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یقوم على التماسك النصي من المصطلحات التي اهتم بها علماء علم اللغة، لكونه       

غیر لغویة، تتعدى حدود الربط بین أجزاء الجملة الواحدة،إلى الربط  ىروابط لغویة وأخر 

  ستند التماسك النصي إلى شروط عدةولتحقیق هذا الربط ی بین مجموعة من الجمل،

نذكر منها شرط االتساق و حیث تعد هذه الشروط الحكم الذي یفرق بین النصوص، 

وهو یعد جانبا مهما وعنصرا هیم التي أنتجها التماسك النصیى واالتساق أیضا من المفا

  . النصلسانیات  من العناصر النصیة التي ركّز علیها علماء 

ولقد احتل اتساق النص موقعا مركزیا في هذه األبحاث المندرجة تحت مجاالت       

لسانیات الخطاب وتحلیل الخطاب، فهو العمود الفقري الذي یمكن من خالله الحكم على 

ولقد اعتمد هذا المعیار على عدد من  .ّیز بین النص والالنصی، أو التمالنص نصیة

  .اإلتساق المعجمي وآلیاته : في تحلیل النصوص من بینها المفاهیم واإلجراءلت

وفي هذا اإلطار اتجه البحث نحو الخطاب الشعري باعتباره ممارسة فنیة للكشف      

مستفیدة من الدراسات طار النظریة النصیة عض جوانب االتساق التي تمسه، في إعن ب

في ضوء  "امرئ القیس"معلقة  محاولة كشف النقاب عن ،العربیة والغربیة في هذا المجال

  .علم لغة النص 

 وقد كان اختیار هذا الموضوع مبنیا على دوافع ذاتیة وموضوعیة وأما الذاتیة فتتمثل      

لى قراءة ثانیة للشعر القدیم الذي مازال یشد انتباهنا ویمتعنا مذ عرفناه إلى في میلي إ

لتراثیة لمثل هذه الدراسات یومنا هذا وهذا یؤكد مدى صالحیة النصوص الشعریة ا

الحدیثة، وأما المتعلق منها بالجانب الموضوعي فیتمثل في القیمة األدبیة والتارخیة التي 

الشعریة بتماسك النصوص  تهتم  ، وكذا ندرة الدراسات التي"القیس امرؤ"تفرضها معلقة 
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عمال استثنینا بعض األ وسیلة المصاحبة المعجمیة، هذا إذا ما خاصة فیما یخص

  . "محمد خطابي"شهورة كأعمال الم

ماهو االتساق المعجمي، و ماهي :سئلة اآلتیةودفعتنا هذه الحقیقیة إلى طرح األ      

  .؟"امرؤ القیس"و ما مدى مساهمتها في اتساق معلقة  ؟وسائله

  : الخطة اآلتیة اتبعنا  هاته األسئلة  إلجابة عنو ل 

و فیه تناولنا تعریف االتساق بصفة عامة و تعریف  المعجمي، االتساقبعنوان : مدخل

  .االتساق المعجمي بصفة خاصة

   :وفصالن

خصصناه للوسیلة األولى حیث جاء تحته خمسة الموسوم بالتكرار الذي  :الفصل األول

  :عناصر، و هي

  .، و كان ذلك عند البالغیین و النقاد و كذا عند النصانیینتعریف التكرار: أوال        

، و یضم )الصوتي، اللفظي، المعنوي(، و شمل ثالثة أنواعأنواع التكرار: ثانیا         

التكرار الصوتي عنصرا الوزن و القافیة، و اللفظي یحتوي على تكرار الحرف،الكلمة، و 

  .العبارة، أما المعنوي فتناول المضامین المتكررة في العصر الجاهلي

،و أشرنا في هذا العنصر إلى الوظائف وظائف التكرار وأغراضه البالغیة :ثالثا         

   .الداللیة و النصیة و البالغیة

حیث ذكرن بعض الفنون البدیعیة التي  ،بین البالغیین والنصانیین التكرار: رابعا         

  .یتجلى فیها التكرار
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 حاولنا في هذا العنصر،و لقد في معلقة إمرئ القیس التكراربنیة : خامسا         

  .استخراج مواضع التكرار في المعلقة مع تبیین مساهمتها في اتساق النص

  .لنا الفصل األول بخالصةثم ذیّ 

   :مجموعة من العناصر تناولنا فیه والمصاحبة المعجمیة بن فعنو :  أما الفصل الثاني 

و تناولنا فیه التعریف اللغوي و التعریف  تعریف المصاحبة المعجمیة،:  أوال           

  .الذي شمل العرب القدماء و كذلك النصانیین االصطالحي

الحر، المنتظم، التعابیر ( ، و هي ثالثة أنواعأنواع المصاحبة المعجمیة: ثانیا          

  . االصطالحیة

عبه المصاحبة أهمیة المصاحبة المعجمیة، نشیر هاهنا إلى الدور الذي تل: ثالثا        

  .لغویا و من ناحیة الربط بین األجزاء

و فیه ذكرن الفنون البالغیة .المصاحبة المعجمیة بین البالغیین والنصانیین: رابعا        

  .التي تعبر عن المصاحبة

،و یمثل هذا العنصر بنیة المصاحبة المعجمیة في معلقة امرئ القیس:خامسا       

   .ا من خالله مساهمة المصاحبة في جعل النص كلمة واحدةالجانب التطبیقي الذي بیین

  المتوصل الیها ثم خالصة الفصل الثاني وخاتمة تضمنت أهم النتائج العلمیة     

وأما في ما یخص المنهج العلمي المتبع في هذه الدراسة فهو منهج وصفي، استند إلى 

  :آلیة التحلیل 
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المصاحبة  ،رالتكرا(المعجمي صف وسائل اإلتساقبو  حیث قمنا: الوصف -

وكان هذا الجانب النظري، الذي حاولت من خالله أن أضع بین ) المعجمیة 

  .معالم هذه الظواهرغزیرة تتضح من خاللها  یدي القارئ مادة علمیة

استنادا إلى الوسائل التي تسهم  "امرئ القیس"بتحلیل معلقة  فقد قمنا: التحلیل -

 .في اتساق النص معجمیا

: لواستنار هذا البحث بمجموعة من المصادر البالغیة والنصیة واللغویة القیمة مث

 فضل ومقاله التماسك النصي في الدرس وادلسانیات النص لمحمد خطابي،وعیسى ج

، وعلم لغة النص النظریة والتطبیق لعزة شبل والبدیع بین البالغة العربیة اللغوي

صعوبات، وتلك هي الوال یخلو أي بحث من واللسانیات النصیة لجمیل عبد المجید 

  :هذا البحث نا فيطبیعته، ولعّل من بین الصعوبات التي واجهت

التي تهتم بالمصاحبة المعجمیة فهي لم تنل خطها الوافر من الدراسة عند ندرة الدراسات 

  .الباحثین، ولم تلق عنایة كبیرة لدى الدارسین بالرغم من أهمیتها

    تشابه المادة في كثیر من الكتب الخاصة بلسانیات النص 

  االتساق(صعوبة الحصول على أهم المصادر النصیة الغربیة ككتاب 

 .هاوغیر  )داي ورقیة حسن یهال(للباحثین ) في اإلنجلیزیة 

 صعوبة قراءة الشعر الجاهلي.   

ّز إال باهللا ع وما توفیقنا لنا في هذا البحث حمد اهللا تعالى على توفیقهوفي األخیر ن      

   وجل له الحمد في الدنیا واآلخرة

 "لحلوحي فهیمة "لألستاذة المشرفة  ود في هذا المقام أن نقدم شكرنا وامتنانناوكما ن     

  .على ما قدمته من ارشادات وتوجیهات 
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فبتوفیق  فإّن أصبنا واإلتقانصل ألقصى درجة من الجودة ولقد سعینا في بحثنا أن ن     

  .فمن سهو العقل وغفلة النفس  نامن اهللا سبحانه وتعالى وٕاذا أخفق

  .هللا رب العالمینوآخر دعوانا أن الحمد       
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 )chohesion(ساق ـــــاالت:أوال 

  

 :ـــدــتمهیـــــ  

تمثلت في  ،یعد نقلة نوعیة النصلسانیات  لىإاالنتقال من لسانیات الجملة  إنَّ       

الذي شمل  النصيانیون عن التماسك بحیث تحدث النصَّ  اآللیات واألدواتتغیر المنهج 

ومن بین هذه  ،وتفرق بین النص والالنص النصیة نص إثباتتعمل على  عدةآلیات 

ومن بینها االتساق المعجمي وهاهنا  ،عدة یتحقق بها أدوات األخیرولهذا  االتساقاآللیات 

  .1نعرف مصطلح االتساق أنیحسن بنا 

      :عند البالغیین والنقاد -1

ن لم یكن بنفس التسمیة إ و  ،في تراثنا البالغي والنقدي مصطلح االتساق موجود إنَّ        

وذلك من باب واحد مع مصطلح  ،)السبك(تحت مصطلح  "ابن المنقذ"تحدث عنه  فلقد

  وال یتعلق بشيء من معناه ،ینفصل المصراع الثاني أنلفك فهو ا أما« :فقال ،)كفال(

  .2 » آخره إلى أولهیتعلق كلمات البیت بعضها ببعض من  أنالسبك فهو  وأمَّا

  .والذي یأخذ بعضه برقاب بعض  كوك المحبو بخیر الكالم المس إنَّ  :ولذلك نجده یقول

تحقق مفهومه  أوشنا في التراث العربي عن كلمة تنسجم مع االتساق ما فتّ  وٕاذا       

علق لیقصد بها ت "الجرجاني"الكلمة التي جاء بها  هذه ،مشك كلمة النظلوجدناها بال 

                                                           
1
  .االنتظام: عتھ وحملتھ، واالتساقجم: وسقت الشيء: تساق ا  
 )دط( مصر،  ،القاهرة ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،میلهحمد بدوي وز أ :تحقیق البدیع في نقد الشعر، ،ابن منقذ 2

  .163-162ص ،م1960
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نظیر  هو وما ،نظم عنده  شبیه بالتألیف والبناءح اللفمصط جزاء الكالم بعضه ببعض،أ

  .1بعضها مع بعض األجزاءفهو یوجب اعتبار  لذلك،

ال ترتیب حتى یعلق نظم في الكالم و  ال أنَّ نجد  ،"الجرجاني"وحسب ما قال به        

  .2 األدبیةم بهذا الموضوع یكفل بتوضیح الخصائص ااالهتم نَّ أو  ،ببعضبعضها 

ن أ:م غیر دقیق إال أّننا نقول عنهاكلمة ذات مفهو  )النظم(ةكلم أنَّ وبالرغم من        

           ن یحتاج إلى أویشتد ارتباط األول بالثاني و  ،ویدخل بعضها في بعض ،تتحد أجزاء الكالم

 لها نظامها ،رالجملة وحدة متماسكة العناص أوفالكالم  ،وضعا واحداوضعها في النفس 

  .3وتنظم نظام مدلولي تام ولها تتوزع وتتعدد ،وعالقاتها الداخلیة

هو ربط  األخیرالتنسیق والتنضید وهذا " مفتاح"هو عند )االتساق(المصطلح  وهذا      

  4االسمیة  األدواتوما یقوم بالربط هو حروف المعاني وبعض  ،كلمة إلىكلمة 

  .وحروف بأدواتید هو الربط الذي یتحقق  ضفالتن

مقولة التماسك  "محمد مفتاح"اكتفى  ولقد        وأدرج مقولة عامة، وأدواتهبالقول إن َّ

 وزع وقد والترادف، شاكل،والتَّ  االنسجام، واالتساق، تحته كال� من التنضید والتنسیق،

                                                           
1
المكتبة العصریة  ،یوبياألیاسین : شرح ،في المعاني اإلعجازدالئل  ،)ه471ت  :عبد القاهر( الجرجاني  :ینظر  

  .357ص ،م2002 ،)ط د( بیروت، ،صیدا
2
  .123ص،م1983 ،1:ط سوریا، ،دار الحوار للنشر والتوزیع اللغة والجمال في النقد العربي، نظریة ،تامر سلوم:ینظر 
 )وصفیة  إحصائیة دراسة(التركیب عند ابن المقفع في مقدمات في كتاب كلیلة ودمنة  عاشور،المنصف  :رینظ 3

  .13ص ،م1982،)ط د(، الجزائر ،یوان المطبوعات الجامعیةد

: ، طالمغرب ،ضاءیالدار الب ،المركز الثقافي العربي ،)لیة نحو منهجیة شمو (به واالختالف االتش ،ینظر محمد مفتاح4 

  125صم، 1991، 1
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دون تبیین ماهیة  األنواعوالداللي على هذه  ،منها الشكلي :وأدواتهتقنیات التماسك 

  .1التماسك نفسها

االتساق عند البالغیین والنقاد هو التعلق  أنَّ هذه التعریفات  و ونقول بعد هذا الطرح      

 .والربط 

  :انیینعند النصَّ   -2

ي الدراسات التي تندرج في مجال حد المصطلحات المحوریة فأساق یعد االتّ       

لدى علماء النص ،لذلك نال  األساسیةالمفاهیم  أهمّنه ألم تقل  إذاالنص ،هذا لسانیات 

عوامله  وٕابرازووسائله  وأدواتههذا المصطلح ،اهتماما كبیرا من طرفهم ،بتوضیح مفهومه 

  .وشروطه 

االّتساق بمفهومه العام یترتب على وسائل تبدو بها العناصر  أنَّ  "جرانددیبو " ویرى     

بحیث یتحقق لها الربط  ،الالحق إلى السابق منها إلىالسطحیة على صورة وقائع ،یؤدي 

  . 2الرصفي ،وبحیث یمكن استعادة هذا الترابط

 "جراند دیبو"كما یشیر  االتساق یمس البنیة السطحیة ، أنَّ ونفهم من كالمه هذا       

  .جزاء ببعض لى وجود عالقات تساهم في ربط األإ

  

  

  

                                                           
 م  2،2002:ط ،بیروت ،الثقافي العربي ،الدار البیضاء،المركز )مقاربة لسانیة (محمد مفتاح ،التلقي والتأویل 1

  .159- 157ص
 م1998 ،1:ط ،مصر، القاهرة ،عالم الكتاب ،تمام حسان :رجمةت ،واإلجراءالنص والخطاب  دیبوجراند، :ینظر  2

  .103ص
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یبدو لنا االّتساق ناتجا عن العالقات   « :عن ذلك صراحة ،بقوله "كارتر"ولقد عّبر       

،فال تدخل )تداولیة  مقامیه(المعطیات غیر اللسانیة  أماَّ النصیة ، األشكالالموجودة بین 

 . 1»في تحدیده إطالقا

  .االتساق یخص المستوى البنائي الشكلي  أنَّ وهذا یعني 

،العطف،الوصل،االستبدال،االتساق  اإلحالة :ویتحقق االتساق بوسائل عدة منها      

والفرید "وهذه الوسائل هي شرط أساسي حتى یقول عنها ...المعجمي 

،التي تجیز ربط قطعة بقطعة النسقیة النحویة العاملة  األدواتكل « "w.rotgé." روجیه

     2.»يوتلعب دور الجامع االتساق...خرى أ

تتوفر في النص هذه العناصر حتى یكون نصًا متسقًا وهذه  أننه البد أّ ویعني ذلك       

الروابط  أهممن  "r.hassan"رقیة حسن  و "halliday" الروابط عّدها كل من هالیداي

  .المساعدة في اتساق النص وتماسكه 

كانت مجموعة من الجمل تشكل نصًا متناسقًا هو الترابط هل  ما یحدد أهمومن       

النصي لمكونات النص المتشكل منها،مما یسهم في خلق بنیة النص الكلیة عن طریق 

  .3هذه العالقات والروابط 

                                                           
1Carter(T .S) :la coherence textulle pour une nouvelle predogogie 

del’écrit,l’havmaition,2000 ,p37 .  . نعمان بوقرة ،المصطلحات األساسیة في لسانیات النص  :نقال عن

  .81ص ، م2009، 1: ط ،ردناأل،اب عالم الكتب الحدیث ،عمان وتحلیل الخط

  
2 Wilfrid rotgé , le point sur la cohesion en englais,english linguistics,sigma 

anlophinia,press universitaires du mirail,N 2,1998,p183. 

محمد لطفي الزلیطي و منیر التریكي، مطابع جامعة الملك سعود : ترجمة تحلیل الخطاب، ول ،یجون براون وجورج  3

  .  م1997، )د ط(الریاض، 



المعجمــي االتساق                                        :                       ــــلـــالمدخـــ  
 

 
11 

 

یعني االتساق ذلك الترابط بین التراكیب والعناصر اللغویة المختلفة  وبالتالي ال      

  .لنظام اللغة

 أيمفهوم االتساق ینحصر في البنیة الشكلیة للنص، أنَّ ص مما قبل لویستخ      

  .المستوى السطحي للنص

في  "r.hassan"رقیة حسن  و "halliday"للباحثیین هالداي  أخرىوفي دراسة       

 langauage context and text(1985)aspects of :بما المشترك الموسوم كتابه

langauage in asocaile semiotic perspective.  

إن « :استدركا فیه مفهوما آخر لالتساق وهو المفهوم الداللي، وذلك من خالل قولهما     

العالقات القائمة داخل النص والتي تحدده  إلىنه یحیل مفهوم االتساق مفهوم داللي،إ

 1 »  كنص

  .ا مفهوم االتساق في الداللة ن الباحثّین  قد حصر یتضح من هذا التعریف أ     

سمین، قسم من الدراسات ق إلىالعرب فانقسموا  وأماكانت هذه نظرة الغربیین،       

ا،  وقسم من الدراسات حاولت لدراسات الغربیة، فكان طرحها غربیثرت باالعربیة تأ

  .طبقته على نصوص عربیة االقتراب من مفهوم االتساق، ثم 

الموسومة  "محمد خطابي"دراسة  هبرز الدراسات فیفكانت أ األولالقسم  أما      

المشكلة  األجزاءذلك التماسك الشدید بین  بأنَّهیعرف االتساق  إذ، )لسانیات النص (ب

لنص ما، ویكون مناط االهتمام فیه منصب على الوسائل اللغویة، التي تربط بن هذه 

                                                           
1
 Halliday and R hassan, chohesion english,longa man ,london ,1976,p4 
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  إلى الضمائر ،العطف، االستبدال، الحذف اإلحالة: العناصر المكونة للنص مثل 

  1...وغیرها 

یمس نَّ االتساق ال ینحصر في الداللة فحسب بل ویتبین من خالل هذا التعریف أ    

یبرز االتساق في تلك « :وفي هذا الصدد یقول ،مستویات أخرى كالنحو والمعجم

المواضیع التي یتعلق فیها تأویل عنصر من العناصر بتأویل العنصر اآلخر،یفترض كل 

، وعندما یحدث األول إلىبالرجوع  إالل الثاني ییح أنال یمكن  إذمنهما اآلخر مسبقا ،

   » 2قة االتساق هذا تتأثر عال

 وأما القسم الثاني فقد انقسم بین فریقین، فریق یفرق بین ما یفید التماسك الشكلي      

  .ه مصطلح السبك ییطلق عل ما یفید التماسك الداللي ومنهم منوبین  

الذي یمیز بین المصطلحین "  الفقي إبراهیمصبحي " األولىومن هذه الفئة       

)Cohesion(و)Cohérece ( مصطلح « حیث یقول بأن�Cohérence)  ( یستخدم

العالقات ) Cohesion(بینما یعني مصطلح  للتماسك الداللي، ویرتبط بالروابط الداللیة،

المعجمیة بین العناصر المختلفة في النص، وهذه العالقة تكون بین جمل  أوالنحویة 

  3  »مختلفة من الجملة 

أنَّ  إلىنَّه هو اآلخر یشیر محاولته للتفریق بین المصطلحین ،أیتضح من خالل       

  .نه ال ینحصر في الداللة فحسب وأاالتساق یمثل العالقات  النحویة والمعجمیة ،

                                                           
  1: ط ،لبنان ،، المركز الثقافي العربي ، بیروت)انسجام الخطاب  إلىمدخل (محمد خطابي ،لسانیات النص  :ینظر  1

  15ص ،م 1991
  .15، ص لسانیات النص  محمد خطابي ، 2
 قاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، ال1:بین النظریة والتطبیق، الجزء  الفقي ،علم لغة النص إبراهیمصبحي  3

  .95ص م،2000، 1:ط مصر،
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مصطلح  من حیث االستعمال فقد قام بعض الباحثین بدمج المصطلحین في أماَّ       

الخلط بینهما  إلىحدهما ولكن یرید به اآلخر، وهذا ما یؤدي واحد، والبعض اآلخر یذكر أ

 تأكیدوبكل دلوه في موضوع االتساق، حیث یقول " مفتاح بن عروس"ى الباحث لأد ولذلك

أنَّ : فقال أوالیكون لغویا  أنالتفریق بین المصطلحین السابقین یجب  أنَّ ومعرفة عمیقة 

یقابله في العربیة مصطلح  االنسجام، والمصطلح ) Cohérence( األجنبيالمصطلح 

  1.یقابله مصطلح االتساق ) Cohésion( األجنبي

الذي اختلف عن غیره في تسمیة هذا  ،"سعد مصلوح"من الفئة الثانیة فنجد  أما      

، وهو یرى بأّنه یخّتص بالرسائل )السبك(،فهو یعبر عنه بمصطلح -االتساق–العنصر 

ونعني بظاهر    Surface texteالتي تتحقق بها خاصیة االستمراریة في ظاهر النص 

نراها  أو تعاقبها الزمني، والتي نكتبها أو نسمعها فياللغویة التي ننطقها  األحداثالنص 

  .2على صفحة الورق كم مرتبط 

وكذا مصطلح بالغي ) Cohésion(مصطلح  إلیهاوالسبك من المصطلحات التي ترجم 

یتعلق  أنهو « ) :معجمه المصطلحات البالغیة وتطورها (في " حمد مطلوب أ"یعرفه 

 3.»آخره  إلىكلمات البیت بعضها ببعض من أوله 

 ط نه یعاني من عدم الضب،أ) االتساق(عني أ األصلومما هو مالحظ حول هذا       

على  هأطلقن بعض من الباحثین من یعطیه معنى غیر دقیق، فمنهم من ، أل المفهوم في

                                                           
جامعة  12:،العدد واألدباللغة ، مجلة )مقاربة لسانیة (مفتاح بن عروس ،حول االتساق في نصوص المرحلة الثانویة 1

  .431ص ،1997الجزائر، الجزائر،
عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة، القاهرة ، )آفاق جدیدة (اللسانیة  واألسلوبیاتسعد مصلوح، في البالغة العربیة  2

  .227ص ،م2006، 1:مصر، ط
م  2000 ،)ط د(لبنان ،بیروت،معجم المصطلحات البالغیة وتطورها، مكتبة لبنان ناشرون ، حمد مطلوب ،أ3

  .505ص
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سعد ": علیه اسم السبك مثل  أطلق، ومنهم من "خلیل إبراهیم"التماسك النحوي كما فعل 

  ..."مصلوح 

  .للنصممن یتبنى كون االتساق مرتبط بالجانب الشكلي  وأّنني      

معنى لالتساق، یبرز من خالله دور االتساق في النص  إعطاء إلى"حمد عفیفيأ"جنح وی

یعني تحقیق الترابط الكامل بین بدایة النص وآخره دون الفصل  االتساق « :حیث یقول

  1. » وال یحده شيءیث ال یعرف التجزئة بین المستویات اللغویة المختلفة، ح

في تحقیق االنسباك  لالتساق دور یكمن أنَّ  أوردهویتبین من هذا المعنى الذي       

  .آخر كلمة إلىفي النص كلمة  أولمن   والترابط

االتساق یساهم  في فهم النص، ویرى أنَّ دور االتساق  إلى "محمد الشاوش"ویشیر       

  توفیر عناصر االلتحام والترابط« كثیرا  في نشأة النص، ویحصر دوره  في 

  .2 »بین عناصره 

   سامعا –أنَّ هذا الترابط الناتج عن االتساق هو الذي یجعل المتلقي :وكما یقول       

  .3قادرا على استعادة العناصر المضمرة المنسیة -قارئاً  أو

وبهذا وبنحوه، یكون االتساق قد تمتع بقوة تجعله عنصر جد مهم في تحقیق نصیة       

  4 » فاالتساق هو القوة  « نص، أي

                                                           
 1:مصر، ط،، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة )اتجاه جدید في الدرس النحوي (حمد عفیفي، نحو النص أ1

  .96،صم2001
، 1:ط تونس،العربیة للتوزیع،  ، المؤسسة1:تحلیل الخطاب في النظریة النحویة، مجلد  أصولمحمد الشاوش، 2

  .150ص ،م2001
  .150ص ،المرجع السابق 3
قسم األدب العربي، كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد  النصي في التراث العربي، االتساق نعیمة السعدیة، 4

  .7ص م، 2009، جوان 5:خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد
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   وما ینتج  نَّ مفهوم االتساق یتجسَّم في مفهوم النص،، أأبّینهوجملة ما أردت أن       

وسائل لتحقیقها، ویعد ن م  األخیرة، والبد  لهذه "  Textuel" النص هو النصیة أو ینشئ

  .النص  أجزاءالترابط بین جزء وآخر من  تعبر عنحد هذه العناصر،التي االتساق أ

 اإلحالة:عدیدة من بینها ّن لهذا العنصر المتمثل في االتساق هو اآلخر أدوات وإ       

  .حذف االستبدال واالتساق المعجميالعطف،الوصل،ال
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  يــــــــالمعجم اقــاالتس: ثانیا

  

ها من الوجوه التي یعتمد علیها االتساق النصي في منح وجمثل االتساق المعجمي ی      

وهو یقوم على المعجم، في حین یقوم النوع اآلخر على  ،النص الترابط ، الذي یستحقه

  .عناصر أخرى 

          الشاعر أواللغویة التي قام بتخزینها المبدع  األدواتونعني بالمعجم تلك       

 في ذاكرته اللغویة ویستخدمها عند الضرورة، ویوظفها وفقا لقواعد النظام...الكاتب أو

  1.القدرة  أواللغوي العام 

االتساق المعجمي في حقیقته یهتم بمعنى الوحدة اللسانیة وعالقاتها بغیرها من       

 أنال یمكن  ألنهفي السیاق النصي، وكذا السیاق اللساني التي ترد فیه،  األخرىالوحدات 

  2.تعیش  العناصر اللسانیة بعیدا عن السیاق 

 تحقیقعمل الوحدات المعجمیة یتمیز عن غیره من الوحدات في  أنوهذا یعني       

القة كل وحدة معجمیة عندما تدخل في ع أنَّ التماسك النصي، هذا والحجة فیما ذكرت، 

یكون ذلك بحسب موقعها في  إنماّ « عدم قیامها به  أواتساقیة، فإّنها ال تدل على دورها 

  3. »النص 

                                                           
 أغنیة"قراءة نصیة تحلیلیة في قصیدة (یحیى عبابنة،آمنة صالح الزعبي، عناصر االتساق واالنسجام النصي  :ینظر1

  .530ص ،م2،2003+ 1:العدد،10:،مجلة جامعة دمشق ،المجلد )عبد المعطي حجازي،  ألحمد" لشهر أیار 
  .24ص محمد خطابي ،لسانیات النص، :ینظر 2
  .142تحلیل الخطاب، ص أصولمحمد شاوش ،3
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        أدواتمن خالل توفر ویحدث ذلك،الن الوحدات النحویة مثال یتبین دورها       

ضمائر تعبر عن الترابط في النص عكس الوحدات المعجمیة التي یتحدد  معناها  أو

 إلىالوحدات المعجمیة بحاجة «  "محمد الشاوش "حسب تواجد ها في النص فكما یقول 

  1»النص لیتحدد معناها السیاقي النصي فیه

رقیة "،و  ,(Halliday )"هالیداي"الذي تحتله  كل وحدة، جعل  الموقع  وألهمیة      

  ). (R hassan"حسن

  :للترابط المعجمي قاعدتین وهما      

المعجمیتان قربا في النص، ازداد  الوحدتانكلما  ازدادت  :األولىالقاعدة           « 

  .االتساق الذي تحققناه قوة ومتانة  

 االستعمال عامةین المعجمیتین في كلما ارتفع تواتر الوحدت: القاعدة الثانیة            

  2. »التساق الذي تحققناه قوة ومتانة ا ، قلّ باألمرال في النص المعني 

لكون الربط المعجمي یتمیز بسمة خاصة، تجعله یختلف كما قلنا وهذا كله راجع       

أّن الوحدات المعجمیة تتصف في ذاتها بالربط، حیث  أنَّ عن غیره، وتتمثل السمة في 

  .رابطة تربط بینها  ألدواتسر اآلخر، وهي بذلك ال تحتاج البعض یف

المعجمي لم یكن لوال ما في المعجم ذاته من عالقات االتساق  أنَّ ونرجح هنا      

  .نظامیة

،ویعرفه كل من » الربط المعجمي« على االتساق المعجمي "عزة شبل"وتطلق       

ذلك الربط الذي یتحقق من خالل اختیار المفردات عن  بأنهّ « ":ورقیة حسن هالیداي،"

                                                           
1
  .143، ص تحلیل الخطاب أصولشاوش ،المحمد   

  .143، صالسابقالمرجع   2
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 phoric" » حاليالربط اإل « هو ذلك أي،1. » عنصر آخر إلىعنصر  إحالةطریق 

cohesion  "الذي یتم على مستوى المعجمlexis  2    .  

