ةايلرر ب تضرراش األ رررء إيررا
ايكةاكب فكش بنء لبنءه أهم يءيبنة  .د ة  :ر ري .
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ر 9دا ايغرر ب

واســـتعمل بعـــض الشـــعراء الصـــعاليك لفـــظ املـــاءي يف الداللـــة عـــف تشـــكل املـــاء يف حقـــل
رشا:
األرضياتي ومن ذلك قول تأبَّخ إ
ومررنو ح َّت كَش َّن للام ِء َشمنت ًه

الس َشيل فيام يَشغا ِد َشر
وما ود ور َش َّن َّ

1

فالشــاعر يشــري إىل أن الســيل بعــد جريانــم يــرت وراءه نق ًعــا مــن املــاء تظــل يف التجويفــات
الصخريةي و ي من املياه التي ينتفع بها من مياه السيل.
ويشري الشاعر إىل بقية املاء يف داللة مشابهة يف قولم:
وجو املا َشء عن أرجائِها فه وو وحائِ َشر

قليل تَشرابَشها
ف َشز ْر ٌق ٌ
بم نَشطو ٌ

2

دنطــف ٌ
زرقدي أ ك بقيــة مــن املــاء الصــايف التــي تــرج انعكــاس لــون
وقصــد الشــاعر بقولــم:
ٌ
الســامء فيهــا مــن نقائهــاي فــو يخــالخ ــذا املــاء تـراب أبــدً ا ..كــام أنهــا مــن شــدة نقائهــا يتمــوج
املاء فيها إىل أطراف املكان املنخفض الذ يتضمن ذه البقية من املاء.
واســتعمل بعــض الشــعراء لفــظ امل ـاء يف مــري مــا يــدل عليــم حقيقــةي كــام يف قــول الشــنفرج يف
وصف السيف:
اف السوا ِع ِد َشم ِ
وأبيض من وما ِء ال وح ِدي ِد َشمه َّندٌ َشمجِ ةذ ألطر ِ
ف
َش
قط َش

3

ـقيل ذو لــون أبــيضي كنايــة عــن ملعانــم وحدتــم وجــودة
يصــف الشــاعر ســيفم امله َّنــدو بأنــم صـ ٌ
صــناعتمي اســتعمل لهــذا التشــبيم امــاء الحديــد و ــو تركيــب لغــو اســتعملم الشــعراء يف ــذا
املوضــع مــن التشــبيم يف كثــري مــن األبيــاتي كنايــة عــن بيــاض الســيفي وتقــدير ذلــك :وأبــيض
كائن من ماء الحديد.
ويف التوايــف نفســم للفــظ املــاء يف داللتــم عــف اللــوني مــا نظمــم الشــاعر الشــنفرج يف وصــف
الوجوه املاقة باملاء املذ ّ بي يف قولم:

 - 1داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .92
 - 2داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .92
 - 3داةا اي بنف ى ص .02
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ِيح أو لوونٌ من املوا ِء َشمذ و َشب
ومصاب َش

هم
اح َشني فتيان كأنّ َشوجو و ْ

1

واــف الشــاعر لفــظ املــاء مقرونًــا بــاللون الــذ بي الومــع ليضــفي عــف الصــورة واقعيــة يف
التشــبيمي فاســتعامل لفــظ املــاء يف ــذا املوضــع مل يكــن إال للتشــبيم بلــون املــاءي دون التعــرض
إىل أ مية املاء أو قدسيتم أو مكوناتم.
وورد لفظ املـاء يف سـياق الكنايـة يف وصـف الـدموه باملـاءي ومـن ذلـك مـا نظمـم الشـاعر عـروة
بن الورد:
و
وتحمل
َش
نت لمَش ما وء عينيها تفدج
اكم كذ األ وم أر ْ
فإين وإ َّي ْ

2

وللقتال الكول يف املهن نفسم قولم:
جنوب وصبا وب ًة
أباكي ٌة وبع ِد
َش

ل وأَشخ وتا و ا مبوا ِء َشعيونِ ؟
ع َّ

3

وإن تشــبيم الشــاعرين الــدموه مبــاء العينــني يعــود إىل اتفــاق الحــال الفيزيائيــة لكــل مــن املــاء
والــدمع يف اللــون والشــكل وانتفــاء الرائحــةي واختوفهــا معهــا يف التكــوين والطعــم .ويعــود ــذا
التشـــبيم إىل اعـــتامد الشـــاعرين عـــف املحسوســـات املاديـــة يف صـــيامة الرتاكيـــب والتشـــبيهات
الشــعريةي وعقــد م املقارنــة بــني أوجــم الشــبم القامئــة بــني العنــاي ومحاولــة تأليفهــا مــع بعضــها
بعضً ا يف سياق فني.
ويعــد املــاء مــن العنــاي الطبيعيــة الرئيســة التــي تــدخل يف سلســلة الغــذاءي وذلــك حــني
يســـتعملم اإلنســـان مخلوطًـــا بـــبعض األصـــناف الطبيعيـــة لصـــنع طعـــام خـــاصي وأشـــار إىل ـــذا
الشاعر السليك بن السلكة يف قولم:
مغرض
ٌ
لحم
الحي ٌ
سيكفيكو فقدَش و

 - 1داةا اي بنف ى ص .38
 - 2داةا ء ة ي اية د ص .93
 - 3داةا ايقتءم ايكلي ص .93
 - 4ايسلاك ي ايسلك  :أخيء ه ة ل ه ص .02
21

شوب
وما َشء َشقدور يف الجِ فانِ وم ِ

4

حيــث يشــري الشــاعر إىل املــاء املغــل يف القــدور لتحضــري الطعــام .أمــا الشــاعر عبــدة بــن الطبيــب
فذكر نو ًعا من الااب الذ يكون مزا ًجا من العسل واملاءي فقال:
وع وس ٌل مبواء يف ا ِإلنوا ِء َشمشو ْعشو َشع

وليل فَشؤا ِد ِ
وح َّرانَش ال يوش ِفي م و

1

فــو يشــفي مليــل الحـران الظــام إال إنــاء مــن العســل املمــزوج مــع املــاءي و ــذا ال يكــون مــن بــاب
رشب عــف مــري اــط مــن بــاب البــذ ي فــالح ّران يــر
الاــب إلرواء الظــط فقــخي بقــدر مــا ــو ٌ
باملاء ال وقراح الذ مل يخالطم حءي إذا اشتد بم الظط.
مــن خــول مــا وقفــت عليــم مــن أمثلــة عــف حضــور لفــظ املــاء يف قصــائد أبــرز الشــعراء
الصــعاليكي الحظــت أنهــم اســتعملوا اللفــظ ووافــوه يف ســياقات متنوعــةي منهــا ال ــيحة الخاصــة
بحقــل العلويــات واملطــري ومنهــا الخاصــة بحقــل األرضــيات ونقــاه املــاءي ومنهــا يف ســياق الكنايــة
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
ينــدرج تحــت ــذا املبحــث أربعــة مطالــبي و ــي :الســحابي والرعــدي والــربقي واملطــري
حيــث ســيتم فيهــا تنــاول األلفــاظ الدالــة عــف كــل منهــاي ثــم التفصــيل يف ــذه األلفــاظ وتبيــني
معانيهـــا يف قـــواميس اللغـــة ومعاجمهـــاي وذكـــر املوضـــع الـــذ ورد فيـــم اللفـــظ لـــدج الشـــعراء
الصــعاليكي وتحليــل توايــف الشــاعر للمفــردة املســتعملة يف موضــعها دون ســوا ا مــن املفــرداتي
وداللة ذا االستعامل حسب السياق واملعن اللغو .

 - 1ا اررا اي يررة
0920م ص .42

ررل ءيررد يرر ايرياررب دا ايت يارر يلريءءرر ةايبن رر ةايتة ارر
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يغررداد

السحاب
املطلب األول :األلفاظ الدالة عف َّ
فصــل عبــدامللك الثعــالبي بأســامء الســحب وأحوالهــا يف كتابــم افقــم اللغــة وأ ار العربيــة مبــا
َّ
نصمَش :
ــحابي فــإذا
الس َش
الس َش
ــحابي وف َشهــ وو الــ َّن ْخ َشءي فــإذا ان وْســ وح وب يف ال وهــ ووا ِءي وف َشهــ وو َّ
دأ َّو َشل ومــا يو ْنشو ــأَش َّ
الســام ِء فــو تَش ْب ِ َشــ َش ولك ـ ْن ت ْوس ـ وم َشع
تو وغـ َّ و
الســامءي وف َشه ـ وو ال وغـ وـام َشمي فــإذا كوــانو وم ـ ْيامً وي ْنشو ــأ يف َشع ـ ْر ِض ّ
ـري ْت لــم ّ
الســام وءي وف َشه ـ وو ال وعــار َشِض ...فــإذا ا ْرتو وفـ وـع و وح ومـ وـل املوــا وء
ور ْعــدو َش ِم ـ ْن بو ِعيــدي وف َشه ـ وو ال وع ْق ـ َشري فــإذا أوطوـ َّـل أا ـ َّل ّ
أاــل األ ْر وضي وف َشهــ وو
وــاف والطَّ وهــا َشء ...فــإذا و
ــام َشء وال وع واميوــ َشة والطَّخوــا َشء والطَّخ َش
وكوث و
َشــف وأطْ وبــ و ي وف َشهــ وو ال وع و
ْــل
بــاب ...فــإذا توــدو َّىل و ودنوــا ِمــ ون األ ْر ِض ِمث و
الســ وح ِ
ابي فهــ وو ال َّر َش
الــدَّ ْج َشن ...فــإذا تو وعلَّــ و وس ٌ
ــحاب َشدونو َّ
والص ـ ِبريَشي فــإذا كوــانو لِ ور ْع ـ ِد ِ وصــوتي
َش ــدْ ِب الق ِوطي وف ـ ِةي وف َشهــو ال وه ْيــدو َشب ...فــإذا كوــانو أبْ ـ وي وضي وف َشه ـ وو امل َشـ ْزنَش َّ
الص ـ وي َشبي
ِيمي فــإذا اش ـتودَّ وص ـ ْو َشت ور ْع ـ ِد ِ ي وف َشه ـ وو األ وجــخ ...فــإذا كوــانو وذا وص ـ ْوت شو ـ ِديدي وف َشه ـ وو َّ
وف َشه ـ وو ال وه ـز َش
فإذا و ور واق ما وء َش ي وف َشه وو ال وج وها َشمد.1
تقــرتن داللــة الغيمــة أو الســحابة باملــاء النــازل مــن الســامء الــذ يحمــل الخــري للنــاسي
ولــذلك اعتنــ الشــعراء الصــعاليك بــذكر ا وأبــدعوا يف تصــوير املشــا د الطبيعيــةي ومنهــا وصــف
الغيمــة بــدالالتها املتعــددة مــن شــاعر إىل آخــري فمــنهم مــن عــدَّ ا رمــز الخــري والعطــاءي ومــنهم مــن
عــدَّ ا رمــز التطهــري ومســل الــذنوب .ومــن أســامء الســحاب التــي وردت يف شــعر الصــعاليك مــا
يأيت:
السـحابة :و ي من الجذر اللغو اسـحب ومن معانيها يف اللغة :دالسـحابة :الغيم .والسحابة

َّ
التي يكون عنها املطري ســميت بذلك النســحابها يف الهواءي والجمع ســحائب وســحاب وســحب
وخلي أن يكون سحب جمع سحاب الذ

و جمع سحابةي فيكون جمع جمعد.2

ررد ايرلررءيي فق ر ايلغ ر ةأس ر ا ايل يا ر ضررير ةءلّ ر ةا ررا ة رردم ي ر
 - 1ءيررداي لك ي ر
ةةضررر ف ء سررر  :اءسرررا األارررةي ر 0اي كتيررر ايلصررر ا يلريءءررر ةايبن ررر صرررادا -ياررر ةي
بن ءارر
ررد يرر ءيررد ايرردامم ايبنررةا
0333م ص 030؛ ةابنظرر  :أ ررد يرر ءيررد ايةهررءب يرر
األ ب ف فبنة األدب ر 9دا ايكتب ةايةرءم ايقة ا ايقءه 0330م ج 9ص .90
 - 2اي بنظة يسء ايل ب ءد (س ب).
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والســـحــابــة يف معجم ألفــاظ املطر ي :داملطر القليــل العرض1ي قـ َّـل قطره أو كي و و مثــل
الشؤبوبد.2
وتكون السحابة يف استعاملني اثننيك األول أن تأيت بداللة العموم حيث يس ومي الشعراء بها تشكل
الغيوم يف الســـامء مبختلف يئاتها كثافة أو تفر ًقاي والثاين أن يعني انســـحاب بداية تشـــكلم يف
حابد .3و ي عند ابن
الســ َش
الهواءي كام حدد ا الثعالبي مبا نصــم :دفإذا ان وْســ وح وب يف ال وه ووا ِءي وف َشه وو َّ
حء وم ْب َشسـوط وو ومدو ِ .
دالسـ َشني ووالْ وحا َشء ووالْ وبا َشء وأ ْصـ ٌل وصـ ِح ٌ
فارس يف مقاييس اللغة :و
يح يودَش ل وع وف وج ور و ْ
توق َش
اب وسـ وحابًا ت ْوشـبِي ًها لومَش ِب وذلِكو ي كوأونَّمَش يو ْن وس ِح َشب ِيف
السـ وح َش
َشول :وسـ وح ْب َشت وذيْ ِل ب ِْاألو ْر ِض وسـ ْح ًبا .وو َشسـ ومي َّ
الْ وه ووا ِء ان ِْســـ وحا ًبا .وو وي ْســـ وت ِع َشريونو و وذا وف ويقَشولَشونو  :ت ووســـ َّح وب ف وَشونٌ وع وف ف وَشوني إِ وذا ا ْج و ورتأو وعلو ْي ِمي كوأونَّمَش ا ْمتودَّ
وعلو ْي ِم ا ْم ِتدو ا ًداد.4
ومن ذلكي قول الحار بن اامل امل ّر يذكر قريشً ا:
السحابا
فلو وأين أشاء َش
سري َشت أت َش
لكنت منهم وما َّ
َّبع َّ

5

واــف الشــاعر لفــظ الســحابة مبعنا ــا اللغــو املتوافــ مــع داللــة الســياقي حيــث إنــم
جمع بني السـري واتبـاه السـحابي و ـو مـا أرشنـا إليـم بـأن معنا ـا مـأخوذ مـن انسـحابها يف
الهواءي فتواف توايف سري الشاعر مع انسحابها .ومن ذلكي قول الق َّتال الكول:
ترع الفضاء كل مجرج سحابة

ويف النفس منم رأفة و واجس

6

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

ر9

 - 1ءيررردايفتء ايصرررلاد ة سرررا اةسرررش ةسرررا اإلفصرررء فررر فقررر ايلغررر
ايكتب ايلل ا يا ةي 9119م ص .818
لررر أهرررم ايياررري ايلررردد ( )9ا ترررء ص
رررد رررءي ا ل رررم أيفرررءظ اي رررء ا
 - 2صرررل
.911
بن ءا األ ب ف فبنة األدب ج 9ص .90
 - 3أ د ي ءيدايةهءب ايبنةا
رررد هرررء ة دا
ل رررم قرررءااس ايلغررر ت قاررر  :ءيدايسرررلم
 - 4أ رررد يررر فرررء س ايررر ا
ب).
(س َ َ
ايفك 9191م ج 0ص  .980ءد َ
يرر ا اررا ايا ررءبن ر 9دا
اي لررءبن ايكيارر ت قارر  :ءيررد ايرر
 - 5ايرر تايرر ايرردابنة
ايكتب ايلل ا يا ةي  9118ص .500
 - 6داةا ايق َّتءم ايكلي ص .66
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ريلررر دا

واســتعمل بعــض الشــعراء الصــعاليك لفــظ الســحابة بداللــة العمــومي كــام يف قــول قــيس
بن الحدادية:
عسل مبا ِء سحابة مربو َشد
ٌ

شنب اللثا ِ كأنَّها
تهتل عن ِ

1

فالشاعر جاء عف لفظ السحابة لتشارة إىل املاء النازل منها.
ومن ذلكي ما نظمم :
اللوامع
السحاب
ويسرتجع الحي
وقد يلتقي بعد الشتات أولو النوج
و
َش
و

2

واملقصود بالسحاب اللوامعي أ ك ذات الربوق املباة بنزول املاء.
ومنم ما نظمم أبو كبري الهذيل:
بياض املِ ْجدو لِ
حاب بها َش
الس ِ
أَشطَش َشر َّ

رأس ما وف ِة الق وذالِ كأرَّ وا
يف ِ

3

فهــو يحــدثنا بأنــم كــان ربيئــة لقومــم يف رأس ضــبة فوصــفها لنـــا وصـــفًا رائ ًعــا
وصــور ا وشــبهها ومــن فوقهــا الســحاب األبــيض كــام القـــ
طبيعة ذا الق

األبـــيض .ومل يحــدد الشــاعر

وإرا جاء بالتشبيم فقخ.

الســحابةي والجمــع ومــامم
ـيم مغ َّمـ ٌ
 ال وغــامم :و ــو لغ ـ ًة :دمـ ٌ
ـم :كثــري املــاء .والغواممــة بــالفتحَّ :
أمــم :ال فَشرجــة
الــربد.
وســحاب ة
ٌ
وموامئِــم .وقــد أم َّمــت الســامء أ ك َّ
تغــريت .و وحــب الغوــامم :و و
السامءي وف َشه وو الغ ووام َشمد.5
فيمد .4ويف وصفم قال الثعالبي :دفإذا توغ َّ و
وري ْت لم ّ

ر 0ءرررءيم ايكترررب يلريءءررر

اي سرررتد ك ءلرررا دةاةاررر اي رررل ا
 - 1رررءتم صرررءي ايضرررء
ةايبن ةايتة ا يا ةي 0999م ص .03
لرر اي ررة د يغررداد 9191م اي لررد
ا ررل رراس يرر اي دادارر ا
 - 2ررءتم صررءي ايضررء
ايلدد ( )1ص .099
ايرء
ررةد أيررة ايةفررء دا ايكتررب اي صرر ا ايقررءه
 - 3داررةا اي ررذياا ت قارر  :أ ررد ايرر ا ؛
9165م ج 0ص .16
 - 4اي بنظة يسء ايل ب ءد َ
(غ َ َم).
بن ءا األ ب ف فبنة األدب ج 9ص .90
 - 5أ د ي ءيدايةهءب ايبنةا
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متحرسا عف ل َّذة العيخ التي ضاعت:
ومن ذلكي قال أبو صخر الهذيل يف الغزل
وً
وس وق ذلكو ال وع و
يخ الغام َشم اللوا ِم َشع

مثل ما كَش َّنا إذا الحي جري ٌة
لنا َش

1

اســتعمل الشــاعر الفعــل اســق مــع لفــظ االغــامم يف تواف ـ داليل لغــو اــا ري حيــث
إن الغــامم يف اللغــة يفيــد بأنــم كثــري املــاءي ولــو أن الشــاعر اســتعمل لفظًــا آخــر مــن ألفــاظ
السحاب مكان الغامم -كاستعاملم لفظ الربَّاقة مثوً -ملا تواف ذلك مع املعن
والداللــةك حيــث إن ال َّرباقــة يعنــي الســحاب الــذ يــربق وال حطــري فــو يوئــم موضــعم
استعامل الفعل اسق معم ألن داللة الفعل مقرتنة باملاء حورة.
رشا يف رثــاء صــديقم ورفي ـ دربــم الشــاعر الشــنفرجي مــن قصــيدة
أمــا قــول الشــاعر تــأ َّبخ إ
طويلة نظمها يف رثائم:
ائح
عف الشَّ نفرج سار الغ ِ
وامم فر َش

مزي َشر الك وَشف وو وص وي َشب املوا ِء وبا ِك َشر

2

واــف الشــاعر االغــام وم يف ســياق الــدعاء واســتنزال الرحمــة عــف قــرب صــديقم الشــنفرجي
و و توايف إيجال.

ررر أ رررلء اي رررذياا ت قاررر  :ءيدايسررر َّتء أ رررد فررر َّ اج
 - 1اي سررر يررر اي سرررا ايسررر َّك
َّ د ءك ريل اي دبن ايقءه ج 0ص .108
ةد
ا ل :
 - 2دارررةا ترررشير ررر ّ ا ةأخيرررء ه ص  .91ةابنظررر  :دارررةا اي ررربنف ى ص  .15اي ُكلررراُ :كلرررا
ايةاد  :ةابني ةيلم اي ءء اقصد ي ء غ ا اي ء ف ايس ءب.
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الســحاب
 العــارض :و ــو مــن الجــذر اللغــو ا وعــ ور وض ومــن معانيــم يف اللغــة :دالعــارضَّ :
الــذ يعــرتض يف أف ـ الســامءي وقيــل :العــرض مــا ســدَّ األف ـ ي والجمــع عــروض .والعــارض:
ــام ورأو ْو َش وعارِضً ـــا َشم ْســـ وت ْقب وِل
الســـحاب املطـــل يعـــرتض يف األفـــ ي ومنـــم قولـــم تعـــاىل ﴿ :وفلوـ َّ
أو ْو ِديو ِته ِْم وقـالَشوا و ـ وذا وعـار ٌِض َشم ْم ِط َشرنوـا﴾1ي أ  :قـالوا ـذا الـذ وعـدنا بـم سـحاب فيـم الغيـثي
ـيم﴾ 2ي وقيــل :أ  :ممطــر
اب أولِـ ٌ
فقــال هللا تعــاىل﴿ :بوـ ْـل َش ـ وو ومــا ْاس ـ وت ْع وجلْ َشت ْم ِبـ ِم رِيـ ٌ
ـح ِفي وهــا وع ـ وذ ٌ
لناك ألنـم معرفـة ال يجـوز أن يكـون صـفة لعـارض و ـو نكـرةي والعـرب إرـا تفعـل مثـل ـذا
يف األسامء املشتقة من األفعال دون مري اد.3
السام وءي وف َشه وو ال وعار َشِضد.4
والسحاب العارض كام حدده الثعالبي :دفإذا أوطو َّل َّ
أال ّ
ومــن األمثلــة عــف توايــف لفــظ االعــارض يف شــعر الصــعاليكي مــا نظمــم أبــو كبــري الهــذيل
رشا:
يف سياق املدح يف وصف وجم الشاعر املعاي لم تأ َّبخ إ
رقت كربقِ ال وعار ِِض امل َش وت وهلولِ
بو ْ
نظرت إىل أ َّ ِة وجه ِم
و
وإذا
رشح التربيــز ــذا البيــت مبــا نصــمَش  :دأ ة ووجهــم وأ ك خطــوط وجبهتــمي والعــارض مــن
5

ــامء واملتهلــل املتأللــ بــالربق .يوقَشــول :إِذا نظــرت ِيف
الس و
الســ وحاب ومــا يعــرض ِيف وجانــب َّ
َّ
ووجهم ور وأ ْيت أسارير ووجهم َش
الس وحاب املتهلولِ بالربقد.6
تاق إرش واق َّ
واـــف الشـــاعر لفـــظ العـــارض ضـــمن حقلـــم الـــداليل املوافـــ لســـياق املـــدح.
ويوحــظ فــيام وقفــت عليــم مــن قصــائد الشــعراء الصــعاليك نــدرة اســتعامل ــذا اللفــظ
قياســا إىل تفــاوت اســتعامالتهم أللفــاظ مختلفــة مــن املعجــم املــايئ بــني النــدرة والقلــة
ً
والكية.

 - 1األ قءش.08 :
 - 2األ قءش.08 :
ض).
(ء َ َ
 - 3اي بنظة يسء ايل ب ءد َ
 - 4ءيداي لك ايرلءيي فق ايلغ ةأس ا ايل يا ص .030
.
 - 5داةا اي ذياا ج 0ص  .18اي ت لم :اي
ررر
رررد اي رررايءبن ايتي اررر
 - 6ا ارررا يررر ءلررر يررر
يا ةي ا تء ص .09
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دارررةا اي ءسررر

د.ر دا ايقلرررم

ــع
 ال َّن وجـــاء :ورد يف مقـــاييس اللغـــة البـــن فـــارس :د وو ِمـــ ون الْ وبـ ِ
ابي ووالْ وج ْمـ َش
الســـ وح َش
ــاب ال َّن ْجـــ َشوَّ :
ـتد .1ودال َّن وجــاء :جمــع نوجــو و ــو الســحاب أ َّول مــا
ال ون وجــا َشءك وو َش ـ وو ِم ـ ون انْ ِكشو ــا ِف ِم ِألونَّــمَش وال يو ْث َشبـ َش
َشرس ـ
ينشــأد .2و ــو  :دالســحاب الــذ ـر واق مــا وء َش ثـ َّ
ـم مَضــد .3والنجــاء يف لســان العــرب دف و و
بالســحاب الكثــري املــاءي وفرسـ بــالربوجي وقيــل يف تفســري النجــاء :الســحاب الــذ نشــأ يف نــوء
الحمــلي وقيــل :النجــاء :الســحاب الــذ

ـراق مــاءهي واحــده نجــو .والنجــاء :الســحابك ألنــم

رشا:
نوه منمي كام تقول :حشف التمرك ألنَّ الحشف نوه منمد .4ومن ذلكي قول تأبَّخ إ
بيض أق َّر ا
بم من انجاء الدَّ لْ ِو ٌ

الصخ ِر فيم وق ورا ِق َشر
لص وم َّ
َشج وبا ٌر َش

5

النجــاء املقصــودة يف ــذا البيــت ــي الســحب املمطــرةي ولعلهــا الســحب التــي تــأيت يف
الصــيف فقــخ فيكــون إمطار ــا مزيــ ًراي حيــث إن االــدلو ــو تحديــد الفــرتة الزمنيــة
بحســـاب النجـــوم والتـــي توافـــ الصـــيف .كـــام أن روايـــة البيـــت وردت عنـــد األصـــمعي
الصــيفد6ي وعــف ــذا يكــون التأويــل
بإبــدال الــدلو بالصــيف يف قولــم :دبــم مــن ســيول َّ
سليام .ويؤكد ذا الرأ أبو صخر الهذيل يف وصف إحدج الرياضي بقولم:
ً

ج 5ص  .011ءد (بن ة).

 - 1اي فء س ل م قءااس ايلغ
 - 2داةا ايق َّتءم ايكلي ص .19
 - 3داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .15
 - 4اي بنظة يسء ايل ب ءد ( م).
 - 5داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .15
 - 6داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص ( .15اي ء ا ).
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فام روض ٌة بال وح ِزم طا ر َشة َّ
اليج

وولو ْت وها انجاء الدَّ لـو بعدو األبار ِد

حج َشخ وزا وما ا ال َّندو ج وع ورا ور ا

رس ووا ِر ِد
ب وعل وياء مل يَشؤثر بها وج َش

1

رشاي مـــام يؤكــد لنـــا أن االنجـــاء
أورد الشــاعر انجـــاء الــدلو كـــام فعـــل الشــاعر تـــأبَّخ إ
مقرونة بنوء االدلو ي ونوء الدلو :دكوكبان مضيئان أحد ام شاميل واآلخر جنولد.2
فالشاعر يصـف روضـة يف مكـان َشماـف أصـابها مطـر الـويل -و ـو النـوه الثـاين مـن مراتـب
املطر بعـد الوسـمي -مـن السـحاب املسـم االنجـاء املتعلـ بـزمن نـوء الـدلوي و ـو يريـد
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 الق َّتال الكول:
3
وأ و َّل ويسح املوا وء فيم َشد َشجونَش
كوكب
انجا َشء الي َّيا كلَّام نا وء
ٌ
خاصــا مــن الســحب التــي تــأيت بــالتواف مــع
قصــد الشــاعر بـــانجاء الييــا صــنفًا إ
فــرتة زمنيــة محــددة يــتم تحديــد ا بحســابات األنــواء والنجــومي وأوضــحها الشــاعر نــا
رشا يف قولــم انجــاء
بأنهــا مقرونــة بــنجم الييــاي و ــو املعنــ نفســم الــذ قصــده تــأبخ إ
الــدلو عــف اعتبــار أن الــدلو مــن أبــراج علــم التنجــيم عنــد العــرب قــدحًاي وإن معرفــة
الشـــعراء الصـــعاليك بهـــذه العلـــوم يعـــود إىل حصـــافة ســـكان البـــواد وفطنـــتهم يف
االســتدالل بــالنجوم ومواضــعها لتحديــد االتجا ــات والفصــولي ومــا إىل ذلــك ألن حيــاتهم
يف البواد تحتم عليهم مثل ذا العلم.

أ لء اي ذياا ج 0ص .100
 - 1اي س ي اي سا ايسك
ررةد ايق ةابنرر ء ءمررب اي خلة ررءي ةغ امررب اي ة ررةداي ا  .ر
ررد يرر
 - 2ك اررء يرر
ريل ايتقدم ص د.ي ص .81
 - 3داررةا ايق َّتررءم ايكليرر ص  .19بنررء ايكةكررب :سررقر ة ررءم ةايلرر ب تضرراش األ رررء إيررا
ايكةاكب فكش بنء لبنءه أهم يءيبنة  .د ة  :ر ري .
ايسء ر
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وقال أبو خراد الهذيل :
جعي ع َّنا مداة تخا َشلنا نوجواً جنيبا
فسائل سرب وة الشو َّ
يشـــري الســـياق يف ـــذا البيـــت إىل أن توايـــف الشـــاعر للنجـــاء يف قولـــم انجـــ ًوا جني ًبـــا
1

توايف إيجا ةلي حيث إنم يصف شجاعتم وبني قومم يف املعار ي بخاصة إذا علمنا أن
ٌ
الشـاعر نظـم القصـيدة مشـب ًها و ــو حـن عـف أحــد بنـي شــجع بـن عـامر بـن ليـث عنــدما
أطل أ

مي فشبم وقع السيوف والرماح عليهم باملطر املصحوب برياح الجنوب.
مـــن خـــول مـــا وقفـــت عليـــم مـــن أمثلـــةي وجـــدت التـــزام الشـــعراء الصـــعاليك

بــاملنط يف ربــخ تكــوين املــاء بــالفرتات الزمنيــة الخاصــة بــمي حتــ وإن كانــت الصــورة
الشــعرية بعيــدة عــن البيئــة املائيــةي اســتعمل الشــعراء مكونــات املعجــم املــايئ بأمانــة
معرفيــة تعطــي للقــارف التصــور الســليم والــدقي عــن حــال البيئــة الصــحراوية يف مواســم
املطري واملفردات املستعملة للتعبري عن كل حال منها.
رشا:
الرباق :دمن الربقي أ ك إنَّمَش
ٌ
 و َّ
سحاب َشخلَّبي َشيرب َشِق وال َشح ِطرد .2ومن ذلكي قول تأ َّبخ إ
تَشعطيك وعدو أماين تغر بم

كالقطر م ّر عف ضجنان ب ّراق

3

بـ ّـني شــارح الــديوان أن الشــاعر اســتعمل لفــظ االقطــر مبعن ـ الســحاب يف ــذا البيــتي
كــام أنــم اســتعمل لفظًــا آخــر للســحاب يف حب البيــت و ــو اال ـربَّاق ي فواــف الســحاب
يف إشــارة إىل املومــة والعتــاب حــول الشخصــية املخصوصــة بالنقــد مــن حيــث عــدم صــدقها
يف اإليفــاء بوعود ــاي فأشــبهت بــذلك ســحابة تــربق وترعــد وتنب ـ بهطــول املطــري بيــد أنهــا
ال طري و ي سحابة االربَّاق التي تعد من الخلَّب مري املمطر.

 - 1داةا اي ذياا ج 0ص  .908بنايء :أصءيت
 - 2داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .901
 - 3داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .901
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ا اي بنةب.

ــب ومــن معانيهــا يف لســان العــرب :دوالســحاب
 ال َّربــاب :و ــي مــن الجــذر اللغــو ا وربو و
يــرب املطــري أ  :يجمعــم وينميــم .وال َّربــاب  -بــالفتح :ســحاب أبــيضي وقيــل ــو الســحابي
واحدتــم ربابــةي وقيــل :ــو الســحاب املتعلــ الــذ تــراه كأنــم دون الســحاب .قــال ابــن
بــر  :و ــذا القــول ــو املعــروفي وقــد يكــون أبــيضي وقــد يكــون أســود .ويف حــديث النبــي
صــف هللا عليــم وســلم :أن ـم نظــر يف الليلــة التــي أ

بــم إىل ق ـ مثــل الربابــة البيضــاء.

قــال أبــو عبيــد :ال َّربابــة :الســحابة التــي قــد ركــب بعضــها بعضً ــاي وجمعهــا :ربــابي وبهــا
س وميت املرأة الربابد .1ويف معجم ألفاظ املطر :دالرباب يف األصل يطل عف السحابة
 الرقيقــة الســوداء تكــون دون الغــيم يف املطــري وال يقــال لهــا ربابــة إال يف مطــري وقــد أخــذ
ذا املعن يف الداللة عف املطرد .2ومن ذلكي قول عروة ابن الورد:
استهل عف قديد وي َشحو َشر ربا َشبمَش وح ْو ور الكس ِري
َّ
قلت
إذا َش

3

لعــل الشــاعر يقصــد يف توايــف اســم الربــاب يف البيــت موافقــة املعن ـ اللغــو للمفــردة
ـي حمـ عــف
كـام أرشنـا إليهــاي فهـو يصــف ممـ الســحاب املتمهـل البطـيء وكأنــم كـائن حـ ة
مهــلي ويوافــ

ــذا الوصــف طبيعــة ســحب الربــاب .ومل أقــف فــيام وقفــت عليــم مــن

قصــائد يف شــعر الصــعاليك عــف لفــظ الربــاب يف مــري املوضــع الــذ ذكرتــمك حيــث اســتعمل
الشعراء الصعاليك ألفااًا متنوعة للداللة عف السحاب وأحوالم.

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد ( يب).
ل ر أهررم اييارري ء ل ر ك ر يل كلا ر اإلدا
ررد ررءي ا ل ررم أيفررءظ اي ررء ا
 - 2صررل
كتررءب اي رررر
ةاا تصررءد ايلرردد ( )9ا ترررء ص  .918بنقررل ءررر  :سررلاد يرر أةس األبنصرررء
ر 0اي ريل ايكءرةياكا يا ةي 9198م.
ك .
 - 3داةا ء ة ي اية د ص  .60داد :ةض اب
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 الطخـا :و ـي مـن الجـذر اللغــو اطخـا ومـن معانيـم يف لســان العـرب :دطخـا الليـل طخـ ًوا
وطخــ إوا :أالــم .والطخــوة :الســحابة الرقيقــة .وليلــة طخــواء :مظلمــة .والطخيــة والطخيــة
عــن كــراه :الظلمــة .وليلــة طخيــاء :شــديدة الظلمــة قــد وارج الســحاب قمر ــا .وأصــل
الطخــاء والطخيــة الظلمــة والغــيم ...والطخيــة :الســحابة الرقيقــة .اللحيــاين :مــا يف الســامء
طَشخيــةي بالضــمي أ ك حء مــن ســحابي قــال :و ــو مثــل الطخــرورد .1ولعلهــا ــي مــا أســام ا
فهـــي الطَّخـــاري َشر ا ووا ِحـــدو تَش وها
الثعـــالبي يف قولـــم :دفـــإذا كانـــت ِقط ًعـــا َشم ْســـ وت ِد َّق ًة رِقا ًقـــاي
و
رشا:
طَش ْخ َشرو ٌر د .2ومن ذلكي قول تأبَّخ إ
لودَش نْ ومطْلو ِع الشّ ع ورج قليل أنيسمَش

كأن الطّخوا يف جانبيم ومعاج َشر

3

رشا إىل أن امطلــع الشــعرج كنايــة
وقــد أشــار شــارح ديــوان اعــل ذو الفقــار شــاكر تــأبخ إ
عــن أشــد الحــري والطخــا مــن الطخــاء و ــو الســحاب الرقي ـ ي واملعــاجر جمــع معجــر و ــو
ثوب تلفّم املرأة عف رأسهاي و و العاممة يتعممها الرجل ويرد طرفها عف وجهم وال
ٌ
يجعــل منهــا شــي ًئا تحــت ذقنــم .بيــد أن التشــبيم الــذ قصــده الشــاعر رمبــا يجعلنــا ننظــر يف
تأويل البيت مرة ثانيةي ليكون الشعرج جبوًي والسحاب الخفيف يطوقم وكأنم عاممة.
قياســا إىل اســتعاملهم
إن اســتعامل الشــعراء الصــعاليك للفــظ الطخــا نــادر يف الشــعري وذلــك ً
ألفااًــا أخــرج يف الحقــل الــداليل عينــمي كــام يف لفــظ الســحابة عــف ســبيل املثــالي التــي
تصدرت ذا الفصل.

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد (رخء).
بن ءا األ ب ف فبنة األدب ج 9ص .90
 - 2أ د ي ءيدايةهءب ايبنةا
 - 3داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .15
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 الســارية :و ــي مــن الجــذر اللغــو ا و وا ومــن معانيــم يف لســان العــرب :دالســارية مــن
ـيو .والســارِية :الســحابة التــي ت ْورســ لـ ً
الســحاب :التــي تجــي َشء لـ ً
الســوار  .قــال
ـيوي وجمعهــاَّ :
ابــن ســيده :و الســا ِريوة الســحابة التــي بــني الغا ِديوــة والرائحــة .وقــال اللحيــاين :الســا ِريوة
املوطْــرة التــي تكــون بالليــل .والســارية :الســحابة َش ِْطــر لـ ً
ـيوي فا ِعلــة مــن الرســج وس ـريِ الليــلِ ي
و ي من الصفات الغالبةد .1ومن ذلكي ما نظمم حاجز بن عوف األزد :
والسوار
لِ وم ْن طو ٌلل ِبعث وم وة أو ح وفا ِر وع وفتمَش
َش
الريح بعد و َّ

2

رشا مضيفًا السارية إىل الغامم:
وما نظمم تأبَّخ إ
ائح
عف الشنفرج سار ال وغ ِ
امم وفر َش

وم ِزي َشر الكَش وف وص وي َشب املا ِء وباك َشر

3

وما نظمم الق َّتال الكول:
ج بديا ِر توغلِ وب وب وني وحو و

وب وني أبارقِ الثمدين وسا ِر

4

حيـــث اســـتعمل الشـــاعر الفعـــل ا ج ثـــم االســـم اســـار إشـــارة إىل الســـحاب دون
الت ــيح بــم حقيقــةي ودون اإلتيــان عــف ذكــر االســم املشــت مــن ج ملعن ـ الســحاب
اســارية ي لداللــة الســياق عــف املعنــ املقصــود حفااًــا عــف اإليجــازي وفتــ الــذ ن
للتشــار يف التأويــل مــع الــنص الشــعر ي و ــي أســاليب يتبعهــا بعــض الشــعراء ر ال
يكــون الــنص واضــ ًحا جل إيــا يف عمومــمي إرــا تــأيت جامليتــم –بحســب رأيهــم -يف احتياجــم
للتفكــر واإلمعــان مــن قبــل جامعــة املتلقــني للوقــوف عــف املعن ـ الحقيقــي الــذ يقصــده
الشاعر.
قياســا إىل األلفــاظ التــي
وإن اســتعامل الشــعراء الصــعاليك للفــظ الســارية كــان قلــيوًي ً
اتصــف اســتعاملها بالنــدرة لــدج ورود ــا مــرة واحــدة لــدج مــا وقفــت عليــم مــن قصــائد
الشعراء الصعاليك.

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد (س ا).
رررد ءيارررد رررل ا رررءهلاة اي ررر ايرقرررءف أيرررة ظيررر
 - 2أ رررد
ايل ي يا ةي 0339م ص .969
 - 3داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص  .91ةابنظ  :داةا اي بنف ى ص .15
 - 4داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .60اير د :اي ء ايقلام.
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ؤسسررر اابنت رررء

 الدحــة :و ــي يف معجــم ألفــاظ املــاء :داملطــر الــذ يــدوم مــع ســكون ال رعــد فيــم وال بــرقي
أقلهــا ثلــث النهــار وثلــث الليــلد .1والدحــة داملطــر يــدوم اليــوم أو اليــومني والثوثــة مــن
دامت السـامء تـدوم دحًـا ودو ًمـاي وأصـل الـديم السـكوني وأصـل الـديم مـن الـدومي فاقلبـت
العـني االــواو يـاء لكرســة قبلهــاي فقـالوا :دوم .يــدوم عـف القيــاس ويــديم عـف القلــب حتـ
رشا:
كي وشاهد .2ومن ذلكي قول تأبَّخ إ
فإذا تقو َشم وف وص ْعدو ٌة يف ور ْملوة

لو ِبدو ْت ِب وريو ِ ِدحوة مل تَشغ ِدقِ

3

أراد الشــاعر بالصــعدة القنــاةي والصــعد َشة ــي القنــاة التــي تنبــت مســتوية فــو تحتــاج إىل
تثقيــفي والشــاعر نــا يصــف املــرأة بأنهــا ممشــوقة القــوام كأنهــا قنــاة رمــح مســتقيمة
ممشــوقة القــدي و ــو معنــ يكــي وروده لــدج الشــعراء .وقولــم :ايف رملــة لبــدت ...أ ك
أن القنــاة نبتــت يف أرض روتهــا دحــة –ســحابة -ليســت بالشــديدة املغدقــة التــي تغــرق
األرض وتسيل بها .فهي مروية عف مهل.
عــف أ ميــة الدحــة يف املعجــم املــايئ إال أن اســتعاملها اتصــف بالنــدرة لــدج مــا وقفــت
عليم من أمثلة لدج ما وقفت عليم من قصائد الشعراء الصعاليك.
 العــامء :و ــو لغ ـ ًة :دالعــامء ممــدود :الســحاب املرتفــعي وقيــل :الكثيــفك قــال أبــو زيــد :ــو
شــبم الــدخان يركــب رؤوس الجبــال .قــال أبــو عبيــد :العــامء يف كــوم العــرب الســحاب.
والعــامءة :الســحابة الكثيفــة املطبقــةي قــال :وقــال بعضــهم ــو الــذ

ــراق مــاءه ومل

يتقطع تقطع الجفلد .4و و عند الثعالبي يف أ ار العربية :دأرفع السحاب يف

لرر أهررم اييارري ايلرردد ( )9ص  .918بنقررل
ررد ررءي ا ل ررم أيفررءظ اي ررء ا
 - 1صررل
كتءب اي ر ص .930
ء  :سلاد ي أةس األبنصء
كتءب اي ر ص .930
 - 2سلاد ي أةس األبنصء
ة ّاررر اي رررر  :أةيررر .
 - 3دارررةا ترررشير ررر ّ ا ةأخيرررء ه ص  .986ي ّاررر  :اي ّاررر  :أةم اي ررر
ابنظ  :اي بنظة يسء ايل ب ءد ( ا ).
 4اي بنظة يسء ايل ب ءد (ء ).
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 الســامءد .1ومــن مواضــع توايــف ــذا املســم يف شــعر الصــعاليك قــول حبيــب األعلــم
الهذيل:2
ـهم بنا
يَشغرونو وصا ِح وب ْ

كاذب
جهـدً ا وأومرج مريو ْ
وئب
ـجـ ِـ وز َش م و ومـدوا بال وح ْ

ومدَّ امل َشجلجلِ ذ العام

نائب
ِء إذا يَشر َش
اح ِم ون ال وج ْ

أمرج أبا و ب ل َشيعـ

3

ونظم الشـاعر ـذه القصـيدة بعـد أن لحـ بـم قـوم كـانوا عـف نبـع مـاء ور ود إليهـا خلسـ ًةي
فف ـ َّر الشــاعر اربًــا عــف قدميــم وكــان معرو ًفــا برســعتم يف العــدوي فلــم يســتطيعوا اللحــاق
بــمي فــأمروا رج ـوً يقــال لــم أبــا و ــب ليجــر يف أثــرهي لكنــم مل يســتطع إدراكــمي وملــا فــر
األعلم من مراقبتهم نظم قصيدة منها األبيات السابقة.
فهــو يصــف عــة أبــا و ــب يف أثــره حيــث انطل ـ وراءه مرســ ًعا وكأنــم ســحاب ٌة
مرتفعــة مجلجلــة دفعتهــا ريــح الجنــوب نحــو الشــامل .وداملجلجــل :الــذ لــم جلجلــةي
والجلجلــة يف الســـحابي والجلجلـــة يف الرعــد .والجلجلـــة الصـــوت الصــايف .واملعنـــ عـــف
ـريح .الجنائــب:
الســحاب .والســيل يف املطــري والعــامء :الســحاب الرقي ـ ي ويَش ـراح :تصــيبم الـ َش
جمع الجنوبد.4
 الخــال :دالســحاب ال يخلــف مطــرهي أو ال مطــر فيــمي والــربقد .5ومــن ذلــكي قــول صــخر
الغي الهذيل:6
أو وج َّخ ِربو ْحوً لمَش و ْيدو ٌب

يو ورف َشوع للخالِ وريْطًا ك ِوشيفوا

7

ج 0ص  .91ةابنظررر  :اةسرررش خلارررش اي رررل ا ايصرررلءياك فررر ايلصررر

 - 1دارررةا اي رررذياا
اي ءهل ص .091
 - 2ةهة أخة اي ءء صخ ايغ  .ابنظ  :داةا اي ذياا ج 0ص .99
 - 3اةسش خلاش اي ل ا ايصلءياك ف ايلص اي ءهل ص .091
 - 4داةا اي ذياا ج 0ص .91
 - 5ايقء ةس اي ار ءد (خءم).
أ لء اي ذياا ج 9ص .018
 - 6اي س ي اي سا ايسك
رررر أ ررررلء اي ررررذياا ج 9ص  .018ةة د اييارررري
 - 7اي سرررر يرررر اي سررررا ايسررررك
بنسررةيء يل ررءء األءلررم اي ررذي فرر  :اةسررش خلاررش اي ررل ا ايصررلءياك فرر ايلصرر اي ررءهل
ص .099
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نظـــم الشـــاعر ـــذا البيـــت يف وصـــف الرعـــدي واألجـــخ ـــو الصـــوت الشـــديد للرعـــدي
ودالربحــل :الضــخم الطويــل .والخــال نــا :الســحاب ال يخلــف مطــره أو الــربق .والــريخ:
جمع ريطة و ي املوءة من نسج واحد وقطعة واحدةي أو كل ثوب لني رقي د.1
َّ
و
يتــدىل
املتــديلد .ويف لســان العــرب :دوالهيــدب :الســحاب الــذ
 الهيــدب :و ــو دالســحاب
ويــدنو مثــل ــدب القطيفــة .وقيــل :يــدب الســحاب ذيلــمك وقيــل :ــو أن ت ـراه يتسلســل
يف وجهــم للــودقي ينصــب كأنــم خيــوط متصــلةك الجــو ر  :يــدب الســحاب مــا تهــدب منــم
إذا أراد الودق كأنم خيوطك وقال عبيد بن األبرص:
ودان َشم ِسف َشفوي و األ ِ
رض و يدو َشبمَش

ويكا َشد ويد وفعمَش ومن قا وم بال َّرا ِح

يصــف الشــاعر يف ــذا البيــت الســحاب كثــري املطــري ولشــدة قــرب الســحاب املتــديل يكــاد
اإلنسان يدفعم عنم براحة يده.
 املــزن :ورد يف لســان العــرب البــن منظــور مــا نصــم :دواملــزن :الســحاب عامــة ...وقيــل :املزنــة
الســحابة البيضــاءي والجمــع مــزني والــربد حــب املــزني وتكــرر يف الحــديث ذكــر املــزن  .قــال
ابــن األثــري :املــزن و ــو الغــيم والســحابي واحدتــم مزنــةي ومزينــة تصــغري مزنــة و ــي
الســحابة البيضــاءي قــال :ويكــون تصــغري مزنــة .يقــال :مــزن يف األرض مزنــة واحــدة أ ك ســار
عقبــة واحــدةي ومــا أحســن مزنتــمي و ــو االســم مثــل حســوة وحســوة .واملزنــة :املطــرةد.2
رشا:
ومن ذلكي قول تأبَّخ إ
اوا ِع ٌن بال وح ِزم وح ّت إِذا ما
ويث َشمزن ما ِم ٌر َش
م َش
حيث يَشج ِد

وح َّلي وح َّل ال وحز َشم وحيث يو َشحل
ٌ و 3
ووإِذا يوسطَشو وفلويث أ وبل

مقــيام .دوالظعــن :ضــد ْ ِ
اإل وقا ومــةي
مســتعمل للحــزم وآخــ ٌذ بــمي ااع ًنــا كــان أو
ٌ
وصــفم بأنــم
ً
ووالْم ْع ون ـ وأنــم متصــف بــالحزم ِيف وج ِميــع شــؤونم وأحوالــم ح ـوإ وتــرحوً .واملــزن :جمــع مزنــةي
الس ـ وحاب ْاألوبْـ ويض وال ومــاء
وو ِ ــي ِيف األو ْصــل الســحابة الْ وب ْيضو ــاءي ووالْمـ وراد الســحابة ِفي وهــا املوــاء ِألون َّ
ِفي ِم .وممره املواء :عوهَشي ويجد َ :شي ْعطي الجدوجك وو ِ ي الْ وع ِط َّية .ويسطو :يقهر

 - 1اةسش خلاش اي ل ا ايصلءياك ف ايلص اي ءهل ص ( .099اي ء ش).
 - 2اي بنظة يسء ايل ب ءد ( ) .أيم :اي ص م اي ءض ف أ ه.
 - 3داررةا تررشير رر ّ ا ةأخيررء ه ص  .081رربن م رر بنسررب األياررءي يل ررءء اي رربنف ى يكبن ررء
ة دي ف داةابن ء فشريتبنءهء يءس ك ء ه .
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ـايل ومــا لو ِقــي .ووالْم ْع ون ـ
ويصــول .وواللَّ ْيــثْ :األســد .واألو وبــل :املصــمم الْـ وـام ِىل عــف ووجهــم وال َشي وبـ ِ
وــية
أونــم جــواد كــريم شَش ــ وجاه إِذا أ ْعطــ أجــزل الْ وعطــاء كالســحاب الَّــ ِذ يغمــر ال َّنــاس ِبك ْ و
أمطارهي ووإِذا صال فكاألسد الهصور وال يَش وب ِايل بالعدود.1
رشا يــدل عــف دقتــم اللغوي ـة يف التوايــفي
يف البيــت الســاب توايــف دقي ـ للشــاعر تــأبخ إ
حيــث إنــم قــال :دميــث مــزند يف ســياق وصــف املمــدوح بــالكرمي ثــم أتبعهــا بقولــم امــام ٌر
إشــارة إىل املطــر املنهمــر مــن الســحب البيضــاء التــي ال يكــون مطر ــا إال خـريًاي بوـ ور ًدا أو ثل ًجـا
أو مــا ًء ناف ًعــا ال حر فيــمي عــف عكــس الســحاب املطبــ املظلــم ومــا يحملــم مــن مــزارة
مطر رمبا تؤد إىل السيول والفيضانات فيخرج املطر من داللتم اإليجابية إىل السلبية.
ومن ذلكي ما نظمم أبو صخر الهذيل يف املدح:
مـوت ومريَّ ٌة
و
حدت َشم ْزنو ٌة ِمن وح
ْ

الب
ضو جوج لها منهـا مـد ةر و وح َش

2

شــبم الشــاعر الســحابة بالناقــة كثــرية اللــ  .واملزنــة ــي الســحابة البيضــاءي واملريَّــ َشة ــي
الناقــة الغزيــرة الــد وري والضــجوج أ ك إنهــا تصــدر ضــجي ًجا لــدج حلبهــا .فــإن التوايــف يف
ذا البيت توايف إيجال للفظ املزنةي حيث يؤكد الشاعر مزارة مياه السحابة.
مــن خــول األلفــاظ الدالــة عــف الســحاب واســتعامالتها لــدج مــا وقفــت عليــم يف قصــائد
أبــرز الشــعراء الصــعاليكي وجــدت حضــور األلفــاظ كــان بحســب الرتتيــب اآليت :االســحابةي
النجـــاءي الســـاريةي املـــزني الغـــاممي الهيـــدبي العـــارضي الـــربَّاقي الربـــابي الطخـــاي الخـــالي
الدحةي العامء .