فتواصل المعنى من خالل حركة العناصر المعجمیة هو ما یمنح للنص النصیة،       

، حیث یشرح كل عنصر العنصر اآلخر المرتبط األساسیةاصر تبني الفكرة الّن هذه العن

   3.قرائته  أوبه، وبالتالي تضمن للنص الفهم المتواصل للنص عند سماعة 

  . باإلحالةالربط المعجمي یتحقق  أنَّ ومما یفهم من هذا وذاك،       

أنَّ العناصر المعجمیة ال  إلىیتجه نحو هذا الرأي،فهو یذهب " الزناد األزهر" أیضاونجد 

  4.وهذا المحال علیها یعطیها مدلولها  الى صلتها بما یحیل علیهتدرك إال بالتفطن إ

ّن االتساق المعجمي یندرج تحت مصطلح التماسك وجملة الحدیث، أن نعلم أ      

النصي، ولكنه یعتمد على ما یقوم به المعجم،وما یقوم بین وحداته من عالقات، وهو 

ویتحقق هذا التماسك المعجمي عبر ظاهرتین  « .یمثل الجانب الشكلي للنص بذلك

 5. » التكرار والمصاحبة المعجمیة:هما

                          

       

  

                                                           
1 Halliday and ruqaya hassan, cohesion in english,p274 

.105ص  ،علم لغة النص عزة شبل،:نقال عن   
  .105ص ،السابقالمرجع  2
  .105ص ،المرجع نفسه:ینظر 3
لبنان  ،ي العربي ، بیروت، المركز الثقاف)بحث في ما یكون به الملفوظ نصا (زهر الزناد، نسیج النص، األ:  ینظر4

  .28،ص1،1993:ط
المؤتمر الدولي األول في لسانیات النص و تحلیل الخطاب التماسك النصي في الدرس اللغوي،  عیسى جواد فضل،5

  .363صم، 2013، 1:، ط1: دار كنوز المعرفة، عمان، األردن، الجزء



  

  

  

    

  التكرارتعریف  :أوال

  التكرارأنواع  :ثانیا

  وظائف التكرار وأغراضه البالغیة :ثالثا

  التكرار بین البالغیین والنصانیین :رابعا

 بنیة التكرار في معلقة امرئ القیس :خامسا
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  تعریـف التكـرار: أوال

  

 :عند البالغیین والنقاد - 1

، فلقد اهتم بها العدید من لوجدناها ذات صدى كبیر 1إذا ما تأملنا ظاهرة التكرار      

یتفقون العلماء، كلٌّ في مجاله، وٕاذا ما نظر ناظر في شأن تعریفه لدى البالغیین لوجدهم 

فأكثر باللفظ عبارة عن تكریر كلمة  « :یعرفه "ابن معصوم"فهذا . في كثیر من تعاریفهم

  .2 »...كثیرة والمعنى لنكتة ونكته

نه إعادة، وهذه اإلعادة تكون بالعدد أو النوع وفي فیحدده على أ "السجلماسي"أما       

هو إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو النوع، أو المعنى الواحد  «: اللفظ أو المعنى، حیث یقول

، فهنا هو یرى أن التكرار یكون إمَّا في اللفظ 3 »بالعدد أو النوع في القول مرتین فصاعدًا 

  .وٕاما في المعنى

                                                           
قرآن الكریم، كما وردت في الحدیث ظاهرة لغویة تتمیز بها اللغات عامة، واللغة العربیة خاصة، فقد ظهرت في ال 1

من ذلك  وتردید ل على جمع وأصله من الكّر فالكاف والراء أصل صحیح ید. وكالم العرب شعره ونثره. النبوي الشریف

 اللغة ، معجم مقاییس)ـه 395ت : أبو الحسین أحمد(ابن فارس : ینظر. وذلك رجوعك إلیه بعد المرة األولى. كررت

  .126، ص )ك، ر(، مادة م2001، 1: ، طلبنان، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، 5: الجزء
شاكر هادي  :، أنوار الربیع في أنواع البدیع، تحقیق)هـ 1120ت : ي صدر الدینالسید عل(ابن معصوم المدني  2

  .345، ص م1969، 1: ، ط5: شكر، مطبعة النعمان، الجزء
مكتبة  الغازي،عالل : ، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تحقیق)هـ 704ت : أبي محمد القاسم(ماسي السجل 3

  .476، ص م1980، 1: المعارف، الرباط، المغرب، ط
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التكرار الجنس العاشر من التجنیس، وهو عنده على نوعین " سلجماسيال"ولقد عّد      

  .تكرار لفظي ویسمى مشاكلة، وتكرار معنوي ویسمى مناسبة

وینضوي تحت المشاكلة ما یسمیه البناء والذي یعرفه بأّنه إعادة اللفظ الواحد بالعدد       

  1...المتحد المعنى كذلك مرتین اإلطالقوعلى 

داللة اللفظ على  «:یعرف التكرار على أّنه  "ابن األثیر"ومن جهة أخرى نجد       

  .وهذا یعني تكریر المعنى ولكن اللفظ واحد. 2»المعنى مرددا

  3تقع في تردید المعنى وتكریره والدال واحد "ابن األثیر"فظاهرة التكرار لدى       

ظاهرة التكرار؛ ألنه قام بذكر ثالثة أنواع للتكرار فأما النوع  "ابن رشیق"ولم یغفل      

وأما . تداوال في الكالم عنى ویعد هذا النوع أكثر األنواعاألول فهو تكرار اللفظ دون الم

فابن "  4وحكم على هذا األخیر بأنه الخذالن بعینه. النوع الثاني فهو تكرار اللفظ والمعنى

  .یرى أن تكرار كلمة ما بمعناها هو عیب، ویجب على الشاعر أن یتفاداه "رشیق

 : التي عّبرت عنه بقولها "نازك المالئكة" ومن النقاد المحدثین الذین اهتموا بالتكرار     

إّن التكرار في حقیقته إلحاح على جهة مهمة في العبارة، یعتني بها الشاعر أكثر من  «

القانون األول البسیط الذي نلمسه كامنا في كل تكرار یخطر عنایته بسواها، وهذا هو 

على البال، فالتكرار سلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة، ویكشف عن اهتمام 

                                                           
  .477، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، ص ماسيلسجلا 1
 د، المكتبة العصریة، صیدامحي الدین عبد الحمی: ، المثل السائر، تحقیق)هـ  637ت : ضیاء الدین(ابن األثیر  2

  .146، ص م1990، )د ط(، 2: بیروت، الجزء
 الم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ع)دراسة في النص العذري(فایز عارف القرعان، في بالغة الضمیر والتكرار  3

  .119، ص م2010، 1:إربد، األردن، ط
عبد الحمید :، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده، تحقیق)ه 463ت : أبو علي الحسن ابن رشیق(القیرواني 4

  . 73م، ص 1981، 5:، ط2:هنداوي، دار الجیل للنشر و الطباعة و التوزیع، سوریا، الجزء
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تشیر الناقدة ها هنا إلى أن  .1»المتكلم بها، وهو بهذا المعنى ذو داللة نفسیة قیمة 

  .یسهالتكرار عنصر مهم في معرفة اهتمامات المتكلم وأحاس

 :نعند النصانیی - 2

 ها سبل إفادة التكرار تماسك النصیون التكرار مكانة واسعة، بّینوا فیانالنصّ  خّص       

والتكرار من الروابط التي تصل بین العالقات اللسانیة، فقاعدة التكرار الخطابیة تتطلب 

االستمراریة في الكالم، بحیث یتواصل الحدیث عن الشيء نفسه بالمحافظة على الوصف 

  .2...األول أو بتبدیل ذلك الوصف، ویتقدم التكرار لتوكید الحجة واإلیضاح

وهنا یكون التكرار تكرارا  .3»اإلعادة المباشرة للكلمات «بأنه  "بلعزة ش"وتعرفه       

  .واضحا ال غموض فیه؛ ألنه إعادة مباشرة

إلى التكرار كونه أحد الوسائل المساعدة في تقویة  "نادیة رمضان"وتشیر الباحثة       

المعنى وتأكیده، ویتم ذلك حسب ما تقول من خالل إعادة قضیة كبرى في عدة 

  .4مستویات

ي یرید الكاتب تقصد بالقضیة الكبرى، تلك الفكرة المهمة الت "نادیة رمضان"ولعل       

  .أن یوصلها للمتلقي

یحافظ یحاول أن یعطي للتكرار تعریفا یمكن من خالله أن  "الفقي إبراهیم"ولكن       

        هو إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو جملة  « :أن التكرارعلى وظیفته النصیة بالقول 

                                                           
  .276، ص م1989، 8 :ط لبنان، ،، بیروتنازك المالئكة، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للمالیین،  1
  .100نعمان بوقرة، المصطلحات األساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، ص : ینظر 2
 م2009، 2: وبرا، القاهرة، مصر، طعزة شبل محمد ، علم لغة النص النظریة والتطبیق، مكتبة اآلداب، میدان األ 3

  .105ص 
          نادیة رمضان النجار، علم لغة النص واألسلوب، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، مصر 4

  .48، ص م2013، )د ط(
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أو فقرة، وذلك باللفظ نفسه أو بالترادف، وذلك لتحقیق أغراض كثیرة أهمها تحقیق 

  .1»التماسك النصي بین عناصر النص المتباعدة 

یصطلح علیه مصطلح  D.Griystal" دیفید كریستال"ومن ناحیة أخرى نجد       

(Repeated) إذن التكرار عنده  2»التعبیر الذي یكرر في الكل و الجزء «: ویقول عنه

  .هو عبارة عن تعبیر

شكل  (R .Hasan)حسن رقیة  و) Halliday(هالیداي "والتكرار عند الباحثین       

         من أشكال التماسك المعجمي التي تتطلب إعادة عنصر معجمي، أو ورود مرادف له

 .3»مطلقا أو اسما عاما  اأو شبه مرادف أو عنصر 

  :وهذا یعني أن التكرار یأتي على صور عدة، والبد من عرضها واحدة واحدة       

 Répétition of lexical item: إعادة العنصر المعجمي - 1

ونقصد به تكرار نفس الكلمة دون تبدیل، وقد یحدث هذا التكرار أكثر من مرة وألكثر      

  :وینقسم إلى ثالثة أقسام .4من عنصر، وهذا ما یسمى بكثرة التكرار

سعد "نعني به تكرار اللفظ والمعنى والمرجع واحد، ویرى  ):تام أو محض(مباشر    - أ

قسم مظهرین أولهما یكون فیه المسمى واحد، وثانیهما یكون فیه أن لهذا ال "مصلوح

 .وهذا یعني أنه ربما یحیل اللفظین إلى مرجع واحد أو مرجعین مختلفین .5المسمى متعدد

                                                           
دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع  ، 2: صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، الجزء  1

  .20 ، صم2000، 1:طالقاهرة، مصر، 
2  Griystal David , The Cambridge CncyClopedia Of Language, University press, Compridge, 

1987, p119 .19صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ، ص : نقال عن.  
3  Halliday .& R. Hasan , chohesion in english, p 278. 
  .565معجم المصطلحات البالغیة وتطورها، ص أحمد مطلوب، : ینظر  4
  .242سعد مصلوح، البالغة العربیة واألسلوبیات اللسانیة، ص  5
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ویشیر هذا النوع إلى أهمیة العنصر المعاد؛ ألن المتكلم یواصل التكلم عن نفس      

  .الموضوع، بما یعني استمراره عبر النص

 Simple lexical) التكرار المعجمي البسیط(على التكرار التام " Hoey" ولقد أطلق     

repetition 1.  

تتجه إلى تقسیم القدماء للتكرار إلى تام وجزئي وتعرف  "نجارالنادیة "بالمقابل نجد       

  .2 »فیه یؤدي اللفظان المختلفان معنًى واحد «: التام بقولها

 partial repetition: تكرار جزئي  -  ب

هو تكرار اللفظة مع " عیسى جواد" ویراد به إعادة جزء فقط من الكلمة، ویقول فیه      

 4أي ذكر جزء بسیط من اللفظة، فالناظم هنا یكتفي بتكریر فونیم ،3تغییر في الصیغة

  .ویتمیز هذا الجزء المذكور بأّنه جزء أساسي ومهم في تلك الكلمة

استخدام  «لكل كلمة أصل، وبهذا یعني التكرار الجزئي  نّ ومن المعروف أ      

 -ینفصل(:ثلمع نقلها إلى فئة أخرى م) رفيالجذر الص(المكونات األساسیة للكلمة 

  .5») حكم، حكم، حكام، حكومةی( ، )انفصال

باالستخدامات المختلفة  «یتم التكرار الجزئي " عیسى جواد"وبعبارة أخرى یقول       

  . 6»للجذر اللغوي 

                                                           
1 Michal Hoey, patterns of lexis in text, oxford university press, 1991, p53 .عزة شبل: نقال عن 

  . 106 علم لغة النص، ص
  .51رمضان النجار، علم لغة النص واألسلوب، ص نادیة 2
  .364عیسى جواد، التماسك النصي في الدرس اللغوي، ص : ینظر 3
  .231إبراهیم خلیل، في اللسانیات ونحو النص، ص : ینظر 4
  . 106عزة شبل محمد، علم لغة النص النظریة والتطبیق، ص  5
  .272عیسى جواد، التماسك النصي في الدرس اللغوي، ص  6
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التكرار المعجمي المركب  «كذلك على هذا الضرب  "Hoey"ولقد أطلق       

Complex lexical repetitionK  حیث یشترك عنصران معجمیان في مورفیم معجمي

  .؛ أي تكرار الجذر اللغوي في عدد من الصیغ داخل النص الواحد1»واحد 

ولو أننا نظرنا في هذا القسم من التكرار، لوجدنا طلبتنا ونلنا مرادنا وكیف ال؟ وهو       

ذي یتحقق به الربط داخل النص؛ ألن فیه یتكرر المعنى األساسي أحد أنواع التكرار ال

  .2عبر تكرار الجذر 

یظهر نصیا من خالل إعادة وحدة معجمیة  «أن هذا النوع  "نعمان بوقرة"ویرى       

؛ والمتمثلة في كونه یثبت الصفة أهمیتهویشیر في ذلك إلى  ،3»وظفت سلفا بصیغ أخرى 

ت یعد هذا النوع بالذات من أهم اآللیا «البنویة للتكرار باعتباره ظاهرة من الظواهر وكذا 

  .4»ناعیة في النصوص الحجاجیة اللسانیة التي تحقق الوظیفة اإلق

 Homonymt:االشتراك اللفظي -ج

ماري نوال " في اللسانیات ویعرفهُیعدُّ االشتراك اللفظي أحد المصطلحات المفاتیح       

یعود هذا المصطلح إلى الداللیات المفرداتیة، ویمثل  «:على هذا األساس فیقول" غاري

        .5»العالقة القائمة بین وحدتین تشتركان في الشكل نفسه، وتختلفان في المعنى 

  .ویعني أن هذا المصطلح یعبر عن الكلمات المختلفة المعنى

                                                           
1 Michall Hoey, patterns of lexis in tex, p53 .106عزة شبل، المرجع السابق، ص : نقال عن.  

  .107، ص المرجع السابقعزة شبل محمد، : ینظر  2
 1:ط للنشر والتوزیع، إربد، األردن،یث نعمان بوقرة، مدخل إلى التحلیل اللساني للخطاب الشعري، عالم الكتب الحد 3

  . 38م، ص 2008
  .122المرجع السابق، ص: ینظر 4
  عبد القادر فهیم الشیباني، سیدي بلعباس: ماري نوال غاري، المصطلحات المفاتیح في اللسانیات، ترجمة 5

  .58، ص )د ت(، 1:الجزائرط
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نادیة " یعتبر المشترك اللفظي ضرب من تعدد المعنى، وهذا ماجاءت بهكما       

االشتراك اللفظي هو ضرب  «: حیث قالت) أبحاث داللیة ومعجمیة(في كتابها " رمضان

   .1»من تعدد المعنى للفظ الواحد 

لیبین الفرق بین تعدد المعنى والمشترك اللفظي، حیث یرى  "حلمي خلیل"ولقد أتى       

صطلح األول هو عبارة عن كلمة واحدة تحمل أكثر من معنى، أما المصطلح أن الم

  2.الثاني فیكمن في التشابه الحاصل بین الكلمات في النطق والكتابة مع اختالف الداللة

  

یدل على كلمة فأكثر «: المشترك اللفظي بقولها "رانیا سالم" وتعرف الباحثة       

  .3»تتطابقان في النطق ولكنهما تختلفان في المعنى المعجمي لكل منهما

وفي صدد الحدیث عن هذا النوع من التكرار أشارت الباحثة إلى أن تعدد المعنى       

  .یستخدم للداللة على أي لفظة أو عبارة لها داللتان أو أكثر

ها هنا أن هذا القسم من التكرار هو تكرار معجمي غیر مقترن  اإلشارةوتجدر بنا       

) ولى -ولى: (مختلفتین في المعنى مثل كلمتینبالتكرار المفهومي، حیث یتكرر استخدام 

  .4حكم -ذهب: بمعنى

 

 

 

  

  

                                                           
، ص م2006، 1:الطباعة  والنشر، اإلسكندریة، مصر، ط، دار الوفاء لدنیا 2: أبحاث داللیة ومعجمیة، الجزء 1

140.  
، الكلمة دراسة لغویة معجمیة، دار المعرفة الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، االسكندریة، مصر حلمي خلیل: ینظر 2

  .129، ص 2011،  1: ط
  .192، ص م2002، 1:طاألردن، ، عمانرانیا سالم الصرایرة، صراع األنماط اللغویة، دار الشروق للنشر والتوزیع،  3
  .105عزة شبل، علم لغة النص النظریة والتطبیق، ص: ینظر 4
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 Synonym: الترادف - 2

إّن الترادف كمصطلح لساني یعود إلى حقلي الداللیات المفرداتیة والمعجمیات وهو         

  .1»یشیر إلى العالقة القائمة بین وحدتین مختلفتین في الشكل متقاربتین في المعنى«

عبارة عن وجود كلمة أو أكثر لها  «إلى أّن الترادف هو  "حلمي خلیل"ویذهب       

هذا أن الكلمات وحدها هي التي تتغیر، وأما المعنى فهو ویقصد بقوله . 2»داللة واحدة

  .غیر متعدد

ففي الترداف تدل ألفاظ مختلفة على معنى متقارب؛ أي اتفاق المدلول مع اختالف       

  . 3اللفظ

أن المقصود بالترادف وجود كلمتین أو أكثر بداللة واحدة  "محمود حجازي"ویقول       

  .4أي یدالن على الشيء ذاته

أكثر التعریفات دقة خاصة بعد تسمیة  "دریسلر" و "دي بوجراند"ویعتبر تعریف      

تكرار المحتوى ولكن  «والمقصود من هذا المصطلح  )إعادة الصیاغة(الترادف بمصطلح 

  . 5»نقله بواسطة تعبیرات مختلفة

، وتقع Simple paraphrase بسیطة أن إعادة الصیاغة إعادة " Hoey"ویرى       

هذه الصیاغة عندما نتمكن من استبدال عنصر معجمي بعنصر آخر في السیاق، مع 

، ویتبین لنا من رؤیته هذا أن للسیاق دور مهم في تمتین العالقة 6المحافظة على المعنى

  .بین العنصرین

                                                           
  .103ماري نوال غازي، المصطلحات المفاتیح في اللسانیات، ص  1
  .129حلمي خلیل، الكلمة دراسة لغویة معجمیة، ص  2
  .165نادیة رمضان النجار، أبحاث داللیة ومعجمیة، ص: ینظر 3
م 1998، )د ط(فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، مصر،  محمود4

  .145ص
5 Robert de beaugrande and dressler,introduction to text linguistics, p49 .عزة شبل : نقال عن

  .107علم لغة النص، ص 
6
  .107عزة شبل، المرجع السابق، ص : ینظر 
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أن علماء النص یتفقون في جعل الترادف تكرار للمعنى دون اللفظ حیث  نالحظ      

یتكرر أكثر من مرة في النص وألكثر من كلمة، ومن ثم تتسع المساحة التي یحدث فیها 

  1.سبكا

أن الترادف نستنتج في النهایة أن الترادف متعلق بالمعنى، ال باللفظ، وهذا یعني       

  .لب مختلفةبقوا تكرار في المعاني ولكن

  2:الترادف إلى قسمین "حلمي خلیل"یقسم و   

مدلوالت  « ویعني االتفاق التام بین كلمتین في المعنى، وهذا یعني :ترادف مطلق  - أ

 .3»واحدة مع ألفاظ مختلفة 

إلى أن هذا القسم من الترادف یتحقق في حالة التطابق التام " حلمي خلیل" ویشیر      

وهذا  رجي، والدالالت التي توحیها أیضاتشیر إلیه في العالم الخابین كلمتین فأكثر، فیما 

  .4الشرط یجعل من الترادف المطلق أمرا نادرا في أي لغة

هنا یمكننا القول أن الترادف المطلق أمر نادر الحدوث، إّال أن هناك من أكّد  ومن     

بوجوده، ولكن جعل له شروط، ذلك أن المحدثین حكموا الترادف التام بالسیاق، كیف 

  .ذلك؟

وكذلك  ،5»تحل كلمة محل أخرى في جمیع السیاقات المختلفة «یحدث ذلك عندما      

  .6رادف، االتحاد التام في المعنى من لغة واحدة فقط من شروط علماء اللغة في الت

  

                                                           
  .364عیسى جواد فضل، التماسك النصي في الدرس اللغوي، ص  1
  .132حلمي خلیل، الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة، ص  2
  .138نادیة رمضان النجار، أبحاث داللیة ومعجمیة، ص  3
  .132، ص المرجع السابقحلمي خلیل، : ینظر 4
  .132ص  المرجع نفسه ،حلمي خلیل،  5
  .202رانیا سالم الصرابرة، صراع األنماط اللغویة، ص  6
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الترادف  «:على وجود هذا النوع المقید بالسیاق حیث یقول "جون لیونز"ویؤكد       

  .1»لكنه موجود بالتأكید المقید بالسیاق قد یكون نادرا نسبیا

  

  :شبه الترادف  - ب

في كتابه المعاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة  "محمود سلیمان یاقوت"ویعرفه      

الحدیث، أنه ذلك التقارب الشدید الحاصل بین اللفظتین بدرجة یصعب فیها التفریق 

 2.بینهما

أن شبه الترادف قریب جدا من الترداف التام وذلك لشدة التقارب بین  لنا نویتبی      

  .األلفاظ

ویتحقق شبه الترادف هو اآلخر في حالة التشابه الداللي الواضح بین كلمتین       

فأكثر، سواء فیما تحیل إلیه في الواقع الخارجي أو في الدالالت التي تحملها الكلمة، أي 

حیث یصلح  .3" درجة التطابق" "زاجوستا"أن هناك اختالف بین الكلمتین وهذا ما أسماه 

ق معین، وال تستعمل األخرى في السیاق نفسه، بالرغم من أن یاتوظیف كلمة ما في س

  .للكلمتین معنى واحد، وهذا ما یؤكد على وجود الفروقات اللغویة بین الكلمات

وهكذا یمثل الترادف مفهوما أكثر حیویة وتأثیرا، ففیه یلح الكاتب على معنى معین       

نفس العناصر، للتعبیر عن هذا  وهذا المعنى عنصر أساسي، حیث أن الكاتب ال یكرر

المعنى، ولكنه یكرر عناصر متشابهة یحتویها إطار واحد، ولذلك یكون اإلطار الداللي 

 لها أكثر اتساعا وانتشارا في التواجد في عقل القارئ، وهذا یحقق االستمراریة في النص

  .وبالتالي اتساقه

                                                           
 1:، ط1:بیة، القاهرة، مصر، الجزءمصطفى التوني، دار النهضة العر : جون لیونز، اللغة وعلم اللغة، ترجمة 1

  .203، ص م1987
محمود سلیمان یاقوت، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحدیث، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر : ینظر 2

  .264، ص م2002، )د ط(والتوزیع، اإلسكندریة، مصر، 
  .133حلمي خلیل، الكلمة دراسة لغویة معجمیة، ص  3
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 a superardinat word :الكلمة الشاملة - 3

تمثل الكلمة الشاملة الوجه الثالث من الوجوه التي تستخدم كوسائل للربط بین       

الكلمات في النص لخلق التماسك، وهي عبارة عن اسم یحمل أساسا مشتركا بین عدة 

  .وهذا یعني أن هناك شيء تشترك فیه كل هذه األسماء .1أسماء، وبعد ذلك یشملها جمیعا

تشیر إلى فئة، والكلمة األخرى  الكلمات إحدىأن  «فالمقصود بالكلمة الشاملة       

فاللحم البقري عنصر من فئة  .2»لحم بقري  -تشیر إلى عنصر في هذه الفئة مثل لحم

  .اللحم، واألساس المشترك هنا هو اللحم

  

عبارة عن كلمة یندرج تحتها عدد من  «عن هذه الكلمة أنها  "عیسى جواد"ویقول       

 3»...الكلمات المتكافئة؛ فكلمة فن یقع تحتها كلمات متكافئة كالموسیقى، والشعر والنحت

ویتضح لنا من هذا التعریف وذاك، أن الفئة الثانیة . وكل ما تحمله كلمة فن من معنى

  .تحتهایمكن أن تتحول إلى كلمة شاملة إذا كان هناك عناصر یمكن أن تندرج 

الكلمات المنضویة نفسها یمكن أن  «: قولإلى هذه الفكرة، حیث ت "عزة شبل"وتنوه      

  .4»تشتمل على كلمات تنضوي تحتها 

  وتعطي لهذه الفكرة مثاال فتقول أن الكائنات الحیة مثال تندرج تحتها النبات    

 فالحیوان منه الزواحف، الطیور. كلمات وهذه األخیرة تنضوي تحتها... الحیوان

 .»...البرمائیات

  

                                                           
د (، )ط د(لنصیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، جمیل عبد المجید، البدیع بین البالغة العربیة واللسانیات ا: ینظر 1

  .83ص ) ت
  .108عزة شبل، علم لغة النص، ص  2
  .364عیسى جواد، التماسك النصي في الدرس اللغوي، ص 3
  .108، ص المرجع السابقعزة شبل،  4
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  a general word :الكلمات العامة - 4

    

تعد الكلمات العامة رابع درجة من درجات التكرار التي وضعها كل من           

والمقصود بها عند المؤلفین مجموعة من األسماء ذات إحالة  ،"هالیداي ورقیة حسن"

الناس، الشخص، المرأة : وما شابهها مثل... اسم المكان، اسم اإلنسان: معممة نحو

  .كلمة عامة تندرج تحتها األسماء األخرى اإلنسانوهذا یعني أن  1...الولد

 : ، ویضرب لها مثاال ویتمثل في»ألفاظ العموم «علیها اسم  "عیسى جواد"ویطلق      

) أنا ال أدري ما الذي أوحى إلیه بالفكرة. انري أن یستثمر أمواله في مزرعة ألبهن ىرأ «

  .2»، قد أحالت إلى ما رآه هنري في الجملة األولىفكرةفلفظة 

  :الكلمات العامة إلى "رقیة حسن"و "هالیداي"ویقسم      

محمد "ویقول ... الطفل، الرجل، البنت، المرأة: األسماء الدالة على اإلنسان مثل -1

، أي أن اإلنسان كائن عاقل عكس األشیاء 3في هذا القسم أنه جزء من العاقل "الشاوش

 ...واألماكن

وهي من ... مكان، موضع، اتجاه، ناحیة، زاویة: األسماء الدالة على المكان مثل -2

 .غیر العاقل

 ... شيء، موضوع، أمرفكرة، : األسماء الدالة على حقیقة مثل  -3

وما نلحظه من هذا وذاك أن هذه الدرجة، ال تقوم بوظیفتها والمتمثلة في الربط إّال      

االحالي یساعد الكلمات العامة على القیام بدور إذا اقترنت باإلحالة؛ فتوفر العنصر 

                                                           
  .24، ص )مدخل إلى انسجام الخطاب(محمد خطابي، لسانیات النص : ینظر 1
  .365فضل، التماسك النصي في الدرس اللغوي، ص  جواد 2
  .139محمد الشاوش، أصول تحلیل الخطاب، ص : ینظر 3
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ففي هذه العملیة تجدد في تعبیر  «الترابط بین أجزاء النص، عبر تجدید فكرة المتكلم 

   .1»المتكلم عن موقفه ممن یحدث عنه أو مما یحدث عنه 

االستمرار یؤدي إلى ویدل ذلك على استمرار تواجد موقف الكاتب في النص، وهذا       

   .وطبعا هذا الترابط في المعنى یؤدي بدوره إلى اتساق النص 2ترابط المعنى في النص

نا القول أن التكرار في معناه االصطالحي قد ولج في دائرة التأكید ومن هنا یمكن      

ومن . عند العرب القدماء، أما عند علماء لسانیات النص فهو انقسم إلى درجات عدیدة

  .المعجمي تساقخالل هذه الدرجات یحقق التكرار وظیفته األساسیة أال وهي الربط واال

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .140، ص  محمد الشاوش، أصول تحلیل الخطاب  1
  .141عزة شبل، علم لغة النص، ص : ینظر 2
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  اع التكـرارأنو : ثانیـا

  

 :التكرار الصوتي - 1

بنائي جوهري في تشكیل النص الشعري، كما أنه إّن موسیقى الشعر العربي عنصر       

 یمنح جماال للنص الشعري، والوزن والقافیة وحدتان صوتیان مهمتان في تشكیل النص

حیث یقوم كل واحد منهما بوظیفة الربط الصوتي على مستوى الشعر، توازي دور الجناس 

على مستوى النثر، وهذان العنصران ال یشكالن الربط الصوتي فحسب، بل هما ما یبنى 

اللفظ والوزن : یبنى الشعر على أربعة أشیاء «: "ابن رشیق"علیه الشعر، حیث یقول 

  .1»والمعنى والقافیة 

الكالم الموزون  «: وبذلك یكون الوزن والقافیة ما یمیز ماهیة الشعر، فالشعر هو      

  .2»المقفى الدال على المعنى 

صلح في الوجه األول من التكرار الصوتي أن یكون الوزن والوجه الثاني ومن أجل ذلك  

    .القافیة

   

  

  

  

 

                                                           
  .89، ص 1: ابن رشیق القرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، الجزء  1
  .89السابق، ص  مصدرال  2
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  :وزنـال  - أ

   : الوزن وذلك حین یقول" ابن رشیق" الوزن أهم أركان الشعر وهذا ما یؤكده إن      

الوزن أعظم أركان الشعر، وأوالها به خصوصیة، وهو مشتمل على القافیة وجالب لها  «

 .1»...ضرورة

ویعد الوزن جزئیة هامة وجوهریة ضمن الجزئیات األساسیة التي تساهم في تشكیل       

  2.الوحدة الكاملة للخطاب الشعري العربي بصفة خاصة

     ولقد حرص العرب في دواوینهم، أن تكون القصیدة موحدة الوزن، فالوزن هو       

  .3» الموسیقیة للقصیدة العربیة الوحدة مجموع «

كما یعرف الوزن على أنه مجموعة من الوحدات الوزنیة التي تتكرر وفق نظام       

منظمة تثیر الطرب في النفوس  إیقاعیةمعین ینساب عبرها الكالم فیصیر شعرا وطاقة 

  .4لما تحمله من اتساق وانسجام

ویعني ذلك أن القصیدة إذا كانت ال تقوم إّال على تكرار منتظم لوحدات معینة في      

رتابة دائمة، فإن ما ینجم عن هذا التكرار یكون مجرد بناء صوتي یبث في النفس الملل 

 هي القاعدة التي یبني  - لوزنا-لمنتظمةوفي حقیقة األمر أن هذه الوحدات ا. والضجر

نظامه  ، ألن الوزن هو الهیكل الذي تسیر على5الشاعر الفحل واألصیل علیها شعره

  .القصیدة

                                                           
  .134، ص ، 1: ابن رشیق القرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، الجزء  1

 )د ط(ة للفنون المطبعیة، الجزائر، ر، أصول الشعریة العربیة، موفم للنشر والمؤسسة الوطنیالطاهر بومزب: ینظر 2

  .110م ، ص 2007
      الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ، دار)دراسة جمالیة(الصّباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر  رمضان 3

  .171م، ص 1998، 1: إسكندریة، مصر، ط
  .171، ص المرجع السابق 4
  .171، صنفسهالمرجع : ینظر 5
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وهذا إن دل على شيء فهو یدل على أن الوزن لیس عنصرا مستقال عن القصیدة      

  .بل هو جزء ال ینفصل من سیاق المعنى. یضاف إلى شكلها الخارجي

فهو لیس مجرد صوت وٕانما الوزن ال یوجد إّال باعتباره عالقة بین الصوت والمعنى       

  1.»بناء صوتي معنوي  «وهو بذلك  ،"جون كوهین"كما قال 

؟ إذن .بل هو یمثل صوت هذا المعنى. إلى معنى باإلضافةوهذا یعني أنه صوت       

  .2»فالوزن هو صوت المعنى  «

هاهنا أن الوزن باتصافه بهذه الصفة هو ینتمي إلى علم اللغة ال  اإلشارةوتجدر بنا       

  3.علم الموسیقى

إن الوزن یبدو من النظرة األولى مجرد تغطیة بنائیة بسیطة أو زینة یزین بها       

عالقة لوزن فلالخطاب، لكنه في الحقیقة ینقل لنا المشاعر التي تختلج صدر الشاعر، 

  .ي القصیدة وطبیعة الموضوعبالمحتوى الشعوري ف

  

 :القافیة  -  ب

عند حدیثنا عن الوزن البد لنا بالضرورة أن نتكلم عن القافیة وذلك القترانها بالوزن       

وال یسمى   أن القافیة شریكة الوزن في االختصاص بالشعر «": ابن رشیق" فكما یقول

  .4»شعرا حتى یكون له وزن وقافیة

                                                           
یب للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر     أحمد درویش، دار غر : ، ترجمة)بناء الشعر(جون كوهین، النظریة الشعریة  1

  .74م، ص2000، 4: ط
 2:الكتب الحدیث، إربد، األردن، طأحمد مداس، اللسانیات النص نحو منهج لتحلیل الخطاب الشعري، عالم  2

  .209م، ص2009
  .55، صالمرجع السابقجون كوهین،  3
  .151، ص 1:ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، الجزء 4
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آخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیه من قبله مع  «ولقد حددت القافیة من        

تكون مرة  -الصحیح–حركة الحرف الذي قبل الساكن، والقافیة على هذا المذهب، وهو 

  .1»بعض كلمة، ومّرة كلمة، ومّرة كلمتین

  :القافیة في بیت شعري ویتمثل في" محمد بن علي الصّبان"ولقد صاغ  

  2كنین إلى ختم على مذهب عال       وقافیة مما تحرك قبل سا   

أال ترى أن العنایة في  «: لیقو إلى أهمیة هذه األخیرة حین  "ابن جني"ویشیر        

  .3»المقاطع  إلنهائهاالشعر إنما هي بالقوافي 

ونظرا ألهمیتها فإنها تطلق مجازا على القصیدة، فهي تشكل الركیزة األساسیة ألنها       

رین ثابتین األول یقع على القافیة البیت؛ كونها إیقاع یرتكز على نب تختزل كل موسیقى

أو الشطر  أن القافیة تقع في آخر البیت، ویرجع السبب في ذلك 4والثاني على الوقفة

  .نا تلتزم بتكریر عدد من األصوات في نهایة األبیاتحیث أن القافیة ه

كما قلنا من قبل أن القافیة شریكة الوزن، فهي ترتبط بالمعنى الذي یفرزه الوزن  و     

، وهذا یعني أن الوزن یستقیم 5»صحت استقام الوزن وحسنت مواقفه ونهایاته«فإن 

  .باستقامة القافیة، ویفسد بفسادها

                                                           
  .151، ص، 1:ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، الجزء 1
، متون العروض والقوافي ومعها المعلقات السبع، دار ابن حزم للطباعة والنشر )ه1206ت: محمد بن علي(الصّبان  2

  .43م، ص 2005، 1:طلبنان،  ،بیروتوالتوزیع، 
 لنجار، دار الهدى للطباعة والنشر محمد علي ا: ، الخصائص، تحقیق)هـ392 ت: أبو الفتح عثمان(ابن جني  3

  .84، ص )د ت(، 2: ، ط1: الجزءلبنان،  ،بیروت
 )د ط(البیضاء، المغرب،  حسن الغرفي، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، إفریقیا الشرق، الدار: ینظر 4

  .132م، ص 2001
  .176الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، ص رمضان 5
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وأهم من ذلك؛ المعنى الذي تحققه القافیة وأثره في القصیدة، كما للوزن عالقة       

بالمحتوى الشعوري، فإن القافیة هي األخرى ترتبط حروفها بموضوع الشعر وهنا  یشیر 

القاف تجود في : إلى رأي األغلبیة في جعل لكل حرف موضوع، فمثال "رمضان الصباغ"

  .1...الحماسة والباء والراء في الغزل والنسیبالشدة والحرب، والدال في الفخر و 

تمنح قیمة موسیقیة  القافیة عالقة بموسیقى الشعر، حیثلكلمات إلى أن  باإلضافة      

تكرارها یزید من وحدة النغم، وكلماتها «الشعري، فالنقطة االیجابیة في القافیة أن  للبیت

یث ال یشعر المرء أن البیت في الشعر الجید ذات معان متصلة بموضوع القصیدة، بح

مجلوب من أجل القافیة، بل تكون هي المجلوبة من أجله، وال ینبغي أن یؤتى بها لتتمة 

  .2»البیت، بل یكون معنى البیت معنى مبنیا علیها وال یمكن االستغناء عنها فیه

ننا القول أن القافیة أكبر من أن نتمم بها األبیات فقط، فهي ال تقل كومن هنا یم     

أهمیة عن الوزن في إحداث األثر الفني، وال تقل موسیقاها أثرا عن موسیقى الوزن في 

تحمل «أن القافیة  "أحمد مداس"أهمیتها للتصویر الشعري والتشكیل الجمالي، وهنا یقول 

األثر  إحداثدالالت النص الشعري األخرى في دالالت صوتیة وموسیقیة لها عالقة ب

  .3»الفني

وهذا یعني أن القافیة مرتبطة بمعاني ودالالت النص كارتباطها بموسیقى النص      

  .الشعري

                                                           
  .176، صغ، في نقد الشعر العربي المعاصررمضان الصبا: ینظر 1
  .172، ص المرجع السابق 2
  .216أحمد مداس، لسانیات النص نحو منهج لتحلیل الخطاب الشعري، ص  3
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إذن فإن الوزن والقافیة یتحوالن عبر التكرار إلى أداة ربط صوتیة تربط بین      

المقطوعات الصوتیة فتبدو كمقطوعة واحدة، ألنهما یصدران نغما متشابها كأنه مقطوعة 

  .1واحدة متكررة

كل تكرار  «: "خلیل إبراهیم"وهذا التكرار الصوتي یعمل على اتساق النص كما قال       

  .2»في الوزن والقافیة یعمل على تحقیق التماسك النصي ویعضده

ا الوزن والقافیة بنیتان مهمتان في جعل النص كال واحدا وجملة األمر أن بنیت      

  .متناسقا ومترابطا كأنه كلمة واحدة

 :التكرار اللفظي - 2

اللفظي هو الصورة الثانیة من صور التكرار، وفیه یعمد الشاعر إلى تكرار  التكرار      

وهذا النوع من ، موضوعیة فنیة موسیقیة توذلك لتحقیق غایا...كلمة أو عبارةحرف أو 

التكرار  «أن " ستربادياال" شارا في الشعر العربي، ویقولالتكرار هو األكثر شیوعا وانت

  .3»أو حروفا أسماء كانت أو أفعاال اللفظي یجري في األلفاظ كلها،

 ):الصوت(تكرار الحرف   - أ

  الشكل بدایة وقبل كل شيء ینبغي اإلشارة أن لكل حرف صوت، فالحرف یمثل   

       لذلك سواء أقلنا حرف . هو الجانب المنطوقالجانب المكتوب، بینما الصوت  أو

  .أو صوت فالمقصود واحد

                                                           
م 2013، 1:رابح بن حوبة، في البنیة الصوتیة واإلیقاعیة، ناشر عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، ط: ینظر 1

  .107ص
  .107، ص إبراهیم خلیل، في اللسانیات و نحو النص 2
 لبنان لحاجب، دار الكتب العلمیة، بیروت،، شرح كافیة ابن ا)هـ 686ت: رضى الدین محمد ابن الحسن(االستربادي  3

  . 383م، ص1998، 1:، ط2: المجلد
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           وتكرار الصوت عبارة عن تكرار حرف یسیطر صوتیا في بنیة المقطع      

  .1أو القصیدة

هاهنا على الهیمنة التي یرمیها على القصیدة، فیبرز الصوت  )یسیطر(وتشیر كلمة      

یعطي جرسا صوتیا فریدا إلى جانب  «األكثر ورودا؛ ألن هذا الصوت من شأنه أن 

  .2»أو الالحقة المكونة للفظاألصوات السابقة 

یتكرر أكثر من صوت واحد في شكل تتابع «ا یتكرر الصوت في مفردة واحدة، كم     

فیكرره  فالذي یقوم بتكرار حرف معین یجد فیه القدرة على احتواء المعنى .3»منتظم

یقوم بتفكیك شفراتها لترمیز، التي یتكفل بها الذهن، و فالتكریر الحرفي له خاصیة ا

االستلذاذ بالنغم  ألن المزیة في التكریر...وتحویلها إلى إیماءات تعزز عملیة التواصل

  .4بالمعنى فرعلى أساس الظ

ُیَنِبُهَنا هذا الكالم إلى المزیة التي یتمتع بها التكریر الصوتي أو الحرفي لما له من       

  .أثر خاص في إحداث التأثیرات النفسیة للمتلقي

الصوت المكرر دلیل على وجود شيء في نفس الشاعر، ولذلك یعد هذا  فهذا     

، والتكرار في هذه الحالة یزید یصب فیه المبدع أحاسیسه ومشاعره الذيالصوت القالب 

  .معنى فوق المعنى الذي یحمله الصوت

                                                           
  .82قاع في الشعر العربي المعاصر، ص حسن الغرفي، حركیة اإلی: ینظر 1
م 2008 ،1:نشر والتوزیع، األردن، عمان، طفضیلة مسعودي، التكراریة الصوتیة في القراءات القرآنیة، دار الحامد لل 2

  .21ص
  .22 ، صالمرجع السابق 3
   م2008، )د ط(كفر الدوار، مصر،  ان، البنیة اإلیقاعیة في شعر شوقي، مكتبة لبنان المعرفة،محمود سعر : ینظر 4

  . 347ص 
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ومن هنا یمكننا أن نقول أن لتكرار الحرف مزیة سمعیة وأخرى فكریة، فأما األولى      

  .ود إلى موسیقاها، والثانیة إلى معناهافتع

الصوت هو «: حین یقول "نیالبیان والتبی"إلى القیمة السمعیة في  "الجاحظ"ویشیر      

آلة اللفظ، والجوهر الذي یقوم به التقطیع، وبه یوجد التألیف، ولن تكون حركات إّال 

  .1»بظهور الصوت، وال تكون الحروف كال ما إّال بالتقطیع والتألیف

 إیقاعاأنه یكسب الكالم  «:إلى هذه القیمة ویقول "عز الدین علي السید"ویتجه      

  .2»مبهجا، یدركه الوجدان السلیم عن طریق العین فضال على إدراكه السمعي باإلذن

 لدرجة  إذا جاء بطریقة عفویة غیر متكلف له ویحسن هذا النوع من التكرار اللفظي    

یشعر فیها السامع باتساق یشغل النفس عن أن جانبا كبیرا من حسن العبارة عائد إلى 

  .3التكرار، وٕانما یظهر ذلك عند التأمل

القیمة الفكریة لتكرار الحرف ویقول أن الصوت ومعناه  "علي السید"كما یذكر      

صوت لّین  یرتبطان برباط ممیز وثیق، ألن الصوت جزء من الداللة على المعنى، فكل

ورقیق یخدم كل مدلول لین ورقیق، وكل صوت خشن وصلب هو لما خشن وصلب من 

  .إذن لكل صوت معنى یدل علیه. 4المدلوالت

الحدیث أن تكرار الحرف ظاهرة موجودة في الشعر العربي، ویتمیز هذا  وجملة      

  .التكریر باألثر الخاص الذي ُیحدثه في نفسیة المتلقي من قبول و استلذاذ واستعذاب

                                                           
عبد السالم هارون، الهیئة العامة لقصور : والتبیین، تحقیق ن، البیا)هـ255ت: أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ  1

  .77م، ص2003، )د ط(، 3: الثقافة، الذخائر، الجزء
  .45م، ص 1986، 2: ، طلبنان ،بیروتلدین السید، التكریر بین المثیر والتأثیر، دار عالم الكتب، علي عز ا 2
  .47ص المرجع السابق، : ینظر 3
  .68، ص نفسهالمرجع : ینظر 4
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 :تكرار الكلمة  -  ب

أي أن هذه الكلمة المعادة تستحوذ  ر لفظة تستغرق المقطع أو القصیدة؛وهو تكرا      

  .ى القصیدة لكثرة تكرارهاعلى المقطع بأكمله وحت

ویعتبر هذا التكرار أبسط األنواع وأكثرها شیوعا بین األنواع األخرى، ولقد أفاض        

القدماء الحدیث عن تكرار الكلمة ولكن باسم آخر، حیث جعلوا التكرار اللفظي كله في 

  .تكرار الكلمة

    كاألسماء  وتتنوع الكلمات حسب طبیعة السیاق، فقد تكون ذات صفات ثابتة،      

أو ذات طبیعة متغیرة تفرضها طبیعة السیاق كالفعل، فهي جمیعها تحاول أن تؤدي 

  1.وظیفة سیاقیة تفرضها طبیعة اللغة المستخدمة

      ":ناصر عاشور"ویتضح لنا أن للسیاق عالقة وثیقة بتكرار الكلمة ولذلك قال       

وثیق الصلة بالمعنى  ولعّل القاعدة األولیة لمثل هذا التكرار أن یكون اللفظ المكرر «

 لوید. 2»العام للسیاق الذي یرد، وٕاّال كان لفظیة متكلفة ال فائدة منها وال سبیل إلى قبولها

  . جدا في إفادة الكلمة المكررة معنى ماا الرأي على أن السیاق عنصر مهم هذ

شمل أكانت هذه نظرة القدماء إلى هذا التكرار، أما المحدثین فنظروا إلیه نظرة         

فهد ناصر "حیث اكتسبت الكلمة أهمیة جعلت السیاق یقوم علیها، ویؤكد . من ذلك

أصبحت اللفظة المكررة داخل النص أساسا ینظر أوال «: على هذه النظرة بقوله "عاشور

إلى ارتباط غیرها بمعناها ال ارتباطها بمعنى آخر، وهذا ال یعني أن اللفظة المكررة لم یعد 

بل لقد اكتسبت من األهمیة ما جعل معنى السیاق یقوم . لها  أي ارتباط بمعنى السیاق

                                                           
: طسوریا، ، د للطباعة والنشر والتوزیع، دمشقعصام شرتح، جمالیة التكرار في الشعر السوري المعاصر، رن: ینظر 1

  .493م، ص 2010، 1
  .60، ص فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش 2
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ظرة بعد ما كانت اللفظة ال تفید إال إذن هنا تغیرت الن. 1»في كثیر من األحیان علیها

  .باقترانها بالسیاق

بالك بتكرار الكلمة في  وٕاذا كان تكرار الحرف في الكالم له قیم سمعیة وفكریة، فما      

كالخفة . اهیم بجرس الكلماتالجملة، فاللغة العربیة عادة ما تعبر عن العدید من المف

فاللفظ ما دام یراد به الحدیث ال بد من  « 2...والثقل، الطول والقصر، الخشونة والنعومة

  .3»داللته على معنى في تركیب ملفوظ

ولیس هذا فحسب، بل أكثر من ذلك، فهو یمنح النص استمراریة، ویؤكد هذا       

تكرار الكلمات یمنح القصیدة امتداد وتنامیا في الصور  «: حیث یقول "األستاذ مستاري"

واألحداث، لذلك یعد نقطة ارتكاز أساسیة لتوالد الصور و األحداث وتنامي حركة 

  .4»النص

  .ومن هذا وذاك، نقول أن تكرار الكلمة تكرار جرس وداللة      

  :تكرار العبارة -ج

یعتبر هذا النمط من التكرار قلیل في الشعر المعاصر وكثیر في الشعر الجاهلي      

وهذا النمط أشد تأثیرا من النمط السابق، وبحكم أن هذا التكرار هو عبارة یدخل في بناء 

یرد في صورة عبارة تحكم تماسك القصیدة ووحدة بناءها، وحینما یتخلل  «القصیدة فهو 

  .5»لتحاما مع وروده في موقع البدایةنسیج القصیدة یبدو أكثر ا

                                                           
  .60، ص فهد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش 1
  .80عز الدین علي السید، التكرار بین المثیر والتأثیر، ص: ینظر 2
  .81المرجع السابق، ص  3
ر في النقد األدبي یتس، رسالة ماج"الموت في الحیاة لعبد الوهاب البیاتي" إلیاس مستاري، البنیات األسلوبیة في دیوان 4

  .160م، ص 2010- م2009قسم األدب العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
  .85حسن الغرفي، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص 5
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وهذا یعني أن العبارة هي جزء من النص بأكمله، ألنها تحتوي أكثر من كلمة ومع       

ولنالحظ أن «: ترى أن هذا النمط ال یتوج بالنجاح دائما فتقول "نازك المالئكة"ذلك فإن

ة ال یمكن تقطیعها، ألن تقدم فكرة عام هذا اللون من التكرار ال ینجح في القصائد التي ال

البیت المكرر یقوم بما یشبه عمل النقطة في ختام عبارة ثم معناها، ومن ثمة فإنه یوقف 

  .1لمقطع جدید ویهیئالتسلسل وقفة قصیرة 

 بل إن العبارة المكررة تشكل محوروتكرار العبارة لیس تكرارا ممال، أو تكرار خائبا،       

عن  عبارة یجعل بقیة العناصر اللغویة القصیدة، وهذا مالتجربة الشعریة، وأساس بنیة ا

  2.ملحقات تعمق اإلحساس بما تفرزه العبارة المكررة من داللة

سواء كان هذا  كرار في القصیدة، یلعب دورا مهماـــــنستنتج في النهایة أن كل ت      

العمل الفني، ولعل أكبر في تنامي وتوالد واستمرار القصیدة أو  ــــــ  اداللی الدور جرسیا أم

دلیل على ذلك، هو لجوء العدید من الشعراء القدماء منهم والمحدثون والمعاصرون، إلى 

 .استخدام التكرار في كثیر من أعمالهم الفنیة، لذلك نجد العدید من القصائد تحتفل به

  التكرار المعنوي  -  ت

الشعر العربي فیما سبق یتبع تقلیدا، جعله یتمیز بسمة خاصة، و یتمثل هذا  كان      

التقلید في افتتاح القصائد أوالمعلقات بالغزل و ذكرى األحباب، و أغلب ما كان یشغل 

المطالع تهییج الدمن و األطالل عواطف العشاق وعلى ما كان لهذا االستهالل الموروث 

  .و على اإلطالق  من صدق العاطفةمن رتابة التقلید، نراه ال یخل

فالذكرى المثیرة من و قفة الطلل مجلوبة باستحضار الخیال، تتعدى وعي الشاعر        

و تنقله إلى الماضي فتدخله في غیبوبة طویلة أو قصیرة بمقدار ما یعبر عنها في 

                                                           
  .276ص قضایا الشعر المعاصر،  ك المالئكة،ناز  1
  .85ص ، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر حسن الغرفي،  2
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، و مثل قصیدته ثم یدركه الوعي فیعیده إلى ما شاء قبلها أن یكون غرضا هادفا لقصیدته

الطلل كل ماله عالقة بالمحبوب تثیره الذكرى من ناطق و صامت، من حي و جامد، مما 

نراه منبثا في أشعارهم ،و مثیرا  لوجدهم وعواطفهم، فـإذا تمخضت األبیات لموضوع الحب 

  .1و الغزل استأثر بها ذلك المثیر على وجه أشد حضورا و أكثر عمقا

تذكر األحبة یحن الشاعر إلى غیر المحبوبة ، فالحنین بعد الوقوف على الطلل و       

یعید إلیه شرارة من كلمة عابرة، أو حمامة طائرة ، او غصن یهزه النسیم ، أو حلم یعید 

هو القاعدة أو الینبوع «عیشه القدیم، فیرسل ذلك الحنین لونا من الوجد فیكون هذا المعنى 

  .2»الذي انطلق منه الخیال یسجل الصورة 

باإلضافة إلى كل هذه المعاني التى یكررها الشاعر الجاهلي أیضا نجد معاني       

فالمدح صدر انفعال المادح  «الوصف و المدح التى تتكرر بقوة في الشعر العربي 

، و المدح یدل على صدق الشاعر، و التكریر الذي یصحبه هو 3»بمحاسن الممدوح 

 .صوت التعبیر عن تأكد المعنى المكرر

  

  

  

  

  

                                                           
 137ص  عز الدین السید التكریر بین المثیرو التأثیر، :ینظر 1
  152ص ،المرجع السابق 2
  165ص  ،المرجع نفسه 3
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  وظائف التكرار وأغراضه  البالغیة : ثالثا

  

  : ما تحمله من عدة وظائف نجملها كاآلتي تعّد ظاهرة التكرار مهمة ل      

  : التقریر والتأكید -1

تكرار اللفظ في عدة مواضع هو تأكید  الكالم إذا تكّرر تقّرر، حیث إنَّ  یقال إنَّ       

التكریر ضم الشيء « :في قوله على أنَّ " ستراباذيالرضي اإل"وتقریر بمعناه وهذا ما أجازه 

، فتكریر كلمة ما أو جملة » 1إلى مثله من اللفظ مع كونه إیاه في المعنى للتأكید والتقریر

هذا المكرر عنصر مهم لدى الكاتب، وأراد  ما، أكثر من مرة في نص، هذا یعني أنَّ 

  .إلى تكراره تأكیده لذلك لجأ

  :الربط بین األجزاء -2

إلى هذه الوظیفة " السجلماسي"تعتبر هذه الوظیفة أول وظائف التكرار ولقد أشار       

وبعد أن اصطلح على التكرار مصطلح البناء الذي یحمل في فحواه داللة الربط والتالحم 

البناء هو إعادة اللفظ الواحد بالعدد وعلى اإلطالق المتحد المعنى كذلك « :حیث یقول 

  2. » ة تناسي األول لطول العهد  به  في القولمرتین فصاعدا، خشی

                                                           
  .15، ص1:الرضي االسترباذي، شرح الكافیة في النحو، الجزء  1
  .476السجلماسي، المنزع البدیع، ص  2
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أنَّ القول ال :هذه اإلشارة وخّصها على التكرار اللفظي فهو یقول  "ابن القیم"ویعید       

  .1یتكرر لیتصل أول الكالم بآخره اتصاال جیدا

، وذلك     2وتؤدي هذه الوظیفة في حد ذاتها دورا یتمثل في تنشیط ذاكرة  المستمع    

  .     بعد ذكر العنصر بعد مرور عهد من ذكره

فنجد المتكلم یعود لیكرر بعض ما قاله لیذكر القارئ ویبعث الجملة ویحددها بعد أن      

  3.كادت تنسى

في هذه الوظیفة إنَّ التكریر یقوم بالربط أوال، والثانیة فهي " محمد خطابي: "و یقول     

ر عنها بالخطاب، أي لفت أسماع المتلقي إال أن لهذا الكالم أهمیة الوظیفة التداولیة المعبّ 

   4.ال ینبغي إغفالها

 :تقویة المعنى -3

التكرار وسیلة من وسائل تدعیم المعنى، فهو یقوي المعنى من خالل تكرار أكثر  إنَّ       

من إطار، حیث یؤدي إلى تكثیف المعاني في النص، ویؤكدها، مما یقوي دور اللغة في 

أدیة المعنى، وهذا یعني وضوحا أكثر للداللة  والخالص، من تعب التأویل، وٕابعاد النص ت

   5. من التشتت

العالقات الداللیة التي تظهر من خالل قضایا كبرى فهو ال  « لذلك یعد التكرار من      

یكرر قضیة صغرى، بل إنَّ القضایا الصغرى لدیه تتحول إلى كبرى عبر عالقات 

                                                           
  .94جمیل عبد المجید، البدیع في البالغة العربیة واللسانیات النصیة، ص  1
  .92، ص المرجع السابق 2
  .18، ص2:ابراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق،الجزء:  ینظر 3
  .179محمد خطابي، لسانیات النص، ص:  ینظر 4
  .116أثر االتساق في تماسك النص، ص محمد سلیمان حسن الهواوشة،: ینظر 5
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أنها أن تعطي صورة متكاملة واالرتقاء الداللي، والهبوط الداللي، والتي من ش االستقصاء،

  .1»للمعنى

یمكننا القول ها هنا أن التكرار یسهم كثیرا في جعل معنى ما في الصدارة أي منحه       

  .لك المعنى یة التي تجعل المستمع مستوعبا لذاألهم

 : التعبیر عن البعد النفسي -4

ظاهرة لسانیة تلبي حاجة نفسیة « التكرار یأخذنا إلى العالم الداخلي للكاتب، فهو إنّ       

  2. »وذهنیة في حیاة المتكلم، ولهذا یلجأ المخاطب إلى تكرار لفظة بعینها

وهذا یعني أنَّ المبدع  یكرر كلمات بعینها، وفق حالته النفسیة والذهنیة ولذلك فإنَّ       

ام الخارجي الذي یحیط بالشاعر وهكذا إدراكنا وتصورنا واضحا التكرار یحیلنا إلى المق

  .اتجاه النص الذي أمامنا

ویمكننا القول أنَّ التكرار یخدم النص الشعري عن طریق إغناء الجانب التعبیري       

ألنَّ تكرار أي نمط لغوي أنَّ لهذا العنصر أهمیة في النص، مما یعني في النهایة سیطرته 

ن منه، واهتمام صاحب النظریة یعني سیطرته على التدفقات الشعوریة على جانب معی

  3.التي حكمت إنتاج النص خاصة المقطوعة التي احتفلت بتكراره

ویتضح من خالل هذا وذاك، أنَّ التكرار بمثابة سفینة تحملنا لنسج في مشاعر       

  .وأحاسیس الشاعر

  

                                                           
  .48نادیة رمضان، علم لغة النص واألسلوب، ص 1
   1: ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)مباحث في التأسیس واإلجراء(نعمان بوقرة،  لسانیات الخطاب  2

  .41، ص2012
  .531یحیى عبابنة آمنة صالح، عناصر االتساق واالنسجام في قصیدة اغنیة لشهریار، ص: ینظر 3
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 منح النص الشعریة -5

إنَّ الشعریة هي ما یمّیز الشعر عن النثر،فهي السمة الجوهریة التي یكتسب بها      

الشعر، وتقوم الشعریة على ما نسمیه اإلیقاع الداخلي وهو هدف یلجأ إلیه الشعراء إلخفاء  

  1.محاولتهم التجدیدیة الدعیة الى التخفف من تزمت اإلیقاع الخارجي

للنص جرسا موسیقیا تنساب به النفس،ألنَّ تكرار فالتكرار في هذه الحالة یعطي       

  phpnose" التخدیر المغناطیسي"خلق نوع من فاعلیة « الوحدات الصوتیة قادر على

  » 2.وهو مالئم للحالة الشعریة عند المتلقي

فكلما كانت األصوات المكررة مالمسة لشعور القارئ كلَّما كان االنسجام واإلتحاد       

  .بینها قویا

 :سبك النص -6

تدعیم التماسك  « أهم وظیفة للتكرار في ضوء التحلیل النصي المعاصر هي إنَّ       

  .، ویتم ذلك عن طریق امتداد عنصر ما من بدایة النص حتى آخره3 » النصي

انَّ « : االستعمال المناسب لتحقیق السبك حتى یقول" نادیة رمضان"وتشترط      

      » 4.المناسب یؤدي إلى حسن النظم وسبك النصاستعمال التكرار بالقدر 

فالتكریر هاهنا یدعم الجمل مما یؤدي إلى تحقیق العالقة المتبادلة بین العناصر      

  .، ویتم ذلك عند إعادة عنصر إعادة واضحة ملحوظة5  »المكونة للنص  

                                                           
  . 531یحیى عبابنة آمنة صالح، عناصر االتساق واالنسجام في قصیدة اغنیة لشهریار ، ص: ینظر  1
  .345، ص2:جون كوهین، النظریة الشعریة، الجزء 2
  .21، ص2:الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، الجزء إبراهیم 3
  .56نادیة رمضان النجار،علم لغة النص واألسلوب، ص 4
  .21، ص2:صبحي إبراهیم الفقي، المرجع السابق، الجزء: ینظر5
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 :توالد النص -7

وسیلة من وسائل اإلطالة في النص وذلك بإدخال مراجع جدیدة   یصبح التكرار     

یسهم « حیث یقوم ببناء المعلومات ویتحقق ذلك بالترادف واالشتراك اللفظي، حیث 

  1.»الترادف في امتداد المعنى داخل النص باعتباره شكل من أشكال التكرار 

وكالهما یدالن على ثقافة الكاتب أّما االشتراك فیقوم بإبراز الحصیلة اللغویة للكاتب،      

التي تبرز من خالل حصیلته اللغویة وقدرته على التعبیر عن المعاني واستقصائها،فهذا 

، فهنا هو » 2یعطي منتج النص القدرة على خلق صورة لغویة جدیدة« النوع من التكرار

  .یكسر الرتابة الناتجة عن التكرار المباشر

ة واحدة فیكون مدى الربط قصیرا نسبیا، وقد یقع بین وقد یقع الترادف داخل جمل    

  3.جملتین وعندئذ یكون مدى الربط طویال نسبیا

كظاهرة لسانیة یلعب دور مهما داخل الخطاب األدبي، یتمثل في إحداث  فالتكرار    

تجانس بین العبارات من حیث الوزن الصوتي والصرفي، كما أصبح أداة معرفیة 

  .  4»یستخدمها الشاعر لتطویر المعنى في خطابه أو نصه 

  

  

                                                           
  .149عزة شبل، علم لغة النص، ص1
  .306روبرت دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ص 2
  . 149عزة شبل، المرجع السابق،  3
 1: عبد الفتاح أحمد یوسف، لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة، منشورات االختالف، الجزائر العاصمة، ط:ینظر 4

  .101، ص2010
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لیال قویا على عدم استقاللیة الخطابات والنصوص، ومن ثمة أداة  « وتعد هذه الظاهرة   

تواصل معرفیة، فالمعنى األول ینظر إلیه بوصفه مصدرا للمعرفة الجدیدة ومؤوال للداللیة  

  1.» المتنامیة في الخطاب الثاني

غي وفي األخیر یمكننا القول أنَّ التكرار یدور حول  التأكید والتقریر في المعنى البال    

  .وأداة تؤدي إلى تنامي النص وسبكه عند النصانیین 

أّن التكرار هو إعادة «" ابن معصوم: "أما فیما یخص أغراضه فلقد تعددت حیث یقول   

  :ومنها 2»...كلمة وأكثر باللفظ والمعنى لنكتة، ونكته كثیرة

 التوكید -

تلقي زیادة التنبیه على ما ینفي التهمة واإلیقاظ من سمة الغفلة لیكمل  -

 .الكالم بالقبول

 زیادة التوجع والتحسر -

 زیادة االستبعاد -

 زیادة التهویل  -

 زیادة المدح -

 التلذذ بذكر المكرر -

 التنویه بشأن المذكور -

 التذكیر -

وال  « :للتكرار تسع وظائف لكل وظیفة غرضها حیث یقول" ابن رشیق"ویورد       

 یجب للشاعر أن یكرر اسما إالَّ على جهة التشویق واالستعذاب وٕاذا كان في تغزل            

                                                           
  .102عبد الفتاح أحمد یوسف، لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة ، ص 1
  .345ابن معصوم، أنوار الربیع في أنواع البدیع، ص 2
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أو على سبیل ...أو كان على سبیل التنویه، واإلشادة بذكر إذا كان في مدح ...أو نسیب

أو على جهة الوعید والتهدید  ...التعظیم للمحكي عنه، أو على سبیل التقریر و التوبیخ 

أو على سبیل ...أو على وجه التوجع إذا كان رثاء وتـأنیبا...ن عتاب موجعإذا كا

ویقع التكرار في الهجاء على سبیل الشهرة وشدة التوضیح بالمهجو ویقع ...االستغاثة

  1.  »أیضا على سبیل االزدراء والتهكم والتنقیص 

مما سبق أنَّ البالغیین، اعتبروا التكرار دون وظیفة تذكر عیب أو اختالف  یتضح     

، ولقد انحصر التكرار في دائرة التأكید والربط بین األجزاء "ابن رشیق"بعینه على حد قول 

 .وسبك النص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .74-73ابن رشیق، العمدة، ص 1
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  التكرار بین البالغیین والنصانیین:رابعا 

  

نون في عولج التكرار في البالغة العربیة بوصفه أصال من أصول البدیع، فثمة ف     

  :، وتتجلى هذه الفنون في)التكرار(البدیع  تقوم على ظاهرة 

 : االشتقاق  -1

واعلم انَّه یلحق  « :بقوله  "القزویني"یعد االشتقاق من باب التجنیس ویعرفه      

قزویني عدَّ االشتقاق  من فال.  1 » اللفظین االشتقاقبالجناس شیئان احدهما أن یجمع 

  .الجناس  لواحق

  2. » هو أن یجيء بألفاظ یجمعها أصل واحد في اللغة« :بقوله "ابن النقیب"ویحدده      

وهذا یعني أن االشتقاق یكون من أصل واحد، وهذا األصل هو الذي یؤدي إلى تعدد      

الكلمة كیف تقلبت بها تراكیبها من تقدیم حروفها  األلفاظ، ولكن بشرط أال وهو أنَّ 

وتأخیرها، أدَّت إلى معنى واحد یجمعها، الّن الكلمة الواحدة تتقلب على ضروب من 

التقالیب وهي مع ذلك دالة على معنى واحد، وهذا من أعجب األمور التي توجد في اللغة 

  3.العربیة وأغربها 

                                                           
 .542الخطیب القزویني، اإلیضاح في علوم البالغة، ص  1
، مقدمة تفسیر ابن النقیب )أبو عبد اهللا جمال جمال الدین محمد بن سلیمان البلخي المقدسي الحنفي (ابن النقیب   2

) ت د(، )ط د(العلوم، القاهرة، مصر، في علم البیان والبدیع والمعاني وٕاعجاز القرآن، مكتبة الخانجي للنشر، دار 