 - 1ا اررا يرر ءلرر يرر
تء ص .088
 - 2اي س ي اي سا ايسك

ررد ايتي ارر

رر

أ لء اي ذياا
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داررةا اي ءسرر
ج 0ص .181

د.ر دا ايقلررم يارر ةي ا

املطلب الثاين :األلفاظ الدالة عف الرعد
الرعــدَش لغ ـ ًة يف لســان العــرب :دوالرعــد :الصــوت الــذ يســمع مــن الســحاب .وأرعــد القــوم
وأبرقــوا :أصــابهم رعــد وبــرق .ورعــدت الســامء ترعــد وترعــد رعــدا ورعــودا وأرعــدت :صــ ّوتت
لتمطــار .وســحابة ر َّعــادة :كثــرية الرعــد .وقــال اللحيــاين :لقــد أرعــدنا أ  :أصــابنا رعــد ...وقــال
األخفــخ :أ ــل الباديــة يزعمــون أن الرعــد ــو صــوت الســحابي والفقهــاء يزعمــون أنــم ملــك.
ورعــدت املــرأة وأرعــدت :تحســنت وتعرضــت .ورعــد يل بــالقول يرعــد رعــدً ا وأرعــد :تهــدد وأوعــد.
وإذا أوعـــد الرجـــلي قيـــل :أرعـــد وأبـــرق ورعـــد وبـــرق .وال يجيـــز أرعـــد وال أبـــرق يف الوعيـــد وال
السامءد.1
ويعــد كــل مــن الرعــد والــربق دمــن مــدبرات اآلثــار العلويــة الظــا رة يف الجــود2ي أ ك
ينــدرجان ضــمن حقــل العلويــات يف األلفــاظ الدالــة عــف مكونــات املــاءي وكو ــام يلحقــان املعجــم
املــايئ مــن حيــث الداللــة .وقــد واــف الشــعراء الصــعاليك الرعــد يف قصــائد م ضــمن وايفتــني
اثنتنيي و ام عف النحو اآليت:
الحنــ :إن الصــفة الحســية الوحيــدة للرعــد متعلقــة بالصــوت النــاتج عنــمي و ــي مــا
 -0التوايــف
ّ
حكــن لتنســان إدراكــم بحاســة الســمع دون مري ــاي ولهــذا فلــم يجــد الشــعراء الصــعاليك إال ــذه
الصـــفة الحســـية لتوايفهـــا يف أشـــعار مي فأبـــدعوا يف وصـــفها وتفننـــوا يف تســـمية صـــوت الرعـــد
بأسامء مختلفةي وقد ورد منها يف شعر الصعاليك ما يأيت من األسامء بتوايفات مختلفة:
الصــ ْو َشتي
صــوت الرعــدي دخاتوــم يوخَشوتَشــم وخ ْوتًــا طوــ وردهي والخ َش
َش
ات :و ــو لغــ ًة
 الخوــ وو َشوــوات والخوواتــ َشة َّ
والسيلد.3
َّ
وخص أوبو حنيفة بم وص ْو وت ال َّرعدو َّ

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد ( ءد).
بن ءا األ ب ف فبنة األدب ج 9ص .63
 - 2أ د ي ءيدايةهءب ايبنةا
 - 3اي بنظة يسء ايل ب ءد (خةي).
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وقـد واـف الشـاعر عـروة بـن الـورد ـذا اللفـظ يف وصـف قـوة صـوت الرعـد مشـب ًها إيــاه
بزئري األسدي فقال:
م ون َّ
الو ِء يو ْسكَش َّن ال وعري ون بو ِع َّيا

ات ال َّرع ِد ِرز وزئ ِري ِ
كأنَّ وخ وو و

1

ِيم وامل َش وتهــزم :نقــول ميـ ٌ
ـزيم :أ ك ال يستمســك كأنَّــم
 ال وه ـ ِز ْي َشم :و ــو لغ ـ ًة صـ َشـث و ـ ٌ
ـوت ال َّرع ـ ِدي دال وه ـز َش
صوت ال َّرع ِدد.2
الهزيم و َش
وأصل
وتي َش
َشمنهز ٌم من وس وحا ِب ِمي و و املط َشر الذ لرع ِد ِ وص ٌ
ِ
ومن ذلكي قول الق َّتال الكول يف وصف شدة صوت الرعد:
و ِزيْ َشم ال َّرع ِد وريَّانو ال وق ورا ِر

ر تألأل يف َشذ ورا َشه
سام َش
و

3

وقــد ربــخ الشــاعر يف البيــت بــني صــوت الرعــد وانهــامر املطــر الغزيــري ومل يكتـ ِ
ـف بــالرتكيز
عف حـال واحـدة مـن أحـوال تكـوين املطـر .كـام أنـم وصـف املطـر املنهمـر املصـاحب لهـزيم الرعـد
بأنــم ريَّــان الق ـرار حافــل باملــاءي أ ك ســحاب ممطــري و ــو توايــف إيجــال عــف الــرمم مــام يحملــم
صوت الرعد من تهديد ووعيدي كام سيمر معنا فيام يأيت.
 األو وجــخ :لغ ـ ًة ــو صــوت الرعــد إذا اش ـتدَّ ويــدل عــف م ـزارة املطــر القــادمي وقــد ورد ذلــك لــدجِيمي فــإذا اش ـتودَّ وص ـ ْو َشت ور ْع ـ ِد ِ ي وف َشه ـ وو
النــوير فــيام نصــم :دفــإذا كوــانو لِ ور ْع ـ ِد ِ وصــوتي وف َشه ـ وو ال وه ـز َش
4
الغي:
األ وجخد  .ومن ذلكي ما نظمم الشاعر صخر و
أو وج َّخ ِربو ْحوً لمَش و ْيدو ٌب

يو ورف َشوع للخالِ وريْطاً ك ِوشيفوا

5

ـحاب ف ـرتاه أوبــيض فكأونــم
ورد يف رشح البيــت مــا نصــم :ديعنــي أون الــربق إذ لو ومــع أوضــاء السـ و
كشو ف عن وريْخي يقال :تكشَّ ف الربق إذا مألو السامءد.6

 - 1داةا ء ة ي اية د ص .65
ل أهم ايياي ايلدد ( )9ص .031
د ءي ا ل م أيفءظ اي ر ا
 - 2صل
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي ص .60
بن ءارر األ ب فرر فبنررة األدب
ررد يرر ءيررد ايرردامم ايبنررةا
 - 4أ ررد يرر ءيررد ايةهررءب يرر
ر 9دا ايكتب ةايةرءم ايقة ا ايقءه  9800هر ج 9ص .90
أ لء اي ذياا ج 9ص .018
 - 5اي س ي اي سا ايسك
 - 6اي بنظة يسء ايل ب ءد (ك ش).
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اســام دقيقًــا يف الداللــة عــف صــوت الرعــدي فهــو يريــد أن يوضــح أن
فالشــاعر اســتعمل ً
صوت الرعد املقصـود يف البيـت لـيس صـوتًا عاديإـا فهـو لـيس زحًـا مـثوًي بـل إنـم أعـف درجـة منـمي
فهــو الصــوت األجــخي و ــذا الصــوت يــوحي بغــزارة املطــر املرتقــب مــن الســحب ذات الصــوت
األجخي فجاء توايف الشاعر موفقًا مومئًا للسياق.
 ال وجلْ وجلوــة :و ــي عنــد الثعــالبي :دالرعــدَش إذا وصــوتَشمَش بولو ـ و النهايوــةد1ي ومــن خــواص قــوة الصــوت أنهــاتــدل عــف الكــية .ومــن ذلــكي مــا نظمــم صــخر الغــي يف أبيــات يــذكر فيهــا أبــا املــثلم وقومــم الــذين
كانوا بني موضعني ام :اعكوتني وابس ي مك ون ًيا بالرعد عن كيتهم:
كأنَّهم ب وني عك ووتو ِني إىل

أو ِ
كناف بوس َشم وجلْ وجلِ بو ور َشد

2

فهــو يشــبههم بالســحاب املمطــر ذ الرعــدي ومجلجــل كنايــة عــن الكــية .وإن الســياق
الــذ ورد فيــم اســتعامل صــوت الرعــد نــا ســياق إيجــال حيــث إن وصــف كــية أعــداد القــوم
إشارة إىل القوة وموضع للفخر واملدح.
 -7التوايــف الــداليل :وقــد أشــار ابــن منظــور إىل ــذا مبــا نصــم :دورعــد يل بــالقول يرعــد رعــدً ا
وأرعـــد :تهـــدد وأوعـــد .وإذا أوعـــد الرجـــلي قيـــل :أرعـــد وأبـــرق ورعـــد وبـــرقد3ي فقـــد ورد ـــذا
االستعامل يف قول حاجز بن عوف األزد :
صم مسامعي
وإيعادكم بالقتل ة

إرعادكم وبَشروقكم
وإين ملن
ْ

4

يبــدو الشــاعر مــري مكــرت بكــل مــا يســمعم مــن تهديــد ووعيــد وإنــذار بالقتــل مــن أعدائــمي وقــد
شــبم مضــبهم وتهديــد م بالرعــد والــربقي وأاهــر أنــم يصــم مســامعم عــن ســامه ــذه التهديــداتي
لكنــم مل يتطــرق إىل حاســة الب ــ املتعلقــة بــالربقي و ــذا يحمــل إشــارة دالليــة إىل أنــم وإن صــم
مسامعم فإنم سيظل يقظًا محتاطًا أل محاولة مدر منهم.

 - 1ءيداي لك ايرلءيي فق ايلغ ةأس ا ايل يا ص .015
أ لء اي ذياا ج 9ص .051
 - 2اي س ي اي سا ايسك
 - 3اي بنظة يسء ايل ب ءد ( ءد).
د ءياد ل ا ءهلاة ص .996
-4أ د
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ومن ذلكي ما نظمم أبو صخر الهذيل:
تغَّش نقريـات وسحيـلِ ِم
فلام َّ
َّ

بالرواجـــب
ودافعمَش من شامم
ِ

َش
حسم
يهرب
َّ
ألح رجيفًا َش
الوحخ َّ
وأيقـنت أنَّم
َش
رفعت لم وصويت
َش

املتجـاوب
كلحة حوم املنهـل
ِ
كـاذب
إزامل نجم خالم ميـر
ِ

1

يصــف الشــاعر كثافــة وكــية الســحاب الــذ يف صــوتم رعــد يهــرب منــم الــوحخ مــن شــدتمي وشـــبم
ــح رجي ًفــاد
صــوت الرعــد بصــوت اإلبــل الكثــرية حيــنام تــرد املنهــل واســتعار الرعــد لتنســان يف دألـ َّ
فلــام ســمع أبــو صــخر صــوت الرعــد أنصــت لــم وقــال درفعــت لــم صــويتد تعبــري قــو عــن مــدج
اســتجابتم لــمي وأيقــن أنــم أصــوات نــوء نجــم ســحابم مــري كــاذبي أ ك مخيــل بــاملطر .و ــذا دليــل
عف استدالل الهذليني للمطر بصوت الرعد.
ورد للرعــد أربعــة أســامء االخــواتي الهــزيمي األجــخي الجلجلــة تــدل عــف الصــفة الحســية
الوحيــدة الخاصــة بــم و ــي الصــوت .وقــد واــف الشــعراء الرعــد ضــمن داللتــني اثنتــنيي األوىل
حسية تتعل بصوت الرعد املصاحب للمطري والثانية داللية تتعل بالتهديد والوعيد كام ب ّي َّنا.

املطلب الثالث :األلفاظ الدالة عف الربق
الــربق لغ ـ ًة مــن الجــذر اللغــو ابو ـ ور وق وجــاء يف مقــاييس اللغــة البــن فــارس :دالْ وبــا َشء ووال ـ َّرا َشء
الس ـ ووا ِد ووالْ وب ويـ ِ
ـاض ِيف
ووالْ وقـ َش
الم ـ ِءك وو ْاآل وخ ـ َشر ا ْج ـ ِت وام َشه َّ
ـاف أو ْصـ وـونِ تو وت وف ـ َّر َشه الْ َشف ـ َشرو َشه ِم ـ ْن َشه وام :أو وحــدَش َش وام لو وم وعــانَش َّ ْ
ـول وعـ وـف و ـ وذيْ ِن ْاألو ْصـل ْونيِ .أو َّمــا ْاألو َّو َشل وف وقـ و
المـ ِء .وو ومــا بو ْعــدو وذلِــكو وفكَشلــمَش وم وجــا ٌز وو وم ْح َشمـ ٌ
ـرب َشق
ـال الْ وخلِيـ َشـل :الْـ و ْ
َّ ْ
ـال وب ْعضَش ـ َشه ْمَ :شي وقـ َش
ـال :وو وأ ْب ـ ور وق لَش وغ ـ ٌة .وقـ و
اب وب ْر ًقــا وو وبرِي ًقــا .وقـ و
ابي َشي وقـ َش
ـال :وب ْر وق ـ ٌة
وو ِمـ َش
الس ـ وح ِ
الس ـ وح َش
ـال :وب ـ ور وق َّ
ـيض َّ
ـربقِ  .وويَش وقـ َش
ـال :وال أو ْف وعلَشــمَش ومــا بو ـ ور وق
لِلْ وم ـ َّر ِة الْ ووا ِحــدو ِة :إِ وذا بو ـ ور وقي ووبَش ْر وق ـ ٌة بِالضَّ ـ و
ـم :إِ وذا أو ور ْد وت الْ ِم ْقــدو ا ور ِم ـ ون الْـ و ْ
الس وام ِء نو ْج ٌمي وأ ْ  :وما طول ووع .ووأوتوانوا ِع ْندو وم ْ وربقِ الص ْب ِحي وأ ْ ِ :ح وني وب ور وقد.2
ِيف َّ

 - 1اي س ي اي سا ايسك
 - 2اي فء س ل م قءااس ايلغ

أ لء اي ذياا ج 0ص .100
ج 9ص  .009ءد (ي ).
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وجــاء مــن معانيــم يف لســان العــرب :دقــال ابــن عبــاس :الــربق سـ ٌ
ـوط مــن نــور يزج ـ َشر بــم
ــحاب .والــربق :واحــد بــروق الســحاب .والــربق الــذ يلمــع يف الغــيمي وجمعــم بــروق.
الس و
امللــكَش َّ
وبرقــت الســامء تــربق برقــا وأبرقــت :جــاءت بــربق .والربقــة :املقــدار مــن الــربق ...ومــرت بنــا الليلــة
ســحابة ب َّراقــة وبارقــةي أ ك ســحابة ذات بــرقي عــن اللحيــاين .وأبــرق القــوم :دخلــوا يف الــربقي وأبرقــوا
الربق :رأوهد.1
اســتعمل الشــعراء الصــعاليك عن ــ الــربق ضــمن وايفتــني اثنتــنيي أوىل حســيةي وثانيــة
دالليةي و ام عف النحو اآليت:
 -0التوايـــف الحنـــ :أ ك حـــني يســـتعمل الشـــعراء الصـــعاليك لفـــظ الـــربق يف وصـــف الســـحاب
وتبيــني أحوالــم .وتجــدر اإلشــارة نــا إىل اســتعاملهم ألفااًــا محــددة للداللــة عــف الــربق وأنواعــم
وأحوالــمي وجــاءت يف معظمهــا تحــار الصــفة الحســية الوحيــدة للــربق و ــي اإلضــاءةي و ــي صــفة
حسية ب ية ال سمعية ي عف النحو اآليت:
 الخــال :الســحاب ال يخلــف مطــرهي أو الــربق .2ومــن أمثلــة ــذا االســتعامل قــول الشــاعر صــخرالغي:
أو وج َّخ ِر وب ْحوً لمَش و ْيدو ٌب

َشي ورف َشوع للخالِ ور ْيطاً ك ِوشيفوا

3

حيــث إن مــن خــواص الــربق اإلضــاءةي وتخــتص اإلضــاءة بالكشــف عــن كــل مــا أخفتــم الظلمــةي فقــد
ربــخ الشــاعر بــني ــاتني الخاصــيتني م ًعــاي يف توايــف مناســب للــربق وخواصــم الفيزيائيــة يف إضــاءة
األف .
 املَشس ـ وتطري :و ــو لغ ـ ًة :دالتطــاير واالســتطارة :التفــرق .واســتطار الغبــار :إذا انتا ـ يف الهــواء .ومبــارط َّيــار ومســتطري :منتاــ .وصــبح مســتطري :ســاطع منتاــي وكــذلك الــربق والشــيب والاــد .4كــام يف
قول عروة بن الورد:

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد (ي ).
 - 2ابنظرر لبنءهررء فرر ء ررا اييارري بنفسرر فرر  :اةسررش خلاررش اي ررل ا ايصررلءياك فرر ايلصرر
اي ءهل ص .099
أ لء اي ذياا ج 9ص .018
 - 3اي س ي اي سا ايسك
 - 4اي بنظة يسء ايل ب ءد (را ).
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أ ِر ْق َشت و َشص ْح وبتي مبِ ِضي ِ وع ْم

لِ و ْربق يف تِها وم وة َشمس وتط ِري

1

واــف الشــاعر خــواص الــربق يف وصــف الوحــدة التــي عانا ــا يف رحلتــم التــي قطعهــا لــيوً عــرب
مضــي بلــدة اعم ـ مــن نــواحي املدينــةي فــالتوايف يف ــذا املوضــع إخبــار حيــث يخــرب الشــاعر
عن رحلتم الشاقة وموضعها وحال ملعان الربق يف السامء يف أثناء ذه الرحلة.
 املتــألو  :و ــو لغــة :دوأل ـ و الـ َشـربق يــأل َش أل ًقــا وتــألَّ و وائ وت ول ـ و ويــأتولِ َش ائتو ًقــا :ملـ وـع وأضــاءد .2قــال أبــو
صخر الهذيل مشب ًها وجم محبوبتم بالربق املتأل :
عجبت لبارق متأل بعد الهدوء خفا بربق عاملِ
َش
بل قد

3

يصــف الشــاعر َشحســن محبوبتــم متعج ًبــا حيــث شــبم بالبــارق املتــأل ي وبحســب توايــف الشــاعر
فــإن القاســم املشــرت بــني املحبوبــة والــربق ــو البيــاض واللمعــاني و ــو أراد أن يشــبم جاملهــا
بجامل الربق عند م مبنزلة الضوء الذ ينري لهم الصحراء بانفساحها واومها.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن توايــف ملعــان الــربق وإنارتــم يف الجانــب اإليجــال جــاء يف مواضــع
رشا:
متعددة يف الشعري ومن ذلكي ما نظمم أبو كبري الهذيل يف وصف وجم الشاعر تأبَّخ إ
نظرت إىل أ َّ ِة وجه ِم
و
وإذا

رقت كربقِ ال وعار ِِض امل َش وت وهللِ
بو ْ

4

حيـــث يقـــول الشـــاعر :إنـــك إذا لحظـــت وجـــم املمـــدوح أضـــاء لـــك كـــام ي ـــء الـــربق
رشا وبيــاض وجهــم بــالربقي ولعـ َّـل ــذا الوصــف
الســحاب املعــرتضي فهــو شـبم وضــاءة وجــامل تــأبخ إ
قبــل أن يتصــعلكك ألن الصــعلكة تــذ ب بهــذه الصــفات التــي رآ ــا نســبة لتعرضــم للشــمس كث ـريًا
يف الصــحراء والصــعاليك يغلــب عــف لــونهم الســوادي ورمبــا كانــت يف ســياق تهكمــم عــف ســبيل
املداعبة.

 - 1داةا ء ة ي اية د ص .60
 - 2اي بنظة يسء ايل ب ءد (أي ).
 - 3خءيررد اي سرر ايخ ابنرر األبنررةا فرر أ ررلء اي ررذياا  :د اسرر ةصررفا فبنارر ت لالارر سررءي
قد ررر يبنارررم د ررر اي ء سرررتا فررر ايلغررر ايل ياررر ةآداي رررء سرررم ايلغررر ايل ياررر كلاررر اأداب
ء ل ايخ رةم ايسةدا 0335م ص .918
 - 4داةا اي ذياا ج 0ص .18
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 -7التوايــف الــداليل :واــف بعــض الشــعراء الصــعاليك داللــة لفــظ الــربق يف الجوانــب املعنويــةي
فجعلوا الداللة محصورة يف جانب واحد فقخي و و:
 التهديــد والوعيــد :و ــو مــا مثلنــا لــم يف املطلــب الســاب الخــاص بالرعــدي ومــن أمثلــة ذلــك قــولحاجز بن عوف األزد :
صم مسامعي
وإيعادكم بالقتل ة

إرعادكم و َشبروقكم
وإين ملن
ْ

1

يح الشــاعر بــأن اإلرعــاد واإلب َّراقــة يــواز اإليعــاد بالقتــلي أ ك يتوعدونــم ويهددونــم
ّ
بقــتلهم إيــاهي و ــذا التهديــد يشــبم صــوت الرعــد يف مضــبم و يجانــمي وســياط الــربق و ــي تجلــد
األرض كنايــة عــن الحــدة والغضــب  .ونوحــظي مــن خــول مــا وقفــت عليــم يف اســتعامل الــربقي يف
حقـــل العلويـــات أن الشـــعراء اســـتندوا إىل صـــفات ـــذا الـــربق يف التمثيـــل والتصـــوير والتشـــبيمي
فتارةي يف بريقمي وأخرجي يف صوتم.
ـب يف اإلشــارة إىل خلـ ِ
ـف الوعــد :ويســتعمل الـ َش
ـف الوعــد يف أمثــال العــربي ومــام جــاء يف
 وخلْـ َشـربق الخلَّـ َش
العقد الفريـد :دمنـم قـولهم :مـا وعـده إال بـرق خلّـبي و ـو الـذ ال مطـر معـم .ومنـم مـا وعـده إال
وعــد عرقــوب .و ــو رجــل مــن العاملي ـ د .2ومــن ــذا عنــد الشــعراء الصــعاليك اســتعامل الشــاعر
رشا لفظ اب َّراق للسحاب الذ يربق وال حطري أ ك السحاب الخلَّبي يف قولم:
تأبَّخ إ
كالقوط ِر م ّر عف ضجنان وب َّراقِ

تَشعطيكو وعدو أماين تغر بم

3

واــف الش ـاعر لفــظ الــربق اب ـ َّراق يف ســياق ســلبي حثــل إلخــوف الوعــد وعــدم االلت ـزام
بإيفائهــاي فأشــبم بــذلك الســحابة التــي ــر وتــربق دون أن طــري فيستباــ النــاس بهــا يف بدايــة
األمري ثم إنهم يفقدون أمل إمطار ا بعد مرور ا عنهم.

د ءياد ل ا ءهلاة ص .996
-1أ د
ررد يرر ءيررد يرر األبنديسرر ايلقررد ايف اررد ر 9دا ايكتررب ايلل ارر يارر ةي
 - 2أ ررد يرر
9838هر ج 0ص .05
 - 3داررةا تررشير رر ّ ا ةأخيررء ه ص  .901ضرر بنء  ُ :ياررم يبنء ارر كرر  .ة ررءم األ هرر  :هررة
يم يبنء ا ت ء .
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 اللمعــان واإلنــارة :و ــي داللــة مشــتقة مــن املعن ـ اللغــو للــربق املســتفاد مــن بريقــم وملعانــم يفالســامءي واملعنــ الوصــفي للــربق يف شــكلم امل ــء الــذ يشــ عبــاب الســامء إىل األرض بشــكل
رشا:
أفقيي كام يف قول تأبخ إ
وإين وال ِعل وْم ألو ْعل َشوم وأنَّني وسأل وق س ونانو امل و ِ
وت وي َش
و
ربق أوصلو وعا

1

اســتعمل الشــاعر الفعــل ايــربق املــوزم لدالل ـ ًة الــربقي كنايــة عــن اللمعــاني ولعـ َّـل اســتعارة
داللــة لفــظ االــربق للســيف يكــي يف األشــعار التــي تصــف الحــروب والوقــائع بعامــةي ويف أشــعار
الفرسان بخاصة.
رشا يف وصف السيوف التي تتضارب يف ساح الحرب قائوً:
ومام نظمم تأبَّخ إ
كل ماض قد تردج مباض

يسل
كسنا الربقِ إذا ما ّ

2

ــيف مـــاض حـــا ةد3ي حـــذف الشـــاعر املشـــبم وأبقـــ عـــف صـــفتمي والشـــاعر يشـــبم
أ  :سـ ٌ
الســيوف املتضــاربة تحــت أشــعة الشــمس وكأنهــا ســنا الــربق إذا مــا أســلتم الســامء عــف األرضي
و ــي صــورة فنيــة إبداعيــة اســتعار الشــاعر فيهــا داللــة اللمعــان مــن الــربق والســيف م ًعــاي ووافهــا
يف وصف الربقي مشب ًها السامء بالفارس الذ يستل الربق سيفًا دون الت يح بذلك.
ومن ذا التشـبيم مـا نظمـم أبـو صـخر الهـذيل و ـو يـر أخـاه متمن إيـا لـم السـقيا ومشـب ًها
حركة السيوف الهندية وملعانها يف املعركة بالربق:
سيوف الهند تخفض تار ًة
كأنَّ
و

تقارب
وترفع بني العسكر امل َش ِ

وس ونا ولو َشحمَش ملَّا استقل َّْت ع َشروضَش مَش

وأحيا بربق يف تِها وم وة ِ
واص ِب

 - 1داةا تشير ّ ا ةأخيء ه
 - 2داةا تشير ّ ا ةأخيء ه
 - 3اي بنظة يسء ايل ب
 - 4اي س ي اي سا ايسك

ص .991
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فهــو يصــف لنــا الســيوف الهنديــة التــي تتحــر يف املعركــة ارتفا ًعــا وانخفاضً ــا بــني العســاكر
املتقاربني املتحاربني وملعانها بالربق الومع يف السحاب الظا ر.
ورد للــربق ثوثــة أســامء االخــالي املســتطريي املتــأل تــدل عــف الصــفة الحســية الخاصــة بــم
و ــي الرؤيــة الب ــية .وقــد واــف الشــعراء الــربق ضــمن أربــع دالالت و ــي :االتهديــد والوعيــدي
إخــوف الوعــدي اللمعــان واإلنــارة  .واتجهــت الداللــة إىل الســلبية حي ًنــا وإىل اإليجابيــة حي ًنــا آخــري
فكانــت الســـلبية يف االســـتعامل واضــحة يف ســـياق التهديـــد والوعيــدي وقرنهـــا الشـــاعر بالرعـــد يف
ــذه الداللــةي كــام جــاءت الداللــة الســلبية يف وصــف ســلو مــري حميــد و ــو إخــوف الوعــد .أمــا
الداللــة اإليجابيــة فكانــت يف مواضــع عــدةك كــام يف الوصــف الحنــ لحــال الــربق املوافــ للمطــر
والخــريي والكنايــة الدالـــة عــف اللمعــان واإلنـــارةي وتجــدر اإلشــارة نـــا إىل أن مواضــع اللمعـــان
وخصوصــا يف
واإلنــارة اقت ــت عــف وصــف أحــوال املعرتكــات الحربيــة ومــا تتضــمنم مــن قتــلي
ً
سيوف ندية.
وصف السيوف الحادة املصقولة الومعة كأنهاي و ي تهو عف األعداءي
ٌ
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املطلب الرابع :األلفاظ الدالة عف املاء النازل من السامء
يســم املــاء النــازل مــن الســامء مطــ ًراك وورد ــذا املعنــ يف لســان العــرب مبــا نصــم:
داملطــر :املــاء املنســكب مــن الســامءي واملطــر مــاء الســحابي والجمــع :أمطــار وأكــي مــا يجــيء يف
الشعري وقد مطرتهم السامء طر م مط ًراي وأمطرتهم :أصابتهم باملطرد.1
واصــطو ًحا :ــو الهبــة الســاموية بنــزول املــاء مــن الســامء إىل األرض الســتمرار الحيــاة
ورــاء الخــرياتي وقــد ورد ذكــر مــاء الســحاب بكــية يف القــرآن الكــريمي قــال تعــاىل يف محكــم
األرض بوعــدو وموتِهــا﴾ .2وقولــم تعــاىل﴿ :وأنزلنــا ِم ـ ون
الس ـ وام ِء وم ـا ًء وف َشيحيــي ِب ـ ِم و
التنزيــل﴿ :وين ـ ّز َشل ِم ـ ون َّ
نــزل ال وغ و
الســام ِء ومــا ًء طو َشهــورا﴾ .3وقولــم تعــاىل﴿ :و َش ــ وو الــذ يَش َش
اــ
َّ
يــث ِمــ ْن بوعــ ِد ومــا وق ونطَشــوا ويو ْن َش َش
ور ْح وم وتم﴾.4
وأكــي العــرب مــن اســتعامل ألفــاظ املــاء النــازل مــن الســامء يف أمثــالهمي واســتعملوا لــذلك
لفــظ املطــر يف داللــة عامــة عــف جميــع أحــوال املــاء النــازل وصــفاتمي فقــالوا ملــن خــاف يف رخــاء
ورمــد فظــن أن النــاس كلهــم يف مثــل حالــم :ديحســب املمطــور أن إ
كــو مطــرد5ي واملتتبــع أللفــاظ
املطر يف األمثال يجد لها حضو ًرا واض ًحا.
ـابع مــن أ ميتــم لــديهمك فهــو مبعــث الحيــاة الخصــب
وذكــر العــرب للمطــر يف أمثــالهم نـ ٌ
وبــم حصــول معايشــهم مــن رعــي وســقي وزرهي لــذلك عرفــوا خصائصــم وأحوالــم واســتدلوا عــف
نزولــم بالريــاح وألــوان الســحبي وأنــواه الــربق وأصــوات الرعــد وصــار لــديهم علــم كثــري عنــمي وقــد
ورد يف كومهــم املنثــور واملنظــوم مــا يشــري إيل رســو

ــذا العلــمي وعمــ

ــذه املعرفتــم التــي

نتجت عن طول تجاربهم اليومية املستمرة.

يسء ايل ب

ءد ( ر ).

 - 1اي بنظة
 - 2اي ةم.08 :
 - 3ايف ء .81 :
 - 4اي ة ى.01 :
رر األ رررءم
ررد يرر أ ررد يرر إيرر اهام ايبناسررءية اي ارردابن
 - 5أيررة ايفضررم أ ررد يرر
د ا ايدا ءيداي اد ريل ايسبن اي دا 9155م ج 0ص .899
ت قا :
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دللمطــر مظهــر إبــداعي متماــز فــج الشــعر الجــا لي فهــو مصــدر الخصــب والــنامءي وأحــد مظــا ر
الطباعــة التــي بهــرت الجــا لااني بإعتبــاره ســب ًبا مــن أســباب الحاــاة والخصــبي فــربه الشــاعر
الجــا ل فــج اســتغولم مصــد ًرا إلبداعــم الشــعر ي فاســتقج منــم الصــور بدقــة متنا اــة أثــارت ف ــر
املتلقوــي الجــا لي خاصــة أن الشــاعر قــد ه ــون ممــثوً للســاحر صــانع املطــر يف عصــور ســبقت
الع ــ الجــا لد .1فالصــورة الشــعرهة التــج رســمها الشــعراء للمطــر تحمــل فــج ثناها ــا صــور
الخصــب والحاــاة واالنبعــا ي وهبــدو الشــاعر فاهــا مناج ًاــا مبــتهوً مــن أجــل نــزول املطــر وبــث
الحااة علج األرض.
ومن ألفاظ املطر التي وردت يف شعر الصعاليك:
 -0املطــر :و ــو االســم العــام للبــاب يف معنــاه وألفااــم الدالــة عليــمي و ــو داملــاء املنســكب
مــن الســحاب ...ونــاس يقولــون :مطــرت الســامء وأمطــرت مبعن ـ  .وأمطــر م هللا مط ـ ًرا أو
ـيهم ومطو ـ ًرا
عــذابًا .ابــن ســيده :أمطــر م هللا يف العــذاب خاصــةي كقولــم تعــاىل﴿ :وأو ْمطو ْرنو ـا وعلـ ْ
وف وســا وء ومطوــ َشر املَشنــ وذرين﴾2ي وقولــم تعــاىل ﴿ :ووأو ْمطورنوــا وعلوي وهــا ِح وجــا ور ًة ِمــ ْن ِســ وجيل﴾3ك جعــل
الحجارة كاملطر لنزولها من السامءد.4
ويف مقــاييس اللغــة البــن فــارس :داملــيم والطــاء والـراء أصـ ٌـل صــحيح فيــم معنيــان :أحــد ام
الغيــث النــازل مــن الســامءي واآلخــر جــنس مــن العــدو .فــاألول املطــري ومطرنــا مطـ ًرا .وقــال
الســوء﴾ .5و طَّــر
نــاس :ال يقــال أمطــر إال يف العــذابك قــال هللا تعــاىل ﴿ :وأ ْمطوــ ورت ومطوــ ور ّ
ِ
الرجــل :تعــ َّرض للمطــر .ومنــم امل َش
الرجــل يف
َش
طالــب الخــري .والثــاين قــولهم :طَّــر
ســتمطر:
َش
اكب ال وف ور وس يوجر بم .و طَّ ور ْت بم وف ور َشسمَش  :وج ور ْتد.6
األرضي إذا ذ ب .وامل َش وت ومطو َشر :الر َش
وجـــاء لفـــظ املطـــر باشـــتقاقاتم الدالـــة عليـــم يف موضـــع واحـــد وقفـــت عليـــم يف قصـــائد
رشا:
الشعراء الصعاليكي و و قول الشاعر تأبَّخ إ

ايصرررة ايفبناررر فررر اي رررل اي رررءهل فررر ضرررة ايبنقرررد اي ررردا
 - 1بنصررر ي ءيرررداي
كبنة اي ل ف ء ّ ء 0390م ص .90
 - 2ايبن م.51 :
 - 3هةد.10 :
 - 4اي بنظة يسء ايل ب ءد ( ر ).
 - 5ايف ء .40
 - 6اي فء س ل م قءااس ايلغ ج  5ص  .000ءد ( ر ).
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دا

هللا ِفتيانًا عف ال وع ِ
تحت الع وجا وج ِة بالدَّ ِم
وص أو ْمطو ور ْت وس وامؤ ْم و
وج وزج َش

1

ونوحــظ أن توايــف لفــظ املطــر يف اســتعامل الفعــل اأمطــرت جــاء ســلبي الداللــة يف
الســياقك حيــث إنــم قــرن املطــر بالــدمي ويتواف ـ

ــذا االســتعامل للفــظ املطــر يف الداللــة

عف العذاب كام أرشنا إىل ذلك.
 -7الــ ّر م :ــو املطــر الضــعيف الســاكن اللــنيي وال ور مــ َشة بالكرســ :داملطــر الضــعيف الــدائمي
و و مـن أمطـار الـديمي و ـي أشـد وق ًعـا مـن الدو حـة وأ ه ذ ابًـاد .2وعـن أل حنيفـة أنَّـم
قــال :دال ور م ـ َشة أن تطب ـ الســامء عــف األرض ليــايل بأمطــار وح شــديدي لــيس فيهــا بــرق
وال رعــدي و ــي مــن الــدو يمد .3ومــن املوحــظ أن دالصــفة املشــرتكة يف الــديم دوام املطــر
واســتمراره وأنَّــم مطــر ال رعــد فيــم وال بــرقي و ِر ْ ومــت الســام َشء إر ا ًمــا :أمطــرتي وجمــع
ــم .وأمــا ابــن دريــد فقــد ذ ــب إىل أنَّ دال ِر ْ ومــ وة املطــ َشر اللــنيي
ِر ْ ومــةِ :ر و ــا ٌم للكثــريي و ِر ْ َش
ومنم اشتقاق امل و ْر م لِـلِـي ون ِت ِمد .4وقد ورد يف قول الشاعر أل الخ ّراد الهذيل:
5
خوف ندً ج من آخر الليلِ أو ر ِم
ونعل كأشو ِء السامىن نبذتَشها
فالشــاعر يشــبم نعلــم املهرتئــة التــي تعيقــم عــن الــركضي دببقايــا الطــائر املــأكول الــذ مل
يتب ـ منــم مــري جناحيــم وجلــده .وكلمــة نبــذتها تــوحي لنــا مبــدج الكــره الــذ بلغــم مــن
وســخها وثقلهــا وتقطعهــاي ثــم يعكــس لنــا حالــة الشــاعر النفســية املكتئبــة القلقــة قليلــة
الصــربي وكــذلك يظهــر لنــا مــدج قلقــم وعــدم اســتبانتم ا ًمــا مــن نــوه املطــري نــد

ــو أم

ر مة .ووحشة الليل تزيد من قلقم الذ يعيشمد.6
وفـ الشــاعر يف ــذا التوايــف حيــث إنــم يقصــد أن املطــر كــان ضــعيفًاي فهــو متــيقن مــن
ــذاي لكنــم مل يتبــني إن كــان ــذا نــدً ج أو ر ـ ًـامي ويف كــو الحــالتني فإنــم يشــري إىل املطــر
الضعيف.

 - 1داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .036
كتءب اي ر ص .930
 - 2سلاد ي أةس األبنصء
 - 3اي بنظة يسء ايل ب ءد ( هم).
بناررر يلليكررر دا ايللرررم يل لارررا
ررر
ررر ايلغررر ر 9ريلررر ايررردكتة
 - 4ايررر د ارررد
يا ةي 9119م ج 0ص .899
 - 5اةسش خلاش اي ل ا ايصلءياك ف ايلص اي ءهل ص .006
 - 6خءيرررد اي سررر ايخ ابنررر األبنرررةا فررر أ رررلء اي رررذياا  :د اسررر ةصرررفا فبناررر ت لالاررر ص
.959
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 -1الغــدق :والغــدق يف لســان العــرب :دمــدق :الغــدق :املطــر الكثــري العــامي وقــد ميــدق املطــر:
كــيك عــن أل العميثــل األعــرال .والغــدق :املــاء الكثــري وإن مل يــك مطــ ًرا .وقــال الزجــاج:
الغــدق املصــدري والغــدق اســم الفاعــلك يقــال :مــدق يغــدق مــد ًقاي فهــو مــدق إذا كــي
رشا:
الندج يف املكان أو املاءي قال :ويقرأ :ما ًء مد ًقا1د .2ومن ذلكي قول تأبَّخ إ
فصعد ٌة يف رملة
فإذا تقوم و

لبدت بريو دحة مل تغدقِ

3

جــاء البيــت يف ســياق الغــزل ووصــف ال َشحســني فشــبم الشــاعر الفتــاة بأنهــا ممشــوقة
كالقنــاة التــي نبتــت يف أرض روتهــا دحــة –ســحابة -ليســت بالشــديدة املغدقــة التــي تغــرق
األرض وتســيل بهــا .فهــي مرويـة عــف مهــل .وقــد وفـ الشــاعر يف توايــف الغــدق يف ــذا
البيت ملناسبة املعن العام للبيت.
وحـــدد الثعـــالبي معنـــ الغـــدق يف كتابـــم دفقـــم اللغـــة وأ ار العربيـــةد يف افصـــل يف
تفصــيل كميــة امليــاه وكيفيتهــا مبــا نصــم :دفــإذا كــان كثـريًا عــذبًا فهــو مــدقي وقــد نطـ بــم
القرآند.4
 -2ال ـ وو ودق :وجــاء معنــاه يف لســان العــرب :دوالــودق :املطــر كلــم شــديده و وينــمَش ي وقــد وو ود وق
وي ـ ِد َشق وو ْد ًقــاي أ ك قطــر .و وو ود وق ـ ِت الســامء و وأو ود وق ـت .ويقــال للحــرب الشــديدة :ذات ودقــنيي
تشــبم بســحابة ذات مطــرتني شــديدتني .ويقولــون :ســحابة وادقــةي وقلــام يقولــون :ودقــت
تـــدق .ويقـــال :ســـحابة ذات ودقـــنيي أ ك مطـــرتني شـــديدتنيد .5وحـــدد الثعـــالبي ســـمة
الودق من األمطاري مبا نصم :دفإذا كوانو املوطو َشر َشم ْس وت ِم إراي وف َشه وو ال وو ْد َشقد.6
رشا مشــب ًها إيَّــا م بســحابة
وقــال أبــو كبــري الهــذيل واص ـفًا قــوم الشــاعر املعــاي لــم تــأبخ إ
ممطرة:

 - 1اي .02 :
 - 2اي بنظة
 - 3داةا تشير
 - 4أية بنصة
 - 5اي بنظة
 - 6أية بنصة

يسء ايل ب
ّ ا ةأخيء ه
ايرلءيي فق
يسء ايل ب
ايرلءيي فق

ءد َ
(غدَ َ ).
ص .986
ايلغ ةأس ا ايل يا
(ةدَ َ ).
ءد َ
ايلغ ةأس ا ايل يا
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ص .036
ص .035

صابت عليهم وو ْد وقها مل ويشملِ
ْ
ح َّت رأيتهم كأنَّ سحاب ًة

1

يقصــد الشــاعر بــالودق مــري املشـمولي أ ك الــذ مل تصــبم ريــح الشــامل التــي مــن شــأنها أن
تفــرق الســحب وتقطــع املطــر الغزيــر وتبعــيهي ولــذا واــف الشــاعر لفــظ الــودق دون
ســوا ا مــن أســامء املطــر يف إشــارة إىل أنــم مطــر مزيــر ال ينقطــعي وأكــد ــذه الداللــة قــول
الشاعر بأن ذا الودق مل يصب بريح الشامل فيتفرق وينقطع.
 -5ال وقطْ ـ َشر :جــاء يف لســان العــرب :دالقطــر :املطــر .والقطــار :جمــع قطــر و ــو املطــر .والقطــر:
مــا قطــر مــن املــاء ومــريهي واحدتــم قطــرةي والجمــع قطــار .وســحاب قطــور ومقطــار :كثــري
رشا:
القطرد .2ومن مواضع توايفم يف شعر الصعاليك ما نظمم الشاعر تأبخ إ
تَشعطيكو وعدو أماين تغر بم كالقوط ِر م ّر عف ضجنان بو َّراقِ

3

ورمبــا قصــد الشــاعر بــال وقطْرِ :داملطــر الخفيــف عــف الجبــل الصــلد حيــث ال يغنــي وال
يغيثد.4
ومنم قول الق َّتال الكول:
قفا ٌر جو يل عن وم وعا ِر ِفها ال وقطْ َشر

باقي وح ْو و أخَّرتني وم ٌ
نازل
و
يبني الشاعر أنـم ملـا صـار يف جهـة الاـق مـن موضـع حـو

5

اسـتوقفتم آثـار دارسـة ملنـازل

مل تكن لتتضح لوال أن املطر مسلها من الرمال وأاهر ما تبق من معاملها.
فالشــاعر اســتعمل اال وقطْــ ور الخــاص بحقــل العلويــات مســتندً ا إىل صــفات نتــائج ــذا
القطر املؤثر يف حقل األرضياتي والتي منها الجوء والوضوح ومسل األرض.
 -1الوابــل :6الوبــل والوابــل :د ــو املطــر الشــديد ضــخم القطــرد .7ومــن ذلــكي قــول عبــدة بــن
الطبيب:

 - 1داةا
 - 2اي
 - 3داةا
 - 4داةا
 - 5داةا
 - 6صل
 - 7اي

اي ذياا ج 0ص .15
بنظة يسء ايل ب ءد ( ر ).
تشير ّ ا ةأخيء ه ص .901
تشير ّ ا ةأخيء ه ص .901
ايق َّتءم ايكلي ص .81
ل أهم ايياي ايلدد ( )9ص .099
د ءي ا ل م أيفءظ اي ر ا
بنظة يسء ايل ب ءد (ةيم) .ةابنظ  :ايقء ةس اي ار ءد (ةيم).
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وذكرنيها بعدما قد نوسي َشتها

ديا ٌر عليها وواب ٌِل َشمتب وع َش

1

إن اســتعامل الوابــل يف ــذا الســياق حملــت داللــة الخــري واســتنزال الربكــة مــن الســامء.
ومن ذلكي قولم مستعموً االوبل صفة للمطر عف وزن مفعول يف قولم:
و وعازب جا ود َش ال وو ْس ِمي يف وصفور

اب علي ِم وف ْه وو ومو َشب َشول
ترس ال وذ و َش

2

مــن املتعــارف عليــم أن االوابــل اســم مخــتص بــبعض صــفات املطــر وبيــان أحوالــمي يــأيت
عــف صــيغة الــوزن ال ــيف افاعــل ي بيــد أن الشــاعر اســتعملم نــا بصــيغة امفعــول
بقولم :دموبولدي و ي صفة ملا وقع عليم مطر الوابل فجعلم موبوالً باملطر مبتوً بم.
 -2ال وو ْس ـ ِمي :ويعــد الوســمي مــن أمطــار األزمنــة بحســب مــا ص ـ َّنفها أبــو منصــور الثعــالبي يف
افصــل يف أمطــار األزمنــة فــذكر مــا نصــمَش  :دعــن أل عمــرو واألصــمعي :أ َّول مـا يبــدو املط ـ َشر
الصــيفي ثــم
الربيــعي ثــم
يف إقبــال الشــتاء فاســمم الخريــفي ثــم يليــم ال ووســميي ثــم
َش
َش
ميمد.3
ال وح َش
والوســـمي يف لســـان العـــرب البـــن منظـــور :دمطـــر أول الربيـــعي و ـــو بعـــد
الخريــفك ألنــم يســم األرض بالنبــات فيصـــري فيهــا أثــ ًرا يف أول الســنة .وأرض موســـومة:
أصــابها الوســميي و ــو مطــر يكــون بعــد الخــريف يف الــربدي ثــم يتبعــم الــويل يف صــميم
الشــتاءي ثــم يتبعــم الربعــي .األصــمعي :أول مــا يبــدو املطــري يف إقبــال الربيــعي ثــم الصــيفي
ثــم الحمــيم .ابــن األع ـرال :نجــوم الوســمي أولهــا :فــروه الــدلو املــؤخري ثــم الحــوتي ثــم
الاــطاني ثــم البطــنيي ثــم الــنجمي و ــو آخــر ال ــفةي يس ـقخ يف آخــر الشــتاء .الجــو ر :
الوســـمي مطـــر الربيـــع األولك ألنـــم يســـم األرض بالنبـــاتي نســـب إىل الوســـم .وتوســـم
الرجل :طلب كأل الوسميد.4
ومن ذلكي قول عبدة بن الطبيب:

ل ءيد ي ايرياب ص .50
 - 1ا اا اي ية
ل ءيد ي ايرياب ص .95
 - 2ا اا اي ية
 - 3أية بنصة ايرلءيي فق ايلغ ةأس ا ايل يا ص .038
 - 4اي بنظة يسء ايل ب ءد (ةسم).
52

وعازب جا ود َش ال ووسمي يف وصفور

ترس ال وذ اب عليم فهو ومو َشب َشول

1

ويحدد الشاعر الفـرتة الزمنيـة التـي نـزل فيهـا املطـري بأنـم يف شـهر صـفري و ـو ثـاين األشـهر
القمرية.
 -3الغويـ َش
ـث :د ــو اســم للمطــر كلــمي ثــم ســمي مــا ينبــت بــم مي ًثــا فأصــبح يــدل عــف املطــر
رشا:
والكألد .2ومن ذلكي قول تأبَّخ إ
وإذا يسطو ٌ
أبل
فليث ّ

َش
ميث مزن مامر حيث يجد

3

ويكــون الغيــث يف ســياق اإليجابيــة والخــري لداللتــم عــف إماثــة األرض باملــاء بعــد القحــخ
والجفــافي واإلماثـــة ال تكــون إال بـــالنفع والخـــريي وقــد اســـتند الشــاعر إىل ـــذا املعنـــ
فاســتعمل االغيــث يف ســياق الكنايــة الدالــة عــف الكــرمي فشــبم املمــدوح بالغيــث يف أن
منافعــم عام ـ ٌة للخل ـ كعمــوم مــاء الســامء املغيــث بعــد الجــدب .وإن التواف ـ الــداليل يف
توايــف االغيــث دون ســواه مــن أســـامء املطــر يف ــذا الســياق املــدحيي أن الغيـــث
يعنــي عمــوم املطــري كــام أنــم مقــرون بــالخري الوح ـ لهطولــمي و ــو اســتعامل أبل ـ مــن
استعامل مفردة املطر وحد ا يف ذا السياق.

 - 1ا اا اي ية
د
 - 2صل
 - 3داةا تشير

ل ءيد ي ايرياب ص .95
ل أهم ايياي ايلدد ( )9ص .035
ءي ا ل م أيفءظ اي ر ا
ّ ا ةأخيء ه ص .081
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دالصــ ْو َشب :أصــلم نــزول املطــر مــن صــاب صــو ًبا وانصــاب :أ ك انصــبد1ي ومطــر
ــوبَّ :
َّ -8
الص َش
ودالصــ وي َشب:
ــامء2﴾ِ...ي
وصــ ّي ٌب و
وصــ ْوب و
َّ
وصــ وي ٌ
الس و
وبي ومنــم قولــم تعــاىل﴿ :أو ْو ك ووصــ ويب ِمــ ون َّ
الص ـ ويب مــن
دالص ـ وي َشب :املطــر الشــديدي وأصــل َّ
الص ـ ْوب :أ ّ ك املطــر الشــديددَّ .3
ـحاب ذو َّ
السـ َش
َّ
الصــ ْوبك و ــو نــزول املطــر واســتقراره أ ك ســيونمي ومــن معــاين فوعــ َّـل :التكثــري فتغــري
َّ
الصيغة يؤد إىل تغري املعن د .4ومنم قول حاجز بن عوف األزد :
فبا بني حاج بصوب مزيرة
و

بعقرب
من النجم أو نوء ينو َشء
ِ

5

نوحــظ أن كــل األلفــاظ املجــردة الــواردة يف البيــت مقصــورة عــف حقــل العلويــاتي مثــل:
اصــوب :املطـــري الـــنجمي نـــوء العقـــرب  .فالداللــة التـــي يحملهـــا البيـــتي داللـــة تهديـــد
ووعيــدي حيــث يتوعــد الشــاعر بنــي حــاج مبصــائب ومعــار قادمــة علــيهمي أشــبم مــا تكــون
باملطر الشديد الغزير الذ يجلب السيول والخراب.
ـم للمطــر
اب واحــد ا ِذ وبــةي و ــي الحديثــة مــن األمطــارد6ي و ــي اسـ ٌ
اب :دال ـ وذ و َش
 -01ال ـ وذ و َش
كلوــم شــديده وضــعيفم .7وال وذ وب ـ َشة أ ك الــدفعات مــن املطــر .8ومــن ذلــكي قــول عبــدة بــن
الطبيب:

يسء ايل ب

ءد (صةب).

 - 1اي بنظة
 - 2اييق .91 :
 - 3ايررر سررراده ءلررر يررر إسررر ءءام اي خصرررص دا ايفكررر أةفسررراي ءررر اي ريلررر ايكيررر ى
ص  9091هر .1/999
األ ا ا ياةا
ل أهم ايياي ايلدد ( )9ص .039
د ءي ا ل م أيفءظ اي ر ا
 - 4صل
د ءياد ل ا ءهلاة ص .959
-5أ د
كتءب اي ر ص .930
 - 6سلاد ي أةس األبنصء
ل أهم ايياي ايلدد ( )9ص .918
د ءي ا ل م أيفءظ اي ر ا
 - 7صل
ل ءيد ي ايرياب ص ( .95اي ء ا ).
 - 8ا اا اي ية
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وعازب جا ود َش ال وو ْسمي يف وصفور

اب علي ِم وف ْه وو ومو َشب َشول
ت ْورس ال وذ و َش

1

والــ وذ اب ــي دفقــات املطــر التــي تــروح وتغــدو دون أن يكــون اســتمرار ا ذا حر أو
انقطاعهــا ذا حر أكــربي بــل إن أفضــلها مــا يكــون بهــذا الشــكل دون اســتمرار .وقــد واــف
الشــاعر لفــظ اال ـ وذ اب يف ــذا البيــت بشــكل مواف ـ للداللــة العامــة للســياقي حيــث إن
املطــر املقصــود يســبب البلــل دون الســيولي ويكــون ــذا يف املطــرة الحديثــة عــف األرضي
و ي يف سياق التوايف اإليجال.
 -00الطــــل :د ــــو املطــــر الضــــعيفد2ي أو دالــــذ لــــم أثــــ ٌر قليــــلد3ي أو دالــــذ نــــزل يف
الصــــحود4ي و ــــو :دفــــوق ال َّنــــدج ودون املطــــرد .5وذكــــر ابــــن َشد ور ْيــــد :دإنَّ كــــل حء
َّ
طلد.6
ند ة
قــال أبــو منصــور الثعــالبي نق ـوً عــن األصــمعي :دأخــف املطــر وأضــعفم الطَّــلد.7
رد وطـ ة
ونقــل عــن الن ـ بــن شــميل يف ترتيــب املطــر مــا نصــم :دأول املطــر ة
ـخي ثــم طـ ةـل
ورذاذد .8ومن ذلكي قول الشنفرج:
شامس يف ال َشق ور حت إذا ما
ٌ

وذكو ِت الشو ْع ورج فرب ٌد ِ
وال

9

والشــامس أ ك ذو الشــمسي والقــر :الــربد .ذكــت الشــمس أ ك اشــتدت حرارتهــا .والشــعرج
نري يظهر يف شدة الحر .والطل :الندجي و و نا يف سياق املدح حيث
كوكب و ٌ

ل ءيد ي ايرياب ص .95
 - 1ا اا اي ية
 - 2اي ساده اي خصص .1/999
لرررس دامررر
رررد يررر اي سررر اي ة ررر األ بنررر ةاأل كبنررر ر 9ريلررر
 - 3أ رررد يررر
اي لء ش اي بند – اد أيءد 9000هر .0/13
 - 4إيررر اهام يررر إسررر ءءام األ رررداي اير ايلسررر كفءاررر اي رررت فظ ةغءاررر اي رررتلفظ فررر ايلغررر
ت قا  :ءيداي ا اي لي ر 9ريل دا اي ا يلريءء يغداد 9161م .9/10
د ي اي س اي ة األ بن ةاأل كبن .0/10
-5أ دي
لررس دامرر
رر ايلغرر ر 9ريلرر
ررد يرر اي سرر األ د اييصرر
 - 6ايرر د اررد
اد أيءد -ايدك 9085هر .9/931
اي لء ش ايلر ءبنا
 - 7أية بنصة ايرلءيي فق ايلغ ةأس ا ايل يا ص .030
 - 8أية بنصة ايرلءيي فق ايلغ ةأس ا ايل يا ص .030
 - 9داةا اي بنف ى ص .16-15
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يصــف الشــنفرج ممدوحــم بــالكرم والســخاء .فمــن قصــده مــن الضــيفان يف أوقــات الــربد
وجـد عنـده الـدفءي ومـن قصـده يف أوقـات الحـ ور وجـد عنـده مـا يطفـ بـم حـرارة جوفــم.
واســتعامل الشــاعر الطــل اســتعامالً مجازيإــا كنايــة عــن قط ـرات املطــر الخفيفــةي أو قط ـرات
النــدج التــي تــوحي باالنتعــاد والجــو اللطيــف مــري الحــاري و ــو اســتعامل يف ســياق املــدح
كام بي َّنا.
ومن ذلكي قول الشنفرج :
البيت َشح وج ور وفو وق ونا
و
وف ِب ْت ونا وكأونَّ

ِب وريحانة ِريْ وح ْت ِعشو ا ًء ووطول َِّت

1

ـت أ ك أصــابتها الــريح فجــاءت بنســيمهاي وجعــل ذلــك عشــا ًء
وقصــد الشــاعر بقولــم اريحـ ْ
ـت أ ك أصــابها الطــلي و ــو النــدج.
ألنــم أبــرد للــريح عنــد مغيــب الشــمس .أمــا قولــم اطلَّـ ْ
فيقــول الشــاعر :بتنــا وكــأن البيــت حجــر فوقتنــا بريحانــة أصــابتها الــريح والنــدج عنــد
العشــاء .واملقصــد العــام أنهــا طيبــة الرائحــةي فنبــات الريحــان ينتاــ شــذاه ملــا يصــيبم
النــدج أو يــتم رشــم بقطــرات املــاء .والســياق الــوارد إيجــال موافــ إليجابيــة النــدج يف
معنا ا اللغو والداليل العام.
رشا:
ومن ذلكي قول تأ َّبخ إ
نكح ال ِغيونو يف بلد
أنا الذ
و

ر وال وجادا
ما طو َّل فيم سام ة

2

إن املوضــع الــذ يصــفم الشــاعر يتصــف بــالقحخ والجفــافي حيــث أشــار الشــاعر إىل أن
ــذه األرض التــي كــان الشــاعر فيهــا متعاركًــا مــع الغــيون –يف ســياق الفخــر بشــجاعتم-
جافــة قاحلــة مل تعــرف املطــر وال الغــيم وال الطــلي والــذ

ــو أقــل مــا يكــون مــن مكونــات

املـــاء يف الســـامء إىل األرض .ويعـــد الســـياق الـــذ جـــاءت فيـــم مفـــردة الطـــل إيجاب إيـــا يف
بالطل لكان مر ًعا خصي ًبا.
معظممك حيث إنم عف افرتاض أن املوضع املسم لو أصيب َّ

 - 1داةا اي بنف ى ص .08
 - 2داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .99
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 -07الــدَّ اجن :و ــو املطــر املطب ـ ي كــام ورد الــدجن ضــمن أســامء املطــر يف معجــم ألفــاظ املطــري
دالــدّ ْج َشن :املطــر الكثــري ومنــم الســحابة الداجنــة املــاطرة املطبقــة نحــو الدحــةد1ي وأصــل الــدّج َشن
و دإلباس الغيم األرضد.2
وقــد ورد ــذا املســم للمطــر يف صــيغتني اثنتــنيي جاءتــا يف املوضــعني قــواف لألبيــاتي األوىل
رشا:
يف قول تأبَّ وخ إ
فأدبرت ال ينجو نجايئ نِق ِن ٌ يباد َشر فرخيم شامالً وداجنا
َش

3

والثانية يف قول الق َّتال الكول:
كوكب
نجا وء الييا ك َّلام نا وء
ٌ

أ ّل وي َشس ّح املا وء فيم َشد َشجونَش

4

وقال أبو صخر الهذيل:
األضالع
ِد وجانٌ ووتوه وتانٌ وو وو ْب ٌل و ِدحو ٌة فذلك َشيبد ما تجن
َش

5

فهــو يشــبم الــدموه بــاملطر الــدجني والتهتــان والوبــل والدحــةي ود ــذا ترتيـــب للمطـــر
مـــن الضــعيف إىل القــو ي فهــذا يــدل عــف معرفتــم الدقيقــة باألمطــار وترتيبهــاي وجعــل األمطـــار
مبراتبها من داخل األضالع فمزج ما بني حالة نزول الدموه وانهامل األمطاري ومزج مشاعره
وعواطفــم بالطبيعــةي وأجــاز إىل الــدموه بــذكر األضــالع بالعوقــة املحليــةي وجعـــل دواخلــم
ســب ًبا لألمطــار مــام يعكــس حالتــم العاطفيــة والنفســيةي وتكــرار النــون والتــاء أعطـــ موســيقة
معنوية جميلةد.6

 - 1اي ساده اي خصص .1/996
 - 2اي بنظة يسء ايل ب ءد (د ).
اي ء .
 - 3داةا تش َّير ّ ا ص  .096اي ءم :اييقا
 - 4داررةا ايق َّتررءم ايكليرر ص  .19بنررء ايكةكررب :سررقر ة ررءم ةايلرر ب تضرراش األ رررء إيررا
ايكةاكب فكش بنء لبنءه أهم يءيبنة  .د ة  :ر ري .
ايسء ر
أ لء اي ذياا ج 0ص .105
 - 5اي س ي اي سا ايسك
 - 6خءيرررد اي سررر ايخ ابنررر األبنرررةا فررر أ رررلء اي رررذياا  :د اسررر ةصرررفا فبناررر ت لالاررر ص
.969
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ة
بــني الثعــالبي مرتبــة ال َّته وتــانِ يف أســامء املطــر يف قولــم :دأ َّول املطــر ة
وطــخي
رد
 -01ال َّت ْه وتــانَّ :
ـح ونضــخٌ و ــو وقط ـ ٌر بــني وقطــريني ثــم طـ ٌـل وتوه وت ـانٌ د .1وورد يف
ثــم طـ ةـل ورذاذي ثــم نضـ ٌ
لســـان العـــرب مـــا نصـــم :د ـــه :تنـــت الســـامء تهـــه ت ًنـــا و تونًـــا و تنانًـــا وتهتانًـــا
وتهاتنــت :صــبتي وقيــل :ــو مــن املطــر فــوق الهطــلي وقيــل :الهتنــان املطــر الضــعيف
الدائمد.2
وورد ذا اللفظ فيام وقفت عليم يف شعر الصعاليك يف موضع واحد عند الشاعر أل صخر
الهذيل يف قولم:
األضالع
ِد وجانٌ ووتو ْه وتانٌ وو وو ْب ٌل وو ِدحو ٌة فذلكو َشيبد ما تجن
َش

3

فالشــاعر يصــف أحــوال املطــر ويــذكر منهــا التهتــاني و ــو يــدل –كــام ب َّينــا -عــف عنايــة الشــاعر
برتتيــب أحــوال املطــر بحســب أســامئهاي ويوضــح مــدج ا تاممــم بتحقيــ البومــة ليــأيت اللفــظ
موافقًا للمعن ومش ًريا إليم.
ة
 -02ال وجــود :وتــابع الثعــالبي يف ترتيــب املطــر مبــا نصــمَش  :دأ َّول املطــر ة
طــل
ٌ
وطــخ ...ثــم
رد
وابل و وج ْو ٌدد .4ومن ذلكي قول الق َّتال الكول:
وتهتانٌ ي ثم ٌ
وما روض ٌة بال وحزنِ ق ْف ٌر وم َشجو ود ٌة

وصبي وبها
حج ال َّندج وريحانو وها و

5

الصامني قالم السكر .
وال وح وزن :دبود يربوهي و ي أطيب البادية مر ًع ثم َّ
ـب بــمد .6وقــد وف ـ الشــاعر يف وصــف مطــر ــذه
والصــبيب :شــجر يشــبم الســذاب يختضـ َش
الروضــة بــال وجودي حيــث إن طبيعتهــا الخصــبة تتطلــب ميا ً ــا كثــري ًة لتكــون مــن أطيــب
مواضع البادية مر ًع .

ص .030

 - 1أية بنصة ايرلءيي فق ايلغ ةأس ا ايل يا
 - 2اي بنظة يسء ايل ب ءد (هت ).
أ لء اي ذياا ج 0ص .105
 - 3اي س ي اي سا ايسك
 - 4أية بنصة ايرلءيي فق ايلغ ةأس ا ايل يا ص .030
 - 5داةا ايق َّتءم ايكلي ص .09
 - 6داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .09اي ء ا .
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الـــ وبغْخ :جـــاء يف مقـــاييس اللغـــة :دالبـــاء والغـــني والشـــني أصـــل واحـــدي و ـــو املطـــر

الضــعيفي ويقــال لــم :الــبغخ .وأرض مبغوشــة .وجــاء يف الشــعر :مطــر بــامخد .1ومــن ذلــكي قــول
الشنفرج يف الميتم املشهورة بومية العرب:
وس ورب وها
وولو ْيلو ِة نو ْحس يو ْصطل ال وق و
ود وع ْس َشت عف ومطْخ وبوغْخ وو َشص ْح وب ِتي

الويت بِها وي وت ون َّب َشل
ووأو ْق َشط َشعمَش ِ
َشس وعا ٌر ووإِ ْر ِزي ٌز وو وو ْج ٌر ووأو ْفكَش َشل

دالبغخ :املطر الخفيفد.2
وحيــث إن املعهــود عــن املطــر الخفيــف نفعــم وإيجابيتــمي إال أن الش ـاعر وافــم يف ســياق
السلبية يف ذا املوضعي حيث جعلم مرتافقًا 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
تتفـــ دالل إيـــا لتكـــون ضـــمن الحقـــل الخـــاص بتكوينـــات املـــاء قبـــل وصـــولم األرض ليتشـــكل يف
مجمعــات مائيــة متنوعــة بــني الســيولي والبحــاري والجــداولي والقيعــاني والغــدراني واآلبــاري ومــا إىل
ذلــكي حيــث إن جميــع األلفــاظ التــي اســتعملها الشــعراء يف ــذا املقــامي متعلقــة بتكوينــات املــاء
قبل نزولم مط ًرا إىل األرض.

 - 1اي فء س ل م قءااس ايلغ ج 9ص  .098ءد (يغش).
 - 2ايسرراد أ ررد ء ررء د اسرر فرر بنصررةص ايلصرر اي ررءهل ت لاررم ةتررذة
د.ي ص .58
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كتيرر اي تبنيرر

ومـــن خـــول مـــا تناولتـــم مـــن األلفـــاظ الدالـــة عـــف املطـــر يف قصـــائد أبـــرز الشـــعراء
الصــعاليكي وجــدت أنهــم اســتعملوا ســتة عاـ لفظًــا مختل ًفــاي يــدل كــل منهــا عــف حــال مــن أحــوال
املطــري و ــي عــف النحــو اآليت :ااملطــري والــر مي والغــدقي والــودقي والقطــري والوابــلي والوســميي
الطلي وال وجودي والدَّ اجني وال وبغخ  .واختلفت مقدرة التوايف
والغيثي والصوبي وال وذ ابي و ّ
الــدقي لــدج مــا وقفــت عليــم مــن قصــائد الشــعراء الصــعاليك بــني املوافقــة يف املعنــ
الــداليل واللغــو تــارةي واملخالفــة بيــنهام أخــرجي بيــد أن معظــم الشــعراء الصــعاليك كــانوا مــوفقني
يف توايف األلفاظ بحسب موافقتها ملعنا ا اللغو والسياق الداليل يف البيت الشعر .

61

الفصل الثاين
املج َّمعات املائية واأللفاظ الدالة عف أحوال تكوينها يف شعر الصعاليك

61

مدخل
حيــث إننــا تناولنــا يف الفصــل األول املــاء واأللفــاظ الدالــة عليــم يف حقــل املكونــاتي وب َّينــا
املســميات التــي أطلقهــا الشــعراء الصــعاليك عــف املــاء ومكوناتــم وألفااــمي فإننــا نتنــاول يف ــذا
الفصــل ألفــاظ املــاء وأســامء مواضــع تجمــع املــاءك كــام وردت يف شــعر الصــعاليكي ونبــدأ بهــا
بحســـب ترتيبهـــا الزمنـــي لحـــال املطـــر أول نزولـــم إىل األرضي كالســـيولي والجـــداولي والبحـــاري
والغدراني واألحواضي وعيون املاءي عف النحو اآليت:

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
الصــفة .والســيل :املــاء الكثــري الســائلي اســم ال مصــدري وجمعــم ســيول .ومســيل املــاءي وجمعــم
أمســلة :و ــي ميــاه األمطــار إذا ســالت ...واملســيل :مفعــل مــن ســال يســيل مســيوً ومســاالً وســيو
وســيوناي ويكــون املســيل أيضــا املكــان الــذ يســيل فيــم مــاء الســيلي والجمــع مســايلي ويجمــع عــف
مسل وأمسلة ومسوني عف مري قياسد.1
الســيل فهــو أ ةيتي
َش
وقــال الثعــالبي يف فصــل اترتيــب الســيل وتفصــيلم مــا نصــم :دإذا أل
علـم بــم
اعـبي فـإذا جـاء
امـبي فـإذا جـاء مـن مكـان ال يَش َش
َش
يتـدافع فهـو ز ٌ
فـإذا جـاء حـأل الـواد فهـو ر ٌ
ومجلعــبي فــإذا رمــ بالزبــد
مزلعــب
الســيل در ًءاي فــإذا جــاء بــالقمخ الكثــري فهــو
َش
قيــل جاءنــا
ة
ة
والقــذر قيــل مثــا يغثــوي فــإذا رمـ بال َشجفــاء قيــل جفــأ يجفــأي فــإذا كــان كثــري املــاء ذا ًبــا بكــل حء
افد.2
اف و َشج ور ٌ
فهو َشج وح ٌ

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد (سءم).
 - 2أية بنصة ايرلءيي فق ايلغ ةأس ا ايل يا
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تتحــدد داللــة لفــظ الســيل يف شــعر الصــعاليك مــن خــول ســياقني اثنــنيك األول الســياق
املــايئي والثــاين الســياق الجغـرايفي ففــي الســياق األول يــتم تنــاول الســيل واأللفــاظ الدالــة عليــم بــني
التــوايفني الســلبي واإليجــالي ويف الســياق الجغ ـرايف نــربز عنايــة الشــعراء الصــعاليك بــأنواه لســيول
ومواقعها الجغرافية يف الباديةي فهي إما أن تكون يف داللة العموم أو يف داللة الخصوص.

أوالً :السياق املايئ للفظ السيل:
ذ ــب بعــض الشــعراء إىل وصــف أحــوال الســامء قبيــل الســيلي وتعــد مــن األمــارات التــي
كــان العــرب يســتندون إليهــا ألخ ـذ الحيطــة والحــذر مــن الســيل القــادمي ومــن ــذه األمــارات أن
السيل مبا ٌر كثيفي وأشار إليها الشاعر أبو صخر الهذيل يف قولم:
و
يسب
وصف أوحدو وب شو َّقتمَش ووليدو تها
َّ

الس ويل باملسحا ِة مخدود
تَشبا ِد َشر َّ

1

فالشــاعر يصــف الــرتس التــي شــقتها الــريح ذات الغبــاري و ــي ريــاح تســب الســيل وتنــذر بقدومــمي
ويتخيــل الشــاعر نــا أن ــذه الريــاح ســمحت للميــاه بــالعبور إىل داخــل املنــزلي و ــذه صــورة
متخيلــةك أ ك امتــداد يــد الــريح والســيل إىل منــزل الحبيبــة بعــد رحيلهــاي وكــأن الــريح والســيل مل
يأتيا عندما كانت تسكن منزلها احرتا ًما ملقامها وتقدي ًرا لوجود ا.
يعــد الســيل مــن أوضــح مظــا ر البيئــة الصــحراويةك لندرتــم صــيفًا ومزارتــم شــتا ًء .وقــد
تنــوه اســتعامل الشــعراء لــم بأســامء مختلفــةي فتــارةي جــاء الســيل باملســم ال ــيح املفــرد لــمي دون
أن يتضمن السياق إشارة إىل الجوانب السلبية لمي كام يف قولم قيس بن الحدادية:

 - 1اي س ي اي سا ايسك

أ لء اي ذياا
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الوقائع
بق َّي َشة سيل أحرزتها
َش

فام نَشط وف ٌة بالطَّود أو ب ِ يَّة

1

يشــري إىل بقيــة الســيل عــف ســبيل التشــبيم والتمثيــلي فجــاء بــذكر الســيل املفــرد الــدال
عــف اقـرتاب موســم القحــخ والجفــاف .كــام جــاء بعــض الشــعراء بــذكر األســامء الدالــة عــف الســيلي
رشا يف استعاملم اال َشج وبار داللة عف السيل:
ومن ذلكي للشاعر تأبَّ وخ إ
2

بيض أق َّر ا
بم من نجاء الدَّ لو ٌ

لصم الصخ ِر فيم قراق َشر
َشج وبا ٌر و

و ومررنو ح َّت كَش َّن للامء َشمنت ًه

السيل فيام يغاد َشر
ومادر َش َّن َش

3

واقراقــر جمــع اقرقــرة و ــي صــوت جريــان املــاء بــني الصــخوري فاســتعمل الشــاعر نــا جم ًعــا
ملصــدرين ربــاعيني مضــعفني .إضــافة إىل أن الشــاعر يشــري إىل قضــيتني يف الحقــل الــداليل الخــاص
بالسيل يف ذا البيت:
 -0قــوة الســيل واندفاعــم ومــا تضــمنم الوصــف مــن تجســيد صــوت ارتطــام املــاء بالصــخري
و و ما يسم القراقر.
ـف يف شــقوق
 -7إن ــذا الســيل بعــد مدا متــم وانقضــائم تــر نق ًعــا مــن املــاء ــي نطـ ٌ
الصخري و ي ما حكن أن يَشنتفع بها بعد مرور السيل.
وتجــاوز بعــض الشــعراء الداللــة الحســية للســيل إىل الداللــة املعنويــةي بــأن يحــل الســيل
ــي الهـــذ ويل يف ســـياق التهديـــد
كنايـــة عـــن الغضـــب والقـــوة والجـــربوتي كـــام يف قـــول صـــخر الغـ و
والوعيد:

ل اس ي اي دادا
 - 1ءتم صءي ايضء
 - 2داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص ..15
 - 3داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .16
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يام وس ِ
الت امل َش َشس َشل
إذا ودع َش
وت و ً

أبا املَشثلَّم وإين مري َشمهتضم

1

الســيل مــع ســياق التهديــد املــوحي بالغضــب جــاء
وامل َش َشس َش
الســيلي وحيــث إن اســتعامل َّ
ــل :جمــع َّ
مواف ًقــا دالل إيــاي فــإن الشــاعر أضــاف عن ـ املبالغــة حــني أل بــالجمعي ويقصــد بــذلك أنــم إن دعــا
ٌ
سـيول تنحـدر ماضـبة نحـو مصـب واحـد .و ـذا
يام لن ـتم فإنـم سـيلبون مـن كـل جانـب وكـأنهم
ً
الخطــاب يــدل عــف عظمــة الشــاعر بــني قومــم فشــاعريتم ــي التــي أعطتــم االح ـرتام واملكانــة إذ مل
نجد ما يشري إىل أنم كان سيدً ا يف قومم.
وقــد وافقــت داللــة االســتعامل داللــة ســياق املقــام وســياق الحــالك حيــث إن مــوطن
قبيلـــة ـــذيل يف شـــبم الجزيـــرة العربيـــة مشـــهور بالســـيول الكثـــرية بســـبب املرتفعـــات العاليـــةي
فهــذيل قبيلــة شــاملية توزعــت منازلهــا –قــدحًا -عــف نــواحي الحجــاز .قـــال عنهــا يــاقوت الحمــو
يف معجــم البلــدان :دتوزَّعــت قبيلــة ــذيل يف الع ــ الجــا ل عــف جبــال الحجــاز الفاصــلة بـــني
تهامة ونجدد.2
وما نظمم الق َّتال الكول:
فاس وتق وبلو ْت ِم ْن وعا ِقل شَش وع ًبا يو ِسل ون ودوا ِف وعا
بو وغ وم ْت ْ
فلم يَش ْص وح ْب لو وها ْ

3

حيث أشار الشاعر الق َّتال إىل شدة اندفاه املاء يف السيول.
وواــف بعــض الشــعراء صــفات الســيل يف إمنــاء صــور م الفنيــة دون الت ــيح باســم الســيل
ياحــةي بــل باســتعامل الفعــل الــدال عليــمي مــري أنهــم مل يخرجــوا عــن الداللــة الحقيقــة لصــفات
السيلي فمن ذلك قول عمرو بن ب َّراقة الهمداين:

 - 1اةسش خلاش اي ل ا ايصلءياك ف ايلص اي ءهل ص .081
ل رررم اييلررردا د.ر دا صرررءد يلريءءررر ةايبن ررر
 - 2ارررء ةي يررر ءيرررد اي رررة
9159م ج 0ص .035
 - 3دارررةا ايق َّترررءم ايكليررر ص  .61ءء رررم :ةاد يبن رررد .ايررردةاف  :رررداف اي رررء اي اررر
تدف اي ء إيا ايةاد األءظم.
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ياررر ةي
ةاي اررر

النفوس عف الصدور
تسيل بم
القيت ذا نو وجب شو ِديد َش
َش
وكم
َش

1

حيــث اســتعمل الشــاعر الفعــل اتســيل مقت ًــا مــن الحقــل عــف املــايئ عــف وصــف عــة جريــان
الســيلي ثــم توايــف ــذه الصــفة بصــورة إيجابيــة تــدل عــف البــذل والتضــحية .ويف الســياق نفســم
قال أبو الطمحان القيني:
فتيت املِ ِ
تسيل بم أصدا َشممَش ومفار َشقم
َش
سك يف رون ِ الضح
يظل َش

2

وتجــدر اإلشـــارة نـــا إىل أن الســـيل يف حقلـــم الـــداليل ســـلبي الحضـــور يف ذاتـــمي يســـبب الر بـــة
ويبعــث الخــوف والــذعر يف األنفــسي بــل إن النــاس يحتــاطون لــم حيط ـ ًة وحــذ ًراي و ــو يتضــح مــن
قول الق َّتال الكول:
بيوتهام يف نجوة فوق أبهرا

بأنّا بنو أ َّم ْ ِني أختني خلّتا

3

يشــري الشــاعر إىل حــذر النســاء عــف بيوتهــا مــن الســيول الغــادرةي حيــث يقمــن برفــع األتربــة
وحرصــا عــف أال يطولهــا
تحصــي ًنا للبيــوت الطينيــة أو الخيــام أو البيــوت الحجريــة حــذ ًرا مــنهام
ً
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:
 الســيل اإليجــال ذو النفــع :عنــدما يكــون الســيل ســب ًبا يف الخصــب والــنامء دون إلحــاقحر أو دمـــار أو خـــرابي ويـــأيت ـــذا بحســـب مهـــارة الشـــاعر يف توايـــف الداللـــة يف
السياق .ومن ذلكي ما نظمم أبو خراد الهذيل يف وصف ترسم حيث قال:

ء ررر ة يررر ي ّ ا ررر اي ررردابن

 - 1ررر اش اغرررب ءلةبنررر
سا ت ة ل ه ص .16
 - 2اةسش خلاش اي ل ا ايصلءياك ف ايلص اي ءهل ص .058
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .50ايبن ة  :أ ض تفل ا اللةهء ايسام.
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ررر

خضررر

اي ءهلاررر ةاإلسرررلم:

بطن وحلوية
ين أو ِ
الرس ِ
مذا َشه من ِ َّ

ووجِ لْ ِد أل ِع ْجل وثي ِ القبائلِ
السوائلِ
فرو َشه األبا ِء يف وع ِ
ميم َّ

مشب إذا الثريانَش صدَّ ت طريقمَش

ِ
داميات الشواكلِ
تصدَّ عن عنم

أواقدَش ي ال آلو إال َشمهندً ا

1

اســتعمل الشــاعر لفــظ الجمــع االســوائل يف ســياق إيجــالي حيــث إنــم يصــف املرعــ
واألرض الخصـــبة يف الـــواد الـــذ ترفـــده ســـيول كثـــريةي لكنهـــا ســـيول نافعـــة ال ادمـــة
جارفة كاملعهود عنها.
 تجمع املـاء بعـد انقضـاء السـيل :و ـي بقايـا املـاء التـي يخلفهـا السـيل بعـد انقضـائمي وتعـدمن أبرز مظا ر االنتفاه بالسيل .ومن ذلكي قول قيس بن الحدادية:
فام نَشطْ وف ٌة بالطَّو ِد أو ِب و يَّة

بق َّي َشة سيل أحرزتها الوقائع

2

رشا يف ذكــر أ ميــة بقيــة املــاء التــي يرتكهــا الســيل
ومــن ذلــكي مــا أشــار إليــم الشــاعر تــأبخ إ
بعد أن يغادري حيث قال:
ومررن حت ك ّن للامء منته

السيل فيام يغادر
ومادر َّن َش

3

وقال أبو صخر الهذيل يف وصف الدار التي درست عند مندفع السيول:
تجت الغدا وة لرسم دار
َش
بل ا

السوائـلِ مـن أثالِ
مبندف ِع َّ

4

فالشــاعر يصــف تشــوقم وتــذكره بالهيجــان لــدار محبوبتــم التــي درســت عنــد منــدفع
السوائل يف منطقة أثال.

ص  .035ايل ررام :ررء اءررتم رر

 - 1اةسررش خلاررش اي ررل ا ايصررلءياك فرر ايلصرر اي ررءهل
ايبنيي ف سةامم اي ر ةايسةامم اي ةاض ايت تسام يءي ء .
ل اس ي اي دادا ص .099
 - 2ءتم صءي ايضء
 - 3داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .16
أ لء اي ذياا ج 0ص .106
 - 4اي س ي اي سا ايسك
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ثان ًيا :السياق الجغرايف أللفاظ السيل
ونقصــد بهــا شــيئني اثنــنيي األول :املوضــع الجغــرايف الــذ حكــن أن يتجمــع املــاء فيــمي
والثــاين :اســم املوضــع الجغ ـرايف كــام اشــتهر بــم لــدج النــاسي وقــد يكــون االســم نســب ًة إىل موضــع
قريب أو جبل أو مري ذلك.
ومل يقت ـ الشــعراء الصــعاليك عــف اســتعامل لفــظ الســيل إف ـرا ًدا أو جم ًعــا بهــذا اللفــظ
فقــخي بــل إن بعضــهم واَّــف ألفااًــا أخــرج تــدل عــف الســيل وأحوالــمي وتعــد اســتعامالتها أدق يف
التصــوير الفنــيي إضــافة إىل أنهــا تعطينــا مثــاالً ع ـف القــدرة اللغويــة للشــعراء يف معجمهــم املــايئ
وألفاامي ومن أبرز األلفاظ الدالة عف السيل أو أحوالم ما يأيت:
أ .الشو ــعاب :و ــي مــن الجــذر اللغــو اشو ــ وع وب ومــن معانيــم يف لســان العــرب :دالشو ــعب :مســيل
املــاء يف بطــن مــن األرضي لــم حرفــان ماــفان وعرضــم بطحــة رجــل إذا انــبطحي وقــد يكــون بــني
ســند جبلــني .والشــعبة :املســيل يف ارتفــاه ق ـرارة الرمــل .والشــعبة :املســيل الصــغريي يقــال :شــعب ٌة
حافـ ٌـل :أ ك ممتلئــة ســيوً .والشــعبة :مــا عظــم مــن ســواقي األوديــةي وقيــل :الشــعبة مــا انشــعب
مــن التلعــة والــواد أ ك عــدل عنــم وأخــذ يف طري ـ مــري طريقــمي فتلــك الشــعبةي والجمــع شــعب
وشعابد .1وقد استعمل الشعراء ذا اللفظ يف داللتني اثنتني:
 -0داللــة العمــوم :و ــي أن يــأيت الشــاعر عــف ذكــر الشــعب عمو ًمــا دون تحديــد شــعب بعينــم
دون ســواهي ودون توضــيح للموضــع الجغ ـرايف الــذ يكــون فيــم ــذا الشــعب .ومــن ذلــكي قــول
رشا:
تأبَّخ إ
اي
وو ِش ْعب كوشو ول ا ِ
لثوب شو كْس طريقمَش وم وجا ِم َشع َشص ْو وحي ِم نِطو ٌ
اف وم وخ ِ َش

2

الـــذ يـــدل عـــف أن الشـــعب املقصـــود يف البيـــت ـــو مســـيل املـــاءي أن َشصـــوحيمي أ ك أطرافـــمي
تتضمن نق ًعا من املاءي و ذه النقع ال تكون إال بعد انقضاء ماء السيلي فيرتكها وراءه .ولم :

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد ( لب).
 - 2دارررةا ترررشير ررر ّ ا ةأخيرررء ه ص  .18ةابنظررر  :اةسرررش خلارررش اي رررل ا ايصرررلءياك فررر
ايلص اي ءهل ص  .080ايصة  :ءمر ايةاد ةأسفم اي يم.
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وبالشو ْع ِب إذا سدّ ْت بوجِ يلو َشة ف ّجمَش

وجامل
َش
صعاب
ومن وخلفم َش ضْ ٌب
ٌ

1

حيــث إنــم مل يقصــد شــع ًبا بعينهــاي بــل إنــم يصــف حــال ان ــافم مــن إحــدج مزواتــمي ثــم دخــل
وصــاحبم مــع األنعــام التــي منمو ــا شــع ًبا ال عــف التعيــنيي فتــبعهم رجــال قبيلــة ابوجيلــ وة يف
أثر م السرتداد ما سلب منهم.
 -7داللــة الخصــوص :و ــي أن يســمي الشــاعر شــعابًا مقصــودة منســوبة إىل مواضــع جغرافيــة
تحــدد املكــان بدقــةي وتــارةي يف ذكــر اســم الشــعب الــذ قصــده يف البيــت .ومــن األمثلــة عــف ذلــك
قول الق َّتال الكول:
بو وغ وم ْت وفلو ْم يَش ْص وح ْب لها فاست ْق وبلو ْت ِم ْن وعا ِقل ِش ْع ًبا يو ِسلْ ون ودوا ِف وعا

2

شــعب
والشــعب التــي قصــد ا الشــاعر يف البيــت جمــع شــعبةي و ــي املســيل الصــغري .و ــي
ٌ
متفرعة من واد يقال لم اعاقل و و واد يف أرض نجد .وجاء يف كتاب معجم ما استعجم
مــن أســامء الــبود واملواضــع يف تحديــد موضــع اعاقــل مــا نصــم :دعاقــل :واد ح ـ ّر بــني األنعمــني
يصب ىف ال ّرمةد.3
وبني رامةي ح ّت
ّ
وجــاء يف تحديــد ــذا املوضــع مــا نصــم :دعاقــل :بكرس ـ القــاف عــف وزن فاعــلي قــال عــامرة :ــو
مــاء لبنــي أبــان بــن دارم مــن وراء القــريتني ...و ــو مــذكور يأيضً ــاي يف رســم بيشــة .وقــال الطّــو
عن شيوخم :عاقل جبل كان يسكنم َشح ْجر أبو امرف القيسي قال رجل من امل َش وع ومرين:
وأعقل َشح ْج ًرا ذا امل َّرا ِر بعاقل  ...وأيّ ِام بوكْر إذ تعا وو ْت ووتو ْغلِ ِب
وبــبطن عاقــل كــان األســود بــن املنــذر إذ اجتمــع عنــده خالــد بــن جعفــر والحــار ابــن اــاملي فقتــل
الحار خالدً ا ىف حديث طويل .وقال جرير:

 - 1داةا
 - 2داةا
 - 3ءيررد
ةاي ةاض

تشير ّ ا ةأخيء ه ص .959
ايق َّتءم ايكلي ص .61
ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
ررد اييك ر األبنديس ر
ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ر 0ءءيم ايكتب يا ةي 9830هر ج 0ص .650
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ملن الديار بعاقل فاألنعم  ...كالوح ىف ورق ال ّزبور األعجمد

1

نوحــظ عــدم االتفــاق يف حقيقــة اســم املوضــع اعاقــل فهــو واد عنــد بعضــهمي واســم جبــل عنــد
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.
رشا:
ومن أمثلة داللة الخصوص قول تأبَّخ إ
عب الذ دون وسلْع
إنَّ بالشو ِ

لقتيوً دممَش ما يطل

2

اس ـلْع ي
حيــث إن الشو ــعب الــذ قصــده الشــاعر يف بيتــم معلــوم بأنــم بــالقرب مــن موضــع يســم و
وقــد ذكــر التربيــز يف رشح ــذا البيــت مــا نصــمَش  :دالشو ــعب الطَّرِيــ ِيف الْ وج وبــلي وســلع :وم ِ
وضــعي
ـمي وو َش ـ وو أوكــي طـ إـو ذ ــب ــد ًرا وال يثــأر
وو وقولـم :ا ودمــم ومــا يطـ ّـل ي يَش وقـال :طــل ودمــم ِبــالْ وف ْتح وطــل بِالضَّ ـ و
ِالشعب دون سلع وال يذ ب ودمم د ًراد.3
ِب ِمي ووالْم ْع ون  :أون الْ وق ِتيل الَّ ِذ ب
ِ
وجــاء يف معجــم مــا اســتعجم مــن أســامء الــبود واملواضــع مــا نصــم :د وس ـلْع :بفــتح أ ّولــمي وإســكان
ثانيــمي بعــده عــني مهملــة :جبــل م ّتصــل باملدينــةد .4وتجــدر اإلشــارة نــا إىل أن عبــدهللا البكــر
رشا:
رشاي مبا نصم :دقال ابن أخت تأ ّبخ إ
األندلن نسب البيت الساب البن أخت تأبخ إ
يطلد
إنَّ بالشّ عب الّذ دون سلع لقتيوً دمم ما ّ

5

رشا منســو ًبا إليــم .وتتضــح داللــة الخصــوص يف ــذا
بيــد أن البيــت ورد يف ديــوان الشــاعر تــأبخ إ
البيــت تحديــد الشــاعر ملكــان الشو ــعب بأنــم دون جبــل ســلعي ومل يــرت داللــة التحديــد عامئــة يف
سياق العموم.
 - 1ءيررد ي ر
ةاي ةاض ج0
 - 2داةا تشير
 - 3ا ارررا يررر
د.ي ص .080
 - 4ءيررد ي ر
ةاي ةاض ج0
 - 5ءيررد ي ر
ةاي ةاض ج0

ررد اييك ر

ءيررد ايل ا ر ي ر
ص .190
ّ ا ةأخيء ه ص .089
رررد اي رررايءبن
ءلررر يررر
ءيررد ايل ا ر ي ر
ص .989
ءيررد ايل ا ر ي ر
ص .989