  .457ص
  .461ابن النقیب، مقدمة تفسیر ابن النقیب، ص  3
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صغیر وكبیر، فأمَّا االشتقاق الصغیر فهو أن : سمینویقسم ابن األثیر االشتقاق إلى ق    

تأخذ أصال من األصول فتجمع بین معانیه وان اختلفت معانیه ومبانیه، وأما الكبیر        

فهو أن تأخذ أصال من األصول فتعقد علیه وعلى تراكیبه معنى واحد یجمع تلك التراكیب 

  1.ف الصنعة والتأویل إلیهوما تصرَّف منهّا، وان تباعد شیئین ذلك ردَّ بلط

، فالتكرار الجزئي كما )التكرار الجزئي :(فاالشتقاق یشبه ما اسماه علماء اللغة بـ     

ذكرنا سالفا أّنه االستخدامات المختلفة للجذر اللغوي، وكذا االشتقاق حیث یتم استخراج  

ألصل یسهم االشتقاق في السبك المعجمي من حیث اتحاد ا « ألفاظ من أصل واحد

       2.  »المعجمي بین طرفیه

  :صدررد العجز عن ال -2

هو أن یجعل احد اللفظین : هو النمط الثاني الذي یتخذه التكرار ویقول عنه القزویني     

صدر  آخره، أو المكررین في آخر البیت، واآلخر صدر المصراع األول، أو حشوه، أو

  3.الثاني 

هو من ضروب البیان « :هذا الشكل التصدیر، ویعرفه بقوله"  ابن النقیب" یسمي    

   » 4.وفنون التلعب باللسان

إلى دور رد العجز على الصدر، حیث یعتقد أنَّ " ابن أبي اإلصبع المصري" ویشیر    

وهو عبارة عن كل « :هذا النمط  الذي یتخذه التكرار یحقق الترابط والتالحم حیث یقول 

                                                           
  .134ص المثل السائر، ، األثیرابن  :ینظر 1
  .101جمیل عبد المجید، البالغة العربیة واللسانیات النصیة، ص 2
  .400القزویني، اإلیضاح، ص: ینظر 3
محمد عبد المطلب، البالغة واألسلوبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، دار نوبال للطباعة، القاهرة     : ینظر 4

  . 299م ، ص1994، 1:مصر، ط
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وعجزه رابطة لفظیة غالبا، أو معنویة نادرا، فتحصل بها المالئمة والتالحم كالم بین صدره 

  1  » بین قسمي الكالم

رة أوضح یمكننا القول  إنَّ ردَّ العجز على الصدر یقوم على التناظر، حیث ابوبع     

یتركب من جزئین متفقي المادة  والمثال، وكل جزء منها یّدل على معنى هو عند اآلخر 

ئمیة ووضع إحداهما صدرا واآلخر عجزا مردودا على الصدر بحسب هیئة بحال مال

    2.الوضع اضطرار

إذن رد العجز على الصدر في الشعر یتعلق بالبیت الواحد، وهو بذلك یسهم في ربط      

  .كلمات بعضها مع بعض جملة واحدة

 :تشابه األطراف  -3

قراءة هذا العنصر أنَّ هناك أطراف متشابه، ولكن أي  یتبین من الوهلة األولى عند     

 . أطراف

تشابه األطراف « "ابن معصوم:"إذ هذه األطراف هي أطراف البیت الشعري یقول    

عبارة على أن یعید الكاتب أو الشاعر لفظة القافیة في أول البیت الذي یلیها، فتكون 

  .3 »...األطراف متشابهة 

هو «: وعرفه بقوله ) تناسب األطراف (مصطلح  هو) ه األطرافتشاب(هذا یعني أّن     

عبارة عن أن یبتدئ المتكلم كالمه بمعنى ثم یختمه بما یناسب ذلك المعنى الذي ابتدأ 

  .ففي تناسب األطراف البد للبدایة أن تكون مطابقة للنهایة4.  »به

                                                           
  .81-80بدیع القرآن، ص ابن أبي اإلصبع المصري،  1
أحمد عبد اهللا فرهود، دار :إبتسام أحمد حمدان، األسس الجمالیة لإلیقاع البالغي في العصر العباسي، تحقیق:ینظر 2

  .291م، ص1997، 1: القلم العربي، حلب، سوریا، ط
  .15، ص3:ابن معصوم، أنوار الربیع ، الجزء 3
  .195، ص4:المرجع السابق، الجزء 4
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رأیت أن  «:یقول فهو  )تشابه األطراف(یحافظ على مصطلح " أبي اإلصبع"ولكن      

  1. »تشابه أطرافهالأسّمي هذا الباب 

وهذا التكرار تكرار متصل بالداللة، فهو یحمل على تالحم الداللة والكالم، وٕاطاعة       

األلفاظ له، وال یخلو مع ذلك من حسن موقع في السمع والطبع، فإنَّ معنى الشعر یرتبط 

  .2ة معنى واحدویتالحم به، حتى كأن معنى البیتین أو الثالث

لهذا التكرار دور في تالحم الداللة، واتحاد أبیات الشعر  ویعني هذا الكالم أنّ      

ومعانیه، فهذه اإلعادة لأللفاظ على وجه تشابه األطراف فیها تركیز لمدلول المكرر وتنویه 

  3.به

فالتشابه ال یحصل بین طرفي البیت والحد، بل یحصل بین آخر البیت وأول  إذن      

  4.تالیه، وها هنا یكون الربط موثقا ومحكما لتوثیق الغرض المقصود من التعبیر

 :التردیـــد -4

النثر هو رنین تلك األصوات المكررة، والتردید صفة تحقق  نَّ ما یمّیز الشعر عنإ     

الشاعر بلفظة یأتي أن « ي یتناسب مع طبیعة الشعر، والتردید هذا التردد الصوتي، والذ

متعلقة بمعنى، ثمَّ یردها بعینها متعلقة بمعنى آخر في البیت نفسه، أو في قسیم 

  .؛أي أنَّ الشاعر یورد لفظة ما مرتین ولكن بمعنیین مختلفین5. » منه

                                                           
  .520، ص3:التحبیر، الجزء أبي اإلصبع، تحریر 1
  .50، ص3:ابن معصوم، أنوار الربیع، الجزء: ینظر 2
  .222علي السید، التكرار بین المثیر والتأثیر، ص:ینظر 3
  .222المرجع السابق، ص: ینظر 4
  .333ص ،1:ابن رشیق، العمدة، الجزء 5
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فیه تكرار للكلمة لفظا ومعنى، بید أنَّ ثمة « …":جمیل عبد المجید" وفي هذا یقول     

تغییرا في المعنى، ال یرجع إلى الداللة المعجمیة لكلمة نفسها وإّنما یرجع إلى تغیر ما 

  .ویعني ذلك أن السیاق هو الذي یتحكم في معنى الكلمة1. »اسندت إلیه 

م لفظة من الكالم أن یعلق المتكل« : ، بقوله)التردید" (أبي اإلصبع المصري"ویعّرف      

  .2 »بمعنى، ثم یرددها بعینها ویعلقها بمعنى آخر 

، حیث "ابن الرشیق"له نفس تعریف " أبي اإلصبع المصري"ومما نلحظه ها هنا أنَّ       

یشتركان في كون التردید طابعا متمیزا على قدرته على ترتیب الداللة والنمو بها تدریجا 

  3.ار اللفظيفي نسق، أسلوبي یعتمد على التكر 

كما یتمیز بمیزة أخرى وهي انَّه ال یرتبط بین طرفیه فقط، وٕاّنما یربط كذلك بین      

  4.المسند إلیه الطرف األول، والمسند إلیه الطرف الثاني

، في تجاوز مستوى الجملة والبیت، وٕاحكام )تشابه األطراف(مع ) التردید(ویشترك     

  .الربط طویالالسبك بین أجزائه مما یجعل مدى 

من هذا وذاك نقول أنَّ التكرار وسیلة من وسائل الربط التي اهتم بها اللسانیون      

المعاصرون تحت ما أسموه االتساق المعجمي، ویقابل هذه الوسیلة تلك الفنون البالغیة 

المندرجة تحت علم البدیع في التراث العربي، فكل هذه العلوم البدیعیة هي تكرار ولكن 

  .آخر بشكل

  

                                                           
  .95جمیل عبد المجید، البدیع بین البالغة العربیة واللسانیات النصیة، ص 1
 .253ص ،2:الجزء أبي اإلصبع المصري، تحریر التحبیر، 2
  .333ص البالغة واألسلوبیة، محمد عبد المطلب،:  ینظر 3
  .95جمیل عبد المجید،البدیع بین البالغة العربیة واللسانیات النصیة،ص: ینظر 4
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  بنیة التكرار في المعلقة: خامسا

  

 : صور التكرار في المعلقة -1

 :إعادة العنصر المعجمي  - أ

إّن إعادة العنصر المعجمي في القصیدة قد تنوع بین التكرار المباشر و التكرار        

  .الجزئي، أما المشترك اللفظي فلم یحظ بنصیب وافر في المعلقة

  المباشرالتكرار     :                                                                                                     

إّن اللفظ المكرر هو المفتاح الذي ینشر الضوء على الصورة التصاله الوثیق       

أن ینقله إلى ، فالمتكلم یكرر ما یثیر في نفسه اهتماما، و یحب في الوقت ذاته بالوجدان

اآلخرین من مخاطبین أو من هم في حكم المخاطبین، مما یصل القول إلیهم على بعد 

 :2"امرئ القیس"، و یتضح ذلك في قول 1الزمان و المكان

  أَال ُربَّ َیوم لَك مـنُهنَّ صالــــــــــٌح           و السّیما یوم بدارة ُجلُجــــــــــــــــــــــل - 10

   َیوَم َعقرُت للعذاَرى مطیَّتــــــــي           فَیا َعَجبا من  ُكورها المتحمَّتلَو  - 11

  فَظلَّ العذارى یرَتمین بلحمــــــــــــها           و َشحم َكُهداب الّدمقس المفتَّل - 12

  َو َیوَم دَخلُت الخدَر خدَر ُعنیزة           فقالت لَك الویالُت إنََّك ُمرجلي - 13

أن یؤكد على أهمیة هذا الیوم؛ لذلك بدأ ) یوم(یحاول الشاعر من خالل تكرار كلمة     

وهي ) السیما(، و هي حرف استفتاح للتوكید و التنبیه، ثم استخدم لفظة )أال(بیته بـ

                                                           
1
  .137السید، التكرار بین المثیر و التأثیر، صدین عز ال 
2
  .28، ص)د ت(، )د ط(حّنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت، لبنان، :الدیوان،  تحقیقامرئ القیس،  
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، فالشاعر یخص یوم الغدیر باألهمیة، ألّنه الیوم المنشود الذي التقى فیه  1للتخصیص

    حة الشاعر بهذا الیومرار المحض لیس سوى تعبیر عن مدى فر و هذا التك. بمحبوبته

  .في نفسه و األثر الذي تركه

    و لتتأمل هذه األبیات كلها، وانظر إلى موقعها في نفسك، و إلى ما تجده من اللطف

و الظرف إذا أنت مررت بموضع التكرار منها، و ماهو أصدق من ذلك شهادة هذه 

  :2األبیات

ــــــــــــــــلكأّن  - 78   ثبیـــــــًرا في عرانین َوبــــــلـــــــــــــه            كبیُر و ُأَناس في بجاد ُمزمَّ

  كأّن ُذرى الرَّأس الُمجیمر ُغدوة            من السَّیل و الُغــثاء َفلـــــــــَكُة مغَزل - 79

  الَیماني ذي العیاب المحمَّلو ألقى بصحراء الَغبیط َبعاَعُه            ُنُزول  - 80

  كأّن َمكاكـــــــيَّ الجواء ُغدّیــــــــــــــة             ُصبحَن ُسالفا من رحیق ُمَفلَفــــــــــل - 81

  ة              بأرجائه القصوى أنابیش عنصلــــــــكأَّنَّ السباع فیه غرقى عشی- 82

لطف على هذه المقطوعة، بإفادتها التشبیه أضاف بریقا من ال) كأنَّ (فتكرار كلمة     

و قد غطاه الماء و النبات الذي أحاط به ) الجبل(الثبیر:حیث قام الشاعر بتشبیه ،مثال 

  3ذلك أن رأس الجبل أسود، و الماء حوله أبیض. إالَّ رأسه، بشیخ في كساء مخطط

لة استذكار، فالجبل أراد الشاعر من خالل هذا التكرار التوكید و التقریب، فهو في حا   

منظر ...في السیل العالي، و السحاب الممطر، و العصافیر المغردة، و السباع الغرقى

جمیل تستریح له العین و یبتهج له الصدر، إّنه طابع الحیاة الجدیدة التي اكتنفت 

فالشاعر ینتقل باالیقاع االنفعالي للتوتر النفسي الذي كان علیه العاشق الحزین . األطالل

                                                           
1
  .32ص 2012، 1:فخر الدین قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، ط: التبریزي، شرح السبع الطوال، تحقیق  

2
  .53ان، صامرئ القیس، الدیو   

3
  .90التبریزي، المصدر السابق، ص  
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عن طریق التناقض الحاد بین مظاهر الخراب، وبین جمال هذا المنظر، الذي یشي 

  .بالحنین الذي یمأل وجدان الشاعر

نالحظ أّن التكرار في المثالین السابقین كان قصیر المدى، و ذلك لتكریر الكلمة      

أبیات نفسها في أبیات متقاربة، و قد یكون التكرار طویل المدى عند تكریر الكلمة في 

  1:متباعدة، ویتضح ذلك في قوله

  قفا نبكي من ذكرى حبیب ومنزل           بسقط اللوى بین الدخول فحومل  -  1

  2:ثم أعادها في أواخر المعلقة بقوله ) منزل(ذكر الشاعر ها هنا كلمة 

  ومرَّ على القنان، نفیانــــــــــــــــــــــــــــــــه             فأنزل منه العصم من كل منزل  - 76

ن صوَّر مشاعره، وانفعاالت وجدانه، عند وقفة على األطالل وجاشت فالشاعر بعد أ     

  .في خیاله أیام الوصال، عاد لیذكرنا بهذه المنازل ولكن بصوة أخرى

        

  االتكرار الجزئي:  

حضورا من التكرار التام في المعلقة، حیث جاء محققا  أكثر التكرار الجزئي إنَّ      

  الترابط بین أجزاء النص الظاهرة، ومؤكدا لبعض المشاعر المتواجدة في عالم المعلقة

وقد تعددت األنساق الّلسانیة  ذات الجذر المعجمي، الواحد من خالل االشتقاق في 

  3:ومن أمثلة ذلك قوله ...ال واألسماء األفع

  ي  رجلِــ مُ   الویالت إنكَ  َوَیْوَم َدخلُت الجذر خــدَر عنیزة                فقالت لكَ           

  بعیري یا مرأ القیس فانزلِ  ال الغبیط بنا معا                 عقرتَ وقد مَ  قولُ تَ           

        اك المعللمامة                وال تبعدیـــــــــــــني عن جنَ ي زِ خسیري وأر فقلت لها           

                                                           
1
  .25امرئ القیس، الدیوان، ص  

2
  .30ص ،المصدر السابق  

  .27المصدر نفسه، ص3
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قالت، تقول (، تكرر في هذه األبیات من خالل األفعال )ل/و/ق(الجذر أنّ  نالحظ       

، وتكرار هذا الجذر في أبیات متتالیة، یدل على الحوار الفّعال الذي بین الشاعر )قلت

على الربط بین هذه األبیات ألنَّ الحوار یسهم في تتابع حیث یقوم هذا الحوار  ومحبوبته،

  .الحكایة، وهذا التتابع هو الذي یحقق اإلتساق

  :ویظهر هذا التكرار أیضا في القصیدة في قوله     

  یقولون ال تهلك أسى وتجمل      مطیــــــــّهـــــــم       وقوفا بها صحبي على  -  5

  كلمع الیدین في حّبي مكلل     ومیضــــــــــــــه         أصاح ترى برقا أریك- 71

  وبین العذیــــــــــــــب بعد متأملي   ه مع صحبتي بین ضارج        قعدت ل - 73

في أبیات متباعدة، وهذا یعني أنه ) ب/ح/ص(نالحظ في نص القصیدة تكرار الجذر     

المتلقي بوجود صحبیه معه وهو في ذلك ویل، ولقد لجأ إلیه الشاعر لیذكر تكرار ط

المكان بین الفینة واألخرى، ألنَّ الشاعر، وهو في خضم تلك المشاعر، قد ینسى السامع 

  .تواجد صحبیه معه

، وذلك في )ن/ي/ع(وكما یكرر الشاعر جذرًا آخر في أبیات متباعدة، وهو الجذر       

  تین، السبعین التاسع والس الثاني والعشرین ، التاسع،:األبیات 

  1:حیث یقول 

  ليحمَ حر حتى بلَّ دمعي مِ على النَّ     موع العین مني صبابة      ففاضت د -  9

  بَسْهَمیك  في اعشار قلبي مقتـــــــــــل تضـــــــــربي         وما ذرفت عیناك إالَّ ل - 22

  فیه  تسفـــّــــــــــــــل متى ما ترقَّ العین ر دونه           رف یقصُ لطَ حنا یكاد اورُ - 69

  رســــــــــــــــــــــــلوبات بعیني قائما غیر مُ ه           ـــــــــــامَ ــــجــــَــــ فبات علیه سرجه ولِ  - 70

، نالحظ )عیناك ، العین ، عیني، العین (یظهر التكرار في هذه األبیات من خالل      

  .نسبیا لربط في هذه األبیات طویلأنَّ مدى ا
                                                           

  .28امرئ القیس، الدیوان، ص 1
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لقة من خالل تكرار الجذر ویظهر التكرار الجزئي في موضع آخر في المع     

  ).ى/د/ع(

  1:ذكر الشاعر الفعل ومصدره في بیت واحد حیث قالو لقد  

   

       ولم ینضج بماء فیغسل  دراكاً  بین ثورة ونعجة             فعادى عداًء  - 67

  ).عداء(ومصدره ) عادى(فذكر الفعل

حیث ) م/و/ق(أّن أكثر الجذور تكرارا هو الجذر "امرئ القیس"نالحظ في معلقة      

 ) ل/ت/ق(الذي تكرر أربع مرات ثم الجذر) ن/ي/ع(تكرر ست مرات ثم یلیه الجذر 

  )...ى/ح/ض(، و)ل/ز/ن(، )ي/ط/م(، و)ب/ح/ص(و

) م/س/ر: (كلها بنسبة واحدة ثالث مرات، بینما نجد جذورا أخرى قد تكررت مرتین مثل

  .وغیرهما  من الجذور )...ح/ب/ص(، )ع/م/د(، )ق/ش(، )ف/ق/و(

وصفوة القول منح التكرار الجزئي النص طابع التنوع، فساهم في تحقیق التماسك داخل 

  .النص

  

  :الترادف  -  ب

التي تسهم في استمرار المعنى داخل النص  التكرار الترادف شكل من أشكال     

بین دف في المعلقة ، ویقع الترا"امرئ القیس"وتعددت أشكال الربط بالترادف في معلقة 

  :الكلمات اآلتیة

 قلب/فؤاد:  

  2»مضغة من الفؤاد معلقة بالّنیاط «لقلب على أّنه عّرفت المعاجم العربیة ا

  

                                                           
  .28امرئ القیس، الدیوان، ص  1
2
  .421الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ص   
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  .1»القلب لتفؤُّده وتوّقده «:والفؤاد 

  2:وظهر هذا الترادف في البیت القائل 

  ِمنِّي َأْن ُحَبك َقِاِتـــــــــــــــــــــــــــــلي         َوَأنَِّك َمْهَما َتْأُمِري الَقْلَب َیْفَعلِ  َأَغرَّكِ  -21

  تسلت عمایات الرجال عن الصبا        ولیس فؤادي عن هواك بمنسل - 42

  ، والقلب جزء من الفؤاد)الفؤاد والقلب(وقع الترادف في هذین البیتین في الكلمتین    

  .والعكس، على أساس الجزئیة  لذلك یستخدم في كثیر من األحیان القلب بمعنى الفؤاد

 مخاطبا عنیزة قاصدا أنها مالكة أمرها أما هو فال) القلب(بكلمة "امرئ القیس"وجاء     

 4للتقریر ) أغرك(واستخدم اإلستفهام   3صبحت هي مالكة قلبه ألّن حّبها ملكه وأ

واستخدم في البیت اآلخر الفؤاد في موضع التأكید، فهو یؤكد على عدم نسیان عنیزة 

  .، واستعان بالفؤاد ألّنه هو الذي یتوقد5وعدم زوال حبها من قلبه 

 فحل /آل: 

   6:"امرئ القیس"في قول ورد هذا الترادف 

  لوآلت حلفة لم تحـــــــــــــــلَّ  تعذرت             عليَّ  یبِ هر الكثعلى ظَ ویوما  - 18

فة من الفعل الثالثي ، فالحل)آلت وحلفة(تحقق الترادف في هذا البیت بین الكلمتین    

  .7ف باهللا على كذا حلفا، وهو حّالف وحّالفة أي حل ).حلف(

  
                                                           

، لسان العرب، دار صادر، بیروت، )ه711ت: أبو الفضل جمال الدین بن مكرم(ابن منظور االفریقي المصري  1

  .328، ص)ف،أ،د(، مادة 3: ، المجلد)د ت(،)د ط(لبنان،
  .36_32امرئ القیس، الدیوان، ص  2
  .46التبریزي، شرح السبع الطوال، ص   3
  .20، شرح المعلقات السبع، ص الزوزني  4
  .64مفید قمیحة، شرح المعلقات السبع، ص  5
  .29امرئ القیس، الدیوان، ص  6
  .208، ص1:الزمخشري، أساس البالغة، الجزء  7
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  1ونقول آل الرجل إذا حلف 

، بوضعها "امرئ القیس"لیدل على قصد عنیزة التي كانت تتدلل على وجاء هذا الترادف 

  .2للبیان والتأكید) : حلفة (والمفعول به ) آلى (األعذار، واستخدم الشاعر الفعل 

 قام/وقف: 

 3یقف وقوفا دام قائما :وقف 

  .4قوم، نقیض الجلوس، ثم یقوم قوما وقیاما: قام

والفرق بین الكلمتین، أّن الوقوف هو دوام القیام، وهذا یعني المبالغة والتأكید ومن هذا 

  5:قوله 

 لحومَ خول فَ وى بین الدَ قط اللِّ سَ بِ       نزلِ ومَ  بیِب ى حَ كرَ من ذِ  بكِ فا نَ قِ  -1

  القرنفلا ریَ سیم الّصبا جاءت بِ منهمــــــــــــــــا       نَ  سكُ إذا قامتا تضوع المِ    -2

نالحظ أّن الشاعر قصد استخدام الوقوف في البیت األول والقیام في البیت الثاني       

الوقوف على األطالل یستلزم دوام القیام، عكس البیت الثاني الذي  األول ألن في البیت

  .یتطلب سوى القیام من الجلوس

  

  

                                                           
  . 36، ص 1:الزمخشري، أساس البالغة، الجزء  1
  .42التبریزي، شرح المعلقات السبع، ص   2
  .1773الفیروزبادي، قاموس المحیط، ص  3
  .496، ص)ق، و، م(دة ابن منظور، لسان العرب، ما  4
  . 25امرئ القیس، الدیوان، ص  5
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 أعول /بكى  

  :1موظفا الترادف "القیس امرؤ"یقول الشاعر 

 -  ل ومَ خول فحَ منزل        بسقط اللوى بین الدَّ یب وَ بِ ى حَ كرَ نبكي من ذِ قفا  

  فهل عند رسم دارس من معــــــّول ـــــــــــــــــــــة       َـ هراقـــــة مُ رَ ـــــــــــــــــــبوٕاّن شفائي عَ  -  6

بكى على المیت لعّل البكاء والعویل من فعل البكاء، وٕان كان بینهما فرق، فالبكاء إذا     

، والعویل من الفعل أعول إذا صاح مع بكائه، ولقد ّعده 2وبكاه وبكى له وبكى علیه

  3.الثعالبي آخر درجة في البكاء

، ألّنه یبكي على ذكر األحبة الذین )البكاء(في البیت األول استخدم الشاعر لفظة     

نفى تلك المبالغة لكّنه  للمبالغة ) معول(رحلوا لكنهم أحیاء، ثم في البیت اآلخر استخدم 

  .4لتوكید عموم النفي ) من(اد وأقرنها بـــعبإلستفهام الذي أفاد النفي واإلستباستخدامه ل

المترادفات التي وظفها الشاعر، فالمعلقة ملیئة بهذا الشكل من األشكال من هذه بعض    

  :هي كاآلتي  ،التكرار، وتجدر بنا اإلشارة إلى المترادفات الباقیة

صفواء (، )جندل وجلمود(، )الثیاب واللباس(، )يشسیري وتم(، )الخدر والغبیط (

  ).لحم، قدیر(، )یسح، یكب، یصبّ (، )والصالیة

  .أّن المعاني تتعالق فیما بینها من خالل الترادفنالحظ    

  : أما شبه الترادف، فلم تكن نسبة وروده عالیة، بل كان له حضور مع الكلمتین

                                                           
  .25امرئ القیس، الدیوان، ، ص  1
  .73، ص1:الزمخشري، أساس البالغة، الجزء  2

یاسین : ، فقه اللغة وأسرار العربیة، ضبطه)ه 430ت : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل(الثعالبي    3

  .97م، ص2000، 2: األیوبي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ط
  .28االتبریزي، شرح السبع الطوال، ص  4
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 مستشزرات/ نّصه:  

  1رفعك الشيء=النص=نصص:ورد في المعاجم العربیة 

  2.االرتفاع:وأما االستشزار فهو 

  :هنا یقول الشاعراوه

  لـــــــــــبفاحش            إذا هي نّصته، وال بمعطوجید كجید الرئم لیس  -34

  غدائره مستشزرات إلى العال             تظل العقاص في مثنى ومرسل- 36

ولكن ال نستطیع استخدام  ،نالحظ أّن الكلمتین متفقتین في المعنى، فكالهما من الرفع   

  .غدائره منصوصة : الكلمتین في السیاق نفسه، فال نقول مثال

  :الكلمة الشاملة  -ج

الكلمة الشاملة تخلق التماسك في العمل الفني، عن طریق اشتمال اسم ما لعدة فئات 

  :"امرئ القیس"تنطوي تحته، وهذا ما جاء في معلقة  

 الصخر:  

امرئ "ألفاظ كثیرة  منها ما جاء في المعلقة، حیث یقول  الصخر كلمة شاملة تضم    

  3:"القیس

  كأّن الثرایا علقت في مصامها       بأمراس كتان إلى صم جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل -48

  مكر مفرد مقبل مدیر معــــــــــــــــــــــا       كجلمود صخر حّطه السیل من علي  -53

  ـــــــّزلـــــكمیت یزل اللبد عن حال متنه       كما زلت الصفواء بالمتنــــــــــــــــــــــــــــ -54

  ـــــــــلــــــكأّن على المتنبي منه اذا انتحى      مداك عروس،وصالبة حنظــــــ -61

  لـــــــــــــــــــالء مذیّ ــــــــفعّن لنا سرب كأّن نعاجــــــــــــــــه        عذارى دوار في م -63 

                                                           
 .97 ابن منظور، لسان العرب، ص  1
  .63سبع، صمفید قمیحة، شرح المعلقات ال  2
  .30امرئ القیس، الدیوان، ص  3
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  :في هذه األبیات هي) الصخر(والكلمات المنضویة تحت 

بعض هذه الصخور تحت " هابن سید"،ولقد ذكر) جندل، جلمود، الصفواء، مداك، دوار(

  1...)صخر، حجر،جندل، جلمود (حقل واحد وتتمثل في 

 الجبل: 

  2:الشاملة في قوله ظهر الكلمات المنصوصة تحت هذه الكلمة وت

  لـــــــــــــــــَـ بمأس باب أم الرِّ  ا              وجارتهاــــــــــــــــهالحویرث قبلَ أبك من أمَّ كدَ  -  7

  لــــــــــــــــــــُــــ تار فیذبوأیسره على السِّ     ه         صوبَ  یم أیمنُ بالشَّ ن على قطَ  - 73

  صم من كل منزلنفیانـــــــــــــــــه            فأنزل منه العُ نان من ومّر على القِ  -75

  )القنان ،لمأسل، قطن، الستار، یذب(الكلمات  من خالل تحققت الكلمة العامة 

نالحظ أّن الشاعر قد نشر العدید من األلفاظ العامة وتسهم هذه األلفاظ من خالل      

ا وصورا طبیعیة لها تأثیرها على الشعور تأثیرها على الشاعر، فهذه الكلمات تمثل رموز 

والخیال واإلحساس والفكر، حسب اللفظة الوجودیة النفسیة التي یكون علیها الشاعر 

    فتترك انطباعاتها في تصوره وخیاله، إذ أّنه یتذوقها تذوقا جمالیا أو یستمتع بها جمالیا

  .  3وتلك الرموز وبهذا االستمتاع تنشأ ألوان من التآلف الوجداني بین الشاعر

  

  

                                                           
  .91، ص10:، الجزء)د ت(، )د ط(، )د د(ابن سّیده،  المخصص،  1
  .  40امرئ القیس، الدیوان، ص   2
، دار الوفاء لدنیا الطباعة )دراسة جمالیة (محمد عبد الواحد حجازي، األطالل في الشعر العربي،  3

  .  235، ص2001، 1:، مصر، طوالنشر،اإلسكندریة
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  :الكلمات العامة -د     

هي وسیلة من وسائل االتساق المعجمي وتتناسل عن هذه الكلمات كلمات جزئیة     

نسان، كلمات لى ثالثة أقسام، كلمات دالة على إمعجمیة، وهذه األخیرة تنقسم إ  صغیرة

  .دالة على مكان وكلمات دالة على حقیقة 

  اإلنساناأللفاظ الدالة على: 

  :  نسان وتشهد لها األبیات اآلتیةسبعة ألفاظ دالة على اإل "امرئ القیس"ورد في معلقة 

  كدأبك من أمِّ الحویرث قبلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا       وجارتها أمِّ الرباب بمأســـــــــــــــــــــــــــــل -7

  ومنـــــــــــــزل       بسقط الّلوى بین الدخول فحوملقفا نبكي من ذكرى حبیب  -1

  وقوف بها صحبي عليَّ عطیهـــــــــــــم        یقولون ال تهلك أسًى وتجمـــــــــــــــــل -5

  ویوم عقرت للعذارى مطیتــــــــــــــــــــــي        فیا عجبا من كورها المتحمــــــــــــــــل -11

  ایات الرجال عن الصبا       ولیس فؤادي عن هواك بمنســـــــــــل              تسلت عم -42

إّن أول ما نلحظه على هذه الكلمات العامة أّنها تناثرت على المعلقة من بدایتها إلى    

  .نهایتها

 األلفاظ الدالة على المكان:  

 1:قولهوردت هذه الكلمة الدالة على المكان في بیت واحد فقط وذلك في 

  نصلعُ  عشیة        بأرجاء القصوى أنابیُش  باع فیه غرقىكأن السِّ  - 82 

  .في المعلقة أما القسم األخیر فلم یكن حاضرا

  

                                                           
  .56امرئ القیس، الدیوان، ص  1
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مأل معلقته باأللفاظ الدالة، واألهم  من ذلك أنه كان ذكیا في  "امرئ القیس"إّن    