األبنديس ر

ررر

ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد

دارررةا اي ءسررر

د.ر دا ايقلرررم ياررر ةي

ررد اييك ر

األبنديس ر

ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد

ررد اييك ر

األبنديس ر

ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
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ومن أمثلة داللة الخصوص قول الشنفرج:
ِ
عب نجد مل أو و ْب َشع ورا وممْ
وش ِ

1

اشـعب نجـد
وال َشعرام ـو الغزيـر الكثـريي وقـد سـم الشـاعر الشو ـعب دون تحديـد دقيـ لـمي فقـال
ِ
أ ك أن ــذا الشو ــعب موجــود يف أرض نجــدي وإنــم نــا مل يجعلــم يف ســياق العمــوم املطل ـ ي فجــاءت
داللتم داللة تخصيص.
ب .الجداول
قــال أبــو منصــور الثعــالبي يف كتابــم افقــم اللغــة وأ ار العربيــة يف ترتيــب األنهــار تحــت
ـجي ثــم الجـ َش
ـدول أكــرب منــم قلــيوًي
فصــل ايف ترتيــب األنهــار عنــد األمئـة مــا نصــمَش  :دأصــغر األنهــار الفلـ َش
الخليجد.2
الطبعي ثم
الربيع ثم
ثم الرس ثم الجعف َشري ثم
َش
َش
َش
وقــد ورد لفــظ االجــدول لــدج مــا وقفــت عليــم مــن قصــائد الشــعراء الصــعاليك يف موضــع
رشا موافًا الجدول يف سياق الكناية:
واحد يف قول الشاعر تأبَّخ َّ
َش
التقت وف ْه ٌم و وبكْ ٌر كَشلو وها
ْ
حيث

والدَّ َشر يوجر بي ون َشه ْم كال وجدْ وولِ

3

اســتعمل الشــاعر لفــظ الجــدول يف ســياق املوافقــة للحقــل الــداليل للمفــردة نفســهاي مبــا تعنيــم مــن
جريان املاء يف النهر الصغري.
 -0األحــواض :والحــوض لغ ـ ًة كــام ورد يف لســان العــرب :دحــوض :حــاض املــاء ومــريه حوضً ــا .وح َّوضــم:
حاطــم وجمعــم .وحضــت أحــوض :اتخــذت حوضً ــا .واســتحوض املــا َشء :اجتمــع .والحــوض :مجتمــع
املــاء معــروفي والجمــع أحــواض وحيــاض .وحــوض الرســول صــف هللا عليــم وســلم :الــذ يســقي
منــم أمتــم يــوم القيامــة .حــ أبــو زيــد :ســقا هللا بحــوض الرســول ومــن حوضــم .والتحــويض:
عمل الحوضد.4

 - 1داةا اي بنف ى ص .96
 - 2أية بنصة ايرلءيي فق ايلغ ةأس ا ايل يا
 - 3داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .918
ض).
 - 4اي بنظة يسء ايل ب ءد ( َ َة َ
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ص .039

وقــال الثعــالبي يف فصــل ايف الحيــاض مــا نصــمَش  :دعــن األمئــة :املق ـرا َشة :الحــوض يجمــع فيــم
ـح :الحــوض يقــرب مــن
املــاءي الاــب َشة :الحــوض يحف ـ َشر تحــت النخلــة وحــأل مــا ًء لتاــب منــمي النضـ َش
البــح حتــ يكــون اإلفــرا فيــم مــن الــدلوي الجزمــوز :الحــوض الصــغريي الجابيــة :الحــوض الكبــريي
الدعثور :الحوض الذ مل يتأن يف صنعتمد.1
يكــون الحــوض مــن صــناعة الباــ لوحتفــاظ مبــاء املطــر واســتعاملم الحقًــا يف الحيــاة
اليوميــةي بيــنام يكــون الغــدير تجم ًعــا طبيع إيــا للــامء نتيجــة انخفــاض أرضــم مــام ســمح للــامء
باالستقرار يف ذا املوضع .ومن ذلكي ما نظمم عبدة بن الطبيب:
أصيص كجذم الحوض دَّ ممَش وط َشء ال ِعرا ِ لدي ِم ال وزق مغلول
لنا
ٌ

2

وفيام نظمم حبيب األعلم الهذيل:
اللفيف
الحوض
َش
تخاف لزا وم وعا ِدية ثوعول كام يتف َّج َشر
َش
َش

3

حيــث شــبم الشــاعر انقضــاض جامعــة مــن الصــعاليك العــدَّ ائني مــن كــل ناحيــة عــف فريســة عرضــت
لهــم يف أثنــاء تربصــهم بالصــحراءي بتفجــر املــاء مــن حــوض قــديم متهــدم يحــاول صــاحبم أن يصــلحم
لكــن املــاء يغلبــم فيتف َّجــر مــن شــت نواحيــمي و ــي صــورة مــن صــميم املعجــم املــايئ يف بيئــة
الشاعر.
كام قال الشاعر أبو الطمحان القيني يف ان اف النساء عنم:
وفأوص وبح ون وقد أوق وه وني وع ّني كوام وأ وبت

ياض األو ِمدّ انِ الهِجانَش القووا ِم َشح
ِح و

وأص وبح ون ال يوسقي ونني من وم وو َّدة

بووالً ولو سالوت لو َشه َّن ِ
األباط َشح

 - 1أية بنصة ايرلءيي
ل
 - 2ا اا اي ية
 - 3اةسش خلاش اي ل
 - 4اةسش خلاش اي ل

ص .031

فق ايلغ ةأس ا ايل يا
ءيد ي ايرياب ص .13
ا ايصلءياك ف ايلص اي ءهل
ا ايصلءياك ف ايلص اي ءهل
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ص .091
ص .098

4

وقد أل بعض الشعراء عف ذكر أجزاء الحوض ومسمياتمي كام يف قول الق َّتال الكول:
ومشيت يف أعطا ِف ِم َشمتدن ًيا
َش

وأحطت أقفر من حيال املورد

1

أعطــاف الحــوض :أ ك أطرافــمي و ــو مــا تــدل عليــم األبيــات الســابقة لهــذا البيــت يف قصــيدة
بــني شــارح الــديوان أن الضــمري املتصــل االهــاء يعــود إىل الحــوض املســتفاد مــن
الشــاعري وقــد ّ
السياق.
ومن ذلكي قول الق َّتال الكول :
وسفع كذو ِد الهاجِ ر و ب وجعجع

تحف َشر يف أعقا ِر ّن ال وه وجار َشِس

2

واألعقار :جمع عقري و و مؤخر الحوض ونهاية حده.
نوحــظ أن حضــور أحــواض املــاء مل يكــن مائ ًبــا يف شــعر الصــعاليكك إذ يعــد الحــوض جــز ًءا مهـ إـام مــن
بيئــة الشــاعر البــدو ي وإنــم مــن املنطقــي أن يســتعملم ويوافــم يف شــعره ضــمن داللتــي العمــوم
والخصوصي أو اإلتيان عف ذكر أجزاء الحوض كام رأينا عند القتال الكول.
 -7الغــدران :الغــدير لغــة يف لســان العــرب :دالقطعــة مــن املــاء يغادر ــا الســيلك أ ك يرتكهــا .وقــال
اللحياين :الغدير اسمي وال يقال ذا ماء مديري والجمعَ :شمدَش ر و َشمدْ وران .قال الليث :الغدير:
 -1مســتنقع املــاءك مــاء املطــري صــغريًا كــان أو كب ـريًاي مــري أنــم ال يبق ـ إىل القــيظ إال مــا يتخــذه النــاس
من عدي أو وجدي أو وقخي أو صهريجي أو حائرد.3
وتعــد الغــدران قليلــ ًة يف باديــة العــرب الواســعةي حيــث يعــز الوصــول إليهــا إال بالجهــد
واملشــقةي كــام أن العثــور عليهــا ال يكــون إال بعــد طــول بحــثي عــدا أولئــك الــذين حفظــوا مواضــعها
فلزمو ــا واســتدلوا عليهــاي كــأن يبحثــوا يف األرض املنخفضــة ذات الطبيعــة الصــخرية التــي تحفــظ
ماء املطر بعد طولم.

 - 1داةا ايق َّتءم ايكلي ص .80
 - 2داةا ايق َّتءم ايكلي ص .65
 - 3اي بنظة يسء ايل ب ءد َ
(غدَ َ ).
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ويف أســاليب توايــف األلفــاظ الدالــة عــف الغــدراني فقــد جــاءت ضــمن داللتــني اثنتــنيك داللــة
العموم وداللة الخصوصي و ام عف النحو اآليت:
 داللــة العمــوم :وفيهــا يــذكر الشــاعر مــدير املــاء دون تحديــد مكانــم أو موضــعم مــن األرضيويســلكم يف داللــة العمــوم لتوايــف معنــاه يف الســياقي ومــن ذلــكي قــول الشــنفرج يف ذكــر
الغدير ياحة:
حسا ٌم كلونِ املِل ِح وصاف وحديدَش َش

جراز كأقطا ِه الغودي ِر امل َش ِ
نعت

1

يــذكر الشــاع َشر الغــدي ور يف ســياق وصــف السـ ِ
ـيف فخ ـ ًرا ومــد ًحاي فيشــبم ملعــان الســيف بلمعــان
مــدير املــاء وقــد ـ ّوج ســطحم مــن الــريحي فظهــر بــم نــور الشــمس متقط ًعــا .وأقطــاه الغــدير:
ي ال ِقطع من مائم ي بها الهواء فتنكرس وتربق.2
داللــة الخصــوص :وتعــد ــذه الداللــة مــن صــميم الســياق الجغـرايفي و ــي أن يــذكر الشــاعر -
مــدي ًرا بعينــم واســمم املشــهور بــم يف زمنــمي فيشــري إىل موضــعم مــن خــول قــرائن بيئيــة
كالجبــال أو األوديــة أو املواضــع املشــهورةي وقــد ا ــتم بعــض الشــعراء بــذكر األمــاكن التــي
تتضمن مدران املاءي فمن ذلك ما نجده يف قول الشنفرج:
ِ3
وأسلكَش إ
والرسد
وهم
وأمم لدج ال وعصدو ا ِء وأبغي َش ات َش
خو ب وني وأرفوا ِ َّ

 - 1داةا اي بنف ى ص  .06ةابنظ  :داةا اي بنف ى ص .11
 - 2داةا اي بنف ى ص  .06اي ء ا .
 - 3داةا اي بنف ى ص .80
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االعصـداء ـي دأرض لبنـي ســوماني فيهـا نقـاه ياــبون منهـا املـاءي قــال ابـن دريـد :األرفـ :
موضــع عــف وزن أفعــلي بــالغني املعجمــةد .1والعصــداء :دبفــتح أ ّولــمي وإســكان ثانيــمي بعــده
دال مهملــةي ممـــدود كالــذ قبلـــمي أرض لبنــي ســـوماند .2و ــي موضـــع مشــهور يف تلـــك
البقعــة مــن األرضي وجــاءت شــهرتها نســبة إىل قلــة الغــدران يف البيئــة الصــحراويةي مــام جعــل
القبائل تختار مدران املاء الكبرية لتقيم عف أطرافها وتستفيد من مائها يف معاشها.
وإىل املوضع نفسم أشار الشاعر حاجز بن عوف األزد يف قولم:
الغريف ِ
ِ
مقيم
بقارع ِة
ليس بها َش
فذات مم إىل العصدا ِء و
َش
األنياب خود
منازل عذب ِة
ِ

نيم
فام إنْ مثلَشها يف ال َّن ِ
اس َش

3

دقال مح ّمد بن حبيب :العصداء :أرض لبني سوماني فيها نقاه يابون منها املاءد.4
ومن املواضع التي حملت داللة الخصوص قول الق َّتال الكول :
سق هللا ما بني الشطون وممرة

ررد اييك ر

وبح دريرات و ضب دثني

األبنديس ر

 - 1ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 9ص .901
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 2ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 0ص .186
ررد يرر ا ررة اييغررداد
ررد يرر اي يررء ك ي ر
-3
.018
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 4ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 9ص .901
 - 5داةا ايق َّتءم ايكلي ص .10
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5

ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
بنت ررا ايرلررب رر أ ررلء ايلرر ب ص
ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد

واالشــطون مــدير مــاء لقبيلــة بنــي أل بكــر بــن كــوب .1وجــاء يف معجــم مــا اســتعجم مــن
أســامء الــبود واملواضــع عــن ديــار بنــي أل بكــر مــا نصــم :دثــم الجبــال الحمــر التــي تــدع
قطّب ّياتي يف ناحية دار بني أل بكر بن كوبي ولهم نالك ماءاني الشّ طون وحفرية
خالــدي بــني األقعــس والقطب ّيــاتد .2وقيــل  :دالشــطون :مــاءة لقــيس بــن جــرذ يف جبــل يقــال
لم :شعر د.3
ومن داللة الخصوص قول الق َّتال الكول :
ين ِم ْن أَش وم طاورق
الرب ود ِ
دعا ًء بذ َش ْ

فيا وعم َشرو ل تبدو لنا فتجيبها؟

4

واذ الربدين مديرا ماء يف أرض نجد.5
ومن ذلكي يف ذين الغديرين :
الرب ودين ثم مقيلها
وترع بذ َش ْ

مياطل ملتج عليها اولها

6

ومنم ما نظمم الق َّتال الكول :
عفت فرد َشة من أ لها فجنابها

فحر َشة ليف سهلها و ضابها

7

كلم ء ايداةا .
 - 1داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .10اي ء ش
ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 2ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 1ص .191
اي يرررءم ةاأل كبنررر ةاي ارررءه ت قاررر  :أ رررد
رررةد يررر ء ررر ة يررر أ رررد اي خ ررر
-3
ءيدايتةاب ءةض دا ايفضال يلبن ةايتة ا ايقءه 9111م ص .919
 - 4داةا ايق َّتءم ايكلي ص .03
كلم ء ايداةا .
 - 5داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .03اي ء ش
 - 6داةا ايق َّتءم ايكلي ص .91
 - 7داةا ايق َّتءم ايكلي ص .00
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وافردة ذكر ـا البكـر مبـا نصـم :دفـردة :بفـتح أ ّولـمي وإسـكان ثانيـمي بعـده دال مهملـة :مـاء
من ميـاه نجـدد .1وقـال  :دفـردة :و ـو مـاء مـن ميـاه جـرم مـن ط ّيـيءد .2وقـال :دفـردة :مـاءة
من مياه جرمد.3
احــرة لــيف ك وتســم  :دالحــرة القصــوجد4ي و ــي موضــع يف شــبم الجزيــرة العربيــةي وقــال
البكــر يف تحديــد موضــعها :دح ـ ّرة لــيف :بــديار قــيسك وكــذلك ح ـ ّرة راجــلد .5وقيــل :د ــي
مدير ماء بأرض قبيلة بني كوبد.6
ومن داللة الخصوص قول الق َّتال الكول:
بس َّب كرا ًما َش
حيث أمسوا وأصبحوا

سق هللا ح إيا من فزار وة دا َشر م

7

اس ـ َّب قــال البكــر  :دس ـ َّب  :بفــتح أ ّولــمي وتشــديد ثانيــمي مقصــوري عــف وزن فعــف :رملــة
معروفة بديار مطفاند .8وقال شارح الديوان :دس َّب  :مدير ماء لبني سليمد.9
كام قال الق َّتال الكول :

ررد اييك ر

األبنديس ر

 - 1ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 0ص .9399
ل ررم
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 2ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 0ص .9391
ل ررم
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 3ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 8ص .9090
 - 4ايرر اي ءمررك اي سرر يرر أ ررد يرر القررةب اي رردابن صررف
ياد إبن لت ا  9118م ج 9ص .980
ل ررم
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 5ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 0ص .806
كلم ء ايداةا .
 - 6داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .00اي ء ش
 - 7داةا ايق َّتءم ايكلي ص .01
ل ررم
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 8ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 0ص .996
كلم ء ايداةا .
 - 9داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .01اي ء ش
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ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
ارر

ايلرر ب

ريلرر ي اررم -

ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد

ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد

نكَّ و وف ْحلو ِني واس وتقبلْ ون وذا بو وق ِر

يا ل تراءج بأعف عاسم اع ٌن

1

قصد الشاعر بالفحلني :دالفحون :جبون صغريان نا د.2
اذو بقــر قــال البكــر  :دقــاه نــا يقــرج فيــم املــاءد .3وقــال :دذو بقــر :قريــة ىف ديــار بنــي
أسد .وقال أبو حاتمي عن األصمعي :و قاه يقرج املاء .وقال يعقوب :ذو بقر :واد فوق
رســم ال ّربــذةد .4وأوضــح البكــر الفــرق بــني ذ بقــر وذو بقــر مبــا نصــم :دوالعنانــة :موضــع
بذ بقري ولكن ذو بقر يف ديار بني أسدد.5
وأنشد أبو حاتم ذا البيت للراعي مع اختوف يف بعض ألفاامي فقال:
ل تَشؤنسونو بأعف وعاسم اع ًنا

وو َّرك ون وف ْحل ْ ِوني وو ْاس وت ْق وبلْ ون وذا بو وق ِر

6

اعاســم قــال شــارح الــديوان :دعاســم :مــدير مــاء لبنــي كلــبد .7بيــنام يــرج البكــر أن
اعاســم مصــحفة عــن اجاســم التــي ــي موضــع يف بــود الشــام اشــتهر بجــملذره ومزالنــمي
فقال :دوعاسم :بالشامي قال ابن ال ّرقاه:

 - 1داةا
 - 2ءيررد
ةاي ةاض
 - 3ءيررد
ةاي ةاض
 - 4ءيررد
ةاي ةاض
 - 5ءيررد
ةاي ةاض
 - 6ءيررد
ةاي ةاض
 - 7داةا

ايق َّتءم ايكلي ص .50
ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ج 9ص .911
ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ج 9ص .911
ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ج 9ص .060 -060
ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ج 0ص .191
ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ج 9ص .911
ايق َّتءم ايكلي ص  .50اي

ررد اييك ر

األبنديس ر

ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد

ررد اييك ر

األبنديس ر

ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد

ررد اييك ر

األبنديس ر

ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد

ررد اييك ر

األبنديس ر

ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد

ررد اييك ر

األبنديس ر

ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد

ء ش

كلم ء
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ايداةا .

وعي وني ِم أو ْح وو َشر ِم ْن وجمل ِذ ِر وع ِاس ِم

ووكوأنّها ب وني ال ون وسا ِء أو وعا ور و ا
ويروج :امن جملذر جاسم د.1
وقال الشاعر عروة بن الورد:

الحي أسفل ذ ال َّنق ِري
َّ
ذكرت منازالً من أ وم و ب
َش
محل و

2

اذ النقــري قــال البكــر  :دالنقــري :بفــتح أ ّولــمي وكرس ـ ثانيــمي بعــده يــاء وراء مهملــة :موضــع
بني األحساء والب ة .وقال ابن دريد :ال ّنقري :لبني القني وكلبد.3
ويف قول صخر الغي الهذيل داللة خصوص :
مرزم
تقفع أعف أنفم أَشم ِ
َش

و
كأين بال وحوءة شو ات ًيا

4

احــوءة اختلــف العلــامء يف تحديــد معنا ــا الــدقي ي فقــال ابــن دريــد أنهــا أرض ولكنــم قــال
إن ذلــك لــيس بثبــت .5أمــا يف يف معجــم مــا اســتعجم :دال وحــوءة :بكرس ـ أولــم واملــدي عــف وزن
فعالــة :موضــع بالرســاةد6ي عــف حــني ذكــر ابــن ســيده :دالحــوءة :اســم مــاءد .7أمــا ابــن منظــور
فإنــم نقــل ــذه اآلراء مــن مــري أن يقطــع بــرأ منهــاي فقــال :دالحــوءة :األرضي حكــاه ابــن
دريدي قال :وليس بثبت ...وقيل :و اسم ماءي وقيل و اسم موضعد.8
ولدج صخر الغي الهذيل :

ررد اييك ر

األبنديس ر

 - 1ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 0ص .906 -905
 - 2داةا ء ة ي اية د ص .60
ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 3ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 8ص .9000
 -4داةا اي ذياا ج 0ص .006
ايلغ ج 9ص .590
 -5اي د اد
ل رررم رررء اسرررتل م ت قاررر  :صررررفا ايسرررقء ر 9ي بنررر ايترررشياش ةايت ررر
 -6اييكررر
9195م ج 0ص .869
ةايبن
صرر
ةءرر رر اي ققررا ر 9كتيرر اييررءي اي ليرر
 -7ايرر سرراده اي كررم ت قارر :
9190م ج 0ص  .090ءد ( أل).
 -8اي بنظة يسء ايل ب ءد ( أل).
79

ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد

فيليل يهد ربحوً رجوفا

إىل وع وم وريْ ون إىل ميقة

1

ا وع ومـــ وريْ ون قـــال يـــاقوت الحمـــو يف تحديـــد موضـــعها اســـتنا ًدا إىل ـــذا البيـــت مـــا نصـــم:
ـم إىل عمــر الــذ يف بــود ــذيل موضـ ًعا آخــري فقــال عمـران :ومل
د وع ومـ ورانِ  :بالتحريــكي كأنــم ضـ ّ
يــرد التثنيــةي والعمــري بالتحريــك :منــديل أو مــريه تغطّــي بــم نســاء األع ـراب رؤوســهني و ــو
عمــري وإرــا ث ّنــاه حورة إلقام ـة الــوزني ويفعلــون ذلــك كث ـ ًرياي ورمبــا جمعــوهي و ــو واحــدد.2
فهــو يــرج بــأن وع وم ـ ورين ــي يف األصــل وع وم ـ وراني بيــد أن الشــاعر أورد ــا كــذا إلقامــة الــوزن
الشعر ي وحورة ذكره لهذا املوضع دون مريه.
اميقـة و ــي موضـعي لكنــم مــري محـدد بدقــةي مـام يشــري إىل مرابتــمك إذ إن فيـم أقــواالًي منهــا:
دموضــع بــني مكــة واملدينــةد .3وأنهــا دمــدير مــاء لبنــي ثعلبــةد4ي ومل تــرد الغيقــة يف الصــحاح5ي
وجــاء يف تــاج العــروس :دوقــال أبــو محمــد األســود :إذا أتــا ميقــة يف شــعر ــذيل فهــو
بــالعني املهملــةي وإذا أتــا يف شــعر كثــري فهــو بــالغني...د .6وقيــل :دميقــة ــو مكــان بــني مكــة
واملدينة لبني مفـارد .7وجـاء  :دميقـة و ـو بفـتح الغـني املعجمـة بعـد ا يـاء سـاكنة ثـم قـاف
مفتوحــة ثــم ــاء قــال الســكوين ــو مــاء لبنــي مفــار بــني مكــة واملدينــة وقــال يعقــوب ــو
قليب لبني ثعلبة يصب فيم ماء رضوج ويصب و يف البحرد.8

 -1داةا اي ذياا ج 0ص .99
ل م اييلدا ج 8ص .950
 - 2اء ةي اي ة
ررر أ رررلء اي رررذياا ج 9ص  .081ةابنظررر  :دارررةا
 -3اي سررر يررر اي سرررا ايسرررك
اي ذياا ج 0ص .99
 -4اي بنظة يسء ايل ب ءد (غي ).
ايص ء  :تءج ايلغ ةص ء ايل يا ج 8ص .9501
 -5اي ةه
ررد تضررا اي سررابن اي ياررد تررءج ايلرر ةس رر ررةاه ايقررء ةس ت قارر  :صرررفا
-6
ررر إصررردا اي ايتررر ا ايل يررر  :سلسرررل تصرررد هء ة ا اإلءرررلم فررر دةيررر ايكةاررري
رررء
ايلدد ( )96ريل كة ايكةاي 9119م ءد (غة ).
.968/9
فت اييء
 - 7اي
.00/8
فت اييء
 - 8اي
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ايليــل ويســم دواد الصــفراءد .1دوجــاء ذكــر ــذا الــواد يف مــزوة بــدري بــل يف معركــة
بـدري يف تحديـد مكـان قــريخ مـن املعركـة .وكــان واد الصـفراء يطلـ عــف أسـفلم الـذ حـ ّر
ببدر اسم يليلي أو واد بدر .ومل يعد يعرف اسم يليلد.2
ومن داللة الخصوص يف الغدران ذكر مدير حو ي ومنم قول الق َّتال الكول:
أنس نسو ًة
أنس م األشياء ال و
وما و

طوالع من وحو

وقد و
جنح الع َش

3

وما نظمم :
ِقفا ٌر جو يل عن معارفها ال وق ْط َشر

باقي وحو و أخَّرتني ٌ
منازل
ّ

4

وما نظمم :
والع ِمن وحو
طو َش

رس
َش
نواعم من َشم َّران أوقر ا الب َش

ال َّرداة كأنَّها

5

ام ـ َّران ِب وف ـ ْتحِ املــيم وتوشْ ـ ِديْ ِد ال ـراء والنــون :بــني ا ْل وب ْ وــة و ومكَّــةي لبنــي ــول مــن بنــي عــامري
وقيل :بني ومكَّـة ووالْ وم ِد ْي ونـة وقيـل :يف الحجـازي وق ْر ويـة َشيق َش
وـال لهـا مـراني قـال الكنـد  :و ـي وق ْر ويـة
منــاء كبــريةي كثــرية العيــون واآلبــار والنخيــل وامل ـزارهي و ــي عــف طري ـ ا ْل وب ْ وــة لبنــي ــول
ـم املــيم :ناحيــة بالشــامد.6
ـاس كث ـ ٌري .وبِضو ـ و
وجرســي ولبنــي مــاعزي وبهــا حص ـ ٌني ومن ـ ٌربي وبهــا نـ ٌ
واســتدر البكــر عــف ذلــك فقــال :د َشم ـ َّران بضــم املــيم موضــع آخــري ولــيس بالشــامد.7ومــا
نظمم :

ل م اييلدا ج 0ص .080
 - 1اء ةي اي ة
ررد سرر ُرر َّ اب اي لررءيم األرارر فرر ايسرربن ةايسررا ر 9دا ايقلررم ايرردا
ررد يرر
-2
 يا ةي 9899هر ص .039اي ء ا  -د
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي ص .81
 - 4داةا ايق َّتءم ايكلي ص .81
 - 5داةا ايق َّتءم ايكلي ص .81
اي ررردابن األ رررءك أة رررء اتفررر يفظررر ةافتررر
رررد يررر ةسرررا يررر ءر رررء اي رررء
-6
األ كبن ص .100
س ءه
ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 7ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 0ص .630
81

الثمدين سا ِر
وب وني أبارقِ
ِ

تغلب ب وني وحو و
ج بديا ِر و

نوحــظ أن الشــاعر القتــال الكــول أكــي مــن اســتعامل مــدير مــاء احــو

1

مكــر ًرا يف األبيــات

األربعة السـابقةي وقـد أشـار يـاقوت الحمـو إىل أن شـعراء ـذيل أكـيوا مـن ذكـر ـذا املـاء
يف أشــعار مي ولعلــم أشــهر ميــا هم آنــذا ي وحــدد موضــعم بــأن يكــون ضــمن حــدود قبيلــة
ذيل أو قري ًبا منهاي فقال ما نصم:
د وحــ ْو و  :بــالفتح ثــم الســكوني مقصــوري بــوزن ســكرجي فهــو ال ين ــف معرفــة وال نكــرة
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 تقـدّ م أنـم حوضـاء ممـدودي
وهللا أعلمي وقـد أكـيت شـعراء ـذيل مـن ذكـر ـذا يف شـعر م فـإن مل يكـن يف بود ـم فهـو
قريب منهاد.2
وقــال البكــر  :دحــو  :بفــتح أ ّولــم وإســكان ثانيــمي وبالضــاد املعجمــةي عــف وزن فعــف:
موضــع ىف ديــار بنــي قشــريي أو بن ـ جعــدةد .3قــال ابــن حبيــب :دحــو

مــاء لعبــد هللا بــن

كــوب إىل جنــب جبــل يف ناحيـة الرمــلد .4وقــال شــارح ديــوان القتــال الكــول :دحــو  :مــدير
ماء لبني طهامن بن عمرو بن سلمة من بني كوب.5
تظهـــر عنايـــة الشـــعراء بـــذكر مواضـــع مـــدران املـــاء واســـتعاملها يف قصـــائد م بـــالتوايف
الحقيقــي واآلخــر املجــاز ي ســوا ًء أكــان ــذا التوايــف يف ســياق الوصــف والتشــبيمي أو كــان
يف سياق ذكـر املكـان بعينـم والرتكيـز عليـمي و ـي سـمة صـبغت شـعر القتـال الكـول أكـي مـن
مريه من الشعراء الصعاليك املعايين لم.

 - 1داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .60اير د :اي ء ايقلام .سء  :البن ايس ءب.
ل م اييلدا ج 0ص .009
 - 2اء ةي اي ة
ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 3ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 0ص .895
اي ررردابن األ رررءك أة رررء اتفررر يفظررر ةافتررر
رررد يررر ةسرررا يررر ءر رررء اي رررء
-4
األ كبن ص .503
س ءه
 - 5داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .81اي ء ا .
82

 -2ال ِقي وعــان :والقــاه لغــة يف لســان العــرب :دوالقــاه والقاعــة والقيــع :أرض واســعة ســهلة مطمئنــة
مســتوية حــرةي ال حزونــة فيهــا وال ارتفــاه وال انهبــاطي تنفــرج عنهــا الجبــال واآلكــامي وال ح ــ
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
وأقــوه وقيعــاني وصــارت الــواو يــاء لكرســة مــا قبلهــا وقيعــة ال نظــري لــم إال جــار وجــرية .قــال أبــو
الهيــثم :القــاه األرض الحــرة الطــني التــي ال يخالطهــا رمــل فياــب ماء ــاي و ــي مســتوية لــيس
فيهــا تطــامن وال ارتفــاهي وإذا خالطهــا الرمــل مل تكــن قا ًعــاك ألنهــا تاــب املــاء فــو ســكمي ويصــغر
قويعــة مــن أنــثي ومــن ذكــر قــال :قويــعي ودلــت ــذه الــواو أن ألفهــا مرجعهــا إىل الــواوي قــال
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
فابيض أو كي عليم فبقي كالغدير الواحدد.1
ومن أسامء القيعان:
 ال وو ِقي وعـة :الوقيعــة :داملكــان الصــلب الــذ حســك املــاءي والجمــع الوقــائعد .2ومــن ذلــكي
ما نظمم أبو الطمحان القيني:
كعني الغراب صفو ا مل يكدَّ ِر

إذا شاء راعيها استق من وقيعة

3

اســتعار الشــاعر صــفة اعــني الغـراب لوصــف نقــاء املــاء املتجمــع يف الوقيعــة .ويَش ــب
املثل بعني الغراب يف الصفاء و ِحدّ ة الب .
قــل أو كــي .وقــال األز ــر  :والعــرب
 النطْفــة :و ــي دالنطفــة بالضــم :املــاء الصــايف َّ
تقــول للمويهــة القليلــة نطفــةي وللــامء الكثــري نطفــةي و ــو بالقليــل أخــصد .4ومــن
رشا:
مواضع ورود ا يف شعر الصعاليك ما نظمم الشاعر تأبخ إ

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد ( َ َة َع).
 - 2ء رر ة يرر ي رر اي ررء ظ اي اررةا ر 0دا ايكتررب ايلل ارر يارر ةي 9808هررر ج 0ص
.033
 - 3اةسش خلاش اي ل ا ايصلءياك ف ايلص اي ءهل ص .011
ررررد تضررررا اي سررررابن اي ياررررد تررررءج ايلرررر ةس رررر ررررةاه ايقررررء ةس ج 08ص
-4
 .891ءد (بنرش).
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فز ٌ
قليل تَشرابها
َشرق ٌ
ب ِم نَشطو ٌ

جو املا َشء عن أرجائها فهو حائ َشر

1

ومن ذلكي قول قيس بن الحدادية :
فام نَشطف ٌة بالطود أو ب يَّة

بق َّية سيل أحرزتها الوقائع

2

يشــري الشــاعر نــا إىل بقيــة املــاء التــي تنحــبس يف ش ـ صــخر فــو حكــن أن يطالهــا
أحــدي ولعــل انحباســها بعيــدً ا 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.
رشا:
ومن ذلكي قول تأبَّخ إ
ي
مجامع صوحيم
كشل
وشعب و
الثوب شكس طريقمَش
ِ
ٌ
َش
نطاف مخا َش

3

ـاف أن لهــذا الشــعب امســيل املــاء الصــغري قيعانًــا
ولعــل الشــاعر يقصــد بقولــم انطـ ٌ
صــغرية مــن املــاء يف حوا وفــم بــني شــقوق الصــخر مل تطلهــا ح ـرارة الشــمس لتبخر ــا ومل
تطلها األنعام فتاب منها.
 ال وبـ ْيض :و ــو مــن الجــذر اللغــو ابوـ وي وض ومــن معانيــم يف اللغــة :دبــيض :البيــاض :ضــد
الســوادي يكــون ذلــك يف الحيــوان والنبــات ومــري ذلــك مــام يقبلــم مــريه .البيــاض :لــون
األبــيضي وقــد قــالوا بيــاض وبياضــة كــام قــالوا منــزل ومنزلــةي وحكــاه ابــن األع ـرال يف
املــاء ي وجمــع األبــيض بــيضي وأصــلم بــيضي بضــم البــاءي وإرــا أبــدلوا مــن الضــمة كرســة
لتصــح اليــاءي وقــد أبــاض وابــيضد .4ويطل ـ عــف املــاء اســم األبــيضي واألبيضــان ــام
املــاء والحنطــة .وتــأيت مفــردة ابــيض إشــارة إىل املــاء القليــل أو بقايــا املــاء بعــد م ـ
رشا:
السيلي كام وضحها بذلك شارح الديوان يف قول تأبخ إ

 - 1داةا تشير ّ ا ص .16
ل اس ي اي دادا ص .099
 - 2ءتم صءي ايضء
 - 3دارررةا ترررشير ررر ّ ا ةأخيرررء ه ص  .18ةابنظررر  :اةسرررش خلارررش اي رررل ا ايصرررلءياك فررر
ايلص اي ءهل ص  .080ايصة  :ءمر ايةاد ةأسفم اي يم.
 - 4اي بنظة يسء ايل ب ءد (ياض).
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بيض أق َّر ا
بم من نجاء الدَّ لو ٌ
النجــاء :الســحاب الــذ

لصم الصخ ِر فيم قراق َشر
َشج وبا ٌر و

1

ــراق مــاءه ثــم مَضــ .بــيض :بقايــا املــاء .ال َشج وبــار :الســيل.

فالشاعر مل يذكر لفظ املاء ياحةي لكنم أشار إليم بألفاظ تدل عف املاء وأحوالم.
 ال َّث ْم ـد :و ــو مــن الجــذر اللغــو امــد ومــن معانيــم يف لســان العــرب :دالثمــد :املــاء
القليل الـذ ال مـاد لـمي وقيـل :ـو القليـل يبقـ يف الجلـدي وقيـل :ـو الـذ يظهـر يف
الشــتاء ويــذ ب يف الصــيف .ويف بعــض كــوم الخطبــاء :ومــادة مــن صــحة التصــور مــدة
بكئــةي والجمــع أمــاد .والــثامد :كالثمــدك ويف حــديث طهفــة :وافجــر لهــم الثمــدي و ــو -
بالتحريــك -املــاء القليــل أ  :افجــره لهــم حتـ يصــري كث ـ ًرياك ومنــم الحــديث :حتـ نــزل
بأق

الحديبية عف مدي وقيل :الثامد الحفر يكون فيها املاء القليلك ولذلك قال

 أبــو عبيــد :ســجرت الــثامد إذا ملئــت مــن املطــر مــري أنــم مل يفرســ ا .قــال أبــو مالــك:
الثمــد أن يعمــد إىل موضــع يلــزم مــاء الســامء يجعلــم صــن ًعاي و ــو املكــان يجتمــع فيــم
املاءي ولـم مسـايل مـن املـاءي ويحفـر يف نواحيـم ركايـا فيملؤ ـا مـن ذلـك املـاءي فياـب
النــاس املــاء الظــا ر حت ـ يج ـف إذا أصــابم بــوارح القــيظي وتبق ـ تلــك الركايــا فهــي
الثامدد.2
وقد ورد ذلك قول الق َّتال الكول:
تغلب ب وني وحو و
ج بديا ِر و

الثمدين سا ِر
وب وني أبارقِ
ِ

 - 1داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .15
 - 2اي بنظة يسء ايل ب ءد (ر د).
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .60اير د :اي ء ايقلام .سء  :البن ايس ءب.
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3

اأو وبــار َشِق ال َّث ومــدو ْي ِن أوضــح معنا ــا يــاقوت الحمــو مبــا نصــم :داألبــارق :جمــع أبــرقي
واألبــرق والربقــاء والربقــة يتقــارب معنا ــا :و ــي حجــارة ورمــل مختلطــةي وقيــل :كــل
شــيئني مــن لــونني خلطــا فقــد برقــاد .1كــام أوضــح معنا ــا يف قــول القتــال الكــول
الســاب مبــا نصــم :دأبــارق الثمــدين :تثنيــة ال َّث ومــدي و ــو املــاء القليــلي وقــد ذكــر الثمــد
يف موضعمد.2
 الن ـ ْؤ  :و ــو مــن الجــذر اللغــو انــأ ومــن معانيــم :ديف التهــذيب :النــؤ الحــاجز
حــول الخيمــةي ويف الصــحاح :النــؤ حفــرة حــول الخبــاء لــئو يدخلــم مــاء املطــر.
وأنأيــت الخبــاء :عملــت لــم نؤ ًيــا .ونأيــت النــؤ أنــمله وأنأيتــم :عملتــم .وانتــأج نؤ ًيــا:
اتخــذهي تقــول منــم :نأيــت نؤيًــا .ويقــال انــأ نؤيــكي كقولــك انــع نعيــك إذا أمرتــم أن
يســو حــول خبائــم نؤ ًيــا مطي ًفــا بــم كــالطوف ي ــف عنــم مــاء املطــر .والنهــري الــذ
دون النــؤ  :ــو األيتي ومــن تــر الهمــز فيــم قــال ن نؤيــكي ولوثنــني نيــا نــؤيكامي
وللجامعــة نــوا نــؤيكمي ويجمــع نــؤ الخبــاء نــؤجي عــف فعــل .وقــد تنأيــت نؤ ًيــاي
واملنتأج :موضعمد.3

ل م اييلدا ج 9ص .51
 - 1اء ةي اي ة
ل م اييلدا ج 9ص .63
 - 2اء ةي اي ة
 - 3اي بنظة يسء ايل ب ءد (بنش ).
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ومنم قول حاجز بن عوف األزد :
فأل يًا ما يبني رثيد نؤ ومر
ويشــري الشــاعر نــا إىل النــؤ الــذ

السفلني من الشجار

1

ــو الحجــارة املرصوصــة فــوق بعضــها أو الحفــرة

التي تحفر حول الخباء ر ال يدخلم ماء املطر.
ـاف
ـت :و ــي مــن الجــذر اللغــو ا وقلوـ و
 ال وق ولـ ْ
ـت ي ومــن معانيهــا عنــد ابــن فــارس :دالْ وقـ َش
حءي وو ْاآل وخـــ َشر وعـ و
ــونِ وصـــ ِحي وحانِ ي أو وحـــدَش َش وام يوـــدَش ل وعـ و
ــو َشم ووال َّتـــا َشء أو ْصـ و
ووالـ َّ
ــف
ــف و ْز ومـــة ِيف و ْ
الص ْخ ور ِةي ووالْ وج ْم َشع ِق وو ٌتد.2
وذ و ِ
حء وو و وو ِك ِم .ف ْواألو َّو َشل الْ وقل َشْتي وو َش وو الن ْق ور َشة ِيف َّ
اب و ْ
ومن ذلكي قول الق َّتال الكول:
وكانت لنا وقل ٌْت بأرض مضلة
ْ

رشيعتنا أل وي ونا جاء أ َّول

3

والقلــت فــيام قصــده الشــاعر ــي نقــرة يف الجبــل يســتنقع فيهــا املــاء .والاــيعة ــي:
مورد املاء.
ف الْ َشم ْع وتــل أو ْصـ وـونِ ي يوــدَش ل أو وحــدَش َش وام وعـ وـف
 ال َّر ْ ـو :قــال ابــن فــارس :دال ـ َّرا َشء ووالْ وهــا َشء ووالْ وح ـ ْر َش
ود وعــة وو وخفْــض وو َشســكَشوني وو ْاآلخوــ َشر وع و
يــل:
ــع .وو وحــ و الْ وخلِ َش
ــف ومكوــان وقــدْ ويــ ْن وخ ِف َشض وو وي ْرتو ِف َش
ال َّر ْ وو َشةَ :شم ْس وت ْنق َشوع ال وْام ِءد.4
ويف لســان العــرب :دوالر ــو :مســتنقع املــاءي وقيــل :ــو مســتنقع املــاء مــن الجــوب
خاصــة .والر ــو :الجوبــة تكــون يف محلــة القــوم يســيل إليهــا املطــري ويف الصــحاح:
يسيل فيها املطر أو مريه .والجمع ر اءد.5
ومن ذلكي قول الشنفرج:
طوت
رر بر و املاء صف ًحا وقد ْ

د ءياد ل ا ءهلاة ص .969
-1أ د
 - 2اي فء س ل م قءااس ايلغ ج 5ص .91
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي ص .91
 - 4اي فء س ل م قءااس ايلغ ج 0ص .866
 - 5اي بنظة يسء ايل ب ءد ( هء).
 - 6داةا اي بنف ى ص .01
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شامئلنا والزاد ا ةن َشمغ ّي َشب.6

والر ــو املقصــود يف البيــت ــو املكــان املــنخفض الــذ يجتمــع فيــم مــاء املطــر أو مــاء
السيل.
 ال وق ـاه :اســتعمل الشــعراء لفــظ القــاه كــام ــو دون تغيــريي ألنــم مــن صــميم بيئــتهمي
ومن أمثلة ذلك يف شعر الصعاليكي قول عبدة بن الطبيب:
وحلت مبي ًنا أو رمادان دونها

1

رس سعل
إكا ٌم وقيعان من ال و

ولدج حاجز بن عوف األزد :
بأكدر من تراب القاه جار

عفتم الريح واعتلجت عليم

2

وعمرو بن ب َّراقة الهمداين:
مواشينا فأدبرنا َشجفوال

فلام أن بطنا القاه ردوا

3

وما نظمم :
فخف الوازعون لنا السبيو

وقام لنا ببطن القاه صي ٌ

4

نوحــظ أن داللــة العمــوم ــي التــي ميــزت ــذه األبيــات الشــعريةي حيــث إن الشــاعر وافهــا يف
ســـياق التعمـــيم ال التخصـــيصي ولعـــل الســـياق الشـــعر مل يتطلـــب منـــم تحديـــد مواضـــع ـــذه
القيعاني وإرا االكتفاء بإثبات حضور ا لتوايفها يف التصوير الفني الذ يقصده.
بـدا املعجــم اللغـو الــي لـدج مــا وقفـت عليــم مـن قصــائد الشـعراء الصــعاليك واضـ ًحا مــن خــول
خصوصــا تضــمينهم أســامء عديــدة لوصــف
األمثلــة الســابقة التــي اســتندنا إليهــا يف ــذا املبحــثي
ً
قيعــان املــاء وأحوالهــاي ومــدج موافقــة كــل اســم لهــا لطبيعــة تكــوين ــذا القــاه أو ذا ي واســتند
بعضهم إىل داللة الخصوص يف تبيني ذه القيعاني وبعضهم اآلخر إىل داللة العموم يف ذكر م

-1ا
-2أ
-3
سا ت
-4
سا ت

ل ءيد ي ايرياب ص .55
اا اي ية
د ءياد ل ا ءهلاة ص .969
د
ررر اش اغرررب ءلةبنررر ء ررر ة يررر ي ّ ا ررر اي ررردابن
ة ل ه ص .930
ررر اش اغرررب ءلةبنررر ء ررر ة يررر ي ّ ا ررر اي ررردابن
ة ل ه ص .938
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ررر

خضررر

اي ءهلاررر ةاإلسرررلم:

ررر

خضررر

اي ءهلاررر ةاإلسرررلم:

القــاه دون تحديــد موضــعم جغراف إيــاي ودون االســتناد إىل ق ـرائن جغرافيــة تشــري إليهــا أو تــدل عــف
أماكنها.
 -5األو ِديو ـة :تــدل عــف املوق ـع الجغ ـرايف الــذ يتضــمن املــاء بــني َشصــوحيمي و ــو مــن الجــذر اللغــو
اود ومــن معانيــم يف لســان العــرب :دويقــال :ودج يــد إذا انتاــ .وقــال ابــن شــميل :ســمعت
أعراب ًيــا يقــول إين أخــاف أن يــد ي قــال :يريــد أن ينتا ـ مــا عنــد ي قــال :يريــد ذكــرهي وقــال شــمر:
ودج أ ك ســالي قــال :ومنــم الــود فــيام أرج لخروجــم وســيونمي قــال :ومنــم الــواد  .ويقــال :ودج
الحــامر فهــو واد إذا أنعــظك ويقــال :ودج مبعن ـ قطــر منــم املــاء عنــد اإلنعــاظ .وقــال ابــن ســيده:
الــواد كــل مفــرج بــني الجبــال والــتول واإلكــامي ســمي بــذلكك لســيونمي يكــون مســلكًا للســيل
ومنفــ ًذا .وقــال الجــو ر  :الجمــع أوديــة عــف مــري قيــاسي كأنــم جمــع ود ي مثــل:

وأ يــة

للنهرد.1
وجاء ذكر األودية يف شعر الصعاليك ضمن داللتني اثنتني:
 األوىل :داللـــة العمـــوم :و ـــي أن يـــذكر الشـــاعر واديًـــا دون ذكـــر اســـمم أو مكانـــمي إرـــااســتعملم يف ســـياق الــنص تشـــبي ًها أو تصـــوي ًرا أو وصــفًاي كـــام يف قـــول حــاجز بـــن عـــوف
األزد :
متملم
من بطن واد يقيء الناء ِ

مرفض أمسلة
حت جعلتهم ّ

2

حيــث مل يحــدد الشــاعر اســم الــواد الــذ يقصــده يف البيــت الشــعر ي ومل يــأت عــف ذكــر
ق ـرائن جغرافيــة تــدل عــف مكانــم أو تشــري إليــمي ولــذلك يعــد ــذا االســتعامل ضــمن داللــة
العموم.
وما نظمم الق َّتال الكول:
وكم دونها من بطن واد نباتم أرا تغنيم الهدا د أخ

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد (ةد ).
د ءياد ل ا ءهلاة ص .913
-2أ د
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي ص .53
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3

مل يحــدد الشــاعر واد بعينــم يف ــذا البيــتي لكنــم اعتنـ بوصــف طبيعــة ــذا الــواد ي ويعــد
املعنــ

ناقصــا عــن ــام التأويــل لعنايــة الشــاعر بتفاصــيل صــفة الــواد دون عنايتــم
نــا ً

بذكر موضع الواد يف بيئتمي أو تضمنيي أ ك إشارة جغرافية تفيد عن موقعم.
وما نظمم السليك بن السلكة:
حي بالواد إال عبيدً ا قيا ًما بني أذوا ِد
يا
صاحبي أال ال َّ
َّ

1

و نــا تتجــم الداللــة نحــو العمــوم حيــث إن الشــاعر مل يــأت عــف تســمية الــواد مبــا عــرف
بمي واكتف بأن جاء باالسم العام دون تفصيل للموقع أو تحديد ملحيخ الواد .
وما نظمم السلويك بن السلوكوة:
ورب واد قد قطعت مسبول
َّ

2

ويشابهم للشنفرج:
جاوزت أعومم
َش
ورب واد
َّ

3

ولم:
فرب واد نفرت حاممم
ّ

4

نوحــظ اســتعاملهام حــرف الجــر الزائــد ا َشر َّب التــي تفيــد وتؤكــد داللــة العمــوم يف األبيــات
الســابقةي فلــم يا ـ الشــاعران إىل واد بعينــم دون ســواه بحســب مــا يــوحي بــم الســياقي بــل
إنهــام تركــا الداللـــة عامئــة يف العمـــوم دون تحديــد دقيــ ملوضـــعم أو مكانــم الجغـــرايف يف
البيئة الصحراوية مرتامية األطراف.

 - 1ايسلاك ي
 - 2ايسلاك ي
 - 3داةا اي
 - 4داةا اي

ايسلك
ايسلك
بنف ى
بنف ى

 :أخيء ه ة ل ه ص .61
 :أخيء ه ة ل ه ص .68
ص .95
ص .939
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ومن داللة العموم قول الشنفرج :
مراصد أيم قانت الرأس أخوف

وواد بعيد العم ضنك جامعم

1

اســتعمل الشــاعر واو ا َشر َّب يف تأكيــد داللــة العمــومي فــاعتن بوصــف الــواد دون أن يــأيت
عــف ذكــر مكــان ــذا الــواد يف بيئتــمي بــل تركــم يف ســياق العمــوم دون تحديــد دقيــ
ملوضعم.
رشا:
وما نظمم تأبَّخ إ
الذئب يعو كالخليعِ املع ّيلِ
بم
َش

وواد كجوف العريِ قفر قطعتم

2

ارب يف تأكيــد لداللــة العمــوم التــي نحــن بصــدد اي حيــث نوحــظ
اســتعمل الشــاعر واو َّ
عنايــة الشــاعر بوصــف طبيعــة الــواد وتفاصــيلم دون اإلشــارة إىل مكــان ــذا الــواد ي بــل
تركم يف داللة العموم.
فالشــعراء يف ــذه األمثلــة مل يحــددوا واد بعينــم دون ســواهي إرــا جعلــوا ذلــك يف ســياق
العمــوم .أمــا مــا جــاء مــن األوديــة باســمم املعــروف أو املكــان الجغ ـرايف الــدال عليــم فإنــم
يندرج ضمن داللة الخصوصي و ي عف النحو اآليت.
 الثانيــة :داللــة الخصــوص :و ــي أن يَشس ـ ومي الشــعراء أوديــة بعينهــا دون ســوا اي وتفيــد ــذهالداللـــة يف الحفـــاظ عـــف أســـامء األوديـــة القدحـــة إىل ع ـــنا الحـــايل بأســـامئها املشـــهورة
آنــذا ي إضــافة إىل مــا تعنيــم مــن ا ــتامم الشــعراء بتفاصــيل املنطقــة الجغرافيــة املحيطــة
بهــمي و ــو مــا يجعــل مــن اليســري الوقــوف عــف بيئــة الشــعراء ودراســة أشــعار م .ومــن
األمثلة عف ذلك ما قالم الق َّتال الكول:
عوامد للشيقني أو بطن خنثل

إىل اعن بني الرسيس فعاقل

 - 1داةا اي بنف ى ص .55
 - 2داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .910
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي ص .90
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3

االرســيس اســـم واد يف أرض نجـــد .وأشـــار إليهـــا األصـــفهاين يف أنهـــا موضـــع تـــابع ملنطقـــة
القصــيمي فــذكر مــا نصــم :دوالقصــيم موضــع ذو مضــا فيــم ميــاه كثــرية وقــرج .قلــت :القصــيم
يشـتمل عـف بلـدان كثـرية أعــرف منهـا مـا يـأيت :مدينـة بريــدةي مدينـة عنيـزةي الـرسي املــذنبي
الرسيسد.1
اعاقـــل يف ـــذا االســـم اخـــتوف يف تحديـــده الـــدقي ي أجبـــل ـــو أم واد؟ وذكـــر الشـــاعر
القتال الكول ذا الواد يف موضع آخر فقال:
يصحب لها فاستقبلت
بغمت فلم
ْ

من عاقل شع ًبا يسل ون دوافعا

2

قــال الزمخاــ  :دعاقــل :مــاءي وقيــل جبــلد .3وقــال البكــر  :دعاقــل :بكرس ـ القــاف عــف وزن
فاعل .قال عامرة :و ماء لبني أبان بن دارم من وراء القريتنيد.4
وقــال يــاقوت الحمــو يف كتابــم معجــم البلــدان مــا نصــم :دقــال ابــن الكلبــي :عاقــل جبــل
كان يسكنم الحار بـن آكـل املـرار جـدّ امـرف القـيس بـن حجـر بـن الحـار الشـاعري ويقـال:
عاقــل واد بنجــد مــن حزيــز أضــا ثــم يســهل فــأعوه لغنــي وأســفلم لبنــي أســد وبنــي ض ـ ّبة
وبنــي أبــان ب ـن دارمي قــال عبيــد هللا الفقــري إليــم :الــذ يقتضــيم االشــتقاق أن يكــون عاقــل
جــبوًي واألشــعار التــي قيلــت فيــم ــي بــالواد أشــبم ويجــوز أن يكــون الــواد منســو ًبا إىل
الجبل لكونم من لحفمد.5

ررد اي ءس ر ؛ صررءي ايلل ر

يررلد ايل ر ب ت قا ر :
 - 1اي س ر ي ر ءيررد
اي اءض ص .001
ةايبن
 - 2دارررةا ايق َّترررءم ايكليررر ص  .61ءء رررم :ةاد يبن رررد .اي رررلب :ررر رررلي ةهرررة اي سرررام
ايصغا  .ايدةاف  :داف اي ء اي ا ةاي ا تدف اي ء إيا ايةاد األءظم.
اي يءم ةاأل كبن ةاي اءه ص .009
ةد ي ء ة ي أ د اي خ
-3
ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 4ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 0ص .190
ل م اييلدا ج 8ص .61
 - 5اء ةي اي ة
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دا ايا ء ر يلي ر

وقــال شــارح ديــوان الق َّت ـال الكــول مــا نصــم :دعاقــل :اســم واد يف أرض نجــدد .1وقــال يــاقوت
الحمو يف تعليقم عف ذا البيت :دوقول الق َّتال الكول يدل عف أنم قرب املدينةد.2
ومن داللة الخصوص قول القتال الكول :
أو أول وح َش بالعنقاء يف ِ
أرض صاحة

أو الباسقات ب وني مول و َشمل َشغلِ

3

االغــول قــال ابــن شــامئل :دبــالفتح .قيــل :جبــل .وقيــل مــاء معــروف للضــباب بجــوف طخفــةي
بــم نخــل .وقيــل :مــاء يف جبــل يقــال لــم إنســان .وإنســان :مــاء يف أســفلم يســم الجبــل بــم.
وقيــل :جبــل للضــباب حــذاء مــاءي ويســم الجبــل ضــب مــولد .4وقــال يــاقوت الحمــو يف
تأكيــد بــأن امــول وادي مــا نصــم :دأمــا مــول فهــو واد يف جبــل يقــال لــم إنســاني وإنســان :مــاء
يف أسفل الجبل سمي الجبل بم .ومول :واد فيم نخل وعيوند.5
َشــل :بالضـــم والتكريــري والغلغلـــة :اإل اه يف الســـريي
االغلغــل قـــال يــاقوت الحمـــو  :د َشملْغ ٌ
وتغلغــل يف المــء إذا أمعــن فيــمي وملغــل :جبــل يف نــواحي البحــريند .6وقــال ابــن شــامئل يف
تحديد املوضع :دملغل :بالضمي والتكرير :جبل طويل أسود بأجأد.7
ومن ذلكي قول الق َّتال الكول :
سق هللا ما بني الشطون وممرة

وبح دريرات و ضب دثني

8

 - 1داةا ايق َّتءم ايكلي ص .90اي ء ا .
 - 2داةا ايق َّتءم ايكلي ص .90اي ء ا .
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي ص .99
اصرررد ااررررلع ءلرررا أسررر ء األ كبنررر ةاييقرررءع ج 0ص
 - 4ايررر ررر ءمم ايقرالررر اييغرررداد
.9336
ل م اييلدا ج 8ص .091
 - 5اء ةي اي ة
ل م اييلدا ج  8ص .031
 - 6اء ةي اي ة
اصرررد ااررررلع ءلرررا أسررر ء األ كبنررر ةاييقرررءع ج 0ص
 - 7ايررر ررر ءمم ايقرالررر اييغرررداد
.111
 - 8داةا ايق َّتءم ايكلي ص .10
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االشــطون قــال البكــر  :دوواد الشــطون :مــذكور ىف رســم طم ّيــةي ويف رســم مويســلد.1
وقال الزمخا  :دالشو طون :ماءة لقيس بن جرذ يف جبل يقال لم :شعر د.2
ومن داللة الخصوص يف األودية قول الق َّتال الكول :
فروه الضال والسلم القصار

أطا وه لها مبدفع ذ سدير

3

الســخال
اذو ســدير نقــل يــاقوت الحمــو عــن الحف" ـ مــا نصــم :دقــال الحف"ــ :بظــا ر ّ
واد يقــال لــم ذو ســديرد .4وإىل الــواد نفســم أشــار ابــن شــامئل يف قولــم :دوذو ســدير  :واد
بظهــر الســخالد .5وقــال أبــو عبــدهللا ال ِحمــري  :دالســدير :بــالعراقي و ــو ســواد نخــلي وقيــل:
السدير :النهر الذ

نا د.6

دســ ِدي ٌري كــأو ِمريي نوهــ ٌر بنا ِح ويــة ال ِحــريو ِة مــن أو ِ
رض ال ِعــ وراق...
وورد يف تــاج العــروس مــا نصــم :و
الســدي َشر :ال ّن ْهــر َشمطل ًقــا .ووقــد وملوــب عــف ــذا ال َّن ْهـرِ .ووقيــل :وسـ ِدي ٌر :وق ْ ٌ ـ ِيف ال ِحـ ورية مــن
ووقيــلَّ :
وم ونـــازلِ آلِ امل َش ْنـــ ِذر وأوب ِن ويـــتهمي وو َش ـــ وو بالفارســـ ّية ِ
ـــو شَش ـــ وعب أوو ثو و
اســـمْ ِد َّىل أو ك ثو و
ـــو
الصــحاح :و وأ ْصــلم بالفارس ـ ّية ِ
َشمــدا وخووت .وو ِيف ّ
اســمْ ِد ولــم وأ ك ِفي ـ ِم ِق وبـ ٌ
ـاب َشمدو ا وخلوــة ِم ْثـ َشـل الحــا ِر ّ
لســ ِدير فار وِســ َّية كــأون أوصــلم ِ
ــنيِ .وو وق و
اســمْ ِدل أو ك َشق َّبــة ِيف ثوــوو ِ ِق وبــاب
بكَش َّم ْ
ــال األوصــم ِعي :ا َّ
الناس ِس ِد َّىل .فأو ْعرب ْتم الْ وع ورب وفقوالَشوا :وس ِدي ٌرد.7
َشمدو ا وخلوةي وو ِ ي الَّ ِتي ت وَشس وميها اليو وم َش
ومن األمثلة عف داللة الخصوص قول الق َّتال الكول :

ررد اييك ر

األبنديس ر

 - 1ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 1ص .191
اي يءم ةاأل كبن ةاي اءه ص .919
ةد ي ء ة ي أ د اي خ
-2
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي ص .59
ل م اييلدا ج 0ص .030
 - 4اء ةي اي ة
اصررد اارررلع ءلررا أسرر ء
ر ءمم ايقرالرر اييغررداد
 - 5ءيررد اي ررؤ يرر ءيررد اي رر ايرر
األ كبن ةاييقءع ر 9دا اي ام يا ةي 9890هر ج 0ص .933
ايرر ةض اي لرررء فرر خيرر األ رررء ت قارر :
ررد يرر ءيررد يرر ءيررد اي رربنلم اي ارر
-6
إ سرررء ءيرررءس ر 0ؤسسررر بنءصررر يلرقءفررر  -ياررر ةي  -ريررر ءلرررا ررررءي دا ايسررر اج
9113م ص .031
 - 7تءج ايل ةس .509/99
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ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد

عل من العرين أسرتة حمر

وال موقفي بالعرج حت أجنها

1

االعــرج واد مــن نــواحي الطــائف .ويســتفاد ذلــك مــن حــديث بق َّيــة بــن الوليــد عــن كعــب:
اـــــ الْ وبـــــا ِقي وفـــــأونْ ِفيه ِْم إِ وىل ووا ِد الشَّ ـــــ وجرِي أو ْو ووا ِد الْ وعـــــ ورجِي أو ْو ووا ِد
د ...ووأونْظَشـــــ َشر إِ وىل الْ َشع ْ ِ
الْ وع ْر وعرِد .2وقيل :دموضع قبل الطائفد .3وقيل :دجبل بطري مكة و و أول تهامةد.4
وما نظمم الق َّتال الكول :
تو وت َّب َشع أفنانو األرا و مقيلَشها

بذ ال َشع ِخ يَشعر جانبيم إختصالها

5

اذو العخ واد من أودية العقي من نواحي املدينة املنورة.
ومن ذلكي قول الق َّتال الكول :
يا ل تراءج بأعف عاسم اع ٌن

نكَّ و وف ْحلو ِني واس وت ْق وبل ون ذا بق ِر

6

اذو البقر واد بني أخيلة الحم حم الربذة.
وما نظمم الق َّتال الكول :
واد الدَّ وا ن خوال ًيا مل يَشور ِد

منهم
وتطايرت وع ْب ٌس
ْ
فأصبح َش
و

7

اواد الــدوا ن لعلــم واد قريــب مــن منــازل قبيلــة عــبسي ومل يســته ِد شــارح ديــوان الق َّتــال
إىل موضعم الدقي  .وجاء يف رواية ياقوت الحمو يف معجم البلدان:
عبس فأصبح خال ًيا واد ضئيدة عاف ًيا مل َشيور ِدد
دوتح َّملت ٌ

 - 1داةا ايق َّتءم ايكلي ص .81
ءد ايفت ج 9ص .083
 - 2بنلام ي
 - 3تفسا ايق ري ج  91ص .913
ج 9ص .10
 - 4ايتفسا اي ظ
 - 5داةا ايق َّتءم ايكلي ص .91
 - 6داةا ايق َّتءم ايكلي ص .50
 - 7داةا ايق َّتءم ايكلي ص .80
 - 8داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .80اي ء ا .
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8

ومنم للسليك بن السلكة:
بحمد هللا وامرف و دلّني

قضيب وتحتام
حويت النهاب من
و

1

اقضيب واد باليمن ملراد .اتحتم موضع باليمن.
ولعبدة بن الطبيب:
أال كل وعان مري عانيك يَشعت َش

وقلت لمَش يو ًما بواد َشمبايِض
َش

2

اواد مبـــايض واد يقـــع يف موضـــع يســـم مبـــايضي وإليـــم نســـبي و ـــي موضـــع وراء
الد ناء يف ديار بني سعد بن زيد مناة بن يم .ويقال لم اأبايض بالهمز .
وما نظمم عبدة بن الطبيب :
َش
بحيث يصيدَش اآلبدات ال وع وسلَّ َش

وأكوارنا بالج وو ج وو َشجوا وذة

3

اجــو َشجــواذة ي يقصــد بهــا واد ًيــا يف بــود ــيم .والجــو :مــا اتســع مــن األوديــة .ود َشجــواذة بضــم
أولم وبالذال املعجمة عف وزن فعالة موضع أراه يف بود بني يمد.4
وما نظمم حاجز بن عوف األزد :
فإما تقظ سمراء نع زائدً ا

ويب
موارد َشه بني األو وح وص و َشعل ِ

5

ا َشعليــب مــن أكــرب أوديــة املــاء العــذب يف بــود ز ـران يف تهامــة .ويشــتهر بجريــان املــاء فيــم
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:
 - 1داةا ايسلاك ي ايسلك ص .18
ل ءيد ي ايرياب ص .50
 - 2ا اا اي ية
ل ءيد ي ايرياب ص .58
 - 3ا اا اي ية
ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد ةاي ةاض ر
 - 4ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر اييك ر األبنديس ر
ت قا  :صرفا ايسقء ر 0ءءيم ايكتب يا ةي 9830هر ص .830
د ءياد ل ا ءهلاة ص .959
-5أ د
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األحص لقد سقا من العدج
واد
و

عسد
فيض الدموه بأ لم الد ِ

1

وما نظمم أل خراد الهذيل:
السوائل
َشفرو َشه اآلبا ِء يف ِ
عميم َّ

الرسين أو بطن وحلية
مذاه من ّ ّ

2

احليـــة واد يف تهامـــةي قـــال عنـــم الزمخاـــ  :دحليـــة واد بتهامـــة أعـــوه لهـــذيل وأســـفلم
لكنانةد .3ويعد ذا الواد من األودية الفاصلة بني حدود القبيلتني كنانة و ذيل.
رشا:
ولتأبَّخ إ
ومل َّا وس ِم ْع َشت ال وع ْو وص تودْ َشعو تو ون َّف ور ْت

وع وصا ِف َشري ورأيس ِم ْن وب ًوج وف وع وواي ونا

4

ابوج واد كبري حتد من أعايل جبال الحجاز وحر بنجد إىل أن يصب يف واد تربة.
وللشنفرج:
أصبحت بني جبالِ قو
َش
إذا

وبيضان ال َشقرج مل تحذريني

5

اقــو واد يقطــع الطريــ تدخلــم امليــاه وال تخــرجي و ــو منــزل للقاصــد إىل املدينــة مــن
الب ة.6
ولعمرو بن ب َّراقة الهمداين:

ي ر ءيررد ايل ا ر اييك ر

األبنديس ر

ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد ةاي ةاض ر

 - 1ءيررد
ص .999
 - 2اةسررش خلاررش اي ررل ا ايصررلءياك فرر ايلصرر اي ررءهل ص  .035ايل ررام :ررء اءررتم رر
ايبنيي ف سةامم اي ر ةايسةامم األ ءك ايت تسام يءي ء .
رررد أيرررة ءرررء ةد
اي يرررءم ةاأل كبنررر ةاي ارررءه ت قاررر :
رررةد يررر ء ررر اي خ ررر
-3
ل ررررم
اي ارررر يلبن رررر ةايتة ارررر ايقررررءه 0339م ص . .11ةابنظرررر  :اررررء ةي اي ررررة
اييلدا ج 0ص .089
 - 4داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص  .095 -098يةى :ةاد.
 - 5داةا اي بنف ى ص .91
ل م اييلدا ج 8ص .899
 - 6اء ةي اي ة
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وف وج وو بوشو ائِم طولووً َشم ِحيو

فت ِم ون الكَش َشنو ِد ِب وبطْن ضو ْيم
وع ور َش

1

اضــيم واد بــالقرب مــن مكــة املكرمــة مجــاور لجبــال ــذيلي وجــاء يف معــامل مكــة التاريخيــة
واألثريــة مــا نصــم :دالكوــ وراب :جبــال لهــذيل تجــاور وعــ ْروان مــن الشــامل ميا هــا يف َشدفــاق
وضيمي ولها شعاب بهذا االسم يأخذ ا طري بني تهامة والطائفد.2
ولصخر الغي الهذيل :
ِب ويلْ وي ول ويه ِد ِربو ْحوً ور َشج ْو وفا

إىل وع وم وريْ ون إىل وم ْي وقة

3

ــل ِب وتكْــ ورا ِر الْ َشم وث َّنــا ِة ال َّت ْح ِت َّيــ ِةي
ايليــل ويســم  :دواد الصــفراءد .4قــال الــبود الحــرل :ديولْ وي َش
الصــ ْف ورا ِء َشيطْلوــ َش وع و
وو َّ
ــف
الــو ِم .وجــا وء ِيف الــ َّن وص الَّــ ِذ وذكو ْرنوــا ِيف االْ َشعــدْ وو ِة الْق َْشصــ ووج ووكوــانو ووا ِد َّ
ف
ـم يو َشعــدْ يَش ْع ـ ور َش
ـم يولْ ويـ وـلي وو وقــدْ يَش وس ـ ومي ِم الْ وي ـ ْو وم بو ْعضَش ـ َشه ْم ووا ِد و بوــدْ ري وولوـ ْ
أو ْس ـ وفلِ ِم الَّ ـ ِذ وحَشــر ِب وبــدْ ِر ْاسـ و
ـم ويلْ ويـ وـلد .5كــام قيــل يف تحديــد موضــعم :دوجــاء ذكــر ــذا الــواد يف مــزوة بــدري بــل يف
ْاسـ َش
معركــة بــدري يف تحديــد مكــان قــريخ مــن املعركــة .وكــان واد الصــفراء يطل ـ عــف أســفلم
الذ ح ّر ببدر اسم يليلي أو واد بدر .ومل يعد يعرف اسم يليلد.6
قــال البكــر  :ديليــل :بفــتح أ ّولــمي وإســكان ثانيــمي بعــده يــاء أخــرج مفتوحــة .قــال أبــو بكــر:
الحج .وقال ال ّزبري :و واد يدفع ىف بدرد .7وقال  :دوبطن
و موقف من مواقف ّ

ء ررر ة يررر ي ّ ا ررر اي ررردابن

 - 1ررر اش اغرررب ءلةبنررر
سا ت ة ل ه ص .95
لررءيم كرر ايتء اخارر ةاألر ارر ر 9دا كرر
 - 2ءررءت يرر غارر يرر ةارر ايرريلد اي يرر
يلبن ةايتة ا ك 9113م ص .003
 -3داةا اي ذياا ج 0ص .99
ل م اييلدا ج 0ص .080
 - 4اء ةي اي ة
ايسررا َ اي َّبن َية َّارر
ل ررم ا َي َ َلررءيم ا َي ُ َغ َ اف َّارر فرر
 - 5ءررءت يرر غارر يرر ةارر ايرريلد اي يرر
ل
9110م ص .001
ك اي ك
ر 9دا ك يلبن ةايتة ا
ررد سرر ُرر َّ اب اي لررءيم األرارر فرر ايسرربن ةايسررا ر 9دا ايقلررم ايرردا
ررد يرر
-6
 يا ةي 9899هر ص .039اي ء ا  -د
ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 7ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 8ص .9011
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ررر

خضررر

اي ءهلاررر ةاإلسرررلم:

الواد

ـو يليـلي وبـني بـدر وبـني العقنقـل الكثيـب الـذ خلفتـم قـريخ .والقليـب ببـدر ـو

ىف العدوة الدّ نيا من بطن يليل إىل املدينةد.1
وقــال يف تعليقــم عــف موضــعني وردا يف البيــت الــذ نحــن بصــدد تفســري معانيــم :دوكــذلك
ـب ىف البحــر نــا .
س ـكّان الجــاري ويؤتــون باملــاء عــف فرســخني مــن واد يليــلي الــذ يصـ ّ
ـب ىف ميقــةي
الســكوين .والصــحيح أن يليــل يصـ ّ
قــال املؤلّــف أبــو عبيــد رحمــم هللاي ــذا قــول ّ
بــني ىف موضــعمد .2مــام يشــري إىل مــدج معرفــة الشــاعر
وميقــة
ّ
تصــب ىف البحــري عــف مــا ّ
باملواضع ومدج قربها وبعد ا من بعضها بعضً ا.
أمــا الزمخاــ ي فحــدد موضــع ايليــل مبــا نصــم :ديلْيــل :موضــعي وقيــل :جبــلي وقيــل :واد
بــني بــدر والعق ْنقــلد .3وقــال يــاقوت الحمــو  :دأولْ ويـ َشـل :بــالفتح ثــم الســكوني ويــاء مفتوحــةي
والم أخــرجي ويقــال :يليــلي أولــم يــاء :موضــع بــني واد ينبــع وبــني العذيبــةي والعذيبــة :قريــة
بني الجار وينبعي وثم كثيب يقال لم :كثيب يليلد.4
نوحــظ مــن خــول األمثلــة الشــعرية الســابقة يف ــذا املبحــث عنايــة الشــاعر الق َّت ـال الكــول أكــي
مــن مــريه مــن الشــعراء بــذكر مواضــع اآلبــار وأســامئهاي يف داللــة الخصــوص أكــي مــن داللــة العمــومي
ويــدل ــذا عــف أن الشــاعر الكــول كــان عــف معرفــة وإملــام مبواضــع التضــاريس الجغرافيــة يف
الباديــةي وأنــم كــان شــاع ًرا صــاحب ترحــال يف أصــقاه الباديــةي وإال ملــا كــان لديــم ــذه املعرفــة
الغزيــرة باملواضــع وأســامئها إزاء مــريه مــن أقرانــم الشــعراء الصــعاليكي مــع أن البيئــة واحــدة لــديهم
جمي ًعــاي و ــي البيئــة الصــحراويةي ويتضــح ــذا العلــم لــدج القتــال الكــول مــن خــول أشــعاره التــي
عربت عن ذلك تعب ًريا واض ًحا ويي ًحا.

ررد اييك ر

األبنديس ر

 - 1ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 9ص .000
ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 2ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 0ص .056
اي يررءم ةاأل كبنرر ةاي اررءه ت قارر  :أ ررد ءيررد
ررةد يرر ء رر ة يرر أ ررد اي خ رر
-3
ايتةاب ءةض دا ايفضال يلبن ةايتة ا ايقءه 9111م ص .008
ل م اييلدا ج 9ص .081
 - 4اء ةي اي ة
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ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد

َ -1شع َشي ـون امل و ـاء :و ــي مــن الجــذر اللغــو اعــني ومــن معانيــم يف لســان العــرب :دالعــني :عــني املــاء.
والعــني :التــي يخــرج منهــا املــاء .والعــني :ينبــوه املــاء الــذ ينبــع مــن األرض ويجــر ي والجمــع أعــني
وعيون .ويقال :مارت عني املاء .وعني الركية :مفجر مائها ومنبعهاد.1
ومــن ذلــكي قــول الشــنفرج و ــو يصــف القــوس ذات الصــناعة الجيــدةي وتعــد القــوس مــن أ ــم
األدوات الحربية وأكي ا فاعلية وجدوج يف إصابة األ داف البعيدةي فيقول:
وحمرا َشء من نبع أل اهري ٌة

وتهتف
الشجي
ترن كإرنان
َش
و

2

ويف رواية أخرج:
وصفرا َشء من نبع أل اهري ٌة

وتهتف
الشجي
ترن كإرنان
َش
و

3

فالشــاعر يســمي القــوس بلونهــاي في ــح بــذكر الصــفة ويحــذف املوصــوفي وجــاء النبــع نــا يف
سياق العموم دون تحديد مكان دقي أو اسم محدد للعني وموضعها.
وأشار بعض الشعراء إىل النبعي كام يف بيت الشنفرج:
عليم نسار ة عف خوط نوبعة وفوق
ِ
كعرقوب ال وقطوا ِة َشمدحرجِ

4

نوحــظ عنايــة الشــعراء الصــعاليك بــذكر مواضــع عيــون املــاء والقيعــان والغــدران يف أشــعار مي
وتعد ذه املواضع من أصل بيئتهمي ومن أ م موارد الحياة لديهم.
 -2البحر ومتعلقاتم واأللفاظ الدالة عليم:

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد (ءا ).
 - 2دارررةا اي ررربنف ى ص 58؛ ررررلم ررر ب دارررةا اي ررربنف ى ةالاررر ايسرررلاك يررر ايسرررلك
ةء ة ي ي َّ ا ر 9ايدا ايلءي ا 9110م ص .990
 - 3اةسش خلاش اي ل ا ايصلءياك ف ايلص اي ءهل ص .039
 - 4داةا اي بنف ى ص .83
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يعــد البحــر مــن املــوارد الطبيعيــة خــارج بيئــة الشــعراء ســكان البــواد ي لكـن ــذا ال يعنــي
عــدم معــرفتهم بــم أو رؤيــتهم لــمي فمــن طبيعــة حيــاتهم التنقــل والرتحــالي لــذلك نجــد أن عــد ًدا
مــنهم اســتعمل لفــظ البحــر يف شــعرهي إمــا ياحــة أو كنايــة باإلشــارة إىل األشــياء املتعلقــة بــالبحر
واملرتبطة بتكوينم.
وأجــد مــن توايــف البحــر بلفظــم ال ــيحي يف مــا وقفــت عليــم مــن قص ـائد الشــعراء الصــعاليكي يف
قول قيس بن الحدادية:
فام زلت تحت السرت حت كأنني من الحر ذو طمرين يف البحر كاره

1

وما نظمم:
فام البحر يجر بالسفني إذا مدا بأجود سي ًبا منم يف كل محفل

2

وما ورد عند حاجز بن عوف األزد موافًا لفظ البحر كعومة جغرافية للداللة عف املكان:
عشية بني الجرف والبحر من بعر

أال ل أل ذات القوئد ف ّريت

3

رشا يصف توطم أمواج البحر و يجانم:
وما نظمم تأبَّخ إ
إذا فاض منم ٌ
أول و
جاد آخ َشر

يجم جموم البحر و
طال عبابم

4

وما نظمـم عمـرو بـن ب َّراقـة الهمـداين يف صـورة شـعرية ممتـدة عـف ثوثـة أبيـات يصـف فيهـا البحـر
و يجانــم وخــوف املــوح مــن تيــارهي ثــم وصــف الســفينة التــي تش ـ عبــاب املــاء املــالح األجــاجي
حيث قال:
أال ل للهموم من انفرا ِج
يش املا وء كلكلها مل إحا

ل
 - 1ءتم صءي ايضء
ل
 - 2ءتم صءي ايضء
د ءياد ل ا
-3أ د
 - 4داةا تشير ّ ا ةأخيء ه

ركوب البح ِر نا ِج
و ل يل من ِ
عف ثبج من امللحِ األَشجا ِج

اس ي اي دادا ص .090
اس ي اي دادا ص .095
ءهلاة ص .966
ص .10
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نعاج ير ني إىل نعا ِج
ٌ

كأنَّ قواذف الت َّيار فيها

1

ويف وصف السفينة لصخر الغي الهذيل:
كأنَّ تواليم باملو سفائن أعجم مايح ون ريفا

2

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
تضمنت عن ين اثنني خارج بيئتمك األول البحري والثاين تجارة األعاجم.
كـــام واـــف بعـــض الشـــعراء متعلقـــات البحـــر يف صـــور م الشـــعرية عـــف ســـبيل الكنايـــةي
كتــوايفهم اكفــة الحابــل أ ك شــبكة صــيد الســمكي ويطل ـ الشــعراء ــذا الوصــف يف ســياق املثــل
لكــل مــن علقــت يــداه ووقــع يف الاــ ي و ــي صــورة مــن خــارج بيئــة الشــعراء الــذ ســكنوا
البواد  .ومن ذلكي ما نظمم عبدة بن الطبيب:
تداركت عبدهللا قد ّثل عرشم وقد علقت يف كفة الحابل اليد

3

وللق َّتال الكول يف املعن نفسم:
كأن بود هللا و ي عريضة

عف الخائف املطلوب كفة حابل

4

الكفة :حبالة الصيد أو الشبكة .الحابل :الذ ينصب الحبالة.
واســتطاه الشــعراء توايــف لفــظ البحــر يف دالالت الفخــر واملــدحي ومــن ذلــكي مــا نظمــم الشــاعر
قيس بن الحدادية:
فام البحر يجر بالسفني إذا مدا بأجود سي ًبا منم يف كل محفل

5

حيــث إنــم يســب صــفات الكــرم عــف املمــدوحي بــل إنــم يقــارن بــني كرمــم وســخائم وكــرم وســخاء
البحري فيجد ممدو ًحا أجود وأكرم من البحر .ومن ذلكي بيت الق َّتال الكول:

ء ررر ة يررر ي ّ ا ررر اي ررردابن

 - 1ررر اش اغرررب ءلةبنررر
سا ت ة ل ه ص .13
 - 2اةسش خلاش اي ل ا ايصلءياك ف ايلص اي ءهل ص .030
ل ءيد ي ايرياب ص .09
 - 3ا اا اي ية
 - 4داةا ايق َّتءم ايكلي ص .11
ل اس ي اي دادا ص .095
 - 5ءتم صءي ايضء
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ررر

خضررر

اي ءهلاررر ةاإلسرررلم:

إن البحور ترج لهن رشائعا

بح ًرا تنازعم البحور د

1

حيــث واّــف الشــاعر البحــر يف ســياق مــدح الكــرم والســخاء عــف املمــدوحي وقــال ــذا البيــت مــن
قصيدة طويلة مدح بها عبدهللا بن حنظلة الكول.
الحظنــا مــن األمثلــة الســابقة أن اســتعامل الشــعراء للبحــر ومتعلقاتــم وتوايفهــا يف الشــعر واردة
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 أف ـ رؤيــتهم إزاء
توايــف عنــاي الطبيعــة بأشــكالها املختلفــة حتــ التــي تعــد بعيــدة عــن مــرأج عيــنهمي لكــن
خصوصــا أن حــدود الباديــة العربيــة
إدراجهــا ضــمن القصــائد يشــري إىل رؤيــتهم لهــا وزيــارة أماكنهــاي
ً
تنتهــي عنــد حــدود البحــار والخلجــاني ويتضـــح ذلــك مــن الرســوم الجغرافيــة املحــددة لهـــذه
املنطقة.
 -3اآلبــار ومتعلقاتهــا :جــاء يف لســان العــرب يف معن ـ البــح مــا نصــم :دبــأر :البــح :القليــبي أنث ـ ي
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
حـد بعضـها بعضً ــاك أبـؤر :جمـع قلــة للبـح .ومـد بعضــها بعضً ـا :ـو أن ميا هــا تجتمـع يف واحــدة
كميــاه القنــاةي و ــي البــحةي وحافر ــا :األبــاري مقلــوب ومل يســمع عــف وجهــمك ويف التهــذيب:
وحافر ــا بــأآرك ويقــال :أبــارك وقــد بــأرت ب ـ ًحا وبأر ــا يبأر ــا وابتأر ــا :حفر ــا .أبــو زيــد :بــأرت
أبأر بأ ًرا حفرت بؤرة يطبخ فيهاي و ي اإلرةد.2
يغلــب عــف توايــف اآلبــار يف شــعر الصــعاليك حضــور داللــة التخصــيص دون داللــة التعمــيمي
كام فيام نظمم الشاعر عبدة بن الطبيب:
رس وسعلو
وو وحلَّ ْت َشمبي ًنا أو ورمادانو َشدونوها إكا ٌم وقيعانٌ من ال و

 - 1داةا ايق َّتءم ايكلي ص .61
 - 2اي بنظة يسء ايل ب ءد (يش ).
ل ءيد ي ايرياب ص .55
 - 3ا اا اي ية
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3

امبـــني قـــال البكـــر  :دمبـــني :بـــح معروفـــة و ـــي مـــن ميـــا هم املشـــهورة .1وقـــال يـــاقوت
الحمــو  :د َشم ِب ـ ٌني :بالضــم ثــم الكرســي وآخــره نــوني مــن أبــان المــء يبــني فهــو مبــني أ ك اــا ر:
ثــم عــرب :جفــر يف
اســم موضــعد .2ورمــادان :قــال يــاقوت الحمــو  :د ور ومــادانَش  :تثنيــة رمــاد ّ
الطري لبني املرقع من بني عبد هللا بن مطفان عند القصيمد.3
نوحــظ تركيــز الشــاعر عــف تخصــيص املوضــع بــذكر تســميتم الحقيقيــةي باإلضــافة إىل اإلشــارة
إىل موضــع آخــر يوضــح مكــان البــح باســتعامل حــرف العطــف اأو يف إشــارة إىل قــرب جفــر
رمادان من بح مبنيي و ي إشارة ذكية أحسن الشاعر توايفها.
وللق َّتال الكول :
جام و وممرة وبحِ َشذريَّات بهن وجن َشني
هللا ما بني ال ور ِ
سق َش

4

ابــح ذريــات بــح مــاء مشــهور بــني الرجــام وممــرةي ووصــفم بــالجنني أ ك أن ــذا البــح مســترتة
يف موقعهــا الــذ وصــفم .والرجــام كــام قــال البكــر  :دال ّرجــام بكرســ أ ّولــمي وبــامليم ىف آخــره:
جبــل مــذكور محــدد ىف رســم ح ّيــةد .5وقــال الزمخاــ  :دالرجــام :جبــل طويــل أحمــر لــم ردا ٌة
يف أعراضــمد .6ودقــال العــامر  :الرجــام ضــبات حمــر يف بودنــا نســميها الرجــام وليســت بجبــل
واحــدد .7وقــال نــور الــدين الســمهود  :دالرجــام :ككتــابي جبــل مســتطيل أحمــر عــف ثوثــة
عاـ مــيوً مــن حيــة عــف طريـ أ ــل أضــا ي ويف مربيــم مــاء عــذب يقــال لــم الرجــامي ولــيس
بينم وبني طخفة إال طري ثنيةي ويف أعراضم نزل جيخ أل بكر أيام الردةد.8

ررد اييك ر

األبنديس ر

 - 1ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 0ص .830
ل رررم اييلررردا ج 5ص  .50ةابنظررر  :ايررر ررر ءمم ايقرالررر اييغرررداد
 - 2ارررء ةي اي رررة
اصد اارلع ءلا أس ء األ كبن ةاييقءع ج 0ص .9006
ل م اييلدا ج  0ص .66
 - 3اء ةي اي ة
 - 4داةا ايق َّتءم ايكلي ص .19
ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 5ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 0ص .601
اي يءم ةاأل كبن ةاي اءه ص .953
ةد ي ء ة ي أ د اي خ
-6
ل م اييلدا ج 0ص .09
 - 7اء ةي اي ة
 - 8ءلرر يرر ءيررد يرر أ ررد اي سرربن اي ررءفل بنررة ايرردا أيررة اي سرر ايسرر ةد ةفررء
ايةفء يشخيء دا اي صرفا ر 9دا ايكتب ايلل ا يا ةي 9891هر ج 8ص .91
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ل ررم ررء اس رتل م ر أس ر ء ايرريلد

ويف رواية ثانية للبيت نفسم:
هللا ما بني الشّ طونِ و وم ْم ورة
سق َش

ضب ودثني
وبح دريرات و َش ِ

1

ـم ثانيــمي عــف بنــاء فعــول :بــح مــذكورة ىف رســم حيَّ ـةد.2
االشــطون دالشّ ــطون :بفــتح أ ّولــمي وضـ ّ
وقيل :دالشـطون :بـح بناحيـة شـعرد .3ودشـعر :جبـل عظـيم يف ناحيـة الوضـحي وعنـده مـاء يقـال لـم
الشــطوند .4ومنــم  :ددار ســعري و ــي لبنــي وقــاص مــن بنــي أل بكــر بــن كــوبي وبهــا الشــطوني
و ي ب ٌح زورا ٌء يستق

منها بشطننيي أ ك بحبلنيد.5

أمــا اممــرة فقــال ابــن الفقيــم فيهــا :دممــرة :مــن أعــامل املدينــة عــف طريـ نجــد أمزا ــا النبــي -
صـف هللا عليـم وســلم -عكّاشـة بــن محصـند .6وقــال ابـن شـامئل :دممــرة :منهـل مــن منا ـل طريـ
مكــةي فصــل مــا بــني تهامــة ونجــدد .7وقــال الســمهود  :دممــرة :وســامه ابــن ســعد اممــر مــرزوق
8
ـي وم وحطَّ ـ ٌة ِمـ ْن وم وحطَّـ ِ
ـات
بغــري ــاءي قــال :و ــو مــاء لبنــي أســدد  .وقــال الــبود الحــرل :دممــرة ِ :ـ و

ـرية ووالْ َشم ْس ـلِ ِح شو ـ وـام ول
الاــ ِق َّي ِة لِ ـ ووا ِد الْ وع ِقي ـ ِ ِح ـ وني وحَشــر وبـ ْ و
الْ وح ـ و
ـني َشعشو ـ ْ و
ـي وق ـ ِدحًا وعـ وـف الضو ـ َّف ِة َّ ْ
اج الْ ِع ورا ِقـ و
رش ِق وي ومكَّ وة وع وف ِس وت وم ورا ِح ولد.9
وْ

 - 1داةا ايق َّتءم ايكلي ص .10
ل ررم ررء اسررتل م ر أس ر ء ايرريلد
ررد اييك ر األبنديس ر
 - 2ءيررد ي ر ءيررد ايل ا ر ي ر
ةاي ةاض ج 1ص .191
 - 3ءلررر يررر ءيرررد يررر أ رررد اي سررربن اي رررءفل ايسررر ةد ةفرررء ايةفرررء يشخيرررء دا
اي صرفا ر 9دا ايكتب ايلل ا يا ةي 9891هر ج 8ص .11
 - 4ءلررر يررر ءيرررد يررر أ رررد اي سررربن اي رررءفل ايسررر ةد ةفرررء ايةفرررء يشخيرررء دا
اي صرفا ج 0ص .003
 - 5اء ةي ي ءيد اي ة اي ة ايخ م ةايدأم يا ايدة ةايدا اي ةايدا .95/9
رررد يررر إسررر ء اي ررردابن اي لررر ةش يرررءي ايفقاررر اييلررردا ت قاررر  :اةسرررش
 - 6أ رررد يررر
اي ءد ر 9ءءيم ايكتب يا ةي 9116م ص .18
اصرررد ااررررلع ءلرررا أسررر ء األ كبنررر ةاييقرررءع ج 0ص
 - 7ايررر ررر ءمم ايقرالررر اييغرررداد
.9339
 - 8بنة ايدا أية اي س ايس ةد ةفء ايةفء يشخيء دا اي صرفا ج 8ص .905
ايسررا َ اي َّبن َية َّارر
ل ررم ا َي َ َلررءيم ا َي ُ َغ َ اف َّارر فرر
 - 9ءررءت يرر غارر يرر ةارر ايرريلد اي يرر
ل
ص .001
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ابــح دري ـرات قــال يــاقوت الحمــو  :دبــح دري ـرات :ــو بــح مــاء يف موضــع يقــال لــم َشد ور ْي ـراتد.1
وادثني كـام قـال يـاقوت الحمـو  :د ودثِـ ٌني :بفـتح أولـمي وكرسـ ثانيـمي ويـاء مثنـاة مـن تحـتي وآخـره
نون :اسم جبلي يقال :دثّن الطائر تدثي ًناد.2
حيــث يــدعو الشــاعر بالســقيا مــن حــدود قبيلــة بنــي كــوب االشــطون إىل حــدود قبيلــة بنــي أســد
اممـــرة إىل املوضـــع الـــذ يتضـــمن بـــح دريـــرات إىل املوضـــع الـــذ فيـــم جبـــل دثـــنيي و ـــذان
املوضــعان يف شــبم الجزيــرة العربيــةي بيــد أنــم مل يــذكر املؤرخــون تحديــدً ا دقي ًقــا ملوضــعيهام فــيام
وقفت عليم من مصادر.
ومن داللة التخصيص ما نظمم الق َّتال الكول:
ب وخطْ وم وة أو القيتهم باملناسك

لحي من عقيل لقيتهم
لعمر
ة

3

رشاب :دبــح خطمــة :مــن آبــار املدينــة التــي ال تعــرف جهتهــاي وإرــا ــي يف
ا وخطْ ومــة قــال ابــن َّ
مســاكن بنــي خطمــة مــن األوسي وكــانوا يســكنون العــوايل مــن املدينــةد .4وقــال يــاقوت الحمــو :
د وخطْ ومــ َشة :بفــتح أولــمي وتســكني ثانيــم :موضــع يف أعــف املدينــة ...و وخطْمــ َشة :جبــل يصــب رأســم يف
واد أوعــال وواد القــرجي كــذا قــال ابــن الحائــكد .5ورمبــا أن الشــاعر ال يقصــد بقولــم ابخطمــة
البــح التــي أرشنــا إليهــاي وإرــا يقصــد املوضــع الــذ يتضــمن البــح املســم باســم املوضــع ابــح
خطمــة ي بيــد أن مــا يــرجح تأويــل مــا ذ بنــا إليــم يف أن الـراجح أن يكــون التقـ بــبعض بنــي عقيــل
عنــد بــح موضــع خطمــة حيــث املشــهور أن اللقــاءات كانــت تــتم يف مواضــع امليــاهي ألن ــذه
خصوصا يف البواد .
املواضع تعد عومات مميزة للمنطقة
ً
كــام أل بعــض الشــعراء عــف ذكــر املوضــع الجغـرايف الــذ يتضــمن آبــار امليــاه ومــدرانهاي كــام يف
قولم الق َّتال الكول:

ل
 - 1اء ةي اي ة
ل
 - 2اء ةي اي ة
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي
د س
دي
-4
ل
 - 5اء ةي اي ة

ج 0ص .858
ج 0ص .801

م اييلدا
م اييلدا
ص .99
ُ َّ اب اي لءيم األرا ف ايسبن ةايسا
م اييلدا ج 0ص .091
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ص .80

رس
والع ِمن وحوىل ال َّرداه كأنَّها
َش
طو َش
نواعم من وم َّرانو أو وق ور ا ال َشب ْ َش

1

ام ـ َّران قريــة م َّنــاء كثــرية العيــون واآلبــار والنخيــل وامل ـزاره و ــي عــف طري ـ الب ــة لبنــي
ول.
تجــدر اإلشــارة إىل أننــا وجــدنا بعــض الشــعراء يوافــون مفــردات البيئــة الصــحراوية املتعلقــة
باآلبــار يف شــعر مي حيــث إن لكبــار مكانــة مهمــة يف حيــاة البــداوة يف شــبم الجزيــرة العربيــةي
فعليهــا يقــوم معاشــهم يف ســنوات القحــخ والجفــاف .ومــن أبــرز أمثلــة التوايــف مــا نظمــم
حاجز بن عوف األزد :
الدمع يخضلني و
كأين
فبات
و
َش

َش
تقيت بريطتي مرل محالمْ

2

يخضــلني :يرشــنيي تقيــت :اتقيــتي الريطــة :ثــوب لــني مــن قطعــة واحــدةي مــرب :دلــوي املحالــة:
البكــرة التــي يتحــر عليهــا حبــل الــدلو الــذ يكــون يف بــح املــاء .حيــث اســتفاد الشــاعر مــن
متعلقات اآلبار ووافها يف شعره توايفًا دقيقًا ومتق ًنا.
-8

النــدج :و ــو لغــة مــن الجــذر اللغــو انــد ومــن معانيــم يف لســان العــرب :دالنــدج :البلــل.
والنــدج :مــا يســقخ بالليــلي والجمــع أنــداء وأنديــةي عــف مــري قيــاس .ونــدج األرض :نــداوتها وبللهــا.
وأرض نديــةي عــف فعلــة بكرس ـ 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
نـدي مثــال تعــب فهـو تعــب .وأنديتــم أنـا ونديتــم أيضــا تنديـة .ومــا نــديني منـم حء أ ك نــالنيي ومــا
نديت منم شي ًئا أ ك ما أصبت وال علمتد.3
ومن ذلكي للق َّتال الكول:

 - 1داةا ايق َّتءم ايكلي ص .81
د ءياد ل ا ءهلاة ص .919
-2أ د
 - 3اي بنظة يسء ايل ب ءد (بند ).
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وما روض ٌة بال وحزنِ قف ٌر وم َشجود ٌة

حج ال َّندج ريحانَشها وصبي َشبها

1

ومنــم مــا نظمــم أبــو صــخر الهــذيل يف وصــف إحــدج الريــاضي حيــث جــاء عــف ذكــر انجــاء ال ـدلو
رشا والق َّتــال الكــولي مــام يؤكــد لنــا أن النجــاء مقرتنــة باملرحلــة الزمنيــة
كــام فعــل الشــاعران تــأبخ إ
املسامة الدلوي و و دكوكبان مضيئان أحد ام شاميل واآلخر جنولد.2
فام روض ٌة بال وح ِزم طا ر َشة َّ
اليج

وولو ْت وها انجاء الدَّ لـو بعدو األبار ِد

حج َشخ وزا وما ا ال َّندو ج وع ورا ور ا

رس ووا ِر ِد
ب وعل وياء مل َشيؤثر بها وج َش

3

فهــو يصــف روضــة يف مكــان َشماــف أصــابها مطــر الــويل -و ــو النــوه الثــاين مــن مراتــب املطــر بعــد
الوســمي -مــن الســحاب املســم االنجــاء املتعل ـ بــزمن نــوء الــدلوي و ــو يريــد االــدلو املــؤخر
ألن وقتــم بعــد ذ ــاب الــربدي وكــذلك أصــاب النــدج شــجر ا وخزاما ــا بعــد الــويلي و ــي مبنطقــة
لـم يسمع بها صوت أحد.
نوحــظ الشــبم بــني مــا نظمــم الق َّتــال الكــول وأبــو صــخر الهــذيلي حيــث إن األول أشــار إىل أن النــدج
حج الريحاني واستعمل الثاين الفعل نفسم يف حج الخزام والعرار.
وت َّنــوه الشــعراء بــني اســتعامل االســم ال ــيح للنــدجي أو اإلشــارة إليــم بلفــظ االطـ ّـل ي ومــن ذلــكي
لقيس بن الحدادية:

 - 1داةا ايق َّتءم ايكلي ص .09
ررةد ايق ةابنرر ء ءمررب اي خلة ررءي ةغ امررب اي ة ررةداي ا  .ر
ررد يرر
 - 2ك اررء يرر
ريل ايتقدم ص د.ي ص .81
أ لء اي ذياا ج 0ص .100
 - 3اي س ي اي سا ايسك
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إذا اشتدّ إر ا َشم ال َّندج فهو سا ِق ٌخ وخ ٌ
تصبب
الرب َشج ِد امل َش ِ
ضول كظوه ِر َش

1

وألل الخ ّراد الهذيل:
ونو ْعل كأشو ِء السامىن نبذتَشها

خوف ندً ج من آخر الليل أو ر ِم
و

2

رشا يف املعن نفسم :
ولتأبَّخ إ
السبت ط َّل ًة
َش
طرحت لمَش نو ْعوً من َّ

مخضل
و
خوف ندً ج من آخر الليل

3

وللشنفرج يف استدعاء توايف لفظ الندج :
ف
مامميل يخَّش عيلها
َش
تعسفت منم بعدما سقخ ال َّندج
املتعس َش
و
َّ

4

وأمــا توايــف النــدج مــن خــول أســامئم األخــرج أو صــفاتمي فقــد اســتعمل الشــعراء الصــعاليك
االطل يف اإلشارة إىل الندجي ومن ذلكي للشنفرج:
َّ
بريحانة ريحت عشا ًء وطَشل َِّت

فبتنا كأن البيت حجر فوقنا

5

رشا يف الفخر:
ولتأ َّبخ إ
طل فيم سامر وال جادا
ما َّ

أنا الذ نكح الغيون يف بلد

6

فعــف الــرمم مــن أن ســياق البيــت جــاء يف الفخــري جــاء اســتعامل االطَّـ وـل يف ســياق ســلبيي حيــث
يذكر الشاعر أرضً ا قف ًرا ال ماء فيها وال مطر.