  .وضعها في مكانها الصحیح 

ترابطیة مع الكلمات الخاصة، والتي تناسلت معها وتعدد الكلمات العامه ذات عالقة 

معنویا لكي تحدث قوة سابكة بفعل قوة العالقة بینهما، فالكلمة العامة توسع دائرة  

  .حضورها في النص عبر األلفاظ الخاصة  التي  جاءت مفسرة وشارحة لها

لقة بعضها وعلیه یمكن أن نعّد األسماء العامة تعمل على الربط بین عناصر المع      

  .ببعض

بعد عرض هذه الصور من التكرار التي استثمرها الشاعر في معلقته، اتضح لنا ذلك     

  .التماسك و االتساق الحاصل في المعلقة بأكملها

فالشاعر طویل النفس كما یبدو من بدایة القصیدة حتى نهایتها، للوصول إلى نص    

  .متراص مترابط

ن خالل هذه التكرارات المتنوعة، فالتكرار خدم المعلقة من فعال، حقق الشاعر مبتغاه م   

األول من جهة تخفیف الرتابة في امتداد القصیدة، و الثاني من جهة اتساق : ثالثة أوجه

           النص و جعله جملة واحدة، و أما الوجه األخیر فكان تأكید مختلف المشاعر 

  .و األحاسیس التي عاشها الشاعر

 :التكرار في المعلقةأنواع  -2

  :التكرار الصوتي  - أ

إّن وحدة الوزن والقافیة من أهم اآللیات التي تحقق الربط على المستوى الشعري، إذ     

لك من خالل تمنح  النص أو القصیدة نوعا من االتساق والتتابع الصوتي المتناغم، وذ
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القافوي على ما نجد في و نفس البحر الشعري، وكذا نفس الحرف تكرار نفس التفعیالت أ

  ":في معلقته "امرئ القیس"قول

 وملِ حَ فَ  خولِ الّلوى بین الدَّ  سقطِ ـــزل       بِ بیب ومنى حَ كرَ ي من ذِ بكِ فا نَ قِ  -  1

 جتها من جنوب وشمأللما نسَ ــــها        رسمُ  لم یعفُ  فالِمقراةُ  حَ توضِ فَ  – 2

  مفاعیلن/فعولن/ مفاعیلن/الطویل فعولنفقد نظم الشاعر هذه المعلقة على وزن       

وهو أكثر البحور قوة وحضورا، واعتمد الشاعر الكثیر في نفسه  من المشاعر المتزاحمة 

من شوق وحنین للدیار واألماكن ولأل صدقاء واألحباب وفي الوقت نفسه مستاء لبعدهم 

  .عنه ورحیلهم

ة تتمثل في تحقیق التناغم وقد أدى تكرار الحرف القافوي وظیفة إیقاعیة صوتی    

  1:الموسیقى اإلیقاعیة من أول بیت في القصیدة آخرها فمثال قوله

  ـــــــللجـــــــُــــ ة جُ دارَ بِ  والسیما یومَ         الحُ منهن صَ  لكَ وم یَ  أال ربَّ  - 10

  للعذارى مطیتي       فیا عجبا من كورها المتحملویوم عقرت  - 11

وهي من  ،حرف الروي الالم وهو من األصوات المجهورة "القیسامرئ "استخدم      

وتتمیز هذه الحروف بالوضوح السمعي، فیعكس هذا الوضوح الحالة  2الحروف الذلق

  . النفسیة للشاعر، وكأن حرف القافیة یترجم األلم الذي یعاني منه الشاعر

الوزن نفسه والقافیة نالحظ أن الشاعر نوع في مواضیع معلقته، لكنه حافظ على       

ولعل ذلك راجع لكون أّن جمیع المواضیع التي تناولها تنسجم مع البحر الطویل  ،نفسها

ألنه صوت _التي یتمتع بها صوت الالم ه وبحرف الالم لقوته، فهذه القوة لطول نفس
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، یشعرنا بأّن الشاعر یصرخ بكل ما یملك من قوة لیصل إحساسه العمیق وأسفه _ورهمج

  .إلى السامع بالمشاركة الوجدانیة  الجارح

ومما نلحظه على هذا البحر أنه جاء متناسبا مع مواضیع القصیدة، فالشاعر وهو      

في خضم تلك األحاسیس، ال یرید أن یخرج من الحالة الحزینة التي اعتنقته، إال أنه 

ألنه عّول على صوت الالم ،و اعتمد البحر الطویل لیبقى مدة أطول في تلك الحالة

ن غزارة جذور القوافي الذلق كانت سبیال  إلى میل الشاعر وال شك أ. لمتنفس بالنسبة لها

  .إلى ركوبها فضال عما فیها من طاقة نغمیة وقدرة على مد النفس الشعري 

نالحظ أّن الشاعر یستثمر طاقته اللغویة عبر ما تتیحه اللغة من إمكانیات كبیرة     

  1: یجد صعوبة في اختیار اللفظة التي تتضمن القافیة كقولهلیصل إلى القافیة، فهو ال

  يـــــــــــــــلیب  بعد ما متأمَّ وبین العذِ  ارج       بین ضَ  يتحبصُ  له و دتُ قعَ  - 73

  لـــــــــــــــــــــــــُــــ ه        وأیسُرُه على السِّتار فیذبــــــــــــطن بالشیم أیمُن َصوبعلى قَ  – 74

  لـیكبُّ على األذقان دوَح الكنهب    ه     ففأضحى یُسحُّ الماَء حول كتی – 75

  ومرَّ على القنان من َنفیانـــــــــــــه          فأنزل منه الُعصَم من كل منزل  – 76

  دلوتیماَء لم یتُرْك بها جذع َنخلة         وال ُأُطمًا إالَّ َمشیدًا بجنــــــــــــــــــــــــــ – 77

ــــــــــــــــــــل          هــــــــــــــــــــین وبلفي عران ثبیراً  كأنَّ  - 78   كبیُر ُأناٍس في ِبجاٍد ُمزمَّ

ّن الشاعر هنا یتحدث  عن الطبیعة وعناصرها دون أن یكلف نفسه في من الواضح أ     

اإلبداعیة التي یمتلكها  فسها بنفسها، وذلك راجع إلى القدرةالبحث عن القافیة فهي تجلب ن

  ".القیس امرؤ"الشاعر 
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ولقد استفاد الشاعر من هذه الملكة التي یمتلكها في القصیدة بأكملها ولیس في هذه     

  .األبیات فقط، وذلك واضح ال محالة في المعلقة كاملة 

 فالشاعر یحاكي في كتابة البیت المعنى الذي یریده كما فعل في معلقته التي التزم    

  .فیها بقافیة واحدة 

  :التكرار اللفظي -ب 

 الصوت: (تكرار الحرف( 

ّن التكرار اللفظي من أكثر األنواع ترددا في الكالم وقد تنوعت من الحرف إلى إ    

من األصوات یثري اإلیقاع الداخلي للقصیدة بلون  الكلمة فأما تكرار الحرف ذو صوت 

  1:یفسر تلك الموسیقى فهاهنا الشاعر یقول موسیقي خاص یحمل في ثنایاه من الداللة ما

   لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخلة الُمتعثكنو النَّ قِ أثیث كَ         مُ ــــــــــــــــــــــــــــفاح أسودَ  تنَ ن المَ رع یزیِّ وفَ  - 35

  ل  ـــــــــــــــتضلُّ العقاُص في ُمثنًى وُمرسَ َال        ــــــــــــــــــــــــــــرات إلى العُ ره مستشزِ دائِ غَ  – 36

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــوساق كُأنبوب الّسقيِّ المذلّ     ر    ـــــــــــوكشح لطیف كالجدیل ُمَخصّ  –  37

  حى لم تنتطق عن تفضُّلسك فوق فراشها         تؤوم الضُ تیت المِ ضحي فُ وتُ  – 38

 2هذه األبیات حرف السین، وهو من األصوات المهووسة الرخوة وظف الشاعر في      

التي توحي بنوع من السكون والهدوء، فهو یقوم بوصف محبوبته وفي هذا الوصف نلمح 

التغزل من خالل حرف السین، ألن في حالة الغزل یلجأ اإلنسان إلى حرف هادئ 

مون الوصف فكلما ومهموس كحرف السین الذي خدم هذه المقطوعة من حیث إبراز مض
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كلما تواصل مع العمل  األبیات وتكرر حرف من الحروف كلما تقرب السامع من داللة  

  .الفني  واندمج معه

  :ویقول الشاعر أیضا 

  من ذكرى حبیب ومنزل        بسقط الّلوى بین الّدخول فحومل قفا نبك -  1

  ب وشمــــــــألفتوضح فالمقراة لم یعف رسُمها        لما نسجتها من جنو  – 2

  ترى َبَعَر األْرآم في عرصاتها          وقیعانها كأنه حبُّ ُفلفــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  – 3

  غداَة البنین یوَم تحمَّلوا          لدى سُمرات الحيِّ ناقُف حنطلِ  كأني – 4

  1: وقوله

  سّیما یوٍم بداَرة ُجلُجلِ یوٍم لَك منهنَّ صالٍح           وال  بَّ رُ  أال - 10

  ویوم عقْرُت للعذارى مطّیِتي           فیا عجبًا من ُكورها المتحّمل – 11

  فَظلَّ العذارى یرتمین بلحمها         وشحٍم كهّداب الدمقِس الُمفتَّل – 12

  "لك الَویالُت إّنك مرجلي: "ویوَم دخْلُت الِخْدَر، ِخْدَر ُعَنیزٍة       فقالتْ  -13

  أول ما یشدنا عند قراءة هذه األبیات هو صوت الالم، وأهم من ذلك داللة هذا الصوت    

 في هذه األبیات بالذات، ففي األبیات األولى كان الشاعر بصدد الوقوف على األطالل

  .وهذا الوقوف یأخذ منه وقتا، ألنه في حالة تحسر

 اعر ویاله من لیل لم یرفع ستارهالش به وأما في القطوعة الثانیة فیاله من وقت یمر     

حرف ذو نفس : حرف الالم_ كما قلنا _فجاء هنا حرف الالم لیعبر عن هذا الطول، ألن 

  .طویل

                                                           
1
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   تكرار الكلمة: 

الشاعر إلى تكرار كلمات بعینها، ألنه یرید من القارئ أن یتوقف وقفات   یعمد     

مقصودة عند هذه الكلمات الموجبة التي ینشرها في سیاقات البیت الشعري، ولیخلق 

موسیقى یضیفها إلى البیت، فمثل هذا التكرار المقصود ال یكون إال لفائدة وغرض یریده 

  1نا بحمولة داللیة كبیرة تحقق التكثیف المطلوبالشاعر، إذ یبدو اللفظ المتكرر مشحو 

  2:"امرئ القیس"ویتضح ذلك في قول 

  حر أرخي سدوله          علیا بأنــــــــواع الهمـــــــــوم لیبتلــــــــــــي كموج البولیل - 44

  ونــــــــاء بكلكـــــــــلفقلت له لمــــــا تمـــــطي بصلــــــبه           وأردف أعجــــــــازا – 45

  أال أیها اللیل الطویل أالنجلي            بصبح وما االصباح منك بأمثل -46

  فــــیالك مـــــــــن لیل كـــــأن نجومــــه            بكل مغار الفــــــتل شــــــدت بیذبل -47

الحالوة  والطالوة، ومن وٕاذا ما تأملنا هذه األبیات، فإننا نرى ما نرى من الرونق و    

التي أضافت من ) لیل(الحسن والحالوة، ثم نتفقد السبب فنجده إنما كان تكرار كلمة 

البیان ما أضافت فالشاعر یحاول تجسید معاناته التي یعیشها مع الهم الذي أصابه من 

، وهو یفعل ذلك كراهیة 3التفكیر فالهم هو الفكر في إزالة المكروه واجتالب المحبوب

لطول اللیل وبطء الصبح علیه، ألنه في نهاره یشتغل عن بعض الهم، وفي اللیل تجتمع 

  .4علیه الهموم
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  :التكرار المعنوي-ج

مها هو نظ هو، ذلك أّن السبب الرئیسي فيمعلقة من شعر الل "امرئ القیس"معلقة     

  .دائرتهایوم الغدیر، أي یوم دارة جلجل، فهذا الیوم یمثل واسطة عقدها ونقطة 

لعّل الشاعر نظم معلقته في فترات وأحوال مختلفة، فكانت سلسلة من األحداث      

وهذه سمة خاصة تتمیز بها القصائد القدیمة، فهي مبنیة على تعدد  واألوصاف

  :"امرئ القیس"الموضوعات، وكانت أبرز الموضوعات في معلقة 

 الوقوف على األطالل:  

إّن وصف األطالل أو ذكر الّدیار في الشعر الجاهلي یعبر عن فلسفة صادقة       

الجاهلیة فلم یكن مجرد افتتاحیة  االجتماعیةوٕاحساس عمیق برمز من رموز الحیاة 

، وحسبنا في 1والسیر على نهجها  بإتباعهالقصیدة أو سمة أدبیة تلزم الشعراء الجاهلیین 

،الذي وقف "امرئ القیس"ـا الشعراء العاشقون، كذلك أن نشهد األطالل وقد وقف علیه

  :على أطالل األحبة والدیار وذلك في قوله 

   بسقـــــــط اللوى بین الدخول فحومل      نبكي من ذكرى حبیبا ومنزل     قفا نبك -1

  لـــــم یعفو رسمــــــها        لـــــــــــما نسجتها من جنوب وشمأل  قراةـــــــــــــــح فالمـــــــفتوض -2

  ــــب فلـــــــــــفلــــــتعـــــــــرى بعر األرام فــــــــي عراصــــــاتـــــها        وقیعــــــانهـــــــا كـــــــأنه حــ  -3

  دى سمرات الحى ناقف حنظلــــــــــــــــوم تحملوا        لكـــــــــــأني غـــــــــــداة البیـــــــــن یـــــــــ -4

  ًى وتجّمل ــــــلك أســـــــون ال نهـــــــولـــــــــوقوفــــــــــا بها صحبـــــــــي علـــــــــــّي مطیهم       یق و -5
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نظر ناظر إلى األبیات، وجدها تعبر عن أشواق الشاعر ألحبابه ولألوقات التي  وٕاذا    

قضاها في هذه األماكن، وأكبر دلیل على ذلك هو بكاؤه واستعانته بأصحابه بمشاركته 

  1األحزان فالصحبة تفید انتفاع أحد الصاحبین باآلخر

، ذلك الیوم الذي یعد أفضل رثر تحسره على یوم الغدیونجد الشاعر كرر هذا المضمون إ

األیام بالنسبة له، فالتحسر نفثات  تبث شوقا ولهفا على أمور فقدت، وذكریات طویت 

وماض لفته ضوضاء الحاضر وعجیج اإلشتغال به، إّنه الوفاء للماضي الذي ربما 

  2:"امرئ القیس"یشعرنا ولو لهنیهة بالراحة، حیث یقول 

  ل ــــــــــــــــوّال سیما  یوم بدارة جلج               ح ـــــــــأال رب یوم لك منهن  صال -10

  ل  ــــــــــــــفیا عجبا من كورها المتحمّ      ّي        ــــــــــــــــویوم عقرت للعذاري مطیت -11

  لـــــــــــــــوشحم كهّداب الدمقس النفتّ      ها       ــــــــــــــــــــفظل العذارى یرتمین بلحم-12

   » لك الویالت إنك مرجلي « فقالت        ویوم دخلت الخدّْر ، خدر عنیزة     -13

ن هذه الهیئة في أسلوب شبه یقوم الشاعر بتصویر هیئة بیت الغدیر لنا، وقد بیّ      

قصصي یتسم بالقوة، فذات الشاعر وقد شاهدت ما حولها وعانت ما اهمها  فإنها         

  .مشاعرها على ما مرت به 

 الوصف: 

في حالة  ،كرر الشاعر هذا المضمون مرتین في المعلقة، فهاهو یصف محبوبتهلقد     

  3:نسیب وغزل، حیث یقول
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  لــــــــغیر مفاضة          ترائبــــــــــها مصقولة كالّسجنج مهفهفة بیضاء   -31

  ل ــــــــــــكبكر المقاناة البیاض بصفرة          غذاها نمیر الماء غیر المحل -32

 لـــــــــــــــتصّد واتبدى عن أسیل  وتتقى          بناظرة من وحش جرة مطف -33

 لــوجید كجید الرئم لیس بفاحش          إذا هي نصــــــــــــــــــــته وال بمعط   -34

  لة المتعثـــــــــــكلـــنو النخــــــــــوفرع یزین المتن أسود فاحم            أثیث كق -35

لى  المعنى إبین شریف اللفظ وعفیف المعنى لیصل  یبدو واضحا أن الشاعر یمزج     

  .والمتمثل في ذكر محاسن حبیبته، حیث نلمح تغزال من هذا الوصف ،المراد إیصاله

هذا المضمون ویكرره في أواخر معلقته واصفا الطبیعة لویعود الشاعر مرة أخرى     

  1:حیث یقول 

  مكلل أریك ومیضه        كلمع الیدین في حبـــــــــــــــيّ   أصاح ترى برقا -71

  یضیئ سناه أو مصایح راهب         أمال السلیط بالّذبال  المفــــــــــــّتل -72

  تي بین ضارح       وبین العذیب  بعد  ما متأمليقعدت  له وصحب -73

  على قطن بالشیم أیمن صوبه        وأّیسره عــــــــلى الّســــــــــــتار فیذبل  -74

صر الطبیعة التي تعكس صورة من صور الخیال التي االشاعر یصف هاهنا عن     

  .یكون علیها الشاعر

صاحب النص، یوحي بسیطرة هذا العنصر  وتكرار لهذا المضمون  مؤشر نفسي على    

  .ال شعوره ویظهر بین لحظة وأخرى على فكره وشعوره، أو
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  :المدح - 3

من خالله مدح نفسه  ، الذي حاولین من بینها المدحضامكرر الشاعر العدید من الم   

  .1:حیث یقول في مدح نفسه بالصبر والجلد ،ومدح فرسه

    تليـــــــــــوم لیبـــــــــبأنواع الهم عليّ             سدوله ىخولیل كموج البحر أر  -44

  لــــــــــــــــــناء بكلكو وأردف أعجازا       ه      ـــــــــــــــــلبى بصُ فقلت له لما تمطّ  - 45

  أال أیُّها اللیُل الطویُل أال انجل            بصُبح وما اإلصباُح منَك بأمثل – 46

  فیَا لَك من لیٍل كأن ُنجوَمــــــــــــــُه            بكلِّ َمغار الفتل، ُشدَّْت بیْذُبــــــــــــل – 47

  كأنَّ الثریا ُعلِّقت في مصامها            بأمراس كتان إلى ُصمِّ جنـــــــــــــــــــدلَ  – 48

ــــــــــــــــــل وقْربة أقوام َجْعْلُت عصامهـــــــا            على كاه – 49    ل مني َذلول، َمَرحَّ

فهو صابر على تحمل الهموم : یمدح نفسه بالصبر  "امرئ القیس"نالحظ أن      

  .2وتمدح أیضا بتحمل أثقال الحقوق ونوائب األقوام من قرى األضیاف 

 3:ویعود هذا المضمون لیقرع النفس مرة أخرى، وذلك عند مدحه لفرسه حیث یقول      

  حطَّه السیُل من َعلكجُلمود صخر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا         ِمكرٍّ مفرٍّ ُمقبل ُمدبر مع – 54

  ُكْمْیٍت یزلُّ البلَد عن حال متنـــــــــــــــــه        كما زلت الصفواُء بالمُمتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــتزِّل – 55

  جیَّاش كأنَّ أهتزاَمـــــــــــــــُه        إذا جاَش فیه َحمُیُه َغلُي ُمرجــــــــــــــــــــــــــــلعلى الّذبل  – 56

  مسح إذا ما السابیحاُت على الونى       أثْرَن الغباَر بالكدیــــــــــــــــــــــــد الُمرّكـــــــــــــــــــــــــل – 57

  . فهنا انتقل بنا الشاعر نقلة تلقائیة فیصور لنا مشهدا حیا یجمع بین الطرفة والجمال      

  :ومما سلف ذكره یمكن القول بأنّ 

                                                           
  .42صامرئ القیس، الدیوان،  1

  .52الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص   2

  .45امرئ القیس، الدیوان، ص  3
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الشاعر استثمر قدرته على التصویر والتنویع في طرح المضامیین، وبقي الشاعر 

 العواطف متماسكا، لم یضعف كونه یمتلك أداة شعریة متراصة تتنوع التعابیر فیها بتنوع 

مثله من إعادة لما م العوامل المسببة للتكرار، لما یالنفسي من أه فاألثراالنفعاالت،  و

  .1وقع في القلب واستقر في النص
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  : خالصة

تكاد تحصر معانیها، و لها إن التكرار ظاهرة متشعبة الدالالت، عمیقة االیحاءات،ال      

یعد ملمحا تعبیریا یؤدي وظیفة داللیة تفوق مجرد دوره تلفة، و هو بهذه الصفة طعوم مخ

  .الّلغوي، فهو مرآة عاكسة لمشاعر الشاعر و مقررا لها في الوقت ذاته

كما یعد التكرار وسیلة معجمیة تساهم في تحقیق االتساق في الّنص، ویحقق التكرار      

كّل یمنح النص قیمة ...و القافیة و الوزن ،و الجمل ،الكلمات ،وظیفته في إطار الحروف

 .سمعیة و فكریة تجعل القارئ مستمتعا و مندمجا مع ذلك الّنص

 

 



  

  

  

    

  تعریف المصاحبة المعجمیة :أوال

  أنواع المصاحبة المعجمیة :ثانیا

  أهمیة المصاحبة المعجمیة :ثالثا

  المصاحبة المعجمیة بین البالغیین والنصانیین :رابعا

 بنیة المصاحبة المعجمیة في معلقة امرئ القیس :خامسا
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  ةـة المعجمیـف المصاحبـتعری: أوال

  

  :دـتمهی

إن المصاحبة المعجمیة هي ثاني وسائل االتساق المعجمي، التي تحقق السبك      

لغتنا بدعا ، و لیس  العربیة في لغتناشاعت لغویة وهي ظاهرة . النصأجزاء  والترابط بین

أن العربیة امتازت بدقتها و براعتها  إالجمیع اللغات، في ظاهرة تشیع هي في ذلك ف

  . الباهرة في اختیار المصاحبات بین األلفاظ

 :التعریف اللغوي - 1

        التي تدل على التالزم ) ب.ح.ص( فصلإنَّ أصل مصطلح المصاحبة هو      

 ف، لفصلا االتي تثبتها المعجمات العربیة لهذ المرافقة، فهذه هي المعاني و واالقتران

عاشره : وصحابة، بالفتح، وصاحبه َصَحبة یصحبه صّحبه، بالضم، «:یقول "منظور ابن"

. المعاشر: ، والصاحب...جماعة الصحب: األصحاب ، و...جمع الصاحب: والّصحب

  .1»والجمع أصحاب، وأصاحیب وصحبان مثل شاب وشبان

                                                           
  .519، ص )ب.ح.ص(، مادة 1: ، لسان العرب، مجلدمنظورابن  1
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  عاشره كَسمعه، صحابة، وُیكسر، وُصْحَبةَصِحَبه  «: قاموس المحیطكما ورد في       

دعاه إلى  َحاب وَصَحاَبة وصْحب واستصحبهصِ و . وهم أصحاب وأصاحیب وصحبان

  .1»...الصحّبه والزمه

 ه صاحبا، واستصحبته الكتاب وغیرهجعلته ل: أصحبته الشيء «:ویقول الجوهري      

  .2»صحبه بعضهم بعضا، وأصله اصتحب: وكل شیئا فقد استصحبه، واصطحب القوم

وعود ... صحوب أي صحبه شعره ولم یفارقهأدیم م: یقال «: وفي األساس      

  .3»ترك لحاؤه ولم یقشر :مصحب

الصاد والحاء والباء أصل  «: فیقول ابن فارس) ب.ح.ص(وأما عن أصل مادة      

  .4»...ة شيء ومقاربته من ذلك الصاحبواحد یدل على مقارن

و مما نلحظه من خالل هذه التعریفات اللغویة أن مصطلح المصاحبة هو مصطلح      

وتدور معانیها حول المرافقة بین الشیئین، واستمرار ) ب.ح.ص(أصله المادة اللغوي 

  .الصلة بینهما، فالمصاحب هو الرفیق والمالك للشيء والقائم علیه

 :االصطالحيالتعریف   - 2

 :عند القدماء العرب  - أ

  أود أن أشیر إلى أن ظاهرة المصاحبة من الظواهر التي أدركها علماء في البدایة  

                                                           
  . 915ص ، )صحب(مصر،  فصل ، 1: الجزءأنس محمد الشامي، : تحقیقالفیروزأبادي، قاموس المحیط،  1
محمد محمد تامر، دار : تحقیق، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، )ه395ت: أبو نصر اسماعیل( الجوهري 2

  .633ص م، 2009، )د ط(،  1: الجزءالحدیث للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 
  .348البالغة، ص  سالزمخشري، أسا 3
  .563ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ص  4
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المسلمین، وأكبر دلیل على ذلك هو مصنفاتهم فیما سمي بفقه اللغة أو بمعاجم المعاني 

رها وهذا یعني أن المصاحبة المعجمیة موجودة في التراث العربي قبل أن یصدِّ ... أو

  .الغرب لنا

الذي یشیر  "الجاحظ" ومن العلماء العرب الذین أكدوا هذه الظاهرة في تراثنا األصیل     

تنبه إلى أن بعض الكلمات فقد . بعینها على ألسنة العامةإلى التالزم الحاصل بین كلمات 

  .1بمعناها تجيء في صحبة كلمات أخرى قد تكونتجيء مع كلمات معینة وال 

قد  «: یقولجاء في القرآن الكریم حیث  على هذا الكالم ببعض ما "الجاحظ"ویستدل      

یستخف الناس ألفاظا ویستعملونها وغیرها أحق بذلك منها، أال ترى أن اهللا تبارك وتعالى 

إّال في موضع العقاب، أو في موضع الفقر المدقع والعجز ) الجوع(لم یذكر في القرآن 

        .في حال القدرة والسالمة) الجوع(و یذكرون ) الشغب( الظاهر والناس ال یذكرون 

والعامة وأكثر  االنتقامالمطر؛ ألنك ال تجد القرآن یلفظ به إّال في موضع كذلك ذكر  و

الخاصة ال یفصلون بین ذكر المطر وذكر الغیث، ولفظ القرآن الذي علیه نزل أّنه إذا 

أال تراه ال یجمع . األرضیینوٕاذا ذكر سبع سماوات لم یقل . ذكر األبصار لم یقل األسماع

ال یتفقون  .أسماعا، والجاري على أفواه العامة غیر ذلك) السمع(أرضین وال ) األرض(

هو أحق بالذكر وأولى باالستعمال و قد زعم بعض القراء أنه لم یجد ذكر  من األلفاظ ما

  ...لفظ النكاح في القرآن إّال في موضع التزویج

ة الجن الصالة والزكاة، الجوع والخوف (  :وفي القرآن معاني ال تكاد تفترق، مثل      

  .2»)واإلنسوالنار، الرغبة والرهبة، المهاجرین واألنصار، الجن 

                                                           
 )دراسة نظریة تطبیقیة(آن الكریم حمادة محمد عبد الفتاح الحسیني، المصاحبة اللغویة وأثرها في تحدید الداللة في القر 1

ة للبنین اسات اإلسالمیة والعربیرسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  أصول اللغة، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الدر 

  .32م ، ص  2007جامعة األزهر، القاهرة، مصر، 
  .21، ص 1: الجاحظ، البیان والتبیین، الجزء 2
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بین أسلوب القرآن  إلى وجود فرق "الجاحظ" التفاتویكمن وراء هذا التصور       

كما تنبه إلى أنواع من المصاحبة عرفت عند . وأسلوب العامة في استعمال التضام

" التعاكس"، و)الصالة والزكاة(في " التكامل"، و)الجنة والنار(في " التضاد"النصین مثل 

  .1)واإلنسالجن (في 

) النكاح(ب لفظة وكما انتبه إلى الترابط بین األلفاظ المتصاحبة في سیاق واحد، كتصاح

  ).التزویج( واقترانه بسیاق 

ٕانما و  ني االقتران اللفظي دون المعنويعال ت "الجاحظ"ویتضح أن المصاحبة عند       

بین داللة األزواج اللغویة، وال شك أن تداخل هذه األزواج من األلفاظ هي العالقة الداللیة 

  .2یسهم بدور فعال في السبك المعجمي

لها وبین دورها  قد أّصل "سیبویه"قد أدرك هذه الظاهرة، ولكن  "الجاحظ"یبدو أن  و      

؛ وذلك في موقع )المستقیم الكذب(في استقامة الجملة داللیا وذلك حین أطلق ما أسماه 

: وأما المستقیم الكذب فقولك «:اإلحالة في الكالم وهو هنا یقولحدیثه عن االستقامة و 

فالكذب هنا أمر داللي لورود كلمة جبل مع  3»...البحر ونحوهربت ماء الجبل، وشحملت 

  .ماال یناسبها داللیا

والمتصفح للعدید من كتب علماء المسلمین یستشف أن هذه الظاهرة اتضحت في       

 هج من مناهجهم یسیرون على منوالهعقول الكتاب العرب، من خالل جعلها من

) الفروق اللغویة(فالمصاحبة المعجمیة منهج علمي ظهر في مؤلفات كثیرة مثل كتاب 

، فلو نحن تأملنا هذا الكتاب لوجدنا في ثنایاه هذا المنهج؛ وذلك عند "ألبو هالل العسكري"

                                                           
  .58نادیة رمضان النجار، علم لغة النص واألسلوب، ص : ینظر 1
  .58ص  المرجع السابق،: ینظر 2
عبد السالم هارون، دار الجیل، : تحقیق، كتاب سیبویه، )ه180ت:أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سیبویه 3

  .25ص ، )د ت(، 1: ، ط1: بیروت، لبنان، الجزء
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فأما ما یعرف به  «: یقول "فأبو هالل العسكري"الفروق اللغویة بین المترادفات  إثبات

اختالف ما یستعمل علیه اللفظان : لمعاني وأشباهها فأشیاء كثیرة منهاالفرق بین هذه ا

  .1»اللذان یراد الفرق بین معنییهما

بأن اختالف العبارات یوجب اختالف المعاني  "أبو الهالل العسكري"هنا یقر  وها      

لذلك یستوجب علینا اختیار األلفاظ المناسبة لمعنى دون آخر وهذا یعني أن العبارة مقیدة 

  .باختیار لكل لفظ ما یناسبه من األلفاظ

حیث ) الكثیر والوافر(الفرق بین  ،ن مثال في عرضهو المثال خیر دلیل؛ فقد بیّ      

 حظوظ كثیرة: كثیر، وٕانما تقول: لحظ وافر، وال تقو : كردوس كثیر، وتقول «: یقول

     رجل كثیر، فهذا یدل على أن الكثرة ال تصح إّال فیما له عدد : ورجال كثیرة وال یقال

  . 2»و ماال یصلح أن یعد ال تصلح فیه الكثرة إّال على استعارة وتوّسع

، وأیضا كلمة )وافر(، وٕانما مع كلمة )كثیر(ال تتصاحب مع ) حظ(فها هنا كلمة       

و لكن في الجمع نستطیع أن . ، ففي اإلفراد ال تصح)الرجل(ال تتصاحب مع ) كثیر(

  ).رجال كثیرة(نقول 

 :عند علماء لسانیات النص  -  ب

لیشیر إلى  "فیرث"من طرف اللغوي  3المصاحبة المعجمیة"ُأستخدم هذا المصطلح      

اشتراك الوقوع المألوف للمفردات المعجمیة المستقلة، وذلك ضمن نظریته السیاقیة حیث 

                                                           
محمد ابراهیم سلیم، دار : ، الفروق اللغویة، تحقیق)ه 395ت: أبو الهالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل(العسكري  1

  .25، ص1997، )د ط(العلم والثقافة، القاهرة، مصر، 
  .252، ص المصدر السابق 2
3

: الذي ترجم إلى عدة مصطلحات منها) Collocation(المصاحبة المعجمیة مصطلح عربي یقابله مصطلح  

  ...المصاحبة اللفظیة، المصاحبة اللغویة، التضام
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فإن  یرى أن المنهج السیاقي ال یعتني بما تشیر إلیه الكلمة في الخارج، وال بما تحیل علیه

  .معنى الكلمة یستمد حیاته من السیاق اللغوي فقط

  .1للفظة معناها السیاقي هو مصاحبتها للفظة األخرىالرافد الوحید الذي تستقي منه ا وٕانّ 

، ومن هنا اشتق بأن المعنى ال یتضح إّال من خالل تسییق الكلمة "فیرث"ویصرح      

الورود المتوقع أو المعتاد لكلمة ما مع  «: النصانیون تعریفهم للمصاحبة المعجمیة بأنها

البقرة مع اللبن : ما یناسبها أو یتالءم معها من الكلمات األخرى في سیاق لغوي ما، مثل

؛ ألن ألفاظ اللغة وضعت لُتعرف معانیها وهي مضمونة بعضها إلى 2»واللیل مع الظلمة

  .بعض فتعظم من هذا الضم الفائدة

االرتباط  « ة مفهوم المصاحبة المعجمیة بأّنهللغویة الحدیثولقد رسخ في الدراسات ا     

عیسى "وبعبارة أوضح یقول  .3»االعتیادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معینة

   .4»هي ورود مفردات معا على نحو مطرد «: "جواد

بأنها تعني " دیفید كریستال"ومن التعریفات الجیدة للمصاحبة اللغویة ما ذكره      

العالقات التي تربط بعض الوحدات المعجمیة المنفردة، وهو ارتباط یعتاد أبناء اللغة 

 مة أخرىوقوعه في الكالم بحیث یمكن ورود كلمة ما في النص من خالل ورود كل

 .5وتتمیز تلك الظاهرة بعدم افتقارها إلى مرجعیة سابقة أو الحقة

                                                           
، رسالة مقدمة لنیل شهادة )دراسة تطبیقیة في سورة األنعام(أحمد حسین حّیال، السبك النصي في القرآن الكریم  1

   م 2011 - 1433العربیة، قسم اللغة العربیة، كلیة اآلداب واللغات، جامعة المستنصریة، العراق،  الماجیستر في اللغة

  .154 ص
  .157ص، المرجع السابق 2
  .107جمیل عبد المجید، البدیع بین البالغة العربیة واللسانیات النصیة، ص  3
  .273عیسى جواد فضل، التماسك النصي في الدرس اللغوي، ص 4
 . David Grystal, adictonary of linguistics and phonetics,p 62:ینظر 5
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لمحدثون لهذه الظاهرة ترتبط بالمعنى یالحظ أن التعریفات التي ذكرها اللغویون ا      

ظاهرة لغویة ال تخفى على المتحدث باللغة المعینة، وهي  «المعجمي، فقد عرفت بأّنها 

  .1» بشكل عام مجيء كلمة في صحبة كلمة أخرى

توارد زوج  «: یعرفان المصاحبة بأنها "هالیداي ورقیة حسن"من جهة أخرى نجد         

فالعالقة . 2»من الكلمات بالفعل أو القوة  نظرا الرتباطها بحكم هذه العالقة أو تلك 

  .النسقیة التي تحكم هذه األزواج في خطاب ما هي عالقة التعارض

األزواج إلى عالقة واضحة تحكمها لیس دائما أمرا هینا، لكن القارئ  إرجاعإن       

یتجاوز هذه الصعوبة، معتمدا على حدسه اللغوي وعلى معرفته بمعاني الكلمات وغیر 

  .3ذلك

، فهو أكثر "التضام"بـ" المصاحبة المعجمیة"ونجد العدید من العلماء من ترجم  

ارتباط  «یعرفه بأنه  "حمود فهمي حجازيم"فها هو . المصطلحات المترجمة استعماال

  .4»أكثر من كلمة في عالقة تركیبیة

هي األخرى إلى أن هذا النوع من الربط المعجمي أكثر األنواع  "عزة شبل"وتشیر      

صعوبة في التحلیل، حیث یعتمد على المعرفة المسبقة للقارئ بالكلمات في سیاقات 

                                                           
  .28حمادة محمد عبد الفتاح الحسیني، المصاحبة  اللغویة وأثرها في تحدید الداللة في القرآن الكریم، ص  1
2 Halliday and Ruqaiya Hassan ,Cohesion in english, p284.. عیسى جواد فضل، التماسك : نقال عن

 .368النصي في الدرس اللغوي، ص
) دراسة نصیة من خال سورة یوسف(محمود  سلیمان حسین الهواوشة، أثر عناصر االتساق في تماسك النص : ینظر 3

م، ص 2008 ،رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في النحو والصرف، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة مؤتة، األردن

96.  
  .157محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص  4
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وهذا یعني أّنه البد  .1ات في سیاق النص المترابطإلى فهم تلك الكلم باإلضافةمتشابهة 

  .للقارئ التشبع بالمعارف المسبقة لفهم المصاحبة المعجمیة

      إلى أن التضام الذي یكون في وسط العبارة  "إلهام أبو غزالة"ولقد أشارت أیضا      

أو أكثر من  أو الجملة أو التركیب هو أكثر مباشرة ووضوحا من التضام القائم بین اثنتین

  . 2الوحدات

إما التوارد رصف الجملة، وٕاما  أن یستلزم أحد العنصرین : ویكون التضام بأمرین     

التحلیلین النحویین عنصر آخر ویسمى التالزم أو یتنافى معه فال یلتقي به ویسمى 

  .3التنافي

  .التالزم والتوارد: هنا یحكم المصاحبة بعالقتین "تمام حسان" ـف     

یستلزم  هو أن :یوافق هذا القول، فهو یقول عن التضام "أحمد محمود قدور"ونجد       

 .4»ر، فیكون التضام على هیئة التالزمخأحد العنصرین عنصر آ

والمصاحبة اللغویة تعد دراسة للكلمة في شكلها األفقي، فهي عالقة أفقیة تجمع بین      

لفظین متجاورین، أو متباعدین لوجود المناسبة بینهما، وهذه العالقة یعتادها أفراد اللغة 

 النص من خالل ذكر كلمة أخرى فیه الواحدة، بحیث یمكن توقع ورود كلمة محددة في

  . من الغنم، وسرب من الطیور، وال یقال العكس قطیع: فمثال یقال

  :قات عدة وتتمثل هذه العالقات فيویجعل علماء علم اللغة للتضام عال

  
                                                           

  .109عزة شبل، علم لغة النص النظریة والتطبیق، ص: ینظر 1
  . 73م، ص 1992، 1: إلهام أبو غزالة، علي خلیل حمد، مدخل إلى علم لغة النص، مطبعة دار الكاتب، ط: ینظر 2
  . 217م، ص 1994تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، طبعة  3
  .292م، ص 2008، 3: أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر، برامكة، دمشق، ط 4
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 :التضاد  - 1

  وهذا في األسماء بنت، –امرأة، ولد -رجل: ویكون بین األسماء المتعارضة نحو  

كما یكون في األسماء أو األفعال المتخالفة   .1یتكلم –یصمت : أما في األفعال كقولنا

وها  أطاع  -أمر: مثل Converseأكره، وكذلك في المتعاكسة أو المقلوبة  -أحب: مثل

التخالف  التعارض: وهيهنا تترابط الكلمات مع بعضها البعض من خالل أشكال التقابل 

  .2التعاكس

فهنا الكاتب یعمد إلى استخدام مثل  وفي هذه العالقة یتوقع القارئ الكلمة المقابلة،     

هذه األشكال؛ ألنها تجعل القارئ یبحر في ذلك العمل الفني من خالل سالسل الكلمات 

  .3المترابطة التي تخلق التماسك في النص

إن هذا التماسك الذي تحدثه هذه السالسل قد یقع في حدود جملة واحدة، أو یتعداها        

  .4إلى حدود جمل أخرى

مدخل إلى التحلیل اللساني للخطاب ( :المعنون بـ "نعمان بوقرة"والمتصفح لكتاب 

  .5حاد وعكسي واتجاهي: أقسام) 3(إلى یجده قسم التضاد ) الشعري

 6:التدرج التسلسلي المرتب - 2

األحد االثنین (ضم مجموعة من الكلمات المرتبة ترتیبا معینا كترتیب أیام األسبوع وی     

        )شمال، جنوب، شرق غرب(أو مثل الكلمات الدالة على االتجاهات ، ...)الثالثاء

                                                           
  .58نادیة رمضان النجار، علم اللغة واألسلوب، ص  1
  .109، ص علم لغة النص النظریة والتطبیق عزة شبل،: ینظر 2
  .109ص ، المرجع السابق: ینظر 3
4 Halliday and Ruqaiya Hasan ,Cohésion in English, p286 
  .39ص مدخل إلى التحلیل اللساني للخطاب الشعري، نعمان بوقرة،  5
  .59نادیة رمضان النجار، علم لغة النص واألسلوب، ص  6
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اللواء : (والرتبة من  نحو...) أو ینایر، فبرایر... جانفي، فیفري: (أو شهور السنة نحو

  .وغیرها من األمثلة التي تدل على التسلسل المرتب...) العمید

 :الجزء بالكل/ الكل بالجزء  - 3

في كون شيء یحتوي أو یشمل شيء آخر، والعكس یكون تكمن هذه العالقة  و     

: غطاء الصندوق، أو مثل -صندوق: شيء جزء من شيء آخر، ففي األولى كقولنا

  ...فالسیارة شيء یحتوي على فرامل، والصندوق یشمل الغطاء فرامل -سیارة

  .1 وعالقتهما بالمنزل) حجرة، سقف، جدران: (وأما الثانیة فمثل

 :الجزء بالجزء - 4

یلتصق بالذقن ذقن، فالفم  - فم: ویكون بین زوجین من األلفاظ هما جزء من كل نحو     

  .حیث أن الفم جزء والذقن جزء والوجه هو الكل

 2 :عالقة الصنف العام - 5

           تها بالحج فهو الصنف الذي یجمعها وعالق) الطواف، الكعبة، السعي: (مثل     

تشملهما كلمة األثاث، فهذا یعني أن كال العنصرین أو نحو الكرسي، الطاولة، حیث 

  .ینتمیان إلى كلمة شاملة لهما

  .3)االشتمال المشترك(على هذه العالقة اسم  "عزة شبل" وتطلق      

  

                                                           
  .59، ص النجار، علم لغة النص واألسلوب نادیة رمضان 1
  .59ص ، المرجع السابق: ینظر 2
  .110عزة شبل، علم لغة النص النظریة والتطبیق، ص : ینظر 3
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 :االرتباط بموضوع معین - 6

التغیر االجتماعي، صراع الطبقة : ( أو مثل) الطبیب -المرض: (مثل     

حیث یتم الربط بین هذه العناصر المعجمیة من خالل تواردها في سیاقات ...) االقتصادیة

  .1)عالقة التالزم الذكري( :"محمد خطابي"متشابهة، وهذه العالقة یطلق علیها 

إذن فالمصاحبة المعجمیة ظاهرة لغویة لها عالقات عدة وكل هذه العالقات خاصة      

  .بالجانب المعجمي، وكلها تسهم في الربط داخل النص

إن ظاهرة المصاحبة المعجمیة ظاهرة كما عرفتها اللغة العربیة عرفتها أیضا اللغات 

هذه الظاهرة، كما أقّر اعتنى بدراسة  "محمد حسن عبد العزیز"فالدكتور  ،األجنبیة

فالمصاحبة ظاهرة لغویة موجودة في العربیة كما هي  « :بوقوعها في جمیع اللغات، فیقول

  .2»موجودة في غیرها من اللغات

تأتي في صحبة ) Ass(، وكلمة )night(یقترن بذكر كلمة ) Dark(فذكر كلمة      

)Silly ...(  

وهما معا بإزاء الكلمتین المتصاحبتین  ،)Flouer(في صحبة  Root lessكما تأتي      

Bloomers  وBouer 3.  

 .لم یتفقوا على مصطلح واحد الدارسین العرب لهذه الظاهرة أّنهم ىومما یؤخذ عل     

وٕان اتفقوا في المضمون، كما نجدهم انقسموا في دراستها، فمنهم من عالجها في مستواها 

                                                           
  .25محمد خطابي، لسانیات النص، ص  1
م، ص 1990، )د ط(محمد حسن عبد العزیز، المصاحبة في التعبیر اللغوي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  2

  .65حمادة محمد عبد الفتاح الحسیني، المصاحبة اللغویة وأثرها في تحدید الداللة، ص : نقال عن. 60
 محمد عبد الفتاح الحسیني، المصاحبة اللغویة وأثرها في تحدید الداللة حمادة : نقال عن .14المرجع السابق، ص  3

  .75في القرآن الكریم، ص 
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كتمام حسان، ومنهم من اعتنى بها  يتركیبالداللي، ومنهم من تناولها على المستوى ال

  . على المستویین
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  أنـواع المصاحبـة المعجمیـة: ثانیـا

  

إلى ثالثة  "أحمد مختار"أنواع المصاحبة لیست بكثیرة، فلقد قسمها الدكتور إن      

  :.ولعله قسمها من حیث ورودها في السیاقات اللغویة، وتتمثل هذه األنواع في .1أنواع

 Free combination : التصاحب الحر  - أ

صحبة عدد من الكلمات غیر  ویتحقق هذا القسم للكلمات التي یمكن أن تقع في      

حیث یمكن أن یحل محلها، أو یستبدل بكلمات أخرى في مواضع كثیرة، وهذا  محدودة

عالقة عنصر لغوي بعناصر لغویة أخرى  «: والمقصود بها ،ع من العالقة الرأسیةالنو 

  .2»یمكن أن تحل محله

وهذه المصاحبة تهتم بالكلمات باعتبارها مفردات یمكن أن نستبدلها في بعض       

  .وهذا یعني أن التصاحب الحر یشیر إلى عدد غیر محدود من السیاقات .3السیاقات

أن كلمة أصفر بالرغم من : لهذا النوع مثاال حیث یقول "أحمد مختار"ویضرب       

فإنها تأتي عادة وصفا ...) رمل، لیمون، وجه(ارتباطها في بعض األحیان بكلمات معینة 

  .لكلمات غیر محدودة

                                                           
  .134م، ص 1998، 1: أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، عالم الكتب، ط 1
نقال عن، فرید عوض حیدر، علم اللغة التطبیقي . 34محمد حسن عبد العزیز، المصاحبة في التعبیر اللغوي، ص  2

  .139م، ص 2008، 1: ، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط)علم المصطلح وعلم األسلوب(
  .139، ص جع السابقالمر فرید عوض، 3
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نالحظ أن التصاحب الحر مقترن بالسیاق والكلمات التي تقع في هذه السیاقات       

  .وبالتالي فإن عدد السیاقات أیضا غیر محدود. محدودةحیث أن الكلمات غیر 

 co-occurrenceأو  Collocation :االرتباط االعتیادي  -  ب

وهي  Syntagmatic .ویسمى أیضا التصاحب المنتظم، ویطلق علیه العالقة األفقیة     

تبطة بالمعنى عالقة ارتباط بین كلمة وأخرى، تقع في نفس الجملة أو النص، أي أنها مر 

ویطلق على هذا النوع من المصاحبة ... ع المتوقع بین الكلمتینقو و الناجم عن توافق ال

  .1المعجمیة، عالقة التوقع المتبادل، أو الترابط المتبادل

ویتحقق التصاحب المنتظم بین كلمتین مع عدم إمكانیة استبدال كلمة بأخرى وهذا ما      

وعدم إمكانیة . عجمي تكرار التصاحبیتحقق حین یالحظ الم «: "أحمد مختار"یقوله 

فها هنا یشترط في التصاحب . 2» إبدال جزء منه بآخر، أو إضافة شيء آخر إلیه

واألمثلة عن هذا النوع كثیرة . المنتظم عدم إبدال أو إضافة كلمات إلى الكلمات المرتبطة

فال یقال   .دد سعیاألمان علیكم، ورمضان كریم، وعی: السالم علیكم، فال یقال مثال: نحو

  ...د كریمرمضان سعید، وعی

، فال یمكن أن Happy New Year , Merry Christmasوفي اإلنجلیزیة یقال      

  .3م بتبدیل الوصفینو نق

  

                                                           
  .140، ص فرید عوض، علم اللغة التطبیقي: ینظر 1
  .134أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، ص 2
  .134المرجع السابق، ص: ینظر 3
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إن عدم إمكانیة استبدال كلمة بكلمة أخرى راجع إلى وجود قیود داللیة تحكم الكلمات      

    مرتبط بنفس السیاق  «المكملة التي تقع في صحبة كلمة أخرى، فالتصاحب االعتیادي 

  .1»أو النص، لیؤدي معنى ال یمكن تحققه من الكلمات المتصاحبة إذا افترقت 

االرتباط االعتیادي عكس التصاحب الحر، ففي األول نالحظ مما سبق أن  و     

یستحیل استبدال عنصر بعنصر آخر، وأما في الثاني فیمكن استبدال كلمة بكلمة أخرى 

  .بسبب تعدد السیاقات

 Idioms or Idiomatic Expression: التعبیرات االصطالحیة -ج

تعمالن كوحدة داللیة اجتماع كلمتین، أو أكثر، بحیث  «التعبیر االصطالحي هو      

  .ففي التعبیر االصطالحي تصبح الكلمتین كلمة واحدة .2» واحدة

  :3جملة من الشروط للتعبیرات االصطالحیة نجملها فیما یأتي "أحمد مختار"ویضع      

 .عدم إمكانیة استبدال كلمة منها بكلمة أخرى -1

 .عدم إمكانیة إضافة كلمات أخرى إلى التصاحب -2

 معناها من مجموع معاني الكلمات التي تركبت منهاال یمكن استنتاج  -3

 .ال یمكن ترجمته إلى لغة أخرى ترجمة حرفیة -4

 .ف الوحدة المعجمیة الواحدةأنه یوظف في اللغة كما توظ  -5

  4:ولذا فهي توضع في المعجم تحت أحد مكوناتها، على أربعة طرق وهي

  
                                                           

  .140فرید عوض، علم اللغة التطبیقي، ص 1
  .140، ص ، المرجع السابقفرید عوض،  2
  .135 -134أحمد مختار، صناعة المعجم الحدیث، ص : ینظر 3
  .141، صنفسه فرید عوض، المرجع 4
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 .تحت الكلمة األولى  - أ

 .أسبق الكلمتین في ترتیب المعجم  - ب

 .أبرز الكلمتین  - ت

 .كلتا الكلمتین مع اإلحالة للربط بینهما  - ث

نوع من التعبیرات االصطالحیة، باعتبارها تمثل أعلى  ویرى اللغویون أن األمثال      

رجع "و " ضرب عصفورین بحجر واحد": نحو قولنا. 1 »التحدیدات التجمعیة«درجة من 

  "... عصفور في الید خیر من عشرة على الشجرة" ، و "بخفي حنین

حیاك اهللا : كما یعد المزدوج من التعبیرات أیضا نوع من المصاحبة كقول العرب      

  ...وبیاك، هو أكذب من درج ودب

: كذلك یمكن اعتبار المتبوع من هذا النوع من أنواع التعبیرات االصطالحیة كقولهم     

فهنا كلمة لیطان على سبیل المثال  2...ان لیطان، حسن بسن، عطشان نطشانشیط

  .متبوعة لشیطان، والیمكن أن نتبعها لعطشان مثال

التعبیرات االصطالحیة إلى ثالثة أقسام بحسب  "علي القاسمي"ویقسم الدكتور      

الكالم الذي تنتمي إلیه الكلمة، التي تقع في بدایة الكالم أو التعبیر وتتمثل هذه األقسام 

  :في

 حیث یتكون الواحد منها من فعل و حرف أو اسم :التعابیر االصطالحیة الفعلیة -1

 ...، انقطع ل...انكسر ال: أو غیرهما نحو

 : مثلویتكون الواحد منها من اسم و كلمة أو أكثر : االصطالحیة االسمیةالتعابیر  -2

                                                           
  .136، ص صناعة المعجم الحدیثأحمد مختار،  1
: نقال عن .248م، ص 1985، 1: حسام الدین، التعبیر االصطالحي، دار األنجلو المصریة، طزكي كریم : ینظر 2

  .136أحمد مختار، المرجع، ص 
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 ...ید من حدید، كأس من زجاج

 : مثلویتكون الواحد منها من حرف واسم أو أكثر : التعابیر االصطالحیة الحرفیة -3

  .1بشق األنفس

عدد إذن فالمصاحبة وسیلة من الوسائل التي تستخدمها اللغة للتغلب على محدودیة      

: ألفاظها، بالقیاس إلى المعاني التي تعد غیر منتهیة، وذلك عن طریق هذه األنواع الثالثة

التصاحب الحر، المنتظم والتعبیرات االصطالحیة، ولكل نوع طریقته في التصاحب وتعدد 

 .األلفاظ

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
علي القاسمي، التعابیر االصطالحیة والسیاقیة ومعجم عربي لها ضمن ندوة مشكالت اللغة العربیة على مستوى  1

  .141فرید عوض، علم اللغة التطبیقي، ص: نقال عن .114م، ص 1979نوفمبر، 6-4الخلیج والجزیرة العربیة، 
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  ةـة المصاحبـأهمی: اـثالث

  

 ها تلعب دورا كبیرا في جوانب عدةلوجدناإذا ما تحدثنا عن أهمیة المصاحبة       

في تحدید داللة الكلمات من خالل المصاحبات المختلفة، كما  «فنجدها تقوم بدور هام 

التي تعني أسرة الرجل أو قرابته، وتكتسب دالالت أخرى عن طریق ) أهل(نرى في كلمة 

  .مات أخرىفالكلمات تأخذ معناها من خالل مصاحبتها لكل. 1»المصاحبات اللغویة 

تأخذ دالالت متعددة بالمصاحبات ) عین(مثال كلمة : ولننظر إلى المثال اآلتي      

  :المختلفة، وتخرج عن داللتها المعروفة لدى الناس، ویظهر ذلك في األمثلة اآلتیة

 .تدمع عیني -1

 .هنا عین للعدو -2

 .تجري میاه العین في األرض -3

 .ذلك الرجل عین من األعیان -4

  .عین اإلنسان: المثال األولفالعین في 

  .الجاسوس: وفي المثال الثاني

  .الحنفیة: وفي المثال الثالث

  .سید القوم: وأما في المثال الرابع

                                                           
  . 90دید الداللة في القرآن الكریم، صحمادة محمد عبد الفتاح الحسیني، المصاحبة اللغویة وأثرها في تح 1
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وبهذا یتبین لنا أهمیة المصاحبة في تحدید الداللة فهي بالتأكید تسهم في تحدید       

لما تم معرفة معنى العین في هاته ) العین(لكلمة ) تدمع(معنى الكلمة، فلوال مصاحبة 

 «: حین یقول "البركاوي"الجملة والشيء نفسه مع الجمل األخرى ویؤكد على ذلك الدكتور 

في تتضح في أهمیة المعنى المعجمي المراد ألّنه یوقفنا على إّن أهمیة التحلیل الرص

التجمعات التي ترد فیها الكلمات أو بعبارة أخرى، معرفة السیاقات اللغویة التي یحتمل 

  .1» استخدامها فیها

مقترنة بالسیاقات، وهذا یعني أنه البد من مراعاة  "البركاوي"فالمصاحبة حسب       

  .هااتالمناسبة بین الكلمات وسیاق

وبهذا تكون المصاحبة اللغویة مبررا لتعدد معاني اللفظ الواحد طبقا لتعدد السیاقات       

الذي : الذي ال مالحة له، ومن الطعام: من الرجال): المسیخ( نحو قول العرب في لفظة 

  .له ماال طعم: ال ملح فیه، ومن الفواكه

خالل تعدد السیاقات لتعدد  ذا معان متعددة؛ وذلك من) المسیخ(فإذا عددنا لفظة       

كان ذلك مسوغا لتعدد المعاني من ) حقل صفات البشر، وحقل األطعمة: (الحقول الداللیة

خالل تنوع السیاقات الواردة فیه، وٕان كان كالهما یدالن على معنى عام یشملهما وهو 

  .2افتقار عنصر المالحة والقبول مادیا كان أو معنویا

نتج واعد االختیار بین األلفاظ، ، فالمتكلم إذا لم یراع ق)مصاحبةال(وهذا یظهر دور       

  :عن ذلك شذوذ داللي فمثال إذا قلنا

                                                           
    م 1991 1: دیث، دار المنارة، القاهرة، طعبد الفتاح عبد العلیم البركاوي، داللة السیاق بین التراث وعلم اللغة الح 1

  المصاحبة اللغویة وأثرها في تحدید الداللة في القرآن الكریمحمادة محمد عبد الفتاح الحسیني، : نقال عن .53ص 

  .90ص
  .63نادیة رمضان النجار، علم لغة النص واألسلوب، ص  2
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 .شربت الماء   - أ

 .وشربت الحجر   - ب

یظهر لنا من المثالین أنهما سلیمان تركیبیا، ولكن هناك مشكلة تكمن في داللة       

وسبب هذه المشكلة هو خرق قواعد االختیار؛ ذلك أن هذه القواعد هي  هاتین الجملتین،

التي تحدد المصاحبات المقبولة، ولكي یكون التالزم بین اللفظتین البد من مراعاة 

ربت تقترن مع الماء، هذا في العرف؛ ألن في الواقع تناسب، ففي المثال السابق، كلمة شال

  .یاء الصلبةترتبط عملیة الشرب بالسوائل ال باألش

قد تتحقق  «: حیث یقول" المفارقة المعجمیة"هذه الظاهرة  "تمام حسان"ویسمي       

  :الصحة وال یتضح المعنى ألن التركیب لیس له مضمون مثل قول المجنون بن جندب

  .كأنما قدت على متن الصفا   ا   ـمحكومة العینین معطاء القف    

  .اـه مصحفـر فیـكأنما ینش    ا    ـأعجف ترنو إلى متن شراك                

  .1»والعلة في ذلك هي المفارقة المعجمیة بین مفردات التركیب 

حیث نستطیع . و على هذا یتضح لنا أن المصاحبة تعین في التمییز بین المفاهیم      

  .التمییز بین الكلمات المتوافقة وبین الكلمات المتفرقة

و من الالفت للنظر أن المصاحبة قد تكون حال ناجحا لكثیر من اإلشكالیات       

) الجلل(، ونضرب لذلك مثال كلمة )المشترك اللفظي: (من نحو. اللفظیة في العربیة

  ).الصریم(وكلمة 

ما هو  قد یكون عظیما عند) الیسیر(؛ ألن )الیسیر والعظیم: (فتعني) الجلل(فأما       

: فتعني) الصریم(ما هو أعظم منه، وأما  قد یكون صغیرا عند) العظیم(و أیسر منه، 
                                                           

  .425، ص 1: تمام حسان، البیان في روائع القرآن، الجزء 1
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؛ لكون كل واحد منهما ینصرم عن صاحبه، ویمكن أن یتأتى ذلك من )اللیل والصبح(

خالل دراسة كل مفردة منهما على أنها كلمة مستقلة منتمیة إلى فئة تختلف عن فئة 

  . 1المفردة األخرى

یقوم بدور أساسي في بناء موضوعها من خالل  «التضام أن  "عزة شبل"وترى       

كما   ،الظهور المشترك للكلمات، وارتباطها بموضوع معین فیسهم في صنع وحدة النص

  .2»یسهم في تنوع الموضوعات، مما یسهم في إدراك وحدة النص وتماسكه 

مثیلها وهكذا تعد المصاحبة عنصرا من عناصر السبك المعجمي تتظافر مع       

 ماسكها؛ فیعلق بعضها بعضا، فیبدوالتكرار حیث یتعاونان على تالحم جمل النص وت

  .3النص وكأنه جملة واحدة لشدة سبكه وانسجامه

تبرز في  سوف تحدث قوة سابكة، حین «وهذا یعني أن المصاحبات المعجمیة       

  .4 »جمل متجاورة 

  5:التي ُیحققها التضام فیما یأتيبعض السمات " أحمد مختار عمر"مل ویج      

 أنها یمكن أن تساعد في تحدید التعبیرات، فإذا كان لفظ یقع في صحبة آخر دائما -1

فمن الممكن أن یستخدم هذا التوافق في الوقوع كمعیار العتبار هذا التجمع مفردة معجمیة 

 .واحدة تعبیرا

 مما یعني تحدیدأنها تحدد مجاالت الترابط واالنتظام بالنسبة لكل كلمة،  -2

                                                           
  .63نادیة رمضان، علم لغة النص واألسلوب، ص : ینظر 1
  . 157عزة شبل، علم لغة النص بین النظریة والتطبیق، ص 2
  .63، ص دیة رمضان، المرجع السابقنا: ینظر 3
  .108جمیل عبد المجید، البدیع بین البالغة العربیة واللسانیات النصیة، ص  4
  .78أحمد مختار، علم الداللة، ص 5
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استعماالت هذه الكلمة في اللغة، وتحدید هذه المجاالت یساعد على كشف الخالف بین 

 .ما یعد ترادفا في اللغات، أو في اللغة الواحدة

  .أن طرق الرصف تتمیز بصفة العملیة، ولذا تتسم بالدقة والموضوعیة -3

یلعب دورا كبیرا في یمكننا القول في األخیر إن المصاحبة المعجمیة أو التضام    

كما تقوم بتفسیر داللة الكلمات من . سبك النص؛ عن طریق ظهوره في جمل متجاورة

 .خالل سیاقات تواردها
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  النصانیین المصاحبة المعجمیة بین البالغیین و: رابعا

  

القدماء ظاهرة المصاحبة المعجمیة، ولكن بمصطلحات تختلف عّما  تناول العلماء     

أنها من مظاهر المحسنات البیانیة والبدیعیة التي عرفت به عند النصیین، وتناولوها على 

  :تعمد إلى حسن اللفظ واألسلوب ومن هذه المحسنات

أن  « "ابن رشیق"الطباق والتضاد ویقول فیها  -أیضا - تسمى المطابقة   :1المطابقة - 1

جمعك بین الضدین في : قة عند جمیع الناسمعناه ما یضاد في فحواه، والمطاب یأتلف في

 .2»الكالم أو أبیات الشعر 

فالمطابقة عنده هي جمع معنیین متعاكسین تماما؛ كالحسن والقبح فالحسن هو الجمال 

  .والقبح عكسه وضده

دین؛ أي معنیین متقابلین في أن المطابقة هي الجمع بین المتضا "القزویني"ویرى      

، وٕاما ...)، حرفین...، فعلین...اسمین: (، ویكون ذلك إما بلفظین من نوع واحدالجملة

  .3بلفظین من نوعین

ویجمع كافة الناس على أن المطابقة في الكالم هي جعل الشيء وضده في جزء       

أجمع الناس على أن  «: "ابتسام أحمد حمدان"واحد من أجزاء العمل الفني وهنا تقول 

الخطبة  أو المطابقة في الكالم هي الجمع بین الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة 

                                                           
: بن أحمد الفراهیدي(الخلیل : ینظر. من طابقت بین الشیئین إذا جمعت بینهما على حذو واحد وألصقتهما: المطابقة 1

عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان     : ، كتاب العین مرتبا على حروف المعجم، تحقیق)ه170ت 

  .37م، ص 2003، 1: ، ط3: الجزء
  .209دة في الشعر وآدابه ونقده، صابن رشیق، العم 2
  .349_  348القزویني، اإلیضاح في علوم البالغة، ص: ینظر 3



 المصاحبة المعجمیــــــــــــــــة                                           :          الفصل الثاني
 

 
104 

 

والحر ... اللیل والنهار...الجمع بین السواد والبیاض: بیت من بیوت القصیدة، مثلأو 

  .1»...والبرد

، فیعرف یرفض الجمع بین االسم والفعل والعكس "ابن النقیب"وبالمقابل نجد       

هو أن یجمع في الكالم متضادین مع مراعاة التقابل بحیث ال یضم  «: الطباق بقوله

  .2»االسم إلى الفعل وال الفعل إلى االسم 

  3:ولقد قسم الطباق إلى قسمین لفظي ومعنوي      

األول ما ذكرناه، والثاني أن یجمع بین شیئین موافقین : على قسمینوهو  :اللفظي -أ

  .ضدیهماوبین 

أولهما أن یزاوج بین معنیین في الشرط : وهو أیضا على قسمین: المعنوي - ب

  .والجزءوثانیهما في النفي

 .4هنا یعرف المطابقة باسم الطباق، والذي یعني الجمع بین متقابلین "النقیب"فابن       

ابن "یسمى بالمقابلة، حیث یعرفها  هناك من البالغیین من قال أن الطباق منه ما كلذل

  .5»هي مواجهة اللفظ بما یستحقه في الحكم  «: "رشیق

هي ذكر الشيء مع  «: حین قال "ابن النقیب"والتعریف األكثر وضوحا هو تعریف      

ویكمن وراء هذا الرأي أن هناك .6»ما یوازیه في بعض صفاته ویخالفها في بعضها 

  .ونقاط اختالف بین الشيء وأخیهأو نقاط تشابه    تشابها 

                                                           
  . 292ابتسام أحمد حمدان، األسس الجمالیة لإلیقاع البالغي في العصر العباسي، ص  1
  .302ابن النقیب، مقدمة تفسیر ابن النقیب، ص 2
  .304المرجع السابق، ص : ینظر 3
 1: مكتبة أهل األثر، الكویت، ط محمد صالح العثیمین،: حفني ناصف وآخرون، دروس البالغة، شرح: ینظر 4