ل اس ي اي دادا ص .035
 - 1ءتم صءي ايضء
 - 2اةسررررش خلاررررش اي ررررل ا ايصررررلءياك فرررر ايلصرررر اي ررررءهل
ايضلاش ايسءك ايلا .
 - 3داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .915
 - 4داةا اي بنف ى ص .55
 - 5داةا اي بنف ى ص  .08رلي :أصءي ء ايرم ةهة ايبندى.
 - 6داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .99
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ص  .006ايرررر هم :اي ررررر

ويف جانــب آخــر فقــد جــاء توايــف النــدج داللــة عــف الكــرم والســخاءي ونوحــظ يف ــذا
االســتعامل أنــم تضــمن تطــو ًرا دالل إيــا يف تحــول مفــردة اقـرتان الكــف بالنــدج مــن املعنـ اللغــو إىل
املعن الداليلي ومن ذلكي للشنفرج:
يابس الجنبني من مري بؤس
َش

شهم ّ
مدل
وند الكفَّني ٌ

1

وللشنفرج يف سياق الفخر واملدح:
ذكت الشّ عرج فرب ٌد وطول

شامس يف ال َشق ور ح َّت إذا ما
ٌ

2

ـف تشــري إىل بلــل
تجــدر اإلشــارة نــا إىل أن الداللــة املركزيــة للرتكيــب اللغــو انــد الكـ و
الكـــف بقطـــرات املـــاء الصـــغريةي و ـــي داللـــة لغويـــةي بيـــد أن الداللـــة الهامشـــية تشـــري إىل أن
اســـتعامل ـــذا الرتكيـــب ال يكـــون إال يف ســـياق مـــدح الكـــرم والســـخاء .مـــام يجعلنـــا نوحـــظ أن
الداللــة الهامشــية تفوقــت عــف الداللــة املركزيــة وأصــبحت أكــي شــيو ًعا منهــا .و ــذا مــا ســنتناولم
بالتفصيل يف الفصل الثالث من ذه الدراسة.

 - 1داةا اي بنف ى ص .16
 - 2داةا اي بنف ى ص .16-15
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الفصل الثالث
األلفاظ املتصلة باملاء ودالالتها
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مدخل
خصوصــا يف البيئــة الجافــةي ومــن ذلــكي
تــزداد أ ميــة عن ـ املــاء كلــام كــان شــحي ًحا نــاد ًراي
ً
بيئــة الباديــة العربيــة قبــل أن تتــوفر فيهــا اآلبــار االرتوازيــة وقنــوات امليــاه الصــالحة للاــب .وتعــود
عناية الشعراء الصعاليك بعن

املاء إىل سببني اثنني:

 -0أ مية املاء لكونم قوام العناي املكونة للحياة.
خصوصـــا مـــع عـــدم اســـتقرار الشـــعراء
 -7نـــدرة املـــاء بســـبب طبيعـــة البيئـــة الجافـــةي
ً
الصــعاليك يف موضــع واحــدي وتــنقلهم الــدائم يف البــواد ي مــام يجعــل عن ــ املــاء
مهام لوستقرار اآلين لدج موارده.
عاموً إ
اســـتعمل العـــرب قـــدحًا ألفااًـــا مختلفـــة لتشـــارة إىل املـــاء وصـــفاتم وأحوالـــم العلويـــة
وخصوصــا األفعــال املتعلقــة باســتعامل املــاء يف الاــب أو جريانــمي فخصصــوا لكــل حــال
واألرضــيةي
ً
لفظًــا ممي ـ ًزا يــدل عليــمي واســتعمل الشــعراء ــذه األلفــاظ يف مواضــع متفرقــة يف قصــائد مي و ــو
مــا ســنتناولم يف ــذا الفصــل بــالوقوف عــف أ ــم االشــتقاقات اللغويــة أللفــاظ املــاء ودالالتهــا يف
شعر الصعاليك.
ذكـــر الثعـــالبي يف كتابـــم افقـــم اللغـــة يف فصـــل :اتقســـيم خـــروج املـــاء وســـيونم مـــن
ـاضي
ـبجسي مــن النهــر :فـ و
أماكنــم ي مــا نصــم :دمــن الســحاب :سـ َّ
ـحي مــن الينبــوه :نبـ وـعي مــن ال وح وجــر :انـ و
ِ
انســكبي مــن املــذاكريِ:
رشــحي مــن العــنيِ:
وكــفي مــن القربــ ِة :وبي مــن اإلنــا ِءي
الســقف:
مــن
و
و
و
ثعد.1
و
نطفي من الجرحَِّ :
وفــيام يــأيت نتنــاول تحليــل أبــرز الشــوا د الشــعرية لــدج مــا وقفــت عليــم مــن قصــائد
الشــعراء الصــعاليك التــي تضــمنت األلفــاظ املتصــلة باملــاء ومــدج موءمتهــا للداللــة والتأويــلي
إضــافة إىل إلقــاء الضــوء عــف أوجــم التطــور الــداليل أللفــاظ املــاء بحســب الســياقات التــي وردت
فيها وذلك يف مبحثني اثنني.

 - 1ءيداي لك ي

د ايرلءيي

فق ايلغ ةأس ا ايل يا
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املبحث األول :االشتقاقات املتصلة باملاء ودالالتها
وفيــم نتنــاول أبــرز االشــتقاقات اللغويــة أللفــاظ املــاء وكيفيــة توايــف الشــعراء لهــذه
االشـــتقاقات يف شـــعر مي ومـــدج تـــوفيقهم يف توايفهـــا ومطابقتهـــا للمعنـــ ي ونبـــدأ أوالً بلفـــظ
االاب عف النحو اآليت:
رشب
َش
الاــب :وتحديــده لغــة يف لســان العــرب :دالاــب :مصــدر
-0
أرشب رش ًبــا .ابــن ســ ويده :و
رشبــت َش
ْ
ـم مل ـا يَشاــب.
ـوب نفســمَّ .
اب :اسـ ٌ
والاــ َش
ــب :املاـ َش
ا َش
ا َش
ــب :رشيع ـ َشة النهــري وامل و و
املــاء ومــريه َشرشبًــا .وامل و ْ و
رشب .واملــاء الاــوب والاــيب :الــذ
اــب .والاــوب :مــا َش ِ
وكــل حء ال َشحض ـ فإنــم يقــال فيــم :يَش و
بــني العــذب وامللــحي وقيــل :الاــوب :الــذ فيــم حء مــن عذوبــةي وقــد ياــبم النــاس عــف مــا فيــم.
والاــيب :دونــم يف العذوبــةي ولــيس ياــبم النــاس إال عنــد حورة ي وقــد تاــبم البهــائمك وقيــل:
الايب العذبك وقيل :املاء الاوب الذ يَشابد.1
وجــاء لفــظ الاــب عنــد الشــعراء الصــعاليك يف مواضــع ســياقية متنوعــةي فتعل ـ الاــب
باملــاء حي ًنــاي وبــالخمر حي ًنــاي وبالــدم حي ًنــاي وعــف ســبيل الكنايــة أحيانًــا كثــرية .ثــم إن توايــف
الشــعراء للفعــل ارشب ومشــتقاتم جــاء مواف ًق ـا للســياق الن" ـ الــذ وردت فيــمي ســواء مــن حيــث
الســبك العــروىل واختيــار األلفــاظ املناســبة إلقامــة الــوزن الشــعر ي أو مــن موافقــة االســتعامل
للداللة والتأويل.
فمــن أبــرز مواضــع اســتعامل املصــدر امليمــي اماــب فإنهــا جــاءت متعلقــة باملــاء الحقيقــي فــيام
نظمــم الشــاعر الشــنفرج و ــو يصــف خطــورة وروده عــف بعــض مواضــع املــاء الصــالح للاــب
فقال ما نصم:

 - 1اي

بنظة

يسء ايل ب

ءد (

ب).
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وإن َِّك لو تدري ون أنْ َشر َّب وماب

ف
ومخَشوف كدو ا ِء
ِ
البطن أو َش وو أخ وو َش

1

اســتعمل الشــاعر اماــب عــف وزن امفعــل و ــي نفســها عــف وزن اموضــع ي وداللــة اســتعامل
ــذا االشــتقاق اللغــو دون مــريه يف اإلشــارة إىل موضــع مــاء الاــب يف الباديــةي أن االشــتقاق
اماب مصدر ميمي مصا من الفعل الثو ارشب ي ويصح أن يحمل داللة عف املكان.
واملاــب الــذ يقصــده الشــاعر ــو مــورد املــاء االغــدير وقــد أســامه ما ـبًا يف داللــة أنــم مــن
الغــدران أو العيــون الصــالحة للاــبي ولــذلك فــإن الحصــول عــف ــذا املــاء يف البيئــة الجافــة يكــون
أمـ ًرا عسـريًا لرمبــة الكثــريين باالســتحواذ عليــم وامتوكــم .وتظــل الخشــية موزمــة كــل مــن تســول لــم
نفســم بالــدنو مــن موضــع مــاء الاــبي وكــأن ــذا الخــوف والقل ـ أشــبم بــالخوف مــن داء الــبطني
الــذ كــان معرو ًفــا يف تلــك الفــرتة بأنــم وبــاء ال شــفاء منــمي وأن املصــاب بــم لــن ينجــو ولــن يعــيخ
طــويوً فيكــون املــوت محق ًقــاي وكــذلك األمــر ملــن يــرد مــدير املــاء فإنــم متــيقن مــن موتــم تــيقن
مريض داء البطن من ذلكي بل أشد خوفًا منم.
ويف بيــت الح ـ يســتمر ــذا القل ـ عنــد الشــاعر الشــنفرج فيظهــر خشــيتم بــأن يكــون موتــم لــدج
مغامرتم يف ِو ْر ِد أحد عيون املاءي حيث يقول:
أخَّش لدج الا ِب القليلِ امل َشن وز ِف

حتفي يف التي
ألعلم أنَّ
إين َش
و

2

ثم إن الشـاعر أعـاد تأكيـد الخطـر الـذ يحمـل موضـع املـاء الـذ أشـار إليـم باملصـدر ااملاـب يف
البيــت الســاب ي لكنــم اســتعمل نــا مصــد ًرا آخــر للداللــة عليــم االاــب ي والداللــة التــي يحملهــا
بــني يف البيــت األول املوضــع وخطورتــمي وأاهــر يف البيــت الثــاين خشــيتم
ــذا املصــدر أن الشــاعر ّ
من أن حوت عف حافة املاب من أجل رشبة ماء قليلة.

 - 1داةا اي بنف ى ص .58
 - 2داةا اي بنف ى ص .56
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إن إيار الشــاعر وتأكيــده عــف موضــع الخطــورة يف ورود مــاء الاــب يــدل عــف نــدرة مــدران
املــاء الصــالحة للاــب يف بيئتــمي ولعــل ــذا يشــري إىل أن األعــوام كانــت وقتئــذ قاحلــة بشــكل
شديد.
وتجـــدر اإلشـــارة إىل أن الشـــاعر الســـليك بـــن الســـلكة اســـتعمل جمـــع الاـــب عـــف ارشوب يف
قولم:
وقلت لم خَشذ جم ًة ِحمري َّي ًة
َش

رشوب
وأ وً وال يبعد عليكو
َش

1

بيــنام اكتف ـ الشــنفرج يف الميتــم باســتعامل الفعــل اتاــب ملــا صــور عتــم يف العــدو والوصــول
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:
وتاب آسا ِر ال وقطا الكَشدْ ور بعدما
َش

تصلص َشل
و و ْت وق ور ًبا أحشاؤ ا تو و

2

اتاــب يف توايــف منطقــي للفعــل يف ســياق البيــت الشــعر
فاســتعمل الشــاعر الفعــل املضــاره
َش
دون الحاجة إىل التوعب باألوزان واإلتيان باشتقاقات أخرج إلبراز لغة البيت.
ـج الاــاب والمــء
ـج :مـ َّ
ـج  :د وم وجـ و
 -7املوــج :ورد معنا ــا يف لســان العــرب تحــت الجــذر اللغــو ا وم وجـ و
ومــج بريقــم حجــمَش  :إذا لفظــم.
وخــص بعضــهم بــم املــاءي
ــج بــم :رمــاه.
َّ
مــن ِف ْيــ ِم حجــمَش م إجــا و وم َّ
َّ
ـاج :حــج ري وقــمَش وال يســتطيع حبســمَش مــن كــيه .ومــا
وار َّجــت نَشقط ـ ٌة مــن القلــم :تورشَّ شــت .وشــيخٌ مـ ة
بقــي يف اإلنــاء إال م َّج ـ ٌة أ  :قــدر مــا َشحوــج .واملجــاج :مــا م َّجــمَش مــن ِف ْي ـ ِم ...واملجاجــة :الري ـ الــذ
جــم مــن فيــك .ومجاجــة المــء :عصــارتم .ومجــاج الج ـراد :لَشعابــم .ومجــاج فــم الجاريــة :ريقهــا.
ومجاج العنب :ما سال من عصريهد.3

 - 1رلم ب داةا اي بنف ى ةالا ايسلاك ي ايسلك ةء ة ي ي ا
 - 2اةسش خلاش اي ل ا ايصلءياك ف ايلص اي ءهل ص .85
 - 3اي بنظة يسء ايل ب ءد ( َ َ َج).
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ص .19

املــج أن يكــون للــامءي وقــد اســتعملم الق َّتــال الكــول بهــذا املعنــ ال ــيح يف
األصــل يف و
قولم:
وما روض ٌة بال وحزنِ قف ٌر وم َشجود ٌة

حج ال َّندج ريحانَشها وصبي َشبها

1

يعــد النــدج مــن متعلقــات املــاء العتبــاره جــز ًءا منــمي والرتباطــم يف تكوينــم بقط ـرات املــاءي
ـج واالنــدج جــاء متواف ًقــا مــع الســياقي حيــث إن املــج يف
كــام أن التوايــف لكــل مــن الفعــل امـ َّ
صـب املــاء عـف دفعـاتي أو بقــدر محـدد يكـون بقطـرات أو مب َّجـات قليلـةي ولهـذا فــإن
اللغـة يعنـي َّ
قطــرات النــدج يوافقهــا املــج دون مــريه .فالشــاعر يصــور كيــف أن النــدج العــال بــأوراق نبــات
الريحان ينصب عنها وكأن الريحان حج ذا الندج عن أوراقم.
للمـــج املقـــرتن باملـــاء يف معظـــم
وتجـــاوز بعـــض الشـــعراء املعنـــ اللغـــو الشـــائع
و
اســتعامالتمي ووافــوه يف اســتعامالت دالليــة أخــرج خاصــة بالســوائل مــن مــري املــاءي كــام فــيام نظمــم
الشاعر الشنفرج فيامدة سائلة مغايرة ا ًما للامءي و و السمي فقال يف ذلك ما نصم:
و ج عف أقطا ِر ا َشس َّم أوسو ِد

فطو ْع ون َشة ِخلس ِمنكَش َشم قد تورك َشتها

2

ـتامي فيجــيء
حيــث إن مــن خــواص املــاء وأساســياتم أنــم قــوام الحيــاةي والفنــاء متحق ـ بوجــوده حـ ً
الســم مغــاي ًرا لداللــة املــاء الحقيقيــةي حيــث إن ـم يــؤد إىل الهــو ي وإن اســتعامل الشــاعر للفعــل
ـم
ـج يف ــذه الداللــة املغــايرة ا ًمــا ال يــؤثر عــف داللــة التوايــفي حيــث إن كـوإ مــن املــاء والسـ و
امـ َّ
يتشابهان يف وحدة الحالة الفيزيائية بإدراجها ضمن السوائل.
ـج دون مــريه مــن األفعــال الدالــة عــف الاــبي ويعــود تعليــل
نوحــظ اختيــار الشــاعر للفعــل امـ َّ
اختيــاره إىل أن الســم الــذ قصــدهي ــو ســم الح َّيــة الســوداءي ومــن طبيعــة ــذا الســم أن يكــون
عف شكل قطرات صغريةي وكميتم قليلةي فيوافقم الفعل امج يف جميع األحوال.

 - 1داةا ايق َّتءم ايكلي ص .09
 - 2داةا اي بنف ى ص .85
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وــل  :دعلــل :العــل والعلــل :الاــبة
 -1ال وعلو ـل :ورد معنا ــا يف لســان العــرب تحــت الجــذر اللغــو ا وعل و
الثانيــةي وقيــل :الاــب بعــد الاــب تبا ًعــاي يقــال :علــل بعــد نهــل .وعلَّــم يعلــم ويعلّــم إذا ســقاه
الســقية الثانيــةي وعـ َّـل بنفســمي يتعــدج وال يتعــدج .وعـ َّـل يعــل ويعــل عـوإ وعلـوًي وعلَّــت اإلبـل تعــل
وتعــل إذا رشبــت الاــبة الثانيــة .ابــن األعـرال :عـ َّـل الرجــل يعــل مــن املــرضي وعـ َّـل يعــل ويعــل مــن
علــل الاــاب .قــال ابــن بــر  :وقــد يســتعمل العلــل والنهــل يف الرضــاه كــام يســتعمل يف الــورد.
األصـــمعي :إذا وردت اإلبـــل املـــاء فالســـقية األوىل النهـــلي والثانيـــة العلـــل .وأعللـــت اإلبـــل إذا
أصــدرتها قبــل ريوهــاي ويف أصــحاب االشــتقاق مــن يقــول ــو بــالغني املعجمــة كأنــم مــن العطــخي
واألول ــو املســموه .أبــو عبيــد عــن األصــمعي :أعللــت اإلبــل فهــي إبــل عالــة إذا أصــدرتها ومل
ترو ــا ك قــال أبــو منصــور :ــذا تصــحيفي والصــواب أمللــت اإلبــل بــالغني و ــي إبــل مالــة .وروج
األز ر عن نصري الراز قال :صدرت اإلبل مالة وموالي وقد أمللتها من الغلة والغليل و و
 -2حــرارة العطــخي وأمــا أعللــت اإلبــل وعللتهــا فهــام ضــدا أمللتهــاك ألن معنــ أعللتهــا وعللتهــا أن
تسقيها الابة الثانية ثم تصدر ا رواءي وإذا علت فقد رويتد.1
ومن ذلكي قول الشاعر عبدة بن الطبيب:
مض طع ًنا يف ِ
جواش ِنها
حت إذا َّ

ِ
األجواف ومعلَش َشول
ورو َشقمَش من ود ِم

2

امـــض  :أوجـــع وأحـــرق يقـــال :أجـــدَش مضً ـــا ومضضً ـــا أ ك حرقـــة .واالجواشـــن الصـــدور :الواحـــد
جوشــني ويقــال لــم :جؤشــودي والجمــع :الجملشــيخ .وااملعلــول الــذ ســقي الــدم مــرة بعــد مــرةي
أخــذ مــن العلــلي و ــي الاــبة الثانيــة مــن الــدمي وإرــا قــال :ادم األجــواف ألن الثــور تع َّمــد
مقاتلة الكوب.

(ءلَمَ).
 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد َ
ررل ءيرررد يرر ايريارررب ص  .61اي للررةم :ايرررذ سررقا ايررردم رر
 - 2ا اررا اي يرررة
ايللم ةه اي ي ايرءبنا .
ة شخةذ
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يلرررد

ويف البيــت يصــف الشــاعر قــرن الثــور بأنــم متلــون بلــون الــدم لكــية مــا اخــرتق صــدور وبطــون
املعتدين عليمي واختار الشاعر لفظ امعلول دون سوا ا لتحقي داللتني اثنتني:
الداللة األوىل :موافقة القافية الومية يف القصيدة.
الداللــة الثانيــة :العــل يكــون بالاــب مــرة بعــد مــرةي و ــو يواف ـ داللــة التأويــل يف أن الثــور كــان
يقاتل مرة بعد مرةي ويف كل منها يسقي قرنم من دم األجواف من املعتدين عليم.
رشا:
وقول الشاعر تأبَّخ إ
كمشية األر تريد العلة

1

داألر  :األنث ـ مــن البقــري و ــي البك ـ َشر التــي مل يو ْن ـ َشز عليهــا الث ـريان .والعل ـ َشة :مبعن ـ الاــبة الثانيــة
اعـل أ ك رشب ثانيـة عـف مـري اـط .وعـف ـذا يكـون املعنـ  :أنهـا مـ مشـية األر
من قـولهم َّ
ـص بالــذكر الاــبة الثانيــة ألنهــا أبطــأ لــألر يف مشــيتها
املتبخــرتة قاصــدة املــاء لتاــب ثانيــةي وخـ َّ
وأ دأ لها فهي ليس عف اط يعجل بها يف سري ا نحو املاءد.2
ومــن خــول مــا ب ّينــم الشــارح نوحــظ أن الشــاعر وفّــ يف اســتعامل االعلــة دون ســوا ا
مــن املفــردات الدالــة عــف معنـ الاــبي وحقـ بــذلك الداللــة التــي يريــد ا يف وصــف التبخــرت يف
املم بهدوء ورف .
رشا يف قصيدة أخرج:
ومن ذلكي ما نظمم تا َّبخ إ
يَش ْنه َشِل الصعد وة حت إذا ما نو ِهل ْوت كانو لها منمَش وعل

 - 1داةا تشير
 - 2داةا تشير
 - 3داةا تشير

ّ ا ةأخيء ه ص .033
ّ ا ةأخيء ه ص  .033اي ء ا
ّ ا ةأخيء ه ص .053
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كلم ء

ايداةا .

3

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
مــن الســقية الثانيــة .واملعن ـ اتصــال الوقعــاتي وامتــداد الــبوء منــم يف صــب الغــارات .والصــعدة:
صعدات بفتح العنيد.1
ٌ
القناة تنبت مستوي ًةي وجمعها
اعـل والتـي تعنـي الاـبة الثانيـةي فهـو كلـام انتهـ مـن
اتكأ الشاعر عـف املعنـ اللغـو للمفـردة ّ
ســق رمحــم مــن دمــائهم مــرة أوىلي عــاد ليســقيها مــرة ثانيــةي فجــاء اختيــار االعــل مواف ًقــا للســياق
والتأويل.
ومن ذلكي ما نظمم الشاعر الشنفرج بقولم:
ترا ا كأذناب الحسيل صواد ًرا

وقد نهلت من الدماء وعلّت

2

دالحســيل :جمــع حســيلةي و ــي أوالد البقــري وقــد شــبم الشــاعر الســيوف بأذنــاب الحســيل إذ رأت
وعــل :رشب بعــد الاــب األول ثانيــ ًة أو
أ َّماتهــا فأخــذت تحــ ور أذنابهــا .ونهِــل :رشب أ َّول الاــبَّ .
تبا ًعاد.3
مــن خــول األبيــات الســابقة نوحــظ عنايــة الشــعراء باختيــار مفــرداتهم بدقــة لتناســب فكــرة
األبيــات وتعــرب عــن املعنـ ببومــة واضــحة ال إبهــام أو لــبس فيهــاي فيختــارون األلفــاظ وفـ الداللــة
املحــددة التــي تشــري إليهــاي ومــن ذلــكي يف املثــال األخــري اختيــار الشــاعر الشــنفرج ملفــردة النهــل أ ك
الابة األوىلي ثم العلل أ ك الابة الثانيةي و و ترتيب مواف للداللة ومنسجم مع املعن .

رر

ررد يرر اي سرر اي ة رر األصررف ءبن
 - 1أ ررد ي ر
اي ا ،ر 9دا ايكتب ايلل ا يا ةي 0330م ص .510
 - 2داةا اي بنف ى ص .09-06
كلم ء ايداةا .
 - 3داةا اي بنف ى ص  .09 -06اي ء ا :
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داررةا اي ءسرر

ت قارر  :غ اررد

 -5ال وغ َشبــوق :جــاء يف لســان العــرب تحــت الجــذر اللغــو ا وم وبــ و مــا نصــم :دمبــ  :الغبــ والتغبــ
واالمتبــاق :رشب العمــ .والغبــوق :الاــب بالعمــ .رجــل مبقــان وامــرأة مبق ـ كو ــام عــف مــري
الفعــلك ألن افتعــل وتفعــل ال يبن ـ مــنهام فعــون .والغبــوق :مــا امتب ـ ي وخــص بعضــهم بــم الل ـ
املاــوب يف ذلــك الوقــتي وقيــل :ــو مــا أمم ـ عنــد القــوم مــن رشابهــم فاــبوهي وجمعــم مبــائ
عــف مــري قيــاس .ومب ـ اإلبــل والغــنم :ســقا ا أو حلبهــا بالعمــي واســم مــا يحلــب منهــا الغبــوقي
والغبــوق :مــا امتبــ حــا إرا مــن اللــ بالعمــ .ويقــال :ــذه الناقــة مبــوقي ومبــوقتي أ ك أمتبــ
لبنهــاي وجمعهــا الغبــائ ي وكــذلك صــبوحي وصــبوحتيي ويقــال :ــي قيلتــم و ــي الناقــة التــي
يحتلبهــا عنــد مقيلــم .وقــال بعــض العــرب لصــاحبم :إن كنــت كاذ ًبــا فاــبت مبو ًقــا بــار ًدا أ ك ال كــان
لــك ل ـ حت ـ تاــب املــاء الق ـراحي فســامه مبو ًقــا عــف املثــلي أو أراد قــام لــك ذلــك مقــام الغبــوق.
ولقيتم ذا مبوق وذا صبوح أ ك بالغداة والعمي ال يستعمون إال ارفًاد.1
ومن ذلكي قول الشاعر أل الخراد الهذيل:
وإين ألثو ال َشجو وه حت وحولَّني
اح فأنتهي
وأمتب َش املا وء ال وق ور و

وفيذ وب مل يودنو ِس ثيال وال جرمي
طعم
إذا الزا َشد أمم للمزلَّج ذا ِ

2

إن الســياق الــذ ورد فيــم الفعــل اأمتبـ ســياق فخــري حيــث إن الشــاعر يبـ ّـني اعتـزازه بنفســم عــن
الطلــب وإن كــان محتا ًجــاي فهــو يصــرب عــف الجــوه حت ـ حــل ــذا الجــوه مــن الشــاعر ويــذ ب
عنــمي ويف آخــر الليــل يغتب ـ املــاء الق ـراحي و ــو املــاء الــزالل الصــايف الصــالح للاــبي وينتهــي بــم
فيكتفي عن أ طعام.
واــف الشــاعر الفعــل اأمتب ـ يف الســياق مبــا يواف ـ املعن ـ والتأويــلي حيــث إنــم بـ ّـني صــربه عــف
الجوه وذلـك يكـون طـوال النهـار ومعظـم الليـلي ثـم أوضـح أنـم ياـب املـاء يف آخـر الليـل قبـل أن
ينامي فحدد الوقت بدقة من خول الفعل اأمتب مبا يحملم من داللة لغوية يف املعجم.

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد َ
(غ َي َ ).
 - 2داةا اي ذياا ايقسم ايرءبن ص .909
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ــب مــا نصــمَش  :دوالغــبِ :و ْر َشد يــومي واــمء
 -1الغوــب :ورد يف لســان العــرب تحــت الجــذر اللغــو ا وم وب و
آخــرك وقيــل :ــو ليــوم وليلتــنيك وقيــل :ــو أن ترعـ يو ًمــا وتـ ِر ود مــن الغــد .ومــن كومهــم :ألحبنــك
مــب الحــامر واــا رة الفــرسك فغــب الحــامر :أن يرعــ يو ًمــا وياــب يو ًمــا واــا رة الفــرس :أن
تاب كل يـوم نصـف النهـار .ومبـت املاشـية تغـب م إبـا ومبوبًـا :رشبـت م إبـاك وأمبهـا صـاحبهاك وإبـل
بنــي فــون مابــة ومــواب .األصــمعي :الغــب إذا رشبــت اإلبــلي يو ًمــا وم َّبــت يو ًمــاك يقــال :رشبــت م إبــاك
وكــذلك الغــب مــن الحم ـ  .ويقــال :بنــو فــون مغبــون إذا كانــت إبلهــم تــرد الغــبك وبعــري مــابك
وإبــل مــواب إذا كانــت تــرد الغــب .ومبــت اإلبــلي بغــري ألــف تغــبي مبــا إذا رشبــت م إبــاك ويقــال
اــا ورب ًع ـاي ثــم كــذلك إىل العاــين .والغــب مــن ورد
اــا وم إبــا وع ً
لتبــل بعــد العاــ :ــي ترعـ ع ً
مب الوردد.1
املاء :فهو أن تاب يو ًماي ويو ًما ال .وأمبت اإلبل :من َّ
ومن ذلكي قول الق َّتال الكول مفتخ ًرا ببدويتم:
تعلو ال ونجا ود ِ ومب ْ و ِحي ل ْوم يو َشذ ْق

ل وبأو اإل وما ِء ومدو ا وة ِم وب املوولِ ِد

2

ــحي مــن أســامء النرســي ورمبــا َشس ـ ومي الرجــل الكــريم
أوضــح شــارح ديــوان القتــال الكــول أن امل
َّ
م ــح إيا .وامل ــحي ــو وجــد الشــاعر الق َّتــال الكــولي حيــث ذكــر ــذا النســب يف مواضــع عديــدة
من قصـائده .ويظهـر أن الشـاعر يفتخـر بأنـم مل يـذق لبـأ اإلمـاء مـن قبـلي و ـي إشـارة إىل عداوتـم
خصوصــا إذا
لتمــاءي ولعلهــا تعــد إشــارة إىل رفضــم أســلوب الرضــاعة الــذ كــان يف ذلــك الوقــتي
ً
كانت أم الطفل حية ترزق.
ولعــل الشــاعر نــا يعــود بنفســم إىل الطفولــة فيفضــل أن يرضــع يو ًمــا ويصــوم آخــر عــف أن يرضــع
مــن إحــدج اإلمــاءي ولعــل يف كومــم إشــارة إىل ســنة قحــخ وجفــاف أيــام مولــدهي فجــف ال ــه
واستعصــت الرضــاعة املســتمرةي فكــان الغــب ــو الحــل يف ذلــكي و ــو تأويــل لعلــم يحتــاج إىل
خصوصــا مــع حاجــة الطفــل إىل الطعــام باســتمرار فــو قــدرة لديــم عــف الصــيامي وأاــن أن
توضــيح
ً
أطعمة أخرج كانت تغني عن الرضاعة إن مل توجد.

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد َ
ب).
(غ َي َ
 - 2داةا ايق َّتءم ايكلي ص .80
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 -2ال وحســو :جــاء يف لســان العــرب مــا نصــمَش  :دحســا :حســا الطــائر املــاء يحســو حس ـ ًوا :و ــو كالاــب
لتنســاني والحســو الفعــلي وال يقــال للطــائر رشبي وحســا المــء حســ ًوا وتحســاه .قــال ســيبويم:
التحنــ عمــل يف مهلــة .واحتســاه :كتحســاه .وقــد يكــون االحتســاء يف النــوم وتق"ــ ســري اإلبــلي
يقــال :احتم ـ ســري الفــرس والجمــل والناقــة .وجمــع الحســوة حمــي وحســوت املــرق حس ـ ًوا .ورجــل
حســو :كثــري التحنــ .ويــوم كحســو الطــريي أ ك قصــري .والعــرب تقــول :رــت نومــة كحســو الطــري إذا
نـام نو ًمــا قلــيوً .والحســو عــف فعــول :طعــام معــروفي وكــذلك الحســاءي بــالفتح واملــدي تقــول :رشبــت
حســا ًء وحس ـ ًوا .ابــن الس ـكَّيت :حســوت رشبــت حس ـ ًوا وحســا ًءي ورشبــت مش ـ ًوا ومشــا ًءي وأحســيتم
املــرق فحســاه واحتســاه مبعن ـ ي وتحســاه يف مهلــة ...ويف اإلنــاء َشحســوةي بالضــمي أ ك قــدر مــا َشيحم ـ
م َّر ًةد.1
رشا:
ومن ذلكي قول تأبخ إ
أنفاس نوم وف ول َّام ومِلوا َشرع َشت َشهم فاش وم وعلوا
فاحتسوا
و

2

الاــاب :ت وناولــم شو ـ ْي ًئا شو ـ ْي ًئا .واألنفــاس الجــره :و ــوم الرجــل إِذا ــز ورأســم مــن النعــاس.
داحتم ـ َّ و
الســري .ورعــتهم :أفــزعتهمي وو َش ـ وو وج ـ وواب ملــا .ووالْم ْع ون ـ  :كوــانَشوا ِيف النعــاس وفلوـ َّـام
واشــمعلوا :وأ ْ َشعــوا ِيف ّ
السريد.3
أفزعتهم جدوا ِيف ّ
واــف الشــاعر الفعــل احســا يف ســياق الكنايــة لغــري مــا ورد فيــم حقيقــةي حيــث إن الحســو يكــون
للــامء ومــا أشــبهم مــن الســوائلي بيــد أن الشــاعر اســتعملم يف مــري معنــاه األصــيل وجعلــم مقرتنًــا
بأنفــاس النــومي و ــي صــورة شــعرية جميلــة تعــرب عــن حــالتي الــزفري والشــهي بهــدوء عنــد النــائم
وكأنم يحسو أنفاس الهواء حس ًوا.

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد ( سء).
 - 2داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .081
رررد اي رررايءبن ايتي اررر
 - 3ا ارررا يررر ءلررر يررر
يا ةي د.ي ص .085
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ررر

دارررةا اي ءسررر

د .ر دا ايقلرررم

وقول أمري الصعاليك عروة بن الورد يف بيتم املشهور:
أقس َشم جِ سمي يف َشجسوم كثرية
و

اح املا ِء واملا َشء بوا ِر َشد
وأحسو قر و
َش

1

أقســم :أراد قــوت
جــاء يف رشح ديــوان الحامســة يف التعليــ عــف ــذا البيــت مــا نصــم :دوقولــم و
جسمي وطعمتـمي ألين أوثـر بـم الغـري عـف نفنـ وأجتـزجء بحسـو املـاء القـراحي و ـو البحـت الـذ
ال يخالطــم حء مــن اللــ ومــريهي واملــاء بــاردي أ ك والشــتاء شــات والــربد متنــاه .وقــال بعضــهم:
املهزول يجدَش برد املاء أكي مام يجده السمنيد.2
نوحــظ أن الشــاعر اســتعمل لفــظ االحســو وفــ معنــاه الحقيقــي املقــرتن باملــاء عــف مــري مــا
رشا يف البيــت الســاب ي وقــد وف ـ الشــاعر يف توايــف االحســو يف ســياق
اســتعملم الشــاعر تــأبَّخ إ
البيــت ومعنــاهي حيــث إن املــاء البــارد ال حكــن رشبــم دفعــة واحــدةي إرــا يكــون حس ـ ًوا عــف مهــلي
ولــو اســتعمل الشــاعر أ لفــظ مــن األلفــاظ الدالــة عــف الاــب مكــان اأحســو ملــا واف ـ املعن ـ
وحق البومة.
 -3ال َّن وه ـل :جــاء يف لســان العــرب تحــت الجــذر اللغــو انو وهـ وـل مــا نصــمَش  :د نهــل :النهــل :أول الاــبي
تقــول :أنهلــت اإلبــل و ــو أ َّول ســقيهاي ونهلــت ــي إذا رشبــت يف أول الــوردي نهلــت اإلبــل نهــوً
وإبل نوا ـل ونهـال ونهـل ونهـول ونهلـة ونهـف .يقـال :إبـل نهـف َّ
وعـف للتـي تاـب النهـل والعلـل.
وقــال ثعلــب :املنهــل املوضــع الــذ فيــم املاــب .واملنهــل :الاــب .قــال أبــو مالــك :املنــازل واملنا ــل
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:
 -8الاــب األول .وقــد ن ِهــلي بالكرســي وأنهلتــم أنــا ألن اإلبــل تســق يف أول الــورد فــرتد إىل العطــني ثــم
تســق الثانيــة و ــي العلــل فــرتد إىل املرعــ  .قــال األصــمعي :إذا أورد إبلــم املــاء فالســقية األوىل
النهلي والثانية العللد.3

 - 1داةا ء ة ي اية د ص .69
د ي اي س اي ة األصف ءبن
-2أ دي
 - 3اي بنظة يسء ايل ب ءد ( َبن َ مَ).
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داةا اي ءس

ص .9951

وقـــد ربـــخ بعـــض الشـــعراء النهـــل بالـــدماءي يف إشـــارة إىل شـــدة القتـــل وحاوتـــمي كـــام يف قـــول
الشنفرج:
نهلت منم الدماء وعلّت
وقد ْ

املطي صواد ًرا
ترا ا كأذناب
و

1

جــاء يف تعلي ـ شــارح الــديوان عــف معن ـ النهــل مــا نصــم :دون ِهــل :رشب أ َّول الاــبد2ي ويف ــذا
املوضــع نوحــظ أن الشــاعر اســتعمل االنهــل مــع الــدماء ولــيس مــع املــاءي فخــرج مــن املعنــ
الحقيقــي إىل املعن ـ املجــاز ي ويبق ـ

ــذا االســتعامل مقبــوالً حيــث إن الــدماء تشــرت مــع املــاء

يف الخاصية الفيزيائية التكوينية السائلة لكليهام.
رشا موافًا االنهل مع الدماء ما نصم:
ويف قول تأبَّخ إ
الصعد وة ح َّت إذا ما نو ِهل ْوت كانو لها منمَش وعل
يَش ْنه َشِل َّ

3

رشا معن ـ البيــت مبــا نصــم :ديقــول :يــرو الــرمح مــن دمــائهم بالســقية
بـ ّـني شــارح ديــوان تــأبخ إ
األوىلي فــإذا مــا رويــت مل يرضــم ذلــك حت ـ يعقبــم مبثلــم مــن الســقية الثانيــةد .4واملعن ـ اســتمرار
املعار واملواجهات الحربية.
وأشــار بعضــهم إىل منهــل املــاء حقيقـ ًةي و ــو املكــان الــذ يجتمــع فيــم املــاء مثــل :الحــوض ومــا إىل
ذلكي كام يف قول عروة بن الورد:
إذا ما بطنا ومن وهوً يف ومخوفوة

وبعثنا وربي ًئا يف املوراب ِ كالجذلِ

5

وكنــا قــد أرشنــا مــن قبــل إىل أن نــدرة مواضــع املــاء الصــالح للاــب يف الباديــة تجعــل مــن ــذه
املواضــع مكانًــا خط ـ ًرا عــف كــل مــن يرتــاده لكــية الطــامعني بــمي وقــد أشــار الشــاعر الشــنفرج إىل
ذا املعن يف موضعني ذكرنا ام من قبل.
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ء ة

ى ص .11
كلم ء ايداةا .
ى ص  .09-06اي ء ا :
ّ ا ةأخيء ه ص .053
كلم ء ايداةا .
ّ ا ةأخيء ه ص  .053اي ء ا :
ي اية د ص .13
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نوحــظ مــن خــول األبيــات الســابقة أن ااملنهــل جــاء يف ســياقات متنوعــة بــني اإليجابيــة والســلبية
ضــمن إشــارات وق ـرائن تأويليــة تــدل عــف ذلــكي فلــام اقــرتن النهــل بالــدماء كــان ســلب إيا يف جانــب
خــاص بطبيعــة الــدمي وإيجاب إيــا يف ســياق آخــر خــاص بــالفخر يف االنتصــار يف املعــار والنهــل مــن
دماء األعداء.
ومــن أبــرز مواضــع التوايــف اإليجــال للنهــل مــا جــاء يف ســياق مقــرتن بالســقاية الخاصــة بحجــاج
بيت هللاي كام يف قول قيس بن الحدادية:
وأتبعت بني املشعرين سقاي ًة
َش

ل َشح َّجاج بيت هللا أكرم منهلِ

1

ويف التوايف اإليجال ما ورد يف سياق الغزل كام يف قول الق َّتال الكول:
كأنَّ الشو فا وه ال َشح َّو ِمنه ّن َشح ومل ْوت

وذ ورج بو ورد يو ْن وهل وعنها وم َشروبَش وها

2

والشفة الحواء :ـي الشـفة السـمراء .والـذرا :مـا نفضـتم الـريح مـن بوـ ورد .والغوـروب :ـو املـاء الـذ
يجـر عـف األسـناني أ ك أنـم مــن أسـامء الريـ  .ومعنـ البيـت :خلــف شـفتيها أسـنان بـيض كــال وربد
الــذ يســقخ مــن الســحاب الــداكن اإشــارة إىل الشــفاه الســمراء  .ينهــل :ينهمــر ايســقخ بكــية و
عــة  .الغــروب جمــع مــرب :نقــخ مــاء تســقخ مــن الــدلو و ــو ينقــل مــن البــح إىل الحــوض.
فالشــاعر يريــد أن يقــول :إن ريقهــا جــاري حيــث إن جريــان الري ـ مــن عومــات ال َشحســني ألن الفــم
جف كانت لم رائحة كريهة.
إذا َّ
ومــن ذلــكي مــا قالــم الشــاعر عبــدة بــن الطبيــب يف توايــف الصــفة اإليجابيــة للــامء يف املنهــل
العذبي واالنتفاه بالسقاية منم وسد الظط:
فقلت إ ْذ نو ِه َشلوا ِمن ج وم ِمِ :قي َشلوا
َش
بهم
عاس ْ
أوردتَشمَش القو وم قد ورانو الن َش

3

بيــد أن املنهــل مل يكــن إيجــال الحضــور يف قصــائد الشــعراء الصــعاليك دامئًــاي حيــث يقــول الشــاعر
عبدة بن الطبيب:

ص .095

ل اس ي اي دادا
 - 1ءتم صءي ايضء
 - 2داةا ايق َّتءم ايكلي ص .03
ل ءيد ي ايرياب ص .90
 - 3ا اا اي ية
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الريح وم َش
َش
جلول
ومنهل آجن يف ج ومم بو وع ٌر مام
تسوق إليم َش

1

فقد وصف املنهل بأنم آجن كدري و ي صفة سلبية مبارشة يف السياق.
الس ـ وقايوة :جــاء يف لســان العــرب تحــت الجــذر اللغــو اســقي مــا نصــمَش  :دالســقي :معــروف واالســم
 -01و
الســقياي بالضــمي وســقاه هللا الغيــث أســقاه .ويقــال :ســقيتم لشــفتمي وأســقيتم ملاشــيتمي وأرضــمي
واالســم الســقيي بالكرســي والجمــع األســقية .ابــن ســيده :ســقاه ســق ًيا وســقاه وأســقاهي وقيــل :ســقاه
بالشــفة وأســقاه :دلــم عــف موضــع املــاءي ســيبويم :ســقاه أســقاه جعــل لــم مــاء أو ســق ًيا فســقاه
ككســاهي وأســق كــألبس .أبــو الحســن يــذ ب إىل التســوية بــني فعلــت وأفعلــتي وأن أفعلــت مــري
منقولــة مــن فعلــت ل ــب مــن املعــاين كنقــل أدخلــت .والســقي :مصــدر ســقيت ســق ًياي ويف الــدعاء
ســق ًيا لــم ورع ًيــا .وســقاه ورعــاه :قــال لــم :ســق ًيا ورع ًيــا .وســقيت فونــا وأســقيتم إذا قلــت لــم ســقا
هللا .والســقي :مــا أســقاه إيــاه .والســقي :الحــظ مــن الاــب .يقــال :كــم ســقي أرضــك أ ك كــم حظهــا
من الاب .وقال الليث :اإلسقاء من قولك أسقيت فونًا نه ًرا أو ما ًء إذا جعلت لم سق ًياد.2
واســتعمل بعــض الشــعراء الصــعاليك االســقيا ضــمن الجملــة الشــعرية املركبــة اســق هللا التــي
تفيد الدعاء بحسب موضعها يف السياق.
ومــن األمثلــة عــف معن ـ اإلمــداد بــالخري والــدعاء بــالحفظ مــا نظمــم الشــاعر الق َّتــال الكــول مبــا
نصم:
سق هللا ح إيا من فزارة دار م