  . 162ص م2004
  .215ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ص  5
  .308ابن النقیب ، مقدمة تفسیر ابن النقیب، ص  6
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: أحدهما: وبالرغم من ذلك إّال أن هناك فرق بین الطباق والمقابلة من وجهین هما      

 بما زاد من األربعة إلى العشرة ضدین فقط، والمقابلة ال تكون إالّ  الطباق ال یكون إّال من

  .1أن الطباق ال یكون إّال باألضداد والمقابلة تكون باألضداد وبغیرها: والثاني

عبد العزیز " والتضاد في حقیقته یسهم بدرجة كبیرة في تالحم وسبك الجملة ویشیر      

من صفات األدب الجید تالحم أجزائه وائتالف  « :إلى هذه الحقیقة حیث یقول" عتیق

وحتى كأن  دة التالحم كلمة واحدةوش. بأسره من حسن الجوارألفاظه، حتى كأن الكالم 

الكلمة بأسرها حرف واحد، وكما یتم هذا التالحم عن طریق التشابه یتم كذلك عن طریق 

وأوضح في  عضها بعض، فمنها ما یستدعي شبیههالتضاد؛ ألن المعاني یستدعي ب

  . 2»الداللة على المعنى منه 

ر یساعد بنسبة أكبر في توضیح الداللة و الرسوخ في أن الطباق عنصفالواقع       

  .بالرغم من انحصاره في مستوى الجملة الواحدة. الذهن

في التضاد أنه یمكن رصد أنواع جدیدة منه، أوسع من  "عیسى جواد فضل"ویقول       

وهذا  لبنى النصیة الكبرى المكونة للنصتضاد الكلمة المفردة، إذ نجد التضاد بین بعض ا

خاصة أن  ن التقید بكلمة واحدة أو جملة ما یوسع دائرة التماسك لتشمل النص كله، دو 

  3.الطباق یتمتع بالحضور، كما یعد جزئیة أساسیة من المعنى الكامل للنص

إذن یمكننا القول أن التضاد أو الطباق لیس مجرد زینة شكلیة یؤتى بها للتزیین بل       

نه یدخل في المعنى والنص بأكمله؛ فنجده یلعب دورا هاما في هو أهم من ذلك بكثیر، أل

  .سبك النص

                                                           
  .59نادیة رمضان النجار، علم لغة النص واألسلوب، ص  1
  .70م، ص 1998، 1: عبد العزیز عتیق، علم البدیع، دار األفاق العربیة، القاهرة، مصر، ط 2
  .370عیسى جواد فضل، التماسك النصي في الدرس اللغوي، ص : ینظر 3
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 :مراعاة النظیر - 2

  هو فن من الفنون التي تتجلى فیه العدید من العالقات التي تربط بین الزوج الواحد       

مراعاة النظیر وتسمى التناسب  «: هذا الفن بقوله" القزویني" أو أكثر من األلفاظ ویعرف

    1»واالئتالف و التوفیق أیضا، وهي أن یجمع في الكالم بین أمر وما یناسبه ال بالتضاد 

أي یتحقق التناظر بین شیئین متناسبین ال متضادین، فالبد من توفر األلفة بین 

ذا وحتى تتحقق وظیفة ه. العنصرین المتناظرین، حتى نقول عنهما أنهما متناظران

  .التناظر

أسماء هذا الفن تعكس ما یؤدیه هذا الفن من وظیفة تحقیق التناسب والتآلف فجمیع       

و هو تناسب قوي جدا، إلى حد اعتبار كل لفظة من هاتین . بین لفظتین أو أكثر

  .2اللفظتین نظیرة لألخرى 

التوافق بین وذلك من خالل خلق . فمراعاة النظیر هاهنا له أهمیة في ربط أجزاء النص

  .األلفاظ

إثر حدیثه عن الُمناسبة  "السجلماسي"أقسام حددها ) 4(إلى وینقسم مراعاة النظیر       

  :والمناسبة في أجزاء القول اسم جزء متوسط، تحته أربعة أنواع 3:حیث یقول

  

 وهو أن یأتي بالشيء وشبیهه، مثل الشمس والقمر، السرج :إیراد المالئم  - أ

 ...واللئام

 ...الحیاة والموت، الصبح والمساء: وهو االتیان باألضداد مثل :النقیضإیراد   -  ب

 والفرسالقوس والسهم، : ا یستعمل فیه مثلاالتیان بالشيء وم :االنجرار  -  ت

 ...والجام

                                                           
  . 355، صفي علوم البالغة القزویني، اإلیضاح 1
  .113جمیل عبد المجید، البدیع بین البالغة العربیة واللسانیات النصیة، ص: ینظر 2
  .477أسالیب البدیع، ص  السجلماسي، المنزع البدیع في تجنیس 3
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 ...القلب والملك: وهو أن تأتي باألشیاء المتناسبة مثل: التناسب  -  ث

 بین لفظتین أو أكثر هو أمرإلى أن تحدید التناظر " جمیل عبد المجید" ویشیر       

وعقیدته  ،المكان والشعب وحضارته، وتقالیدهنسبي، یختلف حسب اختالف الزمان و 

  1.وثقافته وتاریخه

وهنا تجدر بنا اإلشارة إلى أن السیاق أو المقام ذو أهمیة كبیرة في تفسیر       

وٕاّال لما تمكنا من معرفة التناسب أو التآلف الموجود بین  اظراتتنالمالمتصاحبات أو 

  .األلفاظ

 :أو االرصاد 2التسهیم - 3

یدل  أن یجعل قبل العجز من الفقرة أو البیت ما «وهو  األرصادالتسهیم هو  إن      

  .3»على العجز إذا عرف الروي 

وسمي باالرصاد ألنه من أرصد له، بمعنى أعد أول الكالم ألخره، أو ألن السامع       

  .یرصد ذهنه لعجز الكالم بما ذل علیه مما قبله

 وسمي أیضا بالتسهیم ألنه تصویب السهم إلى الغرض و ألن المتكلم یصوب ما      

  4.قبل عجز الكالم إلى عجزه

أن یكون  ویعني ذلك. 5بأن یحتوي الكالم على ما یدل على آخره ویتأتى االرصاد      

  .واه شيء یجعلنا نتوقع ما سیأتي في األخیرالكالم األول یحمل في فح

  

                                                           
  .114جمیل عبد المجید، البدیع بین البالغة العربیة واللسانیات النصیة، ص: ینظر 1
2

وهو الذي یدل أحد سهامه على الذي یلیه لكون لونه یقتضي أن یلیه مأخوذ من البرد المسهم أي المخطط، : التسهیم 

  .336 ، ص4: ابن معصوم، أنوار الربیع، الجزء: ینظر. لون مخصوص بمجاورة اللون الذي قبله أو بعده منه
  .359القزویني، اإلیضاح في علوم البالغة، ص  3
  .336، ص المرجع السابقابن معصوم، : ینظر 4
  .300د المطلب، البالغة واألسلوبیة، ص محمد عب: ینظر 5
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ه في االصطالح أن والمراد ب «: هذا الرأي فهو یقول یوافق" ابن معصوم"ولعل      

  .1»یؤسس الكالم على وجه یدل على بناء ما بعده ومناسبته للمعنى اللغوي ظاهرة 

      : و یعرفه بقوله) التوشیح(اسم ) التسهیم(یطلق على " العسكري لهال أبي "ونجد      

هو أن یكون مبدأ الكالم ینبئ عن مقطعه، وأوله یخبر بآخره، وصدره یشهد بعجزه حتى  «

لو سمعت شعرا وعرفت روایة، ثم سمعت صدر بیت منه وقفت على عجزه قبل بلوغ 

  .2»كأنه سبیكة مفرغة ... السماع إلیه، وخبیر الشعر ما تسابق صدوره أعجازه

واه ما یحمله التسهیم في مطابق ویحمل في فح وما نلحظه في تعریف التوشیح، أّنه      

  .معناه

  3:أنواع) 3(أن للتسهیم " ابن رشیق"ویقول       

 .مایشبه المقابلة -1

 .ما یكون فیه معنى البیت مقتفیا قافیته، وشاهدا بها داال علیها -2

 .والثالث شبیه بالتصدیر -3

فهو هنا . 4داللته معنویةما داللته لفظیة، وما : یرى بأّن له ضربان" ابن معصوم"بینما 

  .نظر له من زاویة اللفظ والمعنى، أي قد یكون في اللفظ، وقد یكون في المعنى

ارتباط صدر الكالم  «، هي )التسهیم(و ) وشیحتال(والداللة التي نستنبطها من كلمتي 

هو التالزم أو التصاحب  - أحیانا - ومصدر هذا االقتضاء . واقتضاء لفظ اآلخر   بآخره

  .5»...الهالل/الشمس، الرجب /النهار: بین لفظتین مثل

                                                           
  .336، ص  أنوار الربیعابن معصوم،  1
  . 397أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتین، ص 2
  .226ابن رشیق، العمدة، ص: ینظر 3
  .337، ص 4: ابن معصوم، أنوار الربیع، الجزء: ینظر 4
  .116جمیل عبد المجید، البدیع بین البالغة العربیة واللسانیات النصیة، ص  5
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فنفس . ویعد اإلرصاد من أزهى أنواع التكرار وأدلها على الترابط النفسي لمدلول التعبیر

السامع تستجیب مع المتكلم، ویجيء اإلرصاد غالبا لتقریر المعاني واألحكام بالتذبیل 

 1...والتعلیل واالستدراك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .248 علي السید، التكریر بین المثیر والتأثیر، ص: ینظر 1
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  بنیة المصاحبة المعحمیة في معلقة امرئ القیس: خامسا

            

 عالقة المصاحبة في المعلقة   - 1

 :التضاد  - أ

استخدم الشاعر التضاد باعتباره وسیلة من وسائل الربط المعجمي في المعلقة فنجده       

  :العالقة  في  وتتضح هذه، عدة یقع في حدود البیت الواحد، وعلى مستوى أبیات

  

 الجنوب والشمال: 

اللفظان متصاحبین في المعلقة في موضع واحد، وفي البیت نفسه، والجنوب  ورد      

  .1»ةریح تخالف الشمال تأتي عن یمین القبل«

من الریاح ما استقبلك عن یمین إذا وقفت ...الریح التي تھب من القطب«أّما الشمال فھي 

  .2»في القبلة

   3:ین اإلتجاھین المتعاكسین في قولھبھاذ" امرئ القیس"استعان ولقد 

    

  .لم یعفو َرْسُمَها          لَما َنَسَجْتَها مْن َجُنوب َوَشَمال ةَفُتوضَح فالمقرا

ت الرسم، وٕاذا هبت الشمال ذا هبت الریح علیه، فإذا هبت الجنوب غطّ إفإّنما الرسم یخفى 

، كما ینسج الّنساج علیها بالطول والعرضكشفت عنه، فالشاعر یصف أّن الریح تمر 

، فاإلختالف الواقع 5ونسج الریحین اختالفهما علیه ،4الثوب، فیكون في الّسدى واللحمة

                                                           
   .502، ص)ب.ن.ج(، مادة 1: ابن منظور، لسان العرب الجزء  1
  .365ص،  )ل.م.ش(، مادة11:المصدر السابق، الجزء  2
  .26امرئ القیس، الدیوان، ص   3
  .25التبریزي، شرح السبع الطوال، ص  4
  .27مفید قمیحة، شرح المعلقات السبع، ص  5
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برز التضاد في الكلمتین، ولقد عمل التضاد على تقویة المعنى، وربط بین اإلتجاهین أ

  .أجزاء البیت 

 الصبح واللیل: 

عقیب النهار ومبدؤه من  «:ورد في بطون كتب اللغة في بیان معنى اللیل أّنه       

واللیل ...اللیل ضد النهار واللیل ظالم اللیل والنهار الضیاء : غروب الشمس، التهذیب

  2»...الصبیحة والّصباح واإلصباح «هو و أما الصبح ف ،1»اسم لكل لیلة 

  3: القة في قولهوفي السیاق الشعري قد وردت هذه الع

    لِ منك بأمثَ  احُ بح وما اإلصبَ صُ لي                بِ یل الطویل أال انجَ ّال أّیها اللَّ أ

ل بالطول، ویتمنى أن یطلع النهار، وینكشف اللیل وهو یقول فالشاعر یصف اللی      

وفي ذالك كراهیة  لطول اللیل وبطء الصبح علیه، ألّنه في نهاره یشتغل عن بعض الهم، 

اللیل تجتمع علیه الهموم، ولكن دخول الصباح من نهایة هذا اللیل لیس بأفضل مما 

  .4، توكید لعكسها)ما(ستخدام ااآلن، ولقد نفى هذه األفضلیة ب  علیههو 

، من خالل عالقة التضاد األثر في إیصال )صبح(لكلمة ) لیل(ولمصاحبة كلمة       

 مع الصبح یظهر تصارع الشاعر مع همومه اللیلالمعنى المراد من البیت، فتصارع 

فالهموم  بقیت مالزمة للشاعر في اللیل وفي النهار، وبهذا یتضح لنا أن المصاحبة قد 

  .ساهمت في إظهار هذا المعنى وتوكیده

  

  

                                                           
  607، ص )ل. ي.ل(، مادة11: ابن، منظور، لسان العرب، الجزء 1

  .502، ص)ح.ب.ص(، 4: المصدر السابق، الجزء 2
  .43امرءئ القیس، الدیوان، ص  3
  .67التبریزي، شرح السبع الطوال، ص   4
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 السماء واألرض:  

في النص الشعري، وعلى المستوى أبیات لقد جمعت المصاحبة المعجمیة بین اللفظین 

  1:في قوله متباعدة وذلك 

  

   لِ ــــــــاح المفصَّ شَ اء الوِ ــــــض أثنعرُّ ــــــــــــــــت              تْ ضَ ماء تعرَّ ریا في السَّ ا ما الثُّ ذَ إِ  -25

  األرض لیس بأعـــــــــــــــــزلِ ویَق فُ بضاٍف                فرجــــــــــــهُ  ضلیع إذا استدبرته سدَّ  -61

المصاحبة تحقیق الشمول والكمال في إثبات القضایا الواردة  البیتین، ومن تفید هذه     

، حیث تقع الثریا في وسط السماء، وذلك ذلك إثبات قضیة شمول السماء على الثریا

مكانها  وذلك من كمال خلق اهللا، ولذلك شبه الوشاح المفصل وجماله بجمال الثریا 

  .2من ناحیة أنَّ یأخذ وسط المرأة، كما تأخذ الثریا وسط السماء  واجتماع كواكبها

وجل  ومن ذلك أیضا إثبات قضیة إن صح القول كمال الفرس، وٕانَّ كان الكمال هللا عزّ 

  .وحده ألنَّ الشاعر هنا یصف فرسه ویذكر محاسنه 

 الیمین والیسار:  

  3:وتظهر هذه العالقة في قوله 

  لبُ ذْ یَ ار فَ تَ َأْیَمن َصْوَبهُ         َوَأْیَسرهُ َعلَى السّ َعَلى َقْطن بالشیم  -74

  4»الجلیلة  ةوالبركة والقوة والمنزل...أیمن  :والیمین ضد الیسار،ج« فاألیمن الیمین،      

  5»والیسرى خالف الیمنى...والیسار نقیض الیمین «واألیسر من الیسار 

                                                           
  .35امرئ القیس، الدیوان، ص   1
  .49التبریزي، شرح السبع الطوال، ص   2
  .52امرئ القیس، المصدر السابق، ص  3
  .1795،ص )یمن(الفیروزبادي، قاموس المحیط، فصل   4

  .1792، ص)یسس(المصدر السابق، فصل  5
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األرض، فبعد أن تأمل البرق الحظ أنه  المطر الذي یصیبفالشاعر هنا یشیر إلى       

یعلو جبل قطن من حیث النظر، ومطره یأتي على اتجاهین، فهو یرید بقوله هذا أّن أول 

وأیسره على الستار ویذبل، وهما  فإنَّ أیمنه على قطن  نظرناه ،: ا شمناه ، أي إذه صوب

  1.جبالن

  الصورة التي أراد الشاعر وصفهالقد  بنیت هذه العالقة الضدیة بین الیمین والیسار 

  .الجمیلوفعال یتخیل لإلنسان ذلك المنظر 

   

 العذارى والرجال  : 

  2:اللفظان في قول الشاعر وردوقد 

  لفتَّ المُ  اب الدمقسِ كهدّ  حمٍ ذارى یرتمین بلحمهـــــــــــــــــــــا            وشَ العَ  لَّ فظَ  -12

  لسَ اك بمنُ ؤادي عن هوَ ا            ولیس فُ الصبّ جال عن الرِّ  عمایاتُ  تْ سلَّ تَ  -42

  

الرجل بضم الجیم، وٕاّنما اذا «، وأما الرجال 3البكر : وأما العذارى فمعناها المعجمي     

  .4»َوَرُجل َوُرُجل بّین الرجولة والرُّجلة والرجولیة بالفتح ...احتلم وشبّ 

هذا التضاد في أبیات متباعدة كل البعد وقصد بالعذارى البكر من النساء وظف الشاعر 

ثم أتى بضدها في بیت آخر لیعبر عن  ،یعبر عن الجنس اللطیف وهّن یتشاركن األكلل

  .ولكن حبه هو ما زال باق 5وزوال حبه الذي یكنه لعنیزة ،الجنس اآلخر، 

                                                           
  .88التبریزي ،شرح السبع الطوال، ص  1
  .30امرئ القیس، الدیوان، ص  2
  .1064، ص)عذج(ا لفیروزبادي، قاموس المحیط، فصل 3
  .622، ص )رجف(المصدر السابق، فصل   4
  .64مفید قمیحة، شرح المعلقات السبع، ص: ینظر   5
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البیت اآلول وخص الرجال في الشاعر التضاد للتخصیص،أي خص النساء في  واستخدم 

  .البیت الثاني 

  

 الهدایات والجواحر: 

ورد اللفظان في التعریف متالزمان في سیاق التعریف ببعض الصفات الوحوش       

  1:وذلك في قوله

  ل زیّ لم تُ  ّرةٍ هـــــــــــــا في صَ ـــــه            جواحرُ نا بالهادیـــــــــات ودونــــــــــــــــَــــ قَ ألحَ فَ  -66

  2.المتخلفات : المتقدمات واألوائل، والجواحر: والهادیات

  .وش من حیث التقدم و التخلف، ولحاق الغالُم بالفرسفالشاعر هنا یصف الوح     

ي وصف إذا أطلق ف االسمینتفید أنَّ أحد وهذه المصاحبة الخاصة بالتقدم والتخلف      

  .إلتمام المعنى وذلك  اآلخر، االسمیقتضي ذكر  ،شيء

  : كما استخدم الشاعر التضاد في    

 .في البیت الخامس والستین) معم ومخول(  -

 .في البیت الواحد والخمسین، والخامس والثالثین) قلیل و أثیث(  -

  .في البیت السابع عشر، والواحد والستین) فویق و تحتي(  -

ما یدل على وفرة حصیلته نَّ الشاعر استخدم أكثر من صورة للتضاد، وهذا أنالحظ     

كما في السماء واألرض، وبین  واالنخفاضفكان هناك تضاد حاصل بین العلو   اللغویة

كما في الجنوب والشمال، وبین األیمن  ة والقلة في قلیل وأثیث، وبین االتجاهاتالكثر 

                                                           
  .50امرئ القیس، الدیوان، ص   1
  .67مفید قمیحة، شرح المعلقات السبع، ص    2
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على نطاق محور فالتضاد محصلة عالقة تقابلیة بمعنى عنصرین لغویین ...واألیسر

  1.مشترك داللي 

وكل هذه األزواج التي تجمعها عالقة التضاد تجعل شعور المتلقي یتجه إلى عد أحد 

   2.سلبي العنصرین المتضادین إیجابي واآلخر

وهذه العالقات التي وردت في المعلقة تصنع تماسكا نصیا بداللتها المتناقضة بمبدأ 

  3»والضد یظهر حسنة الضد«

  

 :عالقة التدرج التسلسلي المرتب   -  ب

في المعلقة هو ما جاء في مجموعة األوقات  منتظمةلمجموعة  الوحید  واالنتماء    

  :الخاصة بالیوم الواحد، وأبرز األلفاظ التي تنتمي إلى هذه المجموعة 

 غداة : 

من ساعات النهار، بعد الشروق  "الثعالبي"، ولقد عّدها 4حوةالضوالغداة هي ا   

   6: ،وذلك إثر تعدیده لساعات اللیل والنهار، ووضفها الشاعر في قوله5والبكور

  حنظلِ  ناقفُ  رات الحيِّ لوا              لدى سمُ مّ حَ تَ  ین یومَ البَ داَة ي غَ كأنّ   -4

   7والغدوات في القیظ أطول وأطیب 

  

                                                           
  .21ماري نوال غاري، المصطلحات المفاتیح في اللسانیات، ص  1
  .105ینظر أحمد مختار، علم الداللة ، ص  2
  .114أحمد عفیفي، نحو النصي، ص  3
  .57مفید قمیحة، شرح المعلقات السبع، ص    4
  .348الثعالبي ، فقھ اللغة وأسرار العربیة ، ص  5
  .26امرئ القیس، الدیوان، ص   6
  . 61ص 2: ابن منظور، لسان العرب، المجلد  7
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  الضحى:   

بالمّد إذا فویقه، والضحاة ، : ارتفاع النهار، والضحى:الضحوة، والضحوة كعشیة       

  . 1قرب إنتصاف النهار

  .2الثعالبي أنَّ الضحى وقت یأتي بعد الغدوة من ساعات من النهار  ویرى 

  : وجاءت في قوله

  ل فضُّ ق عن تَ طِ نتَ تَ لم ى حَ وم الضُّ ؤ تَ ها         راشِ فِ  سك فوقَ المِ  تُ تیضحي فَ تُ وَ  -38

لیخبر عن بعض عادات عنیزة، حیث أنَّ من ) الضحى(استخدم الشاعر هنا لفظة 

  .  3عاداتها النوم وقت الضحى، فهي كثیرة النوم في هذا الوقت 

  عشیة: 

  4:ظة عشیة في قولهوردت لف

  ل نصُ صوى أنابیش عُ بأرجائه القٌ              ةٌ ى عشیَّ قَ رْ فیه غَ  باعَ كأّن السِّ  -81 

  5.النهار، فإذا زالت الشمس سمي ذلك الوقت العشيآخر : والعشیة

  6.والعشیات في الشتاء أطول وأطیب

فالشاعر باستخدامه هذه اللفظة فقد حدد الوقت الذي رأى فیه المنظر وبالتالي الوقت الذي 

  .كان فیه واقفا یتأمل مناظر الحیاة الجدیدة  في هذه األماكن

                                                           
  967، ص)ضحو(قاموس المحیط ، فصل  الفیروزبادي،  1
  .348سرار العربیة، صأالثعالبي، فقه اللغة و    2
  .63مفید قمیحة، شرح المعلقات السبع، ص   3
  .30 ص امرئ القیس، الدیوان،  4
  .60، ص)ا.ش.ع(، مادة 15:ابن منظور،  لسان العرب، المجلد  5
  .61، ص2:المصدر السابق، المجلد  6
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 العشاء والممسى: 

  1:"امرئ القیس"هاتین الكلمتین في بیت واحد حیث یقول وردت       

  لتبتّ ى راهب مُ سَ مَ مُ  ةُ نارَ شاء كأّنها          مَ الظالم بالعِ  ضيءُ تُ  -40

، وأما 2أول الظالم من اللیل، ویبدأ من زوال الشمس إلى طلوع الفجر: فأما العشاء

  .الممسي فمن المساء 

 الصبح: 

  3الفجر، وهو الصباح واإلصباح والمصبح : الصبح هو أول النهار والصبح إنّ 

  4:جاءت هذه الساعة من الوقت في قول الشاعر

  بأمثلِ  منكَ  بح وما اإلصباحُ أال أّیها اللَّْیُل الَطویُل أال َیْنًجلي               بصُ  -45

نَّ هذه األوقات من أ رغمفالشاعر یتمنى أن ینقضي وقت اللیل لیرى وقتا آخر، بال    

  .تحمل الهموم التي أتعبت الشاعر

  من ساعات النهار "الثعالبي"إّن كل هذه األوقات المذكورة سالفا هي أوقات عّدها     

البكور ثم الغدوة ثم الضحى، ثم الهاجرة، ثم الظهیرة، ثم الرواح، ثم  الشروق ثم«فتبدأ من 

  . 5»العصر، ثم القصر، ثم األصیل، العشي، الغروب

         

                                                           

  .27امرئ القیس، الدیوان، ص 1 
  .60، ص15:، المجلد لسان العرب ابن منظور،  2

  .502، ص)ح.ب.ص(،  مادة4:، المجلد المصدر السابق 3
  . 27امرئ القیس، الدیوان، ص 4
  . 348الثعالبي، فقه اللغة وأسرار العربیة، ص 5
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، الغسق، العتمة، السلفة، الفحمة، الزلفة، البهرة الشفق«وأما ساعات اللیل فتبدأ من 

  1.»السحر، الفجر، الصبح ثم اإلصباح

األوقات المندرجة تحت مجموعة منتظمة، بالرغم من أنه نالحظ الشاعر استخدم هذه     

لم یستخدم جمیع األوقات إال أّن هذه المجموعة أفادت الّدوام واستیعاب جمیع األوقات 

  فالشاعر لم ینس أي وقت من األوقات التي مرت به، وهو في حالة، استذكار أو تغزل

ي نفسه أثرا لذلك  هو لم یغفل فجمیع الفترات التي ذكرها خّلفت  ف...أو مدح أو وصف 

  .ولم یسدل الستار عن أي فترة من الفترات  

ساق النص حة لها، فلقد لعبت دورا فعاال في اتنلحظ في هذه العالقة مساهمة واض   

فهذا اإلنتضام أوصلنا إلى أهمیة كل وقت في نفس الشاعر، وبذلك  ،شكال ومضمونا

  .وصلنا إلى البعد النفسي لهذه المعلقة

ولقد وظفت هذه السلسلة المنتظمة داخل النص لبیان العالقة العائلیة التي تربط بین      

  .هذه األوقات

  :عالقة الجزء بالكل   - ج

في النصوص، ومن عالقة  االتساقعالقة الجزء بالكل هي إحدى العالقات التي تفید     

  :الجزء بالكل في القصیدة 

  العین/الدموع: 

  2:الشاعر یقول      

  ليحمَ ي مِ عدم حتى بلَّ  على النحْر               بابةٌ ین مني صَ العَ  دموعُ  فاضتْ فَ  -9

                                                           
  .349الثعالبي، فقه اللغة وأسرار العربیة، ص  1
  .28امرئ القیس، الدیوان ، ص  2
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، فالدموع هي جزء من العین ولقد )الدموع والعین(وقد تحققت هذه العالقة بین      

فاضت هذه الدموع من فرط وجده بأم الحویرث وأم الرباب وشدة حنینه إلیهما لدرجة أنَّ 

، فأفادت هذه العالقة قوة الشوق التي شعر بها الشاعر فأتى 1حمالة سیفههذه الدموع بلت 

السامع في هذه الصورة، وبالتالي /بالجزء وكله لیؤكد على هذه الصورة، لیضع القارئ

  .شعور القارئ بحضوره ومشاركته في تلك الحادثة، أالوهي فیضان دموع عینه

  2":امرئ القیس" القلب، حیث یقول/ومنها أیضا ما ورد في األعشار

  لَّ تَّ قُ مُ  في أعشار قلبٍ  یكسهمَ إّال لتضربي             ب ت عیناكِ فَ رَ ا ذَ ومَ  -16

في هذا البیت وقعت العالقة بین األعشار والقلب، فاألعشار هي انقطاع القلب إلى     

بهذه العالقة  "امرئ القیس"وهذا یعني أنَّ القلب كل، واألعشار جزء، وأتى  3عشرة أجزاء

لیوضح مدى ذلول قلبه من عشق عنیزة حتى أّن قلبه انقسم إلى أجزاء عدة وبالرغم من 

انقسام قلبه إّال أن� حبیبته استطاعت أن تضرب بسهمیها لتفوز بجمیع هذه األعشار 

  .وتذهب به كله

  4:وتتضح هذه العالقة أیضا في قوله

  تعثكـــــــــــــلو النخـــــــــــــلة المُ أثیث كقن       فاحم        أسودَ  یزین المتنَ  عٍ رْ وفَ  -34

  لرسِ ومُ  ثنىً في مُ  العقاُص  تضلُ               الَ الى العُ  مستشزراتٌ  هُ دائرُ غَ  -35

هي عالقة الجزء بالكل، فالفرع هو ) فرع، غدائر،عقاص(إنَّ العالقة بین الكلمات   

الشعر، والغدیره خصلة من الشعر، والعقیصة هي الخصلة المجموعة من الشعر، أدت 

                                                           
  16الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص  1
  .33امرئ القیس، الدیوان، ص   2
  .21الزوزني، المصدر السابق، ص  3
  .39امرئ القیس، المصدر السابق، ص  4
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هذه العالقة إلى توضیح داللة ما وتتمثل هذه الداللة في وصف الشاعر لشعر محبوبته  

قة أّن الشاعر من شدة إعجابه بعنیزة قد أطال النظر والالفت للنظر من خالل هذه العال

ّنه قد ركز كثیرا فیها إلى أن استطاع وصف حتى لیها حتى منحنا شكل عنیزة ، ذلك أإ

  .الخصلة الواحدة من الشعر، وهذا یوحي فعال بقوة حبه لعنیزة

    1:یظهر هذا النوع من المصاحبة أیضا في قولهو 

  ــــــــليبتَ لیَ  بأنــــــواع الهمومِ  يّ عل             دولهُ أرخى سُ  حروج البَ كمَ  ولیــــلٍ  -17

، فاألمواج عبارة عن حركة )بحر(و) موج(تقع عالقة الجزء بالكل بین الكلمتین      

طرب شاعر ها هنا شبه اللیل المضالبحار، وهذا یعني أنَّ الموج جزء من البحر، فال

له بأمواج سه شبه ظالم اللیل في صعوبته وهو وفي هذا الوقت نف األمواجبحركة هذه 

  .2البحر التي ألقت بستارها علیه

، حتى أن جزئه لیوضح للسامع مدى صعوبة لیلهفلجأ الشاعر إلى ذكر البحر و      

رسال البالء له م، بل حتى أن أمواجه تعاونت على إوحده لم یكفي بإلقاء الهمو  البحر

  3:ومنها أیضا ما ورد في قوله 

  ل فضُّ طق عن تَ تحى لم تنالضُّ  ؤومُ فراشها              تَ  وقَ مسك فَ الِ  تیتُ ضحي فَ وتُ  -38

بالكل فالفتیت هو  هما الكلمتان اللتان وردت من خاللها عالقة الجزء: فتیت المسك    

 شيءوهذا یعني أّن المسك تفتت ونشرته على فراشها، وٕاذ دّل هذا على  اسم لدقاق الشيء

فهو یدل على نزاهة العیش وعلى نعومة محبوبته، ویعني ذلك أن عنیزة امرأة تعیش 

، ووّظف الشاعر هذه العالقة الجزئیة بین الفتیت والمسك لیوضح لنا 4كالملكة في منزلها 

                                                           
  .42امرئ القیس،الدیوان، ص  1
 .35الزوزني،شرح المعلقات السبع،ص  2
  .40امرئ القیس، المصدرالسابق، ص  3
  .61التبریزي، شرح السبع الطوال، ص  4
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أّن فراشها ملیئ بالمسك واستعان بفتیت لیقرب لنا عنیزة الرغیدة ، وتدل كلمة فتیت على 