بس ّب كرا ًما حيث أمسوا وأصبحوا

ل ءيد ي ايرياب ص .90
 - 1ا اا اي ية
 - 2اي بنظة يسء ايل ب ءد (سق ).
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .01سيا :غدا ء ييبن سلام.
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إن الداللــة التــي تحملهــا الســقيا يف ــذا البيــت تفيــد الــدعاء بــالخري والرعايــة والحفــظ لحــي بنــي
فزارة ممدوحي الشاعري ومن ذلكي ما نظمم أمري الشعراء الصعاليك عروة بن الورد يف قولم:
س وق وسل وم وأي ون ِديا َشر وسل وم

الرسير
إذا حل ّْت مجاور وة َّ

1

و ــي صــيغة دعــاء مقــدَّ رة عــف حــذف لفــظ الجولــةي وســياقها الحفــظ لســلم وديار ــاي ويــذ ب
التأويل يف اتجا ني اثنني:
األول :أن الشاعر يستذكر زمن سلم ويحن إليمي عف تقدير سق هللا أيام أو زمان سلم .
الثــاين :عــف حــذف اديــار يف قولــم ســق ديــا ور ســلم ي ألنــم يســأل بعــد ا بقولــم :اوأيــن ديــار
سلم ي فكان السياق الوح كاف ًيا لتشارة إىل السياق الساب القريب منم ومغن ًيا عن ذكره.
أمــا الداللــة األخــرج التــي تفيــد ا الســقاية مبــاء املطــر ونــزول الغيــث فقــد جــاءت يف مواضــع
شــعرية كثــرية لــدج مــا وقفــت عليــم مــن قصــائد الشــعراء الصــعاليكي ومــن ذلــكي قــول الشــاعر
الق َّتال الكول:
الرجام و وممرة
هللا ما بني
ِ
سق َش

وبح َشذر َّيات به َّن وجنني

2

ويف رواية أخرج للبيت نفسم:
سق هللا ما بني الشطون وممرة

وبح دريرات و ضب دثني

وما نظمم الشاعر قيس بن الحدادية:

 - 1داةا ء ة ي اية د ص .60
 - 2داةا ايق َّتءم ايكلي ص .19
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .10اي رة  :اسم ء ييبن أي يك ي كلب.
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به َّن النوج حت حلل ون املطاليا

سق هللا أطوالً بنعم ترادفت

1

اســـتعمل الشـــاعران الجملـــة الشـــعرية اســـق هللا يف مطلـــع األبيـــاتي كـــام أنهـــا ـــذه الجملـــة
الشعرية وردت يف عجز البيت ال صدره يف مواضع أخرجي كام يف قول الق َّتال الكول:
هللا ِم ْن ودا ِر
والح َّمت ِني وسقوا ِ َش

يا دا َشر ب وني كَشل َّيات وأافوا ِر

2

وورد عند الق َّتال الكول مستعموً الصيغة نفسها بسياق مختلف:
وأسق بريّا العضا وة البواليا

هللا جدَّ عال ًيا
أعايل أعف َش

3

ويف ــذا البيــت يطلــب الشــاعر الســقيا مــن هللا ســبحانم وتعــاىلي لكنهــا ليســت ســقيا مــاء أو دعــاء
بــالحفظ والصــوني كــام ســب وقلنــاي إرــا ــي خاصــة بصــفات املمــدوحي حيــث يــدعو الشــاعر هللا
ليســقي بغيــث املمــدوح كــل مواضــع القحــخ يف الــبودي والر ّيــا املقصــودة يف ــذا البيــتي ــي كــرم
املمدوح وخصالم الحميدة.
رشا:
وجاءت السقاية يف إشارة إىل الخمرة كام يف قول الشاعر تأبَّخ إ
وحلَّت الخم َشري وكانت حرا ًما

وبِأل ما أملَّت تحل

فاسقنيها يا وسوا ود ب ون وعمرو

إنَّ جسمي بعدو خايل لوخول

4

وما نظمم الشاعر عروة بن الورد وقد أسم الخمر بالنسء:
عداة هللا من كذب وزور

سقوين النسء ثم تكنفوين

5

وتســم الخمــرة بــالنسء ألنهــا تَشننــي فيقــول الشــاعر :اســقوين ــذه الخمــرة عـ ّـل أنمـ بهــا الحــب
كنت أجده.
َش
الذ

ل اس ي اي دادا
 - 1ءتم صءي ايضء
 - 2داةا ايق َّتءم ايكلي ص .938
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي ص .18
 - 4داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .053
 - 5داةا ء ة ي اية د ص .60

ص .099
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وقــد يشــري الشــعراء إىل الســاقي أو املستســقي دون الت ــيح بــمي ويكتفــون بــذكر حء مــن صــفاتم
أو لوازمم الدالة عليمي كام يف قول الق َّتال الكول:
بكيت بخل
َش

شن ًة شدَّ فوقها

ستخلف مل تبللِ
عف عجل َشم
ٌ

1

واملَشســتخلف ــو املستســقيي واملعنـ أنــم عنــد موضــع اخل ـ بـ فانحــدرت دموعــم كأنهــا املــاء
يسيل من ِقربة ربطها املستسقي عف عجل فلم يحكم ربطها.
واســتعمل بعــض الشــعراء الســقاية التــي تخــتص بالشــعائر الدينيــة مــن ســقاية ال َشح َّجــاجي و ــي
مهمــة تولتهــا قــريخ لضــيوف بيــت هللاي فرســت ــذه الســقاية مــثوً بــني الشــعراءي ومــن توايــف
ذه السقاية قول الشاعر قيس بن الحدادية:
بيت ِ
ل َشح َّجاجِ ِ
أكرم منهلِ
هللا ِ

وأتبعت بني املشعري ون ِسقاي ًة
َش

2

وذكــر بعــض الشــعراء الصــعاليك الســقاية يف إشــارة إىل الــرتف والشــبعي حيــث يقــول الشــاعر الق َّتــال
الكول يف وصف ابن با:
حسح وبط ونمَش
ثم َش
يس ّق اب َشن با َّ

وحويل ٌ
رجال ما يسو َش رشابها

3

أ ك إن ابــن با ـ ــذا يجــد الطعــام والاــاب واف ـ ًرا حولــمي فياــب ويأكــل ثــم حســح بطنــم براحــة
ك وف ـ ِم داللــة عــف الشــبع والتخمــةي بيــنام ال يســي الرجــال املحيطــون بالشــاعر رشابهــم فــو يجــدون
اللذة يف طعام أو رشاب.
وأشار بعض الشعراء الصعاليك إىل التمنع عن السقاية ومنهم قيس بن الحدادية يف ذلك:
فأقسمن ال يسقينني قطر مزنة

 - 1داةا ايق َّتءم ايكلي
 - 2ءتم صءي ايضء
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي
 - 4ءتم صءي ايضء

ص .98
ل اس ي اي دادا
ص .00
ل اس ي اي دادا

لشيي ولو سالت به َّن األباطح

ص .095
ص .036
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واســتعمل بعــض الشــعراء الســقاية يف ســياق الكنايــةي كــأن يســقي امل ـوت ألعدائــمي وذلــك يف قــول
الشاعر قيس بن الحدادية:
البس َشج َّبة
وأصبحت بعد األنس و

أَشساقي الكَشامة الدراعني العواليا

1

ومن ذلكي قولم :
مداة سقينا أرضهم من دمائهم

وأَشبْ ونا بأَشدم كَش َّن باألمس َشوضَّ حا

2

مســـتذك ًرا شـــجاعة قومـــم يف الحـــروب واملعـــار وكيـــف أنهـــم كـــانوا يســـقون األرض مـــن دمـــاء
أعدائهم يف كل لقاء بينهم.
ومن خـول األمثلـة التـي وقفـت عليهـا فـيام يتعلـ بلفـظ اسـق واملشـتقات اللفظيـة الدالـة عـف
الســـقايةي وجـــدنا أن الســـقاية جـــاءت يف جـــانبني :األول ســـلبي والثـــاين إيجـــالي كـــام أن الشـــعراء
قرنو ــا باملــاء تــار ًةي والــدم أخــرجي وبــالري أخــرجي كــام ب َّينــا توايــف الشــعراء لجملــة اســق هللا
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.
 -00ال وبلوــل :ورد يف لســان العــرب تحــت الجــذر اللغــو ابلــل مــا نصــمَش  :دالبلــل :النــدج .ابــن ســيده :البلــل
وتبلـل .ويقــال :مــا يف
و
والبلـة النــدوة .والـبول :كالبلــةي وبلــم باملـاء ومــريه يبلـم بـوإ وبلـ ًة وبللـم فابتـ َّـل
سقائك بـولي أ ك مـاء .وكـل مـا يبـل بـم الحلـ مـن املـاء واللـ بـولي ومنـم قـولهم :انضـحوا الـرحم
ببولهــاي أ ك صــلو ا بصــلتها ونــدو ا .والبــل :مصــدر بللــت المــء أبلــم بـوإ .الجــو ر  :بلــم يبلــم أ ك
نــداه وبللــمي شــدد للمبالغــة فابتـ َّـل .والــبول :املــاء .والبولــة :البلــل .والــبول :جمــع بلــةي و ــو جمــع
نادر .واسقم عف بلتم أ ك ابتولم .وبلة الشباب وبلتم :طراؤهي والفتح أعفد.3

ل اس ي اي دادا
 - 1ءتم صءي ايضء
ل اس ي اي دادا
 - 2ءتم صءي ايضء
 - 3اي بنظة يسء ايل ب ءد (يلم).

ص .099
ص .039

131

وجــاء البلــل ضــمن ســياق اإليجابيــة حي ًنــا والســلبية حي ًنــا آخــري فمــن اإليجابيــة مــا نظمــم الشــاعر
عبدة بن الطبيب يف قولم:
فقلت إذ نهِلوا من ج وم ِمِ :قيلوا
َش
النعاس بهم
أوردتمَش القوم قد رانو
َش
1
وتبليل
َش
السقا وء لمَش ر ةم
حدّ الظهري ِة ح َّت ترحلوا أَش َشصوً
إنو و
ويف معن ـ البيــت جــاء :دحــدّ الظهــرية :شــدة حر ــا وصــعوبتمي فــأراد الشــاعر لصــحبم القيلولــة يف
مثــل ــذا الوقــت .أصـوً :أ ك عش ـ إيا بعــد ميــاب الشــمس .الــرم :اإلصــوح .تبليــل :مــن بللــم باملــاءد.2
خصوصــا أن شــدة
وطلــب الشــاعر مــن أصــحابم أن يقيلــوا بعــد أن استســقوا مــن املنهــل العــذبي
ً
الحــر ــنعهم مــن املســريي وأوصــا م بالقيلولــة ملــا فيهــا مــن فائــدة تطــرد الحــر عــنهم فينعمــون
باملاء الذ بلل قرابهم.
ويف سياق السلبية ما نظمم الشاعر حاجز بن عوف األزد مبا نصم:
حيم
ومعرت كأنَّ القو وم فيهم تبل َشجلو ود
أوجههم وج َش
ْ

3

قــرن الشــاعر البلــل بــالجحيم يف الشــطر الثــاين مــن البيــتي و ــو توايــف ســلبي للبلــل يف ــذا
الســياقي حيــث إن البلــل يخــتص بالســوائل املتصــفة باإليجابيــة لعوقتهــا باملــاء الــذ

ــو أ ــم

عن ــ يف الحيــاة .لكــن الشــاعر خــرج إىل املجــاز واســتعار البلــل للداللــة عــف حمــم النــار التــي
تسيل كأنها املاءي ووصف بللها عف وجوه القوم.

ل ءيد ي ايرياب ص .90
 - 1ا اا اي ية
رررد هرررء ة ر 6ررر
رررد رررءك ءيدايسرررلم
 - 2اي فضرررلاءي ت قاررر ة ررر  :أ رررد
ةءرررءي ررر ءارررة اي رررل ( )9دا اي لرررء ش ايقرررءه د.ي
بن رررة اي دارررةا ايلررر ب:
ص .989
د ءياد ل ا ءهلاة ص .919
-3أ د
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ومن السلبية انتفاء البللي كام يقول الشاعر الق َّتال الكول:
بكيت بخل

شنة شدَّ فوقها

ستخلف مل تبللِ
عف وعجل َشم
ٌ

1

رشا يف من المتم عف الحرب و ي ال تعلم ما يدور فيها من
ويف السياق السلبي ما نظمم الشاعر تأبَّخ إ
خطر وقتلي فقال:
شهدت لكانو نك َشري ا
ْ
المت ولو
ْ

قبقاب
ما ٌء يبل مشا ِف ور ال ِ

2

أ ك إنهــا المتــم دون أن تــرج مــا يحصــل يف أرض املعركــة مــن قتــل وذبــحي ولــو أنهــا رأت ذلــك فإنهــا
ستبول عف نفسها من ر بة املشهد.
ومــن الــدالالت الســلبية أن يســتعمل الشــاعر البلــل للعــرق الجســد كنايــة عــن التعــب واإلجهــادي
كام يف قول الشاعر الق َّتال الكول:
بها اعن ٌة ِمن ناسك َشمتعبد

حو َشر عف وم ِه ال وحنيف بولها

3

حيث إنـم يعنـي بـالبول العـرقي واملعنـ  :دأنهـا رحلـة مجهـدة حتـ أصـبح العـرق مـن شـدتها حـور
عف اهر ذلك الرجل الناسكد.4
ومــن خــول مــا وقفــت عليــم مــن أمثلــة يف لفــظ االبلــل ي وجــدت أن الــدالالت الســلبية طغــت عــف
الــدالالت اإليجابيــة عــف الــرمم مــن أن األصــل يف البلــل أن يكــون إيجاب إيــا ألنــم صــفة متعلقــة باملــاء
والنــدجي إال أن الشــعراء اعتمــدوا االنزيــاح عــن الداللــة األصــلية إىل الداللــة الثانويــة واعتمــدوا
عليم يف تجويد قصائد م.

 - 1دارررةا ايق َّترررءم ايكليررر ص  .98اي سرررتخلش :اي ستسرررق ةاي لبنرررا أبنررر ءبنرررد خلصرررا يكرررا
ي ير ء اي ستسق ءلا ء م فلم ا كم ير ء.
فءبن د ي د ةء كشبن ء اي ء اسام
 - 2داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .009
 - 3داةا ايق َّتءم ايكلي ص .13
كلم ء ايداةا .
 - 4داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .13اي ء ا :
132

-07

ال وغ َشسـول :جـاء يف لسـان العـرب تحـت الجـذر اللغـو ام ووس وـل مـا نصـمَش  :دمسـل المـء يغسـلم ومسـوً
و َشمس ـوًي وقيــل :الغســل املصــدر مــن مســلتي والغســل -بالضــم -االســم مــن االمتســالي يقــال :مســل
ومســل .والغســل :ــام مســل الجســد كلــمي وحء مغســول ومســيلي والجمــع مســف ومســوءي كــام
قــالوا قــتف وقــتوءي واألنث ـ بغــري ــاءي والجمــع مســاىل .والغســول :املــاء الــذ يغتســل بــم وكــذلك
رأســا أو ثوبًــا أو نحــوه .واملغســل :مــا مســل فيــم المــء.
املغتســل .والغســول :كــل حء مســلت بــم ً
ومســالة الثــوب :مــا خــرج منــم بالغســل .ومســالة كــل حء :مــاؤه الــذ يغســل بــم .والغســالة :مــا
مسلت بم المءد.1
ومن ذلكيي قول الشاعر عبدة بن الطبيب:
غس َشول
كأنَّ قر وحتَشمَش إذ قا وم َشمعت ِد ًال شو ٌ
يب يل وو َشح بال ِح َّناء وم َش

2

واــف الشــاعر لفــظ الغســول يف حقلــم الــداليل الحقيقــي الــذ يعنــي بــم اســتعامل املــاء يف مســل
األشــياء وتنظيفهــاي ومل يســتعملم يف ســبيل الكنايــة يف املســتوج البســيخ للمفــردةي إرــا جــاء عــف
سبيل الكناية يف مستوج الشطرك إذ إن التشبيم بني الشطرين و تشبيم ثيل.

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد َ
سمَ).
(غ َ
ل ءيد ي ايرياب ص .99
 - 2ا اا اي ية
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ـح :الـ َّردي مـن نضـح عليـم املـاء ينضـحم نضـحاً
 -01ال َّنضح :جاء يف كتـاب االلـب اللبـاب مـا نصـم :دال َّنضو َش
إذا حبـــم بمـــء فأصـــابم منـــم رشـــادي والنضـــح والنضـــخ لغتـــان مبعنـــ واحـــد وكلـــم الـــ َّردد.1
ـوض ي َّتخــذ ملــاء الســامء و ــو النضــح .والنضــحات :الم ـء اليســري املتفــرق مــن املطــري
ودالنضــح :حـ ٌ
الطـل و ـو وقطـ ٌر بـني وقطـريني وذكـر أنـم كـل
والناضح :املطـرك وقـد نضـحتنا السـامء ونضـح أقـل مـن و
دالنضــح :الحــوض
حء يتحلــب مــن مــاء أو عــرف أو بــول ينضــحد .2وعرفــم الثعــالبي مبــا نصــمَش :
َش
يقرب من البح حت يكون اإلفرا فيم من الدلود.3
ويف لســان العــرب :دالنضــح :الــردي نضــح عليــم املــاء ينضــحم نضــ ًحا إذا حبــم بمــء
فأصـابم منـم رشــادي ونضـح عليــم املـاء :ارتـخ .قــال ابـن األعـرال :سـمي بـذلكك ألنــم ينضـح عطــخ
اإلبـل أ ك يبلــمي قــال أبــو عبيــد وقــال أبــو عمـرو :نضــحت الــر بالضــادك وقــال األصــمعي :فــإن رشب
حت يـروج قـال نصـحتي بالصـادي نصـحا ونصـعت بـم ونقعـتي قـال :والنضـح والنشـح واحـدي و ـو
أن ياـــب دون الـــر ي والنضـــح :ســـقي الـــزره ومـــريه بالســـانيةي ونضـــح زرعـــم :ســـقاه بالـــدلوي
والناضح :البعري أو الثور أو الحامر الذ يستق عليم املاءي واألنث بالهاء ناضحة وسانيةد.4
واســتعامل النضــح يف األلفــاظ الدالــة عــف املعجــم املــايئ مل يكــن بغ ـزارة اســتعامل األلفــاظ
األخــرج مــن املعجــم نفســمي فمــن املواضــع التــي ورد فيهــا ــذا اللفــظ قــول الشــاعر عبــدة بــن
الطبيب:
يحملن أَشتْ َشر َّج ًة نوضْ َشح العبريِ بها

كأنَّ تطيابها يف األنف مشموم

5

ررد ضرررء ايغررر اة ايلرررب ايليرررءب فررر غ ارررب ايلغررر ةاي ررردا ةايك ّترررءب ت قاررر  :ايسررراد
-1
أ د اي سابن ر 9ريل اأداب ف ايبن ش األ ش 9161م ص .83
لررر أهرررم ايياررري ايلررردد ( )9ا ترررء ص
رررد رررءي ا ل رررم أيفرررءظ اي رررء ا
 - 2صرررل
.031
 - 3أية بنصة ايرلءيي فق ايلغ ةأس ا ايل يا ص .031
 - 4اي بنظة يسء ايل ب ءد (بنض ).
ل ءيد ي ايرياب ص .16
 - 5ا اا اي ية
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حكــن إدراج ــذا البيــت ضــمن الداللــة اإليجابيــة ملــا يحملــم البيــت مــن مفــردات ذات حضــور
مــبهج يعــرب عــن الرائحــة الزكيــةي وقــد علَّـ شــارح ديــوان عبــدة ابــن الطبيــب عــف ــذا البيــت مبــا
الشـم ال يكـون بـالعني
نصم :دجعـل أسـامة بـن منقـذ ـذا البيـت مـن بـارد الشـعري وقـال عنـم :ألن
ّ
وإرا و باألنف والتطياب من أقبح املصادر وأبرد ا وأمثهاد.1
ومن مواضع استعامل لفظ النضح ما نظمم الشاعر الق َّتال الكول:
حنعها كل مدروء بصعدتم نضح الدباء عف عريان مغوار

2

نظــم الشــاعر ــذا البيــت مــن قصــيدة يف جــاء عليــة بنــت شــيبةي ولــذلك يكــون توايــف الشــاعر
للنضح يف سياق السلبية توافقًا مع مرض الهجاء يف القصيدة.
رشا النضــح خــارج ســياق املــاءي فاســتعملم لتشــارة إىل الــدماءي فقــال يف
وواــف الشــاعر تــأبَّخ إ
ذلك:
اب من نضح األخاده َشعصفرا
َش
دنوت لم حت كأنَّ قميصمَش ت ّ

3

ـح :الــرد يكــون للــامء والــدم .واألخــاده
عل ـ شــارح الــديوان عــف ــذا البيــت مبــا نصــم :دالنضـ َش
واألخدعان عرقان يف جانبي العن  .وال َشعصفر :نبات صبغي أحمر يشبم الدمد.4
ومــن خــول مــا وقفــت عليــمي وجــدت أن الشــعراء مل يلتزمــوا باأللفــاظ الدالــة عــف املــاءي
مثــل :االنضــح ضــمن معنا ــا الــذ وضــعت لــم للــامءي بــل تجــاوزوا ذلــك إىل الكنايــات لغــري املــاءي
مثــل :الــدم والعبــري ومــا إىل ذلــكي و ــو توايــف بومــي للخــروج باللغــة مــن اإلخباريــة التقريريــة
إىل الشعرية واملجازية.
-02

ال َّت ْق ِط ـ ْري :ورد يف لســان العــرب تحــت الجــذر اللغــو ا وقطو ـ ور مــا نصــمَش  :دقطــر املــاء والــدمع

ومــري ام مــن الســيال يقطــر قطــرا وقطــورا وقطرانــا وأقطــري األخــرية عــن أل حنيفــةي وتقــاطر.
وقطران املاءي
ل ءيد ي ايرياب ص  .16اي ء ا :
 - 1ا اا اي ية
 - 2داةا ايق َّتءم ايكلي ص .51
 - 3داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .930
كلم ء
 - 4داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص  .930اي ء ا :
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بالتحريــكي وتقطــري المــء :إســالتم قطــرة قطــرة .والقط ـر :املطــر .والقطــار :جمــع قطــر و ــو املطــر.
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
قطرانــم .وأقطــر المــء :حــان أن يقطــر .وميــث قطــار :عظــيم القطــر .وقط ـر الصــم مــن الشــجرة
يقطــر قطــ ًرا :خــرج .وقطــارة المــء :مــا قطــر منــم ...ويف اإلنــاء قطــارة مــن مــاءي أ  :قليــلي عــن
اللحيــاين :والقط ـران والقط ـران :عصــارة األبهــل واألرز ونحــو امي يطــبخ فيتحلــب منــمي ثــم تهنــأ بــم
اإلبلد.1
يعــد ــذا االســتعامل قلــيوً فــيام وقفــت عليــم مــن قصــائد الشــعراء الصــعاليكي فمــن ذلــك مــا
رشا يف اإلتيان بلفظ يحيل إىل املعن اللغو للقطري و و قولم:
استعملم الشاعر تأ َّبخ إ
أصم قطار يكون خروجم

بعيد مروب الشمس مختلف الرمس

2

ودالقطــار  :الح َّي ـ َشةي مــأخوذ مــن القَشطــاري و ــو َشســممَش الــذ يقطَشــر مــن كيتــمد .3فاألصــل يف التســمية
مــأخوذة مــن حــال الســم و ــو يقطــر مــن نــال الح ّيــة مــن كيتــم ومزارتــمي والتوايــف يف ــذا
السياق يكون سلب إيا بوحدة معجمية سلبية الداللة يف نفسها.
والثــاين :قــول الشــاعر الق َّتــال الكــول مــن دون أن يــذكر الفعــل بلفظــم ال ــيحي إرــا باإلشــارة إىل
التقطري من خول استعامل الفعل اشلشل والذ يعني تقاطر املاء تبا ًعاي وذلك يف قولم:
منهج حجراتها
جديدٌ كَشو ا ٌ

سح من طباب َشمشلشلِ
فللامء ة

4

يصــف الشــاعر يف ــذا البيــت قربــة املــاءي وقــد علـ شــارح الــديوان عــف البيــت مبــا نصــم :دالكَشــف:
جمــع كليــة و ــي جليــدة مســتديرة مشــدودة العــروة قــد خــرزت مــع األديــم تحــت عــروة املــزادة.
مــنهج :بــال .حجراتهــا :نواحيهــا .الطبابــة :الجلــدة التــي تجعــل عــف طــريف الجلــد يف القربــة .شلشــل:
يقطر منم املاء متتاب ًعاد.5
 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد ( َ َر َ ).
 - 2داةا تشير ّ ا ةأخيء ه ص .938
 - 3اي بنظة يسء ايل ب ءد ( ر ).
 - 4داةا ايق َّتءم ايكلي ص .98
 - 5داةا ايق َّتءم ايكلي ص  .98اي ء ا :
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ال وع ِص ـ ْري :جــاء يف لســان العــرب تحــت الجــذر اللغــو ا وع و و ـ مــا نصــمَش  :دوع ـ العنــب ونحــوه مــام
لــم د ــن أو رشاب أو عســل يع ــه ع ًـ ـاي فهــو معصــوري وعصــريي واعت ــه :اســتخرج مــا فيــمي
وقيــل :ع ــه ويل ع ـ ذلــك بنفســمي واعت ــه إذا ع ـ لــم خاصــةي واعت ـ عص ـريًا اتخــذهي وقــد
انع

وتع  .وعصارة المء وعصاره وعصريه :ما تحلب منم إذا ع تمد.1
قياســا إىل األلفــاظ الدالــة عــف املــاء يف
ويعــد ــذا االســتعامل قلــيوً يف أشــعار الشــعراء ً

حقلم الداليلي ومنم يف قول الشاعر الشنفرج:
ومقرونة شاملَشها بيمي ِنها

أج ون َشب بو وز ما َشؤ ا قد تع َّ ا

2

ومنم يف قول أمري الشعراء الصعاليك عروة بن الورد:
رضاب ِف ْي وها
بملنسة الحديث
َش

نب ال وعص ِري
يَش ِعيدَش النو وم كال ِع ِ

3

ويقصــد الشــاعر نــا تشــبيم رضــاب ثغــر املتغ ـ َّزل بهــا وكأنــم الخمــري والقاســم املشــرت بــني الخمــر
ورضــاب فــم املتغــزل بهــا يف البيــت أن كلــيهام يجلــب النــوم ملتذوقــمي مبعن ـ أنهــام مســكران .ويف
ــذا التشــبيم تــر الشــاعر الت ــيح بــالخمر وأل عــف ذكــر أصــلها املــأخوذة منــمي و ــو العنــب
العصــريي ويســم العنــب العصــري ألن آليــة صــناعة الخمــر تكــون بع ــ العنــب وتعتيقــم ملــدة
زمنية طويلة ليختمر ويكون بعد ا خم ًرا.
ومــن خــول مــا وقفــت عليــم يف املبحــث األول داأللفــاظ املتصــلة باملــاء ودالالتهــاد وجــدنا
اخـــتوف األلفـــاظ يف درجـــة ترتيبهـــا مـــن حيـــث االســـتعامل والتوايـــف يف قصـــائد الشـــعراء
الصعاليكي فمنها اتصفت بالغزيرةي مثل :االاب ومنها اتصفت بالندرةي مثل :االغسول .
ومل يلتــزم الشــعراء بتوايــف األلفــاظ وف ـ املعن ـ األصــل لهــا املتصــل باملــاءي بــل إنهــم
عــربوا بهــا عــن الــدم حي ًنــا والحمــم حي ًنــا واألشــياء املجــردة عــف ســبيل الكنايــة يف بعــض الشــوا د
الشــعريةي والحظنــا اخــتوف الــدالالت بــني اإليجابيــة والســلبية بحســب تحديــد الســياق لهــذه
الداللة أو تلكي فالسياق كان الحكم الفصل يف تحديد وجم الداللة.
ص َ ).
(ء َ
ءد َ

 - 1اي بنظة يسء ايل ب
 - 2داةا اي بنف ى ص .86
 - 3داةا ء ة ي اية د ص .60
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املبحث الثاين :األلفاظ املتصلة باملاء وتطور ا الداليل
نقصــد باأللفــاظ املتصــلة باملــاء :جميــع األلفــاظ التــي تحمــل يف مــدلولها صــلة بعن ـ املــاء
يف تكوينــم أو وســائل اســتعاملمي والبحــث عــن التطــور الــداليل الــذ حملتــم بعــض ــذه األلفــاظ
يف قصــائد الشــعراء الصــعاليكي وإىل أ ك مــدج وصــل ــذا التطــور الــداليل بــني الــداللتني املركزيــة
والهامشــيةي إضــافة إىل الرتكيــز عــف الــداللتني الســلبية واإليجابيــة وقــدرة الشــعراء عــف القلــب بــني
اتني الداللتني لتحقي مرض ما يف السياق.
إن اــا رة التطــور الــداليل عامــة ال تقت ــ عــف لغــة دون أخــرجي وتكــاد تشــمل جميــع
اللغــات يف العــاملي وســبب ذلــك يعــود إىل كــون اللغــة اــا رة اجتامعيــة تخضــع ملــا تخضــع لــم
الظــوا ر االجتامعيــة مــن عوامــل التطــوري فجميــع اللغــات مشــمولة بهــذا القــانوني وقــد كــان ذلــك
واض ـ ًحا يف صــدر اإلســوم حــني اســتبدل كث ـ ًريا مــن الكلــامت التــي ال يحس ـ َشن ورود ــا عــف األلســني
واســتعمل أيرســ ا عــف النط ـ ي وأبينهــا يف الداللــة عــف املعن ـ ي كــام حــرص عــف مطابقــة القــول
ملقتَض الحال.
ــو املوضــوه األســاس لعلــم الداللــة

والصــلة بــني املعن ـ والداللــة وطيــدة جــدإ اك فــاملعن

الــذ يعرفــم اللغويــون بأنــم :دالعلــم الــذ يــدرس املعنــ د .1فالداللــة د ــي املعنــ ي وداللــة أ
لفــظ ــي مــا ين ــف إليــم ــذا اللفــظ يف الــذ ن مــن معن ـ مــدر أو محســوس .والــتوزم بــني
ليتم التفا م بني الناسد.2
الكلمة وداللتها أم ٌر البد منم يف الغة َّ

ضرررء ءيررردايتةاب ي ررر ايلء ررر ةايتررررة ايلغرررة

-1
.03
 - 2سررتاف أةي ررء دة ايكل رر فرر ايلغرر
ايقءه 9190م ص .950

ت
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صررر

د.ي ص

كتيرر اي رريءب

 تعريف التطور الداليلالتطــور يف لســان العــرب يعــود إىل الجــذر اللغــو اطو ـ وو ور ويعنــي :دالطــور :التــارةي تقــول
طـو ًرا بعــد طــور أ ك تــارة بعـد تــارةي وجمــع الطــور أطــوار .والنـاس أطــواري أ ك أصــناف عــف حــاالت
شــت  .والطــور :الحــالي وجمعــم أطــوار .وقــال ثعلــب :أطــوا ًرا أ ك خل ًقــا مختلفــة كــل واحــد عــف
حــدة ...واألطــوار :الحــاالت املختلفــة والتــارات والحــدودي واحــد ا طــور ...والطــور :الحــد بــني
الشيئنيد .1فهو بذلك يعني االنتقال من طور إىل آخر ومن شكل آلخر.
وجــاء يف الجــامع الصــحيح مــا نصــم :دمــا عــاكس الجمــود والســكوني والتحــول إىل األفضــلد .2جــاء يف
القــرآن الكــريم :دوقــد خلقكــم أطــوا ًراد .3ولكننــا عنــدما تســتعمل لفظــة اتطــور فــنحن لســنا بصــدد
الحــديث عــن وضــع أفضــلي أو الحكــم بــأن الوضــع الجديــد الــذ تــم االنتقــال إليــم ــو األفضــلي
وأوضــح رمضــان عبــدالتواب ــذه النقطــة يف قولــم :دكــام أن اســتخدام اللغــويني لكلمــة التطــور ال
يعني تقييم ذا التطور والحكم عليمي فإنم ال يعني عند م أكي من مرادف لكلمة التغيريد.4
أمــا الداللــة فهــي يف اللغــة مــن الجــذر اللغــو ا ودلوـ وـل ومــن معانيــم يف لســان العــربَّ :
دأدل عليــم
وتـ َّ
ـدل :انبســخ .والدالــة :مــا تــدل بــم عــف حميمــك ...وفــون يَش ـ ِدل عــف أقرانــم كالبــاز يــدل عــف
َّ
َّ
فانــدلي والــدليل :مــا
فانــدل :ســدده إليــمي ودللتــم
صــيده ...ودل عــف المــء يدلــم دالً وداللــ ًة
يســتدل لــمد .5فالداللــة بالنســبة إىل األلفــاظ :ــي مــا تــدلنا عليــم مــن معــان توضــح ــدف املــتكلم
من كومم.
وقــال ابــن فــارس يف مقــاييس اللغــة :دالــدال والــوم أصــون :أحــد ام إبانــة الشـــيء بأمـــارة تعلّمهــاي
واآلخــر اضــطراب يف المــء .فــاألول قــولهم :دلولْــت فونــاً عــف الطريــ  .والــدليل :األمـــارة فـــي
المء .و و بني الدَّاللة والدواللةد.6

 - 1اي بنظة يسء ايل ب ءد (رة ).
د.ي ج 9ص .039
د بنءص ايدا األييءبن اي ء ايصغا اي كتب اإلسل
-2
 - 3بنة .99 :
 - 4ضرررء ءيررردايتةاب ايتررررة ايلغرررة  :ظرررءه ه ةءللررر ة ةابنابنررر ر 9ريلررر اي ررردبن
ص 9110م ص .1
 - 5اي بنظة يسء ايل ب ءد (ديم).
 - 6اي فء س ل م قءااس ايلغ ج 0ص .051
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والتطــور الــداليل ــو :دتغيــري معــاين الكلــامت وإطــوق لفــظ التطــور عــف ــذه الحالــةك ألنــم انتقــال
بالكلمة من طور إىل طورد.1
 عوامل التطور الداليلتنوعــت أســباب التطــور الــداليل بتنــوه العوامــل املــؤثرة يف تطــور اللغــةي وحكــن إجــامل عوامـــل
التطور الداليلي يف نوعني من العوامل:
 عوامل خارجية :تتعل بالبيئة االجتامعية والتاريخية والثقافية والنفسية. عوامــل داخليــة :تتعل ـ باللغــة نفســهاي و ــي األســباب أو العوامــل الصــوتية واالشــتقاقيةوالنحويـة والسياقية التي ريز ا من خول االستعامل.
ويــرج الباحــث الــدكتور عــل عبــد الواحــد وايف أن اللغــة تتــأثر يف تطور ــا بعوامــل كثــرية يرجــع
أ مهــا إىل ســت طوائــف :إحـــدا ا عوامـــل اجتامعيـــة خالصــة تتمثــل يف حضــارة األمــةي ونظمهــاي
وعاداتهـــا وتقاليـــد اي وعقائـــد اي ومظــــا ر نشــــاطها العلمــــي والعقـــلي وثقافتهـــا العامـــةي
واتجا اتهــا الفكريــةي ومنــاحي وجــدانها ونزوعهــا ...و لــم جــرا .وثانيهمـــا تـــأثر اللغــة بلغــات
أخــرج .وثالثتهــا عوامــل أدبيــة تتمثــل فــيام تنتجــم ق ـرائح النــاطقني باللغــةي ومـــا تبذلـــم معا ـــد
التعلــيم واملجــامع اللغويــة ومــا إليهــا مــن ســبيل حاميتهــا واالرتقــاء بهــا .ورابعتهــا انتقــال اللغــة مــن
الســلف إىل الخلــف .وخامســها عوامــل طبيعيــة تتمثــل يف الظــوا ر الجغرافيــة والفيزيولوجيــة...
ومــا إليهــا .وسادســـها عوامــل لغويــة ترجــع إىل طبيعــة اللغــة نفســها وطبيعــة أصــواتها وقواعــد ا
ومتنها.2

 - 1ءيداي لك ايرلءيي فق ايلغ ةأس ا ايل يا ص .039
 - 2ابنظررر  :ءلررر ءيدايةا رررد ةافررر ايلغررر ةاي ت ررر ر8
ايسلةدا 9110م ص .99
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كتيررر ءكرررءظ اي لكررر ايل ياررر

ويضـــاف إىل ـــذه العوامـــل عوامـــل أخـــرج منهـــا دعوامـــل مقصــــودة متعمــــدةي كقيــــام
املجـــامع اللغويــةي والهيئــات العلميــة مبثــل ذلــكي عنــد وجــود الحاجــة إىل خلــع دالالت جديــدة
عــف بعــض األلفــاظ التــي تطلبتهــا حيــاة اجتامعيــةي أو اقتصــاديةي أو سياســية جديــدة .و نــا
عوامل أخرج ال شعوريةي منها السـياق املضلل الذ نسمع فيم الكلمة ألول مرة ...ومن
عوامــل التطــور الــداليل ســوء الفهــمي و ـــو عامـــل لـــم صــلة مبوضــوه االقيــاس ألن اإلنســان
يقــيس مــا مل يعــرفي عــف مــا عــرف مــن قبــل ويســتنبخ عــف أســـاس ــذا القيــاسي فيصــيب حي ًن ـاي
ويخط ـ حي ًنــا آخــر فيســتخرج داللــة جديــدة ...ومــن العوامــل :تطـــور أصـــوات الكلمــةي بحيــث
تصــبح تلــك الكلمــة مامثلــة لكلمــة أخــرج لهــا معنــ آخــر ...ومــن العوامــل  :اختصـــار العبــارةي
فتــؤد كلمــة واحــدة منهــا مــا كانــت تؤديــم العبــارة كاملــةي قبــل اختصــار ا ...و نــا عامـــل آخـــر
و ــو كــية دورانهــا يف الحــديث ...وعامــل االبتــذال الــذ يصــيب األلفــاظ يف كــل لغــةي لظــروف
سياسـية أو اجتامعية أو عاطفيةد.1
وتجـــدر اإلشـــارة نـــا إىل أنـــم إذا كانـــت الداللـــة املعجميـــة تعنـــ بدراســـة الكلـــامت
وعناي ــا ومعانيهــا يف ســياقها الحقــلي فــإن ذلــك ال يعنــي أن املعجميــة محصــورة يف اللفظــة
املفــردةي بــل إن الحصــول عــف الــدالالت يتطلــب وجــود دالوحــدة املعجميــة بعناي ــا الثوثــةك
أولهــا املفــردةي وثانيهــا الرتكيــبي وثالثهــا الــتوزمي وأ ــم مــا حكــن االتكــاء عليــم ــو أن مفهــوم
الوحــدة املعجميــة أشــمل مــن مفهــوم املفــردةي فــإن كــل مفــردة وحــدة معجميــة ولكــن ليســت كــل
وحدة معجمية مفردةد.

2

ايترررررة ايلغررررة ايتررررء اخ

 - 1إيرررر اهام ايسررررء ام
ص .00 -03
 - 2إيررر اهام يررر ررر اد اية رررد اي ل ّ اررر يرررا اإلفررر اد ةايتضرررءم ةايرررتل م ا لَّررر ايد اسرررءي
اي ل ارررر ا اي غرررر ب 0336م ايلرررردد ( )5ص 09-00؛ ةابنظرررر  :إيرررر اهام يرررر رررر اد رررر
رررءكم ايت ررر فررر اي ل رررم ا لَّررر فررر اي ارررء ايرقءفاررر ا ترررةبنس  –990إي ارررم 0336م
يلة َ ررررداي
ايلرررردد ( )990ص 85 –05؛ ةابنظرررر  :إيرررر اهام يرررر رررر اد اي لءي رررر اي َقء ُ ةسرررر ّا َ
اي َل ّاررر ايل ي ّاررر َ :
بنظررر ايي فررر َ ررربن َ ج ايت تارررب ا لَّررر ايد اسرررءي اي ل ّاررر يرررءي غ با
ايلدد0331 9م.
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و ــذا ال يلغــي أ ميــة املفــردة بوصــفها العن ــ األســاس يف التحليــل والدراســة البنيويــةي
حيــث إنهــا األســاس الــذ تقــوم عليــم عمليــة فــرز الــدالالت بــني مركزيــة وثانويــةي و ــو مــا ب َّينــم د.
عــل زويــن بقولــم :دوملــا كانــت االكلمــة تعــد أصــغر اوحــدة دالليــة يف النظريــة الدالليــة الحديثــة
اتضحت لنا أ مية دراسة الكلامت من حيث احتوائها عف معان ثابتة ثبوتًا نسب إياد.1
ولعــل الرتكيــز عـــف دراســة الكلمـــة املفــردةي أو دراســـة الــنص مـــن خــول تقطيعـــم إىل
أجزائــم البنيويــة الرئيســةي يعــد مــن أ ــم النظريــات اللســانية التــي تخضــع الــنص األدل للتفكيــكي
ثــم الــربخ بــني األجـزاء التــي تــم فصــلها مــن خــول حقــول دالليــة تجمــع قواســمها املشــرتكةي لتقــف
عــف العوقــة املتأتيــة مــن ــذا الجمــع بعــد الفصــل .لكــن ــذا ال يعطــي ذريعــة ألن تكــون الكلمــة
وحــد ا ذات داللــة مفــردة دامئــة التــأثري والتغيــري يف معن ـ الــنصي بــل إن ســلكها ضــمن الســياقات
املتنوعــة ــو مــا يعطيهــا التــأويوت الدالليــة التــي لوال ــا القت ــت كــل كلمــة عــف معن ـ أصــل
واحد.
دوأحســن طريقــة لفهــم معنــ الكلمــة ــو وجود ــا يف الرتكيــب الــذ يســهم يف إبــراز
معنا ــا ويجعلهــا متباينــة عــن تلــك التــي تقاربهــا أو تبــدو مشــابهة لهــاي باإلضــافة إىل الواــائف
الدالليــة ذات االرتبــاط بــاملحيخ والثقافــة اللــذين يعــربان عــن داللــة اللفــظ املســتقلة عــن كــل
كلامت اللغةد.2

ا لَّررر آفرررء

 - 1ءلررر ةاررر ظرررلم اي لبنرررا يرررا ايد اسرررءي ايت اراررر ةءلرررم ايلغررر اي ررردا
ء يا ا ايسبن  95أاء 9113م ص .90
 - 2أ ررد ءرر ة أصررةم ت ارارر فرر بنظ ارر اي قررةم ايدايارر بن ررة اي ات ررءد ايكتررءب ايلرر ب
0330م ص .1
د
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رئيســا مــن عنــاي
وقــد ا ــتم علــامء اللغــة قــدحًا وحــديثًا بالكلمــة املفــردة لكونهــا عن ًــا ً
البنــاء اللغــو ي بــل إنهــا حظيــت عنــد م مبكانــة عظيمــة يف الــدرس اللســايني فقــدموا لهــا تعريفــات
مختلفــةي ومــن ــؤالء االزمخاـ ت 513ـــ الــذ عرفَّهــا بأنهــا :داللفظــة الدالــة عــف معنـ مفــرد
بالوضــعي و ــي جــنس تحتــم ثوثــة أنــواه االســم والفعــل والحــرفد .1ويعرفهــا ابــن عقيــل ات
 218ـــ بأنهــا :داللفــظ املوضــوه ملعنــ مفــردي وقولنــا املوضــوه ملعنــ أخــرج املهمــل كــديز.
وقولنــا :مفــردك أخــرج الكــوم فإنــم موضــوه ملعن ـ مــري مفــردد .2ويعرفهــا األشــموين ات  878ـــ
بأنهــا :داللفــظ املفــرد أ ك الصــوت املشــتمل عــف بعــض الحــروفي مفيــد بالوضــع فائــدة يحســن
السكوت عليهاي فخرج باللفظ مريه من الدال ما ليس بلفظ مثل :اإلشارة والخخد.3
حســان فإنــم يقــرتح تعري ًفــا للكلمــة يتعل ـ بوايفتهــا وداللتهــا يف ســياق
أمــا الــدكتور َّــام َّ
الــنص العــرلي قــائوً :دإنهــا صــيغة ذات وايفــة لغويــة معينــة يف تركيــب الجملــة تقــوم بــدور وحــدة
مــن وحــدات املعجــمي وتصــلح ألن تفــردي أو تحــذفي أو تحَّش ـي أو يغــري موضــعهاي أو يســتبدل بهــا
مري ا يف السياقي وترجع يف مادتها مال ًبا إىل أصول ثوثةي وقد تلح بها زوائدد.4
فاألصــل يف كــل مفــردة أن يكــون لهــا داللتهــا الخاصــة بهــاي والتــي يــتم بهــا التعبــري عــن األشــياء
وصـفًا أو تعري ًفــا أو إشــار ًةي ومــن أمثلــة ــذه الداللــة التــي جــاءت متعلقــة بــداللتها الحقيقيــة قــول
حاجز بن عوف األزد :

ررد أ ررا
ايقرررءه

اي فصررم ف ر ءلررم ايل يا ر ر 9ري ر ءلررا بنفق ر
ررةد ي ر ء ر اي خ ر
-1
رررد ءلررر
ايخرررءبن ايكتيررر ة ررر كءه (ااسرررتءبن ة صررر ) ريلررر ايتقررردم ي رررء ع
9000هر ص .6
ررد ارر
ايرر ءقاررم رر ايرر ءقاررم ءلررا األيفارر ت قارر :
 - 2ءيررد يرر ءيررداي
ايدا ءيد اي اد ر دا ايللةم اي دار 9168م م 9ص .95
ررد ارر ايرردا
ررد يرر ءاسررا رر األ رر ةبن ءلررا األيفارر ت قارر :
 - 3ءلرر يرر
ءيداي اد ر 9يا ةي :دا ايكتب ايلل ا 9111م ص .96
بنءهج ايي ف ايلغ ر 0اي غ ب :دا ايرقءف 9198م ص .000
 - 4ت ءم سء
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سخنت بها
َش
يا رب لطمة مدر قد

مرقت
ْ
بكف عمرو التي بالغد ِر قد
و

1

مرقــتد .والغــرق لغــ ًة يف لســان
ْ
إن اللفــظ املتعلــ باملــاء يف البيــت ــو :االغــرق يف قولــم دقــد
العــرب البــن منظــور :دالرســوب يف املــاء .ويشــبم الــذ ور ِك وبــمَش الــدَّ ين وممرتــمَش البويــاي يَشقــال :رجــل
مــرق ومري ـ ي وقــد مــرق مر ًقــا و ــو مــارق .والجمــع مرق ـ ي و ــو فعيــل مبعن ـ مفعــلي أمرقــم هللا
إمرا ًقاي فهو مري د.2
فالداللــة التــي يحملهــا الغــرق يف معنــاه األصــل ســلبية الحضــوري وقــد اســتعملها الشــاعر
يف البيـــت ســـلبية كـــام وردت يف األصـــلي دون أن يضـــفي عليهـــا تطـــو ًرا دالل إيـــا يخرجهـــا بـــم مـــن
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.
ومــ ن األمثلــة عــف ذلــك مــا نظمــم الشــاعر أبــو صــخر الهــذيل يف وصــف وتشــبيم قبيلــة قــريخ
بالغيث ليدلل عف كرمهم:
وديباج أوجم
البيض أقدا ًما
م َش
َش

ٌ
وميث إذا الجوزاء قل َّْت ر امها

3

فهــو يصــفهم ببيــاض الوجــم و ــذا كنايــة عــن الكــرمي وشــبههم بــالرمح لشــجاعتهمي وشـــبههم
بالغيــث لكــرمهم يف الوقــت الــذ تقــل فيــم مطــر الجــوزاء و ــي ليســت مــن األنـــواء ولكـــن
يشــريون بهــا إىل دالهنعــة والهقعــةد و ــام مــن األنــواءي ومــن أجزائهــا ي ويتـــصفان بــاملطر الغزيــري
ومل يصــب يف معنــاه حــني وصــفهم بــاملطر الغزيــر يف زمــن قلــة مطـــر الجــوزاءي ومل ينتبــم إىل أن
املطــر القليــل يعــيخ النــاس فاألجــدر بــم أن يجعلهــم مطــ ًرا مزيــ ًرا يف زمــن الجــدب لريفــع مــن
قيمتهم أكي.

د ءياد ل ا ءهلاة ص .969
-1أ د
 - 2اي بنظة يسء ايل ب ءد (غ ).
داةا اي ذياا ج 0ص .155
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وقال الشاعر أبو صخر الهذيل يف وصف كرم خالد بن عبد العزيز بن عبدهللا ما نصم:
حيب وعثانِ وني ِم ون الثلجِ بـار ِد
َش

هـم
وركبانَش أنضو اء يبل ِر وحالو ْ

بجنبي َشمنري الحب ِذ عوانـِ ِد
هم
ومدوا ومدا م خالـدٌ ي و ِركوابَش ْ
َّ
فأس وف َشروا أوم َّر ِم ون األ ْع وي ِ
ليس ِب وجام ِـ ِد
فجف ِق وتا وم ال َّن ِ
حس وع ْ
اص و
نهم ْ
ِ ِ1
حاب وأو ْم وحلَشوا وس وموا نوح وو وف َّياض كوثريِ ال وعوائد
الس َش
إذا ضو َّن بال وقطْ ِر َّ
يصــف الشــاعر كرمــم ويشــبهم بــاملطر ذ الــثلج البــارد الــذ بـ َّـل رحـــال الركبـــان الـــذين يقصــدونم
بالغــداة لكرمــمي ويصــفهم بــأنهم ركبــان نحســاء مــروا مبنطقــة منــري وبكرمــم لهـــم أبعــد عــنهم
النحس فذ بوا عنم راضني.
فــأعط الشــاعر بوصــفم حالــة الرضــا الصــورة عاطفــة تعكــس مــدج االبتســامة التــي ارتســمت عــف
أوجــم القــوم و ــم قــافلوني وأضــف عــف حــال ور ــم اللــون األبــيض وفضــلهم عــف مــري م
فــألبس املعنــو ثــوب املحســوسي وجعــل خالــدً ا قبلــة يقصــده النــاس عنــدما تقـــل األمطـــار ويكــي
املحــلي ووصــفم بأنــم كــريم فيــاض كثــري العوائــدي وكلمــة اســموا تــوحي إليــك بـــأنهم بــدأوا
يصــعدون إىل مــن ــو أعــف مــنهمي وتعطــي صــورة مهمــة ملكانـــة األميـــر بيـــنهم وأضــفت إىل
التعبــري قــوة وحركــة وجــامالً .ووصــف الســحاب بأنــم ــو الــذ يضــن بــاملطر ليــواز بــم إرادة
املمدوح عف الكرم وتقديم الفيض لطالبيم.
رشا يف سياق املدح ما نصم:
ومن أبرز األمثلة عف ذا األسلوب ما نظمم الشاعر تأبَّخ إ
وند الكفني شهم ّ
مدل

يابس الجنبني من مري بؤس
َش

2

حيــث اســتعمل الشــاعر الرتكيــب اللغــو انــد الكفــني و ــي يف معنا ــا املعجمــي أ ك الداللــة
ـخص :ابتـ َّـلد و ــي مــأخوذة مــن النــدج الــذ يتشــكل عــف يئــة
املركزيــة للمفــردتني :دن ـ ِد الشّ ـ َش
ـف ال ويـ ِد :ورا وح ـ َشة ال ويـ ِد ومـ وـع األو وصــا ِبعِ :ال َّرا وحـ َشة مــع األوصـابع يف اليــدد.
قطـرات مــن املــاء .أمــا الك َّفــان :دكوـ ّ
وال عوقة لهذا املعن اللغو بالكرم والسخاء املقصود يف البيت.

 - 1ايسك
 - 2داةا تشير
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أمــا الداللــة الثانويــة أو الهامشــية فجــاءت أن ــذا الرتكيــب ملــا انتاـ اســتعاملم بداللتــم عــف الكــرم
فــاق يف شــهرتم الداللــة املركزيــة اللغويــةي وأصــبح مرتبطًــا بهــذا املعن ـ وأكــي اشــتها ًرا بــم .ويســم
ــذا التحــول بــني الــداللتني تطــو ًرا دالل إيــا نتيجــة كــية االســتعامل بــالتوايف الثــانو وإمفــال
الداللة املركزية.
فالداللـــة املركزيـــة ـــي :دفعاليـــة معرفيـــة تؤلـــف الشـــفرات مـــن مجموعـــة األعـــراف
والتقاليــد و ــذه الشــفرات حتلكهــا أعضــاء ثقافــة أو مجتمــع معــنيي عــف أنهــا القــدرة اللغويــة
لهــم....ي والشــفرات إذا قبلهــا املجتمــعي تخل ـ عاملًــا اثقاف إيــا يــرتبخ وجــوده بنظــام ثقــايف يجســم
الطريقــة التــي يفكــر بهــا املجتمــع ويــتكلمي وحــني يــتكلم يوضــح مــدلول فكــرة عــن طري ـ األفكــار
األخرجد.1
وإىل جــوار تســميتها بـــ االفعاليــة املعرفيــة فإنــم َشي وعـ َّـرب عنهــا مبصــطلح آخــر ــو ااملعن ـ
التقّنــي أو ااملعن ـ املنطقــي ويحــدده محمــود الســعران بأنــم :ديقــوم عــف شــيفرة مــن الشــيفرات
الكوميــة التــي يجعلهــا االســتعامل اجتامعيــة وتواضــعية إىل حــد مــاي ونســتطيع أن نعــد أنــم كلــام
تــم اإلجــامه عــف معنـ بعــض اإلشــارات تأخــذه ــذه درجــة الشــيفرة التقنيــةي واإلشــارات التقنيــة
تدل عف نس من العوقات املوضوعية والواقعية والحقيقيةد.2
أمــا الداللــة الهامشــية فهــي :دتلــك الظــول التــي تختلــف بــاختوف األفــراد وتجــاربهم
وأمــزجتهم وتركيــب أجســامهم ومــا ورثــوه عــن آبــائهم وأجــداد م .و ــي لــدج فــرد مــن البيئــة
االجتامعيــة تــوحي بظــول مــن الداللــة قــد ال تخطــر يف ذ ــن آخــر مــن البيئــة نفســهاك ألن تجــاربهام
مع الكلمة مختلفةد

.3
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وفـــيام يـــأيت ســـنتناول رقـــي الداللـــة أو انحطاطهـــا لأللفـــاظ املتصـــلة باملـــاء يف شـــعر الصـــعاليكي
ونقصــد برقــي الداللــة الخاصــة بألفــاظ املــاء أن يواــف الشــاعر عن ـ املــاء أو لفظًــا مــن األلفــاظ
الدالــة عليــم تواي ًفــا إيجاب إي ـا يف ســياق الــنصي ونقصــد بانحطــاط الداللــة أن يواــف الشــاعر عن ـ
املــاء أو لفظًــا مــن األلفــاظ الدالــة عليــم تواي ًفــا ســلب إياي مبعن ـ أن ينقلــم الشــاعر مــن اإليجابيــة إىل
السلبية أو العكس لتأدية داللة محددة وتحقي ماية تخدم فكرة النص الشعر .
للمطــر مــثوً دالالت متنوعــة يف شــعر الصــعاليكي وجميــع ــذه الــدالالت مســتوحاة مــن
طبيعــة مــادة املطــر منــذ نشــوئم إىل ركــوده أو اســتهوكمي ومــن أبــرز ــذه الــدالالت :الرحمــة
والططنينــة :حيــث يعــد املطــر إيجاب إيــا يف طبيعتــمي حيــث إنــم رمــز الخصــب والــنامء لــدج البا ـ
بعامــةي ولــدج ســكان املنــاط الجغرافيــة القاحلــة كســكان الب ـواد ي ويعــد الشــعراء الصــعاليك أبــرز
رشا يف صــورة
مثــال عــف تصــوير داللــة املطــر بالرحمــة والططنينــةي ومــن ذلــكي قــول الشــاعر تــأبخ إ
فنيــة أخرجــم فيهــا مــن داللتــم الحقيقيــة املشــرية إىل الخــري والخصــب والــنامءي واقت ـ عــف داللــة
صفة من صفاتمي و ي الغزارةي فقال:
جزج هللا فتيانًا عف العوص أمطرت سامؤ م تحت العجاجة بالدم

1

تحــول الداللــة مــن إيجابيــة املــاء املشــرية إىل الخــري والــنامء إىل ســلبية الــدم ومــا تحملــم صــورتم
الداللية من قتل وأمل وحزن وفقد.
ونشــري نــا إىل التواف ـ الــداليل الحاصــل يف اســتعامل لفــظ ااملطــر يف اإلشــارة إىل الــدم والقتــل أو
العــذ اب مبعنـ أعــمي و ــذا يتطــاب مــع االســتعامل الشــائع للفــظ املطــر يف القــرآن الكــريمي حيــث
ورد املطر يف القرآن سبع مرات جميعها جاءت للعذابي ومن أمثلة ذلك:

 - 1داةا تشير
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اح وعلو ْيك َْشم إِن كوانو ِبك َْشم أو ًذج ومن َّمطور﴾.1
 قال تعاىل ﴿ :وو وال َشج ون وف كوانو وعا ِق وب َشة الْ َشم ْج ِر ِم وني﴾.2
 قال تعاىل ﴿ :ووأو ْمطو ْرنوا وعلو ْيهِم َّمطو ًرا ۖ فوانظَش ْر كو ْي و قال تعاىل ﴿ :ووأو ْمطو ْرنوا وعلو ْيهِم َّمطو ًرا ۖ ف ووسا وء ومطو َشر الْ َشمن وذرِي ون﴾.3فالشــعراء وفقــوا يف توايــف املطــر يف الســياق املعــروف عنــمي و ــذا يــدل عــف دقــة التوايــف
والعنايــة بالســياق واملفــردات الدالــة عليــم بدقــةي ويعــد ــذا مــن أاهــر ســامت البومــة يف الــنص
الشعر .
ويف التطــور الــداليل للمفــردات املتصــلة باملــاءي وتحــول وايفتهــا الدالليــة مــن الصــورة الســلبية
املركزيــة إىل الصــورة اإليجابيــة الثانويــةي يكــون حاصــوً يف اســتعامالت الشــعراء الصــعاليكي ومــن
ذلكي قول الشاعر عروة بن الورد أمري الصعاليك:
يام سالت املسل
إذا دعوت ً

أبا املثلم إين مري مهتضم

4

أعلــن الشــاعر أن قومــم يلبــون دعوتــم إذا دعــا مي فيرســعون لن ــتم كــام تســيل الشــعاب باملــاء.
واملسل :جمع مسيلي و و مسيل املاء.
فالداللــة التــي يحملهــا الســيل يف ذاتــم ســلبية الحضــوري بيــد أن الشــاعر جــاء بهــا نــا يف
ســياق الفخــر واملــدحي حيــث أخــذ مــن صــفات الســيل الغــزارة والرســعة يف الجريــاني وتــر مــن
نتائجــم الخ ـراب والــدماري فكــان توايفــم إيجاب إيــا يف ــذا املوضــعي و ــو تطــور داليل يواكــب حــال
السياق املوضوعي للغرض الشعر .
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ص .081

وإىل املفــردة املعجميــة نفســها االســيل فقــد كــان لهــا حضــور إيج ـال مــأخوذ مــن طبيعــة
مادة تكوينهاي و و عن

املاء اإليجال يف ذاتمي كام يف قول الشاعر أل الخ َّراد الهذيل:
بطن حلية
مذا َشه من الرسين أو ِ

السوائلِ
فرو َشه اآلباء يف ِ
عميم َّ

1

اســتعمل الشــاعر الســيل يف ســياق املــدحي فكــان التطــور الــداليل متواف ًقــا مــع الســياق العــام لفكــرة
البيــتي ويعــد ــذا التوفيــ مــن أبــرز ســامت الوحــدة املوضــوعية الداخليــة يف مســتوج الفكــرة
والبيت الواحد.
ولعل حضور السيل بغزارة يف أشعار الصعاليك أبناء البواد ي ملا للمعجم املايئ من أ مية يف حياتهم
َّ
اليوميةي حيث بم قوام معاشهم وأساس استقرار م من عدممي وقد جاء توايف السيل إيجابًا يف أكي من
موضع ي طور الشاعر من خولها داللة السيل السلبية لتكون داللة إيجابية بحسب ما يقتضيم السياقي
ومن ذلكي قول عمرو بن ب َّراقة يف املدح:
القيت ذا نجب شديد
َش
وكم

النفوس عف الصدو ِر
تسيل بم
َش
َش

2

وعند أل الطمحان:
فتيت املِ ِ
وسيل بم أصدا َشممَش وو ومفار َشقم
سك يف رون ِ الض وح ت َش
يظل َش

3

واــف الشــاعران الســيل يف ســياق اإليجابيــة بانزيــاح عــن الداللــة الســلبية املركزيــة التــي يــأيت بهــا
الســيلي وجعــل الشــعراء داللــة الســيل متعلقــة مبكانهــا يف الســياق الــذ يــرد فيــمي فالشــاعر عمــرو
بــن ب َّراقــة واــف الســيل يف ســياق الفخــر واملـدح بداللــة إيجابيــةي والشــاعر أبــو الطمحــان وافــم يف
سياق الغزل بداللة إيجابية .

ص  .035ايل ررام :ررء اءررتم رر

 - 1اةسررش خلاررش اي ررل ا ايصررلءياك فرر ايلصرر اي ررءهل
ايبنيي ف سةامم اي ر ةايسةامم األ ءك ايت تسام يءي ء .
 - 2ررر اش اغرررب ءلةبنررر ء ررر ة يررر ي ّ ا ررر اي ررردابن ررر خضررر
سا ت ة ل ه ص .16
 - 3اةسش خلاش اي ل ا ايصلءياك ف ايلص اي ءهل ص .058
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اي ءهلاررر ةاإلسرررلم:

ومــن خــول مــا وقفــت عليــم يف بعــض مظــا ر التطــور الــداليل لأللفــاظ املتصــلة باملــاءي أو
مظــا ر املفــردات واالشــتقاقات الدالــة عــف املــاء املكونــة لــم أو التابعــة الســتعامالتمي الحظنــا أن
الســياق ــو الــذ يحــدد داللــة الكلمــة فيــم بــني اإليجابيــة والســلبيةي وأن الشــعراء وفقــوا يف
توايـــف املفـــردات يف الســـياقات املختلفـــةي ســـواء يف املـــدحي أو الفخـــري أو الغـــزلي أو الهجـــاءي أو
الوصفي أو الحض واالستنهاض.

151

نتائج الدراسة
من خول ما تناولناه يف الدراسة توصلنا إىل مجموعة من النتائج نعرضها عف النحو اآليت:
 -0إن حضــور عن ـ املــاء يف شــعر الصــعاليك حضــور واضــح ومميــز ويشــري إىل أ ميــة ــذا العن ـ
لديهم يف بيئة البادية.
 -7اســتعمل الشــعراء العديــد مــن األلفــاظ الدالــة عــف مكونــات املــاء يف حقــل العلويــات :الســحاب
والرعد والربق واملطري ويف كل منها استعملوا ألفااًا دقيقة تبني حال التكوين وتصفم بدقة.
اســام مختلفًــا لــدج مــا وقفــت عليــم مــن قصــائد الشــعراء
 -1ورد للســحاب ا 01ثوثــة عاــ ً
الصــعاليكي تــم توايفهــا يف دالالتهــا اللغويــة املوافقــة ملعنا ــا وف ـ الســياقات التــي وردت فيهــاي
فجاءت ييحة حي ًناي وكنائية حي ًنا آخر.
 -2ورد للرعــد ا 5خمس ـة أســامء جميعهــا تتعل ـ بالصــفة الحســية الوحيــدة للرعــد و ــي الصــوتي
إضــافة إىل انزيــاح الداللــة نحــو التجريــدي حيــث اســتعمل الشــعراء الرعــد يف اإلشــارة إىل الغضــب
والوعيد والتهديد.
 -5ورد للــربق ا 2أربعــة أســامء جميعهــا تتعلــ بالصــفة الحســية الوحيــدة للــربق و ــي الرؤيــة
بــالعني املجــردةي إضــافة إىل انزيــاح الداللــة نحــو التجريــدي حيــث اســتعمل الشــعراء الــربق يف
اإلشارة إىل شدة اللمعان واإلنارة إضافة إىل إخوف الوعد.
اسام مختلفًا يف الداللة والتوايف يف السياق.
 -1ورد للمطر ا 01ستة عا ً
 -2ورد لفــظ املطــر يف ســياق ســلبي ال إيجــالي موافقًــا للداللــة التــي ورد فيهــا يف القــرآن الكــريمي
و ــذا التوافــ يشــري إىل أن الداللــة الســلبية للمطــر أصــل يف اللغــةي حيــث إن الشــعراء الــذين
أوردوا املطر بداللة سلبية يسبقون ع

نزول القرآن الكريم.

 -3ورد الســيل يف شــعر الصــعاليك يف مســميات ثوث ـة :الســيلي والشــعابي والجــداولي وكــان أمزر ــا
حضــو ًرا وأكي ــا تنو ًعــا دالل إيــا ــو الســيلي حيــث جــاء مبعنــاه الحقيقــي الــدال عــف املــاء الجــار
حي ًنــاي ضــمن داللــة ســلبيةي ومبعنــ اإليجابيــة ضــمن االســتعامل الكنــايئ يف ســياق آخــر خــاص
بـــاملجرداتي كـــالكرمي والشـــهامةي واملـــروءة .أمـــا الشـــعابي فجـــاءت يف داللتـــني :العمـــوم :يف
رشا .والخصــوص :يف ثوثــة مواضــعي لكــل مــن :القتــال الكــولي وتــأبخ
موضــعني للشــاعر تــأبخ ّ
رشاي والشــنفرج .و ــي :االشــعاب املتفرعــة مــن واد عاقــلي والشــعب القريــب مــن موضــع
إ
رشا.
سلعي وشعب نجد  .أما الجداولي فجاءت يف موضع واحد عند الشاعر تأبخ إ
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 -8وردت األحــواض يف ســتة مواضــع مختلفــةي ثوثــة منهــا تــم الت ــيح فيهــا بلفــظ الحــوضي واثنــان
اكتف الشعراء فيهام باإلشارة إىل أجزاء الحوض ومسمياتمي وواحد جاء يف سياق الكناية.
-01

وردت الغــدران يف شــعر الصــعاليك ضــمن داللتــني اثنتــني :األوىل داللــة العمــوم وجــاءت

يف موضــع واحــد للشــاعر الشــنفرجي والثانيــة داللــة الخصــوص وجــاءت يف عاــين موض ـ ًعاي كــان
أكي ــا لــدج الشــاعر القتــال الكــول .ومــن الغــدران :اصــعداءي الشــطوني ذ الــربديني فــردةي
حــرة لــيفي س ـ َّب ي ثجــري الجبابــةي ال ِعتــابي ذو بقــري عاســمي ذ النقــريي حــوءةي وع وم ـ وريني ميقــةي
السديري بارقي م ّراني حو .
 -00كــان الشــاعر الق َّتــال الكــول أكــي الشــعراء الصــعاليك عنايـة بداللــة الخصــوص يف تحديــد املواضــع
الجغرافيـــة الخاصـــة باملـــاء بدقـــةي ســـواء أكـــان ـــذا التحديـــد باالســـم الـــدقي للموضـــعي أم
بالقرائن البيئية والجغرافية القريبة منم والدالة عليم.
 -07ورد للقيعــان يف شــعر الصــعاليك ا 8تســعة أســامء مختلفــة الداللــة بحســب املعنــ الــدقي
لهــاي وقــد وافهــا الشــعراء تواي ًفــا دقي ًقــا يــدل عــف كــنهم مــن اللغــة وبومتهــاي واســتعامل كــل
لفظ ملعناه املناسب لم.
 -01تعـــد األوديـــة األمـــزر حضـــو ًرا يف شـــعر الصـــعاليكي إزاء األلفـــاظ املتصـــلة باملـــاء املتعلقـــة
بالتجمعــات املائيــة وتكويناتهــاي ووردت ضــمن داللتــني اثنتــني :األوىل داللــة العمــومي حيــث ذك ـر
الشــعراء أوديــة عامــة دون ذكــر أســامئهاي أو قرينــة بيئيــة تشــري إليهــاي وجــاءت يف مانيــة مواضــع.
أمــا الداللــة الثانيــة فهــي داللــة الخصــوصي حيــث يســ ومي الشــعراء الــواد املقصــود باســمم
الخــاصي أو يضــمنون إشــارات وق ـرائن تــدل عــف املكــان وتحــددهي وتفــرد الشــاعر الق َّتــال الكــول
يف دقــة وصــفم ألمــاكن األوديــة وأســامئها دون مــريه مــن الشــعراء الصــعاليكي ولعــل ــذا يــدل
خصوصــا أنـم عــاد
عـف عنايتـم الجغرافيــة وعلمـم بالباديــة العربيـةي ورمبــا يشـري إىل كــية ترحالـم
ً
حياة التاد متخ ًذا من الجبال والشعاب موط ًنا لم نتيجة كية الجنايات التي ارتكبها.
 -02أســـامء األوديـــة التـــي وردت يف شـــعر الصـــعاليك ـــي :اشـــباي والرســـيسي وعاقـــلي والغـــولي
والشــطوني وذو ســديري والعــرجي وذو العــخي وذو البقــري والــدوا ني وقضــيبي ومبــايضي وجــو
جواذةي واألحصي وعليبي وحليةي وبوجي وقوي وضيمي ويليل .
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 -05اعتنــ الشــعراء الصــعاليك بــذكر البحــر ومتعلقاتــم واأللفــاظ الدالــة عليــم عــف الــرمم مــن
اعتبــاره خــارج بيئــتهمي وذلــك ال ينكــر معــرفتهم بــم أو رؤيــتهم لــمي وذكــره كــل مــن :حــاجز بــن
رشاي وقــيس بــن الحداديــةي وعمــرو بــن ب َّراقــة الهمــدايني وصــخر الغــي
عــوف األزد ي وتــأبخ إ
الهذيلي وعبدة بن الطبيبي والقتال الكول.
 -01ملــب عــف توايــف اآلبــار يف شــعر الصــعاليك داللــة الخصــوصي بتحديــد اســم البــح وموضــعم أو
ق ـرائن بيئيــة تــدل عــف مكانــمي بيــنام مل يكــن لداللــة العمــوم حضــور يف ذلــك .ومــن اآلبــار التــي
وردت يف شعر م :ابح مبنيي وبح ذرياتي وبح الشطوني وبح دريراتي وبح وخطْ ومة .
 -02اعتن ـ الشــعراء الصــعاليك بتوايــف النــدج يف ثنايــا شــعر م بحســب ســياق القصــيدة وفكرتهــا
ومرضــهاي فكــان التوايــف بــاللفظ ال ــيح واملعن ـ اللغــو األصــيل حي ًنــاي واالســتعامل الكنــايئ
يف اإلشارة إىل الكرم والسخاء حي ًنا آخر.
 -03اســتند الشــعراء الصــعاليك يف األلفــاظ الدالــة عــف اســتعامل املــاء إىل توايفهــا بحســب املعن ـ
الـــدقي لهـــا ضـــمن الســـياق اللغـــو للبيـــت الشـــعر ي و ـــو يـــدل عـــف فصـــاحتهمي وســـعة
معجمهــم اللغــو ي والــتمكن مــن معانيــمي مــام حقـ البومــة يف قصــائد م فــيام يتعلـ باأللفــاظ
الدالة عف املاء واستعامالتم.
 -08مل يلتــزم بعــض الشــعراء الصــعاليك بــاملعن اللغــو الــدقي للمفــردة واعــتامد االنزيــاح الــداليل
يف توايفهــا ضــمن ســياقات مختلفــة ال عوقــة لهــا باملــاءي تكــون حســية حي ًنــاي مثــل :الــدم والــدمع
والخمــري وتجريديــة حي ًنــاي مثــل :الوفــاء واملــروءة والغضــب والكــذب .وقــد أكســب ــذا االنزيــاح
الشعر وايفة جاملية وفنية تتمثل يف الصورة الشعرية.
 -71ملّــب بعــض الشــعراء الداللــة الهامشــية عــف الداللــة املركزيــة يف األلفــاظ الدالــة عــف املــاءي ومــن
أبــرز األمثلــة عــف ذلــك تركيــب انــد الكــف حيــث خرجــت مــن داللتهــا املركزيــة الدالــة عــف
بلــل راحــة اليــد بقطــرات املــاءي إىل الداللــة الهامشــية التــي تعنــي الكــرمي واشــتهرت الداللــة
الهامشية أكي من املركزية وأصبحت أصوً دالل إيا.
 -70حملــت بعــض األلفــاظ الدالــة عــف املــاء تطــو ًرا دالل إيــا بــني الســلبية واإليجابيــة بحســب الســياق
الخاص بالبيت الشعر أوالًي وبالسياق العام للقصيدة ثان ًيا.
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قامئة املصادر واملراجع
مصادر الدراسة
 -9حــاتم صــالح الضــامني دشــعر قــيس بــن الحداديــةدي مجلَّــة املــوردي بغــدادي 0828مي املجلــد الثــامني
العدد ا. 8
 -0حـــاتم صـــالح الضـــامني املســـتدر عـــف دواويـــن الشـــعراءي ط0ي عـــامل الكتـــب للطباعـــة والناـــ
والتوزيعي بريوتي 0888م.
 -0الحســن بــن الحســني الس ـكَّر ي رشح أشــعار الهــذلينيي تحقي ـ  :عبدالس ـ َّتار أحمــد ف ـ َّراجي مراجعــة:
محمود مح َّمد شاكري مطبعة املديني القا رةي د .ت.
 -8حميــد آدم ثــوينيك كامــل ســعيد عــوادي الســليك بــن الســلكة :أخبــاره وشــعرهي ط0ي مطبعــة العــايني
بغدادي 0832م.
رشا وأخبـــارهي جمـــع وتحقيـــ ورشح :عـــل ذو الفقـــار شـــاكري ط0ي دار الغـــرب
 -5ديـــوان تـــأبَّخ إ
اإلسوميي 0832م.
 -6ديــوان الشــنفرج عمــرو بــن مالــكي جمعــم وحققــم ورشحــم :إميــل بــديع يعقــوبي ط7ي دار الكتــاب
العرلي بريوتي 0881م.
 -9ديــوان عــروة بــن الــورد أمــري الشــعراء الصــعاليكي دراســة ورشح وتحقي ـ  :أســامء أبــو بكــر محمــدي
منشورات محمد عل بيضوني دار الكتب العلميةي بريوتي 0883م.
 -1ديوان الق َّتال الكولي حققم وقدم لم :إحسان عباسي د.طي دار الثقافةي بريوتي 0838م.
 -1رشيــف رامــب عوونــةي عمــرو بــن ب ّراقــة الهمــداين مــن مخ ــمي الجا ليــة واإلســوم :ســريتم
عامني 7115م.
وشعرهي ط0ي دار املنا ج للنا والتوزيعي َّ
 -93طــول حــربي ديــوان الشــنفرج ويليــم الســليك بــن الســلكة وعمــرو بــن ب ـ َّراقي ط0ي الــدار العامليــةي
بريوتي 0881م.
 -99يحيـــ الجبـــور ي شـــعر عبـــدة بـــن الطبيـــبي دار الرتبيـــة للطباعـــة والناـــ والتوزيـــعي بغـــدادي
0820م.
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مراجع الدراسة
 -90القرآن الكريم.
 -90إبرا يم السامرايئي التطور اللغو التاريخيي ط7ي دار األندلسي بريوتي 0830م.
 -98إبرا يم أنيسي داللة األلفاظي ط1ي مكتبة األنجلو امل يةي القا رةي 0821م.
 -95إبــرا يم بــن إســامعيل األجــدال الطرابلنــي كفايــة املــتحفظ ومايــة املــتلفظ يف اللغــةي تحقيــ :
عبدالرزاق الهويلي ط2ي مطبعة دار الحرية للطباعةي بغدادي 0813م.
 -96إب ـرا يم بــن م ـرادي امل وعالجــة القوا َشموس ـ ّية لل وو وحــدات امل ْعجم ّيــة العرب ّيــة املركبــة واملع ّقــدو ة والع وباريّــةي
ات يف ْمن وهج الرتِتيبي دمجلَّة الدراسات املعجم ّية باملغربدي العدد ا 2ي 7113م.
نظور ٌ
 -99إبـــرا يم بـــن مـــرادي دالوحـــدة املعج ّميـــة بـــني اإلفـــراد والتضـــام والـــتوزمدي مجلَّـــة الدراســـات
املعجميةي اململكة املغربيةي 7111مي العدد ا. 5
 -91إبــرا يم بــن مــرادي دمــن مشــاكل الرتجمــة يف املعجــمدي مجلَّــة يف الحيــاة الثقافيــةي تــونسي أبريــل
7111مي العدد ا. 027
 -91أحمــد بــن عبــد الو ــاب بــن محمــد بــن عبــد الــدائم النــوير ي نهايــة األرب يف فنــون األدبي ط0ي
دار الكتب والوثائ القوميةي القا رةي  0271ـ.
 -03أحمــد بــن فــارس ال ـراز ي معجــم مقــاييس اللغــةي تحقي ـ  :عبدالســوم محمــد ــاروني دار الفكــري
0828م.
 -09أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن إب ـرا يم النيســابور امليــدايني مجمــع األمثــالي تحقي ـ  :محمــد
محيي الدين عبدالحميدي مطبعة السنة املحمديةي 0855م.
 -00أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق الهمــداين املعــروف بــابن الفقيــمي البلــداني تحقي ـ  :يوســف الهــاد ي
ط0ي عامل الكتبي بريوتي 0881م.
 -00أحمــد بــن محمــد بــن الحســن املرزوقــي األصــفهايني رشح ديــوان الحامســةي تحقي ـ  :مريــد الشــيخي
ط0ي دار الكتب العلميةي بريوتي 7111م.
 -08أحمــد بــن محمــد بــن الحســن املرزوقــي األصــفهايني األزمنــة واألمكنــةي ط0ي مطبعــة مجلــس دائــرة
املعارفي الهند – حيدرأبادي  0117ـ.
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 -05أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــم األندلنــي العقــد الفريــدي ط0ي دار الكتــب العلميــةي بــريوتي
 0212ـ.
 -06أحمـــد عـــزوزي أصـــول تراثيـــة يف نظريـــة الحقـــول الدالليـــةي منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب العـــربي
دمش ي 7117م.
 -09أحمــد محمــد عبيــدي شــعراء جــا ليوني املجمــع الثقــايفي أبــو ابــيي مؤسســة االنتشــار العــرلي
بريوتي 7110م.
 -01ام حساني منا ج البحث يف اللغةي ط7ي دار الثقافة :اململكة املغربيةي 0822م.
 -01الجــو ر ي الصــحاح :تــاج اللغــة وصــحاح العربيــةي تحقي ـ  :أحمــد عبــد الغف ـور عطــاري دار الكتــاب
العرلي م ي د .ت.
 -03ابــن حجــر العســقويني أحمــد بــن عــل بــن حجــري فــتح البــار رشح صــحيح البخــار ي دار الريَّــان
للرتا ي 0831م.
 -09الحســن بــن عبــدهللاي بــود العــربي تحقيــ  :حمــد الجــا ك صــالح العــلي دار الياممــة للبحــث
والناي الرياضي د .ت.
 -00حســن اااــاي كــوم العــرب :مــن قضــايا اللغــة العربيــةي دار النهضــة العربيـــة للطباعـــة والناــي
بريوتي 0821م.
 -00خالــد الحســن الخزينــةي األنــواء يف أشــعار الهــذليني :دراســة وصــفية فنيــة تحليليــةي رســالة مقدمــة
لنيــل درجــة املاجســتري يف اللغــة العربيــة وآدابهــاي قســم اللغــة العربيــةي كليــة اآلدابي جامعــة الخرطــومي
السوداني 7115م.
 -08خــري الــدين الــزركلي األعــوم :قــاموس تــراجم ألشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب واملســتعربني
واملستاقنيي ط05ي دار العلم للموينيي بريوتي 7117م.
 -05ابــن دريــدي جمهــرة اللغــةي ط0ي طبعــة الــدكتور رمــز منــري بعلــبيكي دار العلــم للمويــنيي بــريوتي
0832مك إضافة إىل :ط0ي مطبعة مجلس دائرة املعارف العثامنيةي حيدرأباد -الدكني  0125ـ.
 -06ديـــوان الهـــذلينيي تحقيـــ  :أحمـــد الـــزينك محمـــود أبـــو الوفـــاي دار الكتـــب امل ـــيةي القـــا رةي
0815م.
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 -09رشــيد الحــاج صــالحي دالتحليــل اللغــو ونظريــة املعنــ عنــد فتجنشــتنيدي عــامل الفكــري املجلــس
الوطني للثقافة والفنون واآلدابي الكويتي أبريل /يونيوي 7110مي مجلد ا 78ي العدد ا. 2
 -01رمضـــان عبـــدالتوابي التطـــور اللغـــو  :مظـــا ره وعللـــم وقوانينـــمي ط0ي مطبعـــة املـــديني م ـــي
0831م.
 -01رمضان عبدالتوابي لحن العامة والتطور اللغو ي ط0ي دار املعارفي م ي د .ت.
 -83زكريــا بــن محمــد بــن محمــود القزوينــيي عجائــب املخلوقــات ومرائــب املوجــوداتي د .طي مطبعــة
التقدمي م ي د .ت.
 -89أبو زيد القرحي جمهرة أشعار العربي د .طي دار نهضة م

للطباعة والناي م ي د.ت.

 -80ســتيفن أوملــاني دور الكلمــة يف اللغــةي ترجمــة :كــامل محمــد باــي ط1ي مكتبــة الشــبابي القــا رةي
0827م.
 -80ســـعيد الغـــاريي اللغـــة والخطـــاب األدلي ط0ي املركـــز الثقـــايف العـــرلي بـــريوت -الـــدار البيضـــاءي
0881م.
 -88سعيد بن أوس األنصار ي كتاب املطري ط7ي املطبعة الكاثوليكيةي بريوتي 0802م.
 -85الســـيد أحمـــد عبـــدالغفاري التصـــور اللغـــو عنـــد علـــامء أصـــول الفقـــمي دار املعرفـــة الجامعيـــةي
اإلسكندريةي 0885م.
 -86السيد أحمد عامرةي دراسة يف نصوص الع

الجا ل تحليل وتذوقي مكتبة املتنبيي د .ت.

 -89ابــن ســيدهي عــل بــن إســامعيلي املحكــمي تحقيــ  :مجموعــة مــن املحققــنيي ط0ي مكتبــة البــال
الحلبيي م ي 0827م.
 -81ابــن ســيدهي عــل بــن إســامعيلي املخصــصي دار الفكــر أوفســيت عــن املطبعــة الكــربج األمرييــة
بيوالقي م ي  0103ـ.
 -81الاـــيف الجرجـــايني التعريفـــاتي ط0ي مؤسســـة الحســـنيي الـــدار البيضـــاءي اململكـــة املغربيـــةي
7111م.
 -53صــوح الــدين ســليم محمــدي دلفــظ املــاء ومــا هــدل علاــل يف نصــوص مــن التنزهــل :دراس ـة داللاــةدي
مجلَّــة أبحــا كلاــة الرتباــة األساســاةي املجلــد 8ي العــدد ا 2ي كلاــة العلــوم السااســاة  -جامعــة املوصــلي
7101م.
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 -59صوح مهد جابري دمعجم ألفاظ املاءدي مجلَّة أ ل البيتي العدد ا 2ي د.ت.
 -50طا ر سليامن حمودي دراسة املعن عند األصولينيي الدار الجامعيةي اإلسكندريةي 0882م.
 -50عــات بــن ميــث بــن زويــر الــبود الحــرلي معــامل مكــة التاريخيــة واألثريــةي ط0ي دار مكــة للنا ـ
والتوزيعي مكة املكرمةي 0831م.
الســريو ِة ال َّن وب ِويَّــ ِةي ط0ي
 -58عــات بــن ميــث بــن زويــر الــبود الحــرلي معجــم الْ وم وعــالِ ِم الْ َشج ْغ ورا ِف َّيــ ِة ِيف و
دار مكة للنا والتوزيعي مكة املكرمةي 0837م.
 -55عبــد هللا بــن عبــد العزيــز بــن محمــد البكــر األندلنــي معجــم مــا اســتعجم مــن أســامء الــبود
واملواضعي ط1ي عامل الكتبي بريوتي  0211ـ.
 -56عبــد املــؤمن بــن عبــد الحـ ي ابــن شــامئل القطيعــي البغــداد ي مراصــد االطــوه عــف أســامء األمكنــة
والبقاهي ط0ي دار الجيلي بريوتي  0207ـ.
 -59عبــدالفتاح الصــعيد وحســني يوســف مــو ي اإلفصــاح يف فقــم اللغــةي ط0ي مطبعــة دار الكتــب
العلميةي بريوتي 0832م.
 -51عبــدهللا بــن عبــدالرحمن ابــن عقيــلي رشح ابــن عقيــل عــف األلفيــةي تحقي ـ  :محمــد محيــي الــدين
عبد الحميدي ط دار العلوم الحديثةي 0812م.
 -51عبــدامللك بــن محمــد الثعــالبيي فقــم اللغــة وأ ار العربيــةي ضــبطم وعلّــ حواشــيم وقــدم لــم
ووضع فهارسم :ياسني األيولي ط7ي املكتبة الع ية للطباعة والناي صيدا -بريوتي 7111م.
وطقساي مقال منشور يف املوقع اإللكرتوين التحاد الجمعيات
 -63عوء النشميي أسطورة املاء يف األديان فك ًرا
ً
املندائية يف املهجري الجمعةي  15نيسان/أبريل 7101م.http://www.mandaeanunion.org/ar .
 -69عــل بــن الحســني بــن محمــدي أبــو الفــرج األصــفهايني األمــايني ط0ي دار إحيــاء الــرتا العــرلي
بريوتي  0205ـ.
 -60عــل بــن عبــدهللا بــن أحمــد الحســني الشــافعي الســمهود ي وفــاء الوفــاء بأخبــار دار املصــطف ي
ط0ي دار الكتب العلميةي بريوتي  0208ـ.
 -60عــل بــن محمــد بــن عيمــي رشح األشــموين عــف األلفيــةي تحقيــ  :محمــد محيــي الــدين عبــد
الحميدي ط0ي بريوت :دار الكتب العلميةي 0883م.
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 -68عــل زويــني اــول املعن ـ بــني الدراســات الرتاثيــة وعلــم اللغــة الحــديثي دمجلــة آفــاق عربيــةدي
السنة 05ي أيَّار 0881م.
 -65عل عبدالواحد وايفي اللغة واملجتمعي ط2ي مكتبة عكاظي اململكة العربية السعوديةي 0831م.
 -66عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظي الحيـــواني تحقيـــ وناـــ :عبدالســـوم محمـــد ـــاروني ط0ي مكتبـــة
مصطف البال الحلبيي القا رةي 0821مك ط7ي دار الكتب العلميةي بريوتي  0272ـ.
 -69فؤاد زكرياي مشكلة البنيةي دار سحنوني تونسي مكتبة م ي د .ت.
 -61الفريوزأباد ي القاموس املحيخي دار الفكري بريوتي 0831م.
 -61ابــن قتيبــة الــدينور ي املعــاين الكبــريي تحقيــ  :عبــد الــرحمن بــن يحيــ الــياميني ط0ي دار الكتــب
العلميةي بريوتي 0832م.
 -93محمـــد بـــن أل بكـــر الـــراز ي مختـــار الصـــحاحي تحقيـــ  :يوســـف الشـــيخ محمـــدي ط5ي املكتبـــة
الع ية -الدار النموذجيةي بريوت -صيداي 0888م.
 -99محمــد بــن أحمــد القرطبــيي الجــامع ألحكــام القــرآني راجعــم وضــبطم وعل ـ عليــم :محمــد إب ـرا يم
الحفناو ي ط0ي طبعة دار الحديثي 7117مك دار الكتب العلميةي بريوتي 0833م.
 -90محمــد بــن املبــار بــن محمــد بــن ميمــون البغــداد ي منتهــ الطلــب مــن أشــعار العــربي ط0ي
تحقي  :محمد نبيل طريفيي دار صادري بريوتي 0888م.
 -90محمــد بــن عبــد هللا بــن عبــد املــنعم ال ِحمــري ي الــروض املعطــار يف خــرب األقطــاري تحقي ـ  :إحســان
عباسي ط7ي مؤسسة ناي للثقافة  -بريوت  -طبع عف مطابع دار الرساجي 0831م.
رشابي املعــامل األثــرية يف الســنة والســريةي ط0ي دار القلــمي الــدار الشــامية
 -98محمــد بــن محمــد حســن َش َّ
 دمش  -بريوتي  0200ـ. -95محمــد بــن مــو

بــن عــثامن الحــازمي الهمــدايني األمــاكن أو مــا اتف ـ لفظــم وافــرتق مســامه مــن

األمكنةي تحقي  :حمد بن محمد الجا ي دار الياممة للبحث والرتجمة والناي  0205ـ.
 -96محمـــد ثنـــاء هللا املظهـــر ي التفســـري املظهـــر ي تحقيـــ  :مـــوم نبـــي التوننـــي مكتبـــة الرشـــديةي
باكستاني  0207ـ.
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 -99محمــد رضــا الغ ـراو ي اللــب اللبــاب يف مريــب اللغــة والحــديث والك ّتــابي تحقي ـ  :الســيد أحمــد
الحسينيي ط0ي مطبعة اآلداب يف النجف األرشفي 0813م.
 -91محمـــد مرتَضـــ الحســـيني الزبيـــد ي تـــاج العـــروس مـــن جـــوا ر القـــاموسي تحقيـــ  :مصـــطف
حجــاز ي مــن إصــدارات الــرتا العــرل :سلســلة تصــدر ا وزارة اإلعــوم يف دولــة الكويــتي العــدد ا 01ي
مطبعة حكومة الكويتي 0832م.
 -91محمد مفتاحي مجهول البياني دار توبقالي الدار البيضاءي 0881م.
 -13محمد ناي الدين األلبايني الجامع الصغريي املكتب اإلسوميي د .ت.
 -19محمود السعراني علم اللغةي د .طي القا رة :دار الفكر العرلي د .ت.
 -10محمــود بــن عمــر الزمخاــ ي الجبــال واألمكنــة وامليــاهي تحقيــ  :أحمــد عبــدالتواب عــوضي دار
الفضــيلة للناــ والتوزيــعي القــا رةي 0888مك تحقيــ  :محمــد أبــو عــامودي الجزيــرة للناــ والتوزيــعي
القا رةي 7112م.
 -10محمـــود بـــن عمـــر الزمخاـــ ي املفصـــل يف علـــم العربيـــةي ط0ي طبـــع عـــف نفقـــة محمـــد أمـــني
الخانجي الكتبي ورشكاه ااالستانة وم

ي مطبعة التقدم بشاره محمد علي القا رةي  0171ـ.

 -18محمود حمد زقزوقي املوسوعة اإلسومية العامةي مطابع األ ـرامي قليـوبي مصـري د .ت.
 -15املفضــلياتي تحقيــ ورشح :أحمــد محمــد شــاكري عبدالســوم محمــد ــاروني ط1ي مــن منشــورات
ديوان العرب :مجموعات من عيون الشعر ا 0ي دار املعارفي القا رةي د .ت.
 -16ابن منظوري لسان العربي ط1ي دار صادري بريوتي 7111م.
 -19ن ـــت عبـــدالرحمني الصـــورة الفناـــة يف الشـــعر الجـــا ل يف ضـــوء النقـــد الحـــدهثي دار كنـــوز
عامني 7101م.
املعرفةي َّ
 -11نعــيم بــن حــامد املــروز ي الفــهي تحقي ﻭتقديم :سهيل ﺯكاﺭي ط0ي دار الفكــر للطباعــة والناــي
بريوتي 0881م.
 -11ول الجهادي فلسفة الشعر الجا لي ط0ي دار املدجي دمش ي 7110م.
 -13ولــيم را ي املعنــ األدل مــن الظا راتيــة إىل التفكيكيــة ي ترجمــة :يوئيــل يوســف عزيــزي ط0ي دار
املأمون للرتجمة والناي بغدادي دار الحرية للطباعةي د.ت.
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 -19يــاقوت بــن عبــد هللا الحمــو ي الخــزل والــدأل بــني الــدور والــدارات والــديرةي تحقيــ  :يحيــ
زكرياء عبارةك محمد أديب جمراني منشورات وزارة الثقافةي دمش ي 0883م.
 -10يـــاقوت بـــن عبـــد هللا الحمـــو ي معجـــم البلـــداني د .طي دار صـــادر للطباعـــة والناـــي بـــريوتي
0852م.
 -10يحي بن عل بن محمد التربيز ي رشح ديوان الحامسةي د.طي دار القلمي بريوتي د.ت.
 -18يوســـف خليـــفي الشـــعراء الصـــعاليك يف الع ـــ الجـــا لي ط1ي دار املعـــارفي القـــا رةي مكتبـــة
الدراسات األدبيةي كتاب رقم ا 3ي 0823م.
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