  .الكثرة واإلندثار

  1: "امرئ القیس"وجاءت هذه العالقة في موضع آخر من النص، حیث یقول 

  فل تْ تَ  ان وتقریبُ سرحَ  وإِرخاءة             امَ عَ وساقا نَ  ظبيٍ  له أیطالَ   -59

ارخاء (،)ساقا ونعامة(،)أیطال وظبي(عالقة الجزء بالكل قد تحققت بیننالحظ أّن   

، فالكلمات األولى جزء في الكلمات التوالي ولقد وظف الشاعر )تقریب وتتفل ( ،)وسرحان

هي جزء من  )ساقا(واضحا جلیا فمثال كلمة  االتساقهذه العالقة في بیت واحد مما جعل 

 جزء منها ألنهاأوال  )النعامة(البد لها أن یقرنها بلفظة  )ساقا(، وهو بذكره كلمة )النعامة(

               2اقي فرسه بساقي النعامة، وأتى بالنعامة لتدل على اإلنتصاب والطول ألنه یشبه س ،ثانیا

ّن فرسه یملك ساقین طویلتین كساقي النعامة ولذلك وجب ذكر بمعنى أ    

  .نفسه مع الكلمات األخرى  الشيء، )النعامة(والكل ) الساقین(الجزء

  :ویقول الشاعر

  3لجَ عْ ها غیر مُ بِ  من لهوٍ  عتُ تمتَ         خباؤها     وبیضة خدر ال یرامُ  -22

هي عالقة جزء بالكل، فالبیضة هي المرأة ) خدر(و) بیضة(والعالقة الموجودة بین     

، فالمرأة هنا جزء من البیت من حیث تواجدها فیه، ولجأ الشاعر الى 4والخدر هو البیت

جزءا منه، فهو في هذه  هذه العالقة الجزئیة لیبین أّن حبیبته من لزومها بیتها صارت

الصحة )2الستر والصون،) 1:في ثالثة أشیاءیمدح محبوبته، حیث شبهها بالبیض  الحالة

                                                           
  .48امرئ القیس، الدیوان، ص  1
  .49الزوزني، شرح المعلقات السبع،ص  2
  .34امرئ القیس، المصدر السابق، ص  3
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استحوذت  ألنهاالشاعر وهي بهذه الصفات لم یشغل عنها 1صفاء اللون )3والسالمة، 

  .على قلبه وعقله

تبین لنا من  تهدف عالقة الجزء بالكل هي األخرى إلى ما تحمله الكلمات من معاني     

ي أنّ هذه العالقة اء، لدرجة ذكر األشیاء بأجزائها، أخاللها دقة تركیز الشاعر على األشی

تكشف لنا عن اهتمام الشاعر لكل ما هو في صدد الحدیث عنه، حتى أصغر الجزیئات 

  .في النص االتساقنتج عنه  االهتماموهذا 

  :عالقة الجزء بالجزء -د

ئین العنصر األول والعنصر الثاني جز  العالقة بین عنصرین، حیث یكون تقع هذه      

  .من الكل، وبعبارة أوضح ، تقع بین زوجین من األلفاظ هما معا جزء من لفظة أعم

  :وردت عالقة الجزء بالجزء في موضعین و    

 تیماء/ خلةن/جذع 

والواضح أّن  .الحجازمعروفة بأرض  قریة: ، وتیماء 2بالكسر ساق النخلة الجذع     

یطلب النخلة فهو جزء منها، بل إّن " الجذع"هناك مصاحبة اعتیادیة بین اللفظین، فلفظ 

، وذلك ألن )النخلة(الذهن عندما یسمع كلمة الجذع فإنه یتوقع أن تكون الكلمة التالیة 

نه فتعرف أ) جذع(ذ یكفي أن تكون كلمة من الكلمات ذات المعدل الضعیف، إ هذه الكلمة

  جذع نخلة 

                                                           
  .22الحسین الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص  1
  .128، ص1: الزمخشري، أساس البالغة، الجزء 2
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  1" امرئ القیس" قول وقد ورد هذا التصاحب في اإلستعمال اللغوي في       

  دلــــــــنجَ بِ  ادشیمَ   ما إالَّ طُ وال أُ      خلة       ذع نَ ك بها جِ لم یترُ  تیماءَ  و -76

في البیت نفسه، مما ) النخلة(ورد مصحوبا بكلمة ) جذع(في المعلقة نجد أن لفظ     

التالزم بین اللفظین، ثم ورد هاذین الجزئین بصحبة تیماء، وهذه األخیرة هي  یدّل على

  .العنصر العام الذي یشمل النخلة وجذعها

 عقاص/غدائر: 

  2الخصلة المجموعة من الشعر: الغدیرة هي الخصلة من الشعر، والعقاص   

لعقاص جزء إنَّ هذه الكلمات محمولة على عالقة الجزئیة، فالغدیرة جزء من العقاص وا

  .من الفرع

  3:في قوله أیضا ولقد وردت هذه العالقة الجزئیة      

  ل  رسَ ومُ  ثنىً في مُ  العقاُص  تضلُّ               ــــالَ ُـ إلى الع مستشزراتُ  هُ غدائرُ  -35

یقوم الشاعر في هذه األبیات بوصف شعر محبوبته عنیزة، ولقد وصف كل جزء من    

  .منه  شعرها، حتى الخصلة الواحدة

ومن هنا یمكننا القول إّن العالقة بین الجزئین في الجمل التي وردت فیها أدت إلى اّتساق 

  .النص عن طریق تالحم ألفاظه مع كل جزء من الجزئین 
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 )   بموضوع ما االرتباط(عالقة التالزم الذكري   -  ه

وفي هذه العالقة یقترن كل لفظ بما یوافقه في اإلستعمال، فتجتمع كل كلمة وما       

یناسبها، وهذه العالقة لم یكن لها نصیب كبیر في المعلقة إال في بعض األبیات المتناثرة 

  1:هناك، ویشهد لهذه العالقة قولهو هنا 

  2: والیمین من القسم  :اهللا/یمین 

  وایة تنجليالغَ  وما إن أرى عنكَ                حیلةٌ  لكَ  اهللا ما مینُ فقالت یَ  -27

، فال یجوز أن نقسم أو نحلف إّال "اهللا"تتناسب مع لفظ الجاللة ) یمین(فكلمة   

بأسماء اهللا الحسنى، ولذلك ارتبط موضوع الحلفة أو القسم باهللا تبارك وتعالى، ولم  ترتبط 

  .بموضوع آخر

لذي قصده الشاعر في بین الكلمتین في تحریر المعنى ا االرتباطولقد أسهم هذا  

تحلف في  و ،"امرئ القیس"ال تملك حیلة تدفع بها  هنا تحلف باهللا أّنها هذا البیت، فعنیزة

یزورها في اللیل، ولقد ُعدَّ هذا  "امرئ القیس"الوقت نفسه على عدم وجود عذر یجعل 

  .3الشعرالبیت بسبب هذه العالقة أغنج بیت في 

  متبتل/ راهب:  

، أما متبتل فتعني المنقطع إلى اهللا 4وتعني كلمة راهب في المعجم، الترهب وهو التعبد    

 .5تعالى بنیته وعمله

                                                           
 .414الخلیل أحمد الفراهیدي، كتاب العین،  1
  .35امرئ القیس، الدیوان، ص  2
  .24الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص   3
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  1: رد في قولهومنها ما و 

  لــــــــــــــــــــتبتى راهب مُ سَ مَ ارة مُ نَ شاء كأّنها               مَ تضیئ الظالم بالعِ  -39 

، فالتبتل هي صفة للراهب، ألن )متبتل(بكلمة  )راهب(اقترنت في هذا البیت كلمة     

تقترن فقط  صفة )التبتل(و ،"وجل اهللا عز"الراهب هو الذي انقطع عن الخلق بغیة طاعة 

ومنه " اهللا تعالى"ذلك أّن التبتل هو االنقطاع عن الخلق واالختصاص بطاعة  مع الراهب،

   2.عن الرجال واختصاصها بطاعة ربها النقطاعهاالبتول " مریم "سمّیت 

ولقد أضفى هذا التالزم الذكري معنى جمیال وكنایة بلیغة على معنى البیت، الذي        

فیالها من صورة جمیلة . شبه فیه نور وجه عشیقته بنور المصباح الراهب الذي یغلبه نوره

  .أودعتها عالقة التالزم الذكريو كنایة بلیغة 

دور عظیم، فیها  لهاهي عالقة مهمة و  )بموضوع ما االرتباط(یتبین لنا أن عالقة      

، وٕان كانت هذه ترابط العناصر المعجمیة من خالل تواردها في سیاقات متشابهةت

  .السیاقات متباعدة فاالرتباط الحاصل بین الكلمتین كالحبل الوثیق الذي یربط بین الكلمات

   

  :عالقةالصنف العام  - و

إنَّ الكلمة ال یمكن أن تتحدد داللتها من خالل كونها مفردة وحدها، و إنَّما تكتسب     

  .3داللتها و تتحدد من خالل عالقتها بأقرب الكلمات إلیها في إطار الحقل الداللي المعین

  

                                                           
  .41دیوان امرئ القیس، ص 1
  .31، ص شرح المعلقات السبعالزوزني،  2
: علي الحمد، دار األمل للنشر و التوزیع، إربد، األردن ط: هادي نهر، علم الداللة التطبیقي في التراث العربي، تقدیم 3

  .566م، ص2007، 1
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     و تتنوع الحقول الداللیة فمنها الخاص بالحیوانات، و النباتات، و الشجر، و األمكنة

  1.و غیرها...و الثیاب، و األطعمة

) الحیوانات(و هذا یعني أّن الكلمات تنتمي في تصاحبها إلى صنف عام یجمعها، كصنف

  : 2اآلتيكهي انتشر على مستوى أبیات القصیدة، و الذي 

  لِ ــــــــــلففُ  ها حبُّ ــّــــــــوقیعانها كأن        ا      ـــــــــــــــــــصاتهرَ م في عَ آاألرْ  رَ عَ ترى بَ  -3

  لـــــــــعطــــــــــإذا هي نصته، وال بم       ــــــــش      ئم لیس بفاحالرِّ  وجید كجیدِ  – 34

  لالمعیَّ  یعوي كالخلیعِ  ئبُ به الذِّ               هُ ــــقطعتُ  ر قفرٍ وواٍد كجوف العیْ  – 50

  كلــــــــــــــــــــــــید هَ ــــــــبمنجرد قید األواب       ناتها       كُ وقد أغتدي والطیر في وُ  – 53

  لإسحْ  أو مساویكُ  ظبيٍ  أساریعُ        ٍن كأنه       ثْ غیر شَ  صٍ خْ وتعطو برَ  – 39

  لـــــــــــــــــان وتقریُب َتتفــــــوٕارخاء سرح       ــــــــــــــة       له أیطال ظبٍي وساقا نعام – 60

  لــــــــــــذارى دوار في مالء ُمذیــــــــــــع       ــــــــــــــــــــــه       فعنَّ لنا سرٌب كأنَّ ِنعاج – 64

  لـــًا ولم ینضح بماء فیغســـــــــــتِدراك        ة       ــــــفعادى ِعداء بین ثور ونعج – 67

  ق ُمفلفلــــــُصبْحنَّ سالفا من رحی         ــــــــــــــــــــة       كأنَّ مكاكيَّ الِجواء ُغدی – 81

  بأرجائه الُقصوى أنابیش ُعنُصل          كأنَّ السِّباع فیه َغرَقى عشیٌَّة       – 82

نالحظ أّن الشاعر نشر هذا الصنف في عشرة أبیات من قصیدته، و یتمثل هذا     

 ، الذئب، الطیر3الحمار: الضباء، العیر: األرام و الرئم:(الحقل الخاص بالحیوانات في

                                                           
  568المرجع السابق، ص 1

  55-26امرئ القیس، الدیوان، ص  2
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ذئب  ن الطیر، الّسباع، النعامة، سرحان،نعاج، ثور، نعجة، مكاكي و هي ضرب م ظبي

  ).1ولد الثعلب :تتفل

     "امرئ القیس"في معلقة ) الطبیعة(و لقد تحققت هذه العالقة أیضا تحت الصنف العام

  :هذا الصنف إلى "هابن سید" و لقد فصَّل

 .أرضي و علوي: و ینقسم إلى قسمین :جغرافي -1

  ...).األرض، الرمال، الصَّخر، الجبال(و یندرج تحته :األرضي_ أ

  :2موّظفا هذا الحقل "امرئ القیس"و یقول 

  ِقفا َنْبِك من ذكرى حبیٍب ومنزِل           بسْقط الّلوى بین الدَّخول فحومل – 1

باِب ِبمْأَســــــــــــــــــــــــــــــلِ  – 7   كدأبَك من أمِّ الُحَویرِث قبلهــــــــــــــــا           وجارِتها أمِّ الرَّ

  كجُلمود صخر حطَّه السیُل من َعل          ِمكرٍّ مفرٍّ ُمقبل ُمدبر معـــــــــــــــــــــاً  – 54

  ضلیع إذا استبرته سدَّ فرجُه            بضاٍف ُفویَق األرض لیس بأعزل – 61

  .3...)النجوم، السحاب، الرعد، البرق، المطر، الریاح(و یشمل :علوي - ب

  :4و یشهد لهذا الحقل األبیات اآلتیة

  لــــــــــــــبمأس وجارِتها أمِّ الربَّابا         كدأبَك من أمِّ الُحَویرِث قبلهــــــــــــــــــــ – 7

  بكلِّ َمغار الفتل، ُشدَّْت بیْذُبل َفیا لَك من لیٍل كأن ُنجوَمــــــــــــــــُه          – 47

  لـــــــــــأصاِح ترى برقًا أریك ومیضُه          كلمع الیدین في َحِبيٍّ ُمكلّ   - 71

                                                           
  .66المصدر السابق، ص  1
2
  .35-1القیس، الدیوان، صامرئ   

3
  .124، ص 4:  الجزء، )د ت(، )د ط(، )د د(، المخصص، هابن سید  

4
  52امرئ القیس، الدیوان، ص  
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  لـــــــــــــــــكبیُر ُأناٍس في ِبجاٍد ُمزمَّ        كأنَّ ثبیرًا في عرانین وبلـــــــــــــــــــــه    - 78

امرئ "، حیث یقول )التغني بجمال المرأة(باإلضافة إلى هاته الحقول نجد أیضا حقل 

  :1"القیس

  لـــــــــــــــــــة            ترائبها مصقولة السجنجـــــــمهفهفة بیضاء غیر مفاض – 31

  رة            غذاها نمیر الماء غیر المحللـــــــــكبكر المقاناة البیاض بصف -32

  ي عن أسیل و تتقي         بناظرة من وحش و جرة مطفــــــلتصد و تبد -33

ئم لیس بفاحــــــــش       - 34   لــــــــــــــــــــــــــإذا هي نصته، وال بمعط  وجید كجیِد الرِّ

  تضلُّ العقاُص في ُمثنًى وُمرَسل           غدائُرُه مستشزراُت إلى العـُــــالَ  - 35

   

        نالحظ أّن الشاعر یتغنى بجمال عنیزة، فهو یمدح خصرها الضامر البطن      

سن ألوان حو صدرها البراق، و لون بشرتها األبیض الذي تشوبه صفرة، و هذا اللون أ

فكّل هذه الصفات التي ذكرها . طول خّدها، و شعرها األسود ، و2النساء عند العرب

  .)التغني بجمال المرأة(الشاعر تنضوي تحت الصنف العام 

هناك أیضا أصناف عامة احتوتها القصیدة و لكن نكتفي بذكرها دون شرح، و هي        

  : كاآلتي

 ...).القرنفل، المسك، الحناء، المسواك: ( صنف النبات -

 ...).صفیف، شواء، قدیر، معجل : (صنف اللحم -

 ...).العین، الفرع، الجید، القلب، الساق، رأس، ترائب: (جسم االنسان -

                                                           
1
  37، ص امرئ القیس، الدیوان  

2
  .27الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص  
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" امرئ القیس"نرى بوضوح أنَّ هذه العالقة عالقة الصنف العام، قد احتلت معلقة        

و هذا االحتالل نتج عنه ترابط األبیات، فلقد أسهم بدرجة كبیرة في تحقیق االتساق في 

  .لقصیدةا

  

  : أنواع المصاحبة -2

عتیادي، أما تباط االصاحبة في القصیدة بین التصاحب الحر واالر المانقسمت     

  .صطالحیة، فقد خلت المعلقة منهاالتعابیر اإل

  :ولقد توزعت كاآلتي     

  :التصاحب الحر  - أ

التي وفیه یتم ارتباط كلمات بكلمات أخرى، مع إمكانیة استبدالها وفق السیاقات        

ظ التي تنتمي إال هذا اترد فیها، وهذا یعطي للكلمات اتساعا من حیث الورود وأبرز األلف

  :التصاحب هو ما جاء  في 

 1:صفرة ، یقول الشاعر 

  بصفرة         غذاها نمیر الماء غیر المحلل البیاض كبر المقاناة -32

       ون، أو الرمل تستخدم عادة  في وصف  لون الوجه، واللیم) صفرة(إّن كلمة     

      2استعان بها في معلقته لیعبر بها عن بیض النعام  "امرئ القیس" ولكن ...أو

الذي شبه به حبیبته عنیزة، فهو یشبهها ببیض النعام وهي بیض تخالط بیاضها       

  .صفرة یسیرة 

                                                           
  .37امرئ القیس،الدیوان، ص  1
  .62مفید قمیحة، شرح المعلقات السبع، ص  2



 ةـة المعجمیـالمصاحب                                                                 الثاني لـالفص

 
93 

 

أحسن وكشف لنا هذا التصاحب الحر عن مدح الشاعر للون بشرة محبوبته الذي یعد    

  ...األلوان 

 1:التصاحب الحر في هذه الكلمة في قوله : بیاض 

  در ال یرام خبـــــــاؤها             تمتعت من لهو بها غیر معجلوبیضة خ - 23 

  مهفهفة بیضاء غیر مفاضـــــة             ترائبها مصقولة كالسجنجــــــــــــــــــل - 31 

  بصفرة              غذاها نمیز الماء غیر المحللكبكر المقاناة البیاض  - 32  

  :في ثالثة سیاقات فأفادت ثالثة معاني) بیاض(نالحظ أّن الشاعر استخدم كلمة   

  .كان في هذا السیاق معنى البیاض من ناحیة معنویة: المعنى األول 

 2مصونة في خدرها  امرأة: فبیضة خدر

المادي للبیاض في البشرة وهو المعنى المعجمي أما في السیاق الثاني فأفادت المعنى 

  .للكلمة، فعنیزة امرأة بیضاء اللون 

وأما في السیاق األخیر فأفادت المعنى المجازي، فهو یشبه لون بشرة عنیزة ببیض النعام 

  3.وهي بیض تخالط بیاضها صفرة

بتعدد ف) بیضاء ( ن یقلل من الرتابة في كلمةنستنتج أنَّ التصاحب الحر استطاع أ

  .السیاقات تنوعت المعاني، وهذا التنوع عمل على اتساق النص

  

                                                           
  .34امرئ القیس،المصدر السابق، ص  1
  .60مفید قمیحة، شرح المعلقات السبع، ص  2
  .62المرجع السابق ، ص  3
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   :اديیاإلرتباط اإلعت   - ب

في عالقته مختلف عن التصاحب الحر،ألن فیه یثبت المعنى وال  االعتیادي االرتباطنَّ إ

یتغیر ببساطة ألنه ال یمكن استبدال كلمة بأخرى في السیاق نفسه، وهذا ما یؤدي إلى 

  . محدودیة السیاقات في هذا النوع من المصاحبة

   :الوحید لهذا التصاحب المنتظم في المعلقة هو ما جاء في واالنتماء     

 م فاح/أسود: 

 :ویشهد لهذا اإلرتباط قوله 

 وفرع یزین المتن أسود فاحم             أثیث كقنو النخـــــلة المتعثكل - 35

  

فال یمكن ) فاحم(و) أسود(یقع في هذا البیت التصاحب المنتظم بین الكلمتین     

بكلمة أخرى، حتى وٕان كان تركیب الجملة صحیح، فال نستطیع أن ) فاحم(استتبدال كلمة

لألحمر وأما الفحم  والقانيأسود قان، أو أسود ناصع، فالناصع لأل بیض : نقول مثال

أسود فاحم، وشعر : بین الفحومة، ویبالغ فیه  األسود شيءلألسود، والفاحمة من كل 

  .وهو األسود الحسن،  1فحیم

بكلمة أخرى، جعل السیاق محدودا ذلك ) فاحم(نالحظ هنا أّن عدم استبدال كلمة       

أّن شعر عنیزة لونه أسود، فال یمكن أن یكون لونه غیر ذلك ألننا النستطیع استبدال 

  .أخرىأیضا بكلمة ) أسود(كلمة

وأفاد هذا اإلرتباط اإلعتیادي الحاصل بین الكلمتین جعل النص متناسقا، من حیث      

  .ألننا اعتدنا  رؤیة الشعر األسود الشبیه بالفحم الوصف لهذاتقبلنا نحن كقراء 

                                                           
  .449، ص)م.ح.ف(، مادة12:ابن منظور، لسان العرب، مجلد  1
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 یعوي/ الذئب:  

  1:"امرئ القیس"ویظهر هذا اإلرتباط في قول 

  .یعوي كالخلیع المعّیلوواد كجوف العیر قفر قطع             به الذئب  - 50

  ، فالعواء هو العوي )الذئب والعواء(یقع التصاحب المنتظم في هذا البیت  

، وهذا یعني أّن العواء هو 2الذئب، والعواء هو صوت تمده ولیس بنبح والذئب یعوي:العويّ 

  .صوت الذئب 

للذئب ال غیر تتوافق كلمة یعوي مع لفظة الذئب في اإلستعمال ألنَّ العواء هو صوت    

  .وهكذا...عواء القطة، بل یقال مواء القطة : فال یقال مثال

ال یصلح استبدال كلمات ما بكلمات أخرى في سیاقات متماثلة لذلك وجب مراعاة 

  .بین المفردات االختیار

ا هي عالقة مهمة وذات دور عظیم فیه ،)االرتباط االعتیادي(دیث أّن وصفوة الح     

  تترابط العناصر المعجمیة من خالل تواردها في سیاقات 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .44امرئ القیس، الدیوان، ص  1
  .108، ص)ي.و.ع(، مادة15: ابن منظور، لسان العرب، المجلد  2
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  :خالصة

تحدث المصاحبة المعجمیة السبك في الّنص حین ترد في جمل متجاورة، أوحین       

تكون األلفاظ قریبة من بعضها البعض، من حیث مناسبتها و مالئمتها للواقع، و من 

حیث اشتراكها في السمات الداللیة، و كذا بین الكلمات التي تستدعي احداهما صاحبتها 

  .بحكم العادة و العرف

قوم المصاحبة المعجمیة بعمل الربط عن طریق العالقات التي تتمیز عن بعضها ت      

البعض في طریقة تنضیدها لألبیات و للنصوص الشعریة، وعن طریق األنواع التي 

تتعاون على منح النص القدرة  على إبراز مكامنه، فالعالقات على تنوعها و تضافرها مع 

  .ى المصاحبة إلى تحقیقهااألنواع تنتج عنها الشمولیة التي تسع
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بعد هذه الرحلة الطویلة والممتعة مع االتساق المعجمي في معلقة امرئ القیس         

تبینت لنا مجموعة من النتائج، نتمنى أن تكون بدایة لبحوث أخرى، وتمثلت هذه النتائج 

  :في 

حالي یقوم مظاهر االتساق النصي، وهو ربط إ نن االتساق المعجمي مظهر مأ -1

على مستوى المعجم، فیحقق االتساق للنص من خالل استمراریة المعنى، ویتحقق هذا 

 .التكرار والمصاحبة المعجمیة: الربط داخل النص عبر وسیلتین هما

یة اللغویة التي تتكرر فیها  ن موضوع التكرار واسع ومتشعب؛ ألّنه یتعلق بالبنأ -2

فالتكرار یتسم بالصعوبة لتداخل كل ...و المعاني و األسالیب والمفردات والجمل واتاألص

 .هذه العناصر، وهذا ما لمسناه من الدراسة والتحلیل

معیارا تتمیز به الكلمات في بث السبك واالتساق في النص، إذ لها ُتعد المصاحبة  -3

توصل إلى فهم داللتها في أثر في تحدید داللة الكثیر من األلفاظ، التي ال یمكن أن ی

النص منعزلة عن
 
داللة عالقة ال یحتاج إلى النظر خارج النص، ألّن  صاحباتها، فالقارئ 

 .كافیة لفهم مراد المبدع. ألفاظها بعضها مع بعضها اآلخر

  معلقة وظیفة داللیة فضال عن وظیفته في اتساق النصالأدى التكرار في  -4

 .هو تجسید لمعاني المعلقة إلى آخرهفامتداده من بدایة النص 

خالل  افیة في اتساق المعلقة، منقساهمت عناصر التكرار الصوتي من وزن و  -5

نغم موسیقي، وكذا داللة حرف الروي الذي عّبر عنإحداث 
 

موضوع المعلقة بدقة  

 .متناهیة، وكذلك التكرار اللفظي والمعنوي، فلكل  منهما مزیته في تحقیق االتساق النصي

دراسة المصاحبة المعجمیة أن داللة التركیب ال تتوقف عند حدود المعنى تؤكد   -6

بل. المعجمي
 

ینبغي النظر في التصاحب الواقع بین األلفاظ من أجل التوصل إلى  

 .المعنى المراد
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وجها  "امرئ القیس"أثبتت الدراسة التطبیقیة للمصاحبة المعجمیة من خالل معلقة  -7

 .في انتقاء ألفاظه وحسن ترتیبها في نسق لغوي بدیع من وجوه ثقافة الشاعر اللغویة

امرئ "في اتساق معلقة  من تكرار ومصاحبةساهمت وسائل االتساق المعجمي  -8

وٕابراز المخزون اللغوي لدى الشاعر، كما كشفت عن تمیزه بقدر كبیر من التماسك  "القیس

لتأكید على مشاعر معلقة، تمثلت في االالنصي، إذ أدت هذه الوسائل وظیفة داللیة في 

 .وأحاسیس المبدع، وتبیان أهم لحظات حیاته

تنوعت فیها المصاحبات اللغویة لأللفاظ ولقد تعددت  "امرئ القیس"ن معلقة أ -9

داللتها في كثیر من التراكیب، كما تنوعت فیها عناصر التكرار التي أبرزت الحصیلة 

 .اللغویة لدى الشاعر

فرت في تشیید البنیة الداللیة لهذا النص ن عناصر االتساق المعجمي، قد تضاأ -10

 قامت المصاحبة المعجمیة بدورها للتعویض وملئهفما لم یتمكن التكرار من التعبیر عنه 

 عن
  

 .هذا التقصیر

ت كل واحدة منهما إلى ن التكرار والمصاحبة المعجمیة وسیلتان معجمیتان، أدأ -11

 .توالد النص بطریقتها الخاصة
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  ب ـــــــالكت :أوال

 ةــالعربی  - أ

محي الدین عبد الحمید المكتبة :،المثل السائر، تحقیق)ه637ت:ضیاء الدین( ثیرابن األ -1

 .م1990، )ط د (،بیروت ،العصریة، صیدا

، 1 :دار المسیرة، عمان،األردن، ط إبراهیم خلیل، في لسانیات النص و نحو النص، -2

 .م2007

د )  (د ط(حّنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت، لبنان، : إمرئ القیس، الدیوان، تحقیق -3

 ).ت

، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، )اتجاه جدید في الدرس النحوي(أحمد عفیفي، نحو النص -4

 .م2001، 1:مصر، ط

الخطاب الشعري، عالم الكتب الحدیث، أحمد مداس،لسانیات النص نحو منهج لتحلیل  -5

 .م2009، 2:إربد، األردن، ط

بیروت،   أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البالغیة و تطورها، مكتبة لبنان ناشرون  -6

 .م2000، )ط د(لبنان، 

، المركز الثقافي )بحث في ما یكون به الملفوظ نصا(زهر الزناد، نسیج النصاأل -7

 .م1993، 1:ط العربي، بیروت، لبنان،

، شرح كافیة ابن الحاجب )ه686ت:رضي الدین محمد ابن الحسن(سترباذياال -8

 .م1998، 1:، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط2:المجلد

 .م1998، 1: أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، عالم الكتب، ط -9

مطبعة دار الكاتب  إلهام أبو غزالة،علي خلیل حمد، مدخل إلى علم لغة النص، -10

 .م1992، 1:ط

 تامر سلوم، نظریة اللغة و الجمال في النقد العربي، دار الحوار للنشر و التوزیع   -11
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فخر الدین قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، : التبریزي، شرح  السبع الطوال، تحقیق -12

 .2012، 1: بیروت، لبنان، ط

فة، دار البیضاء المغرب، طبعة تمام حسان،اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقا -13

  .م1994

، فقه اللغة )ه430ت : أبي منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعیل( الثعالبي -14

: ط یاسین األیوبي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت: وأسرار العربیة، ضبطه

  .م2،2000

عبد :، البیان و التبین، تحقیق و شرح)ه255ت:أبو عثمان عمرو بن بحر(جاحظال -15

 .م2003) ط د(، ة لقصور الثقافة، الذخائرالم هارون، الهیئة العامالس

یاسین أیوبي :، دالئل اإلعجاز في المعاني، شرح)ه471ت :عبد القاهر(جرجانيال -16

 .م2002، )ط د(المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، 

الهیئة المصریة  جمیل عبد المجید، البدیع بین البالغة العربیة و اللسانیات النصیة، -17

 ).د ت( ، )د ط( العامة للكتاب،

محمد علي النجار دار :، الخصائص، تحقیق)ه392ت:أبو الفتح عثمان(جنيابن  -18

 ).د ت(،2:ط عة والنشر بیروت، لبنان،الهدى للطبا

حسن الغرفي، حركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، أفریقیا الشرق، الدار  -19

 .م2001، )د ط(البیضاء، المغرب، 

حلمي خلیل، الكلمة دراسة لغویة معجمیة، دار المعرفة الجامعیة للطباعة و النشر و  -20

 .م2011، 1:التوزیع، اإلسكندریة، مصر، ط

محمد صالح العثیمن، مكتبة أهل األثر، : حفني ناصف وآخرون، دروس البالغة، شرح -21

 .م2004، 1: الكویت، ط
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یة، عالم الكتب الحدیث للنشر، إربد رابح بن حوبة، في البنیة الصوتیة و اإلیقاع -22

 .م2013، 1:األردن، ط

رانیا سالم الصرایرة، صراع األنماط اللغویة، دار الشروق للنشر و التوزیع، عمان  -23

 .م2002، 1:األردن، ط

رزاق جعفر الزیر جاوي، نظریة الحقول الداللیة في كتاب المخصص البن سیده  -24
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  الرسائل والمذكرات :ثانیا
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  معلقة امرئ القيس 

ق�ف!ا! ن�ب�ك� م�ن� ذ�ك�ر�ى ح�ب�يب� و�م�ن�ز�ل� 
                                    ب�س0ق�ط� الل.و�ى ب�ي�ن�  الد+خ(ول�  ف!ح�و�م�ل� 

ف!ت(وض�ح� ف!ال�م�ق�ر�اة� ل!م� ي�ع�ف( ر�س�م(ه�ا 
                                    ل�م�ا  ن�س�ج�ت�ه�ا  م�ن�  ج�ن(وب�  و�ش�م�أ!ل� 

ت�ر�ى ب�ع�ر�  الر�آم�  ف�ي ع�ر�ص�ات�ـه�ا 
                                    وق�يع�ان�ه�ا  ك!أ!ن+ـه(  ح�ـبK   فJل�فJـل� 

ك!أ!نNي غ!د�اة!  ال�ب�ي�ن�   ي�و�م�   ت�ح�م+لJوا 
                                    ل!د�ى س�م(ر�ات�  ال�ح�يN  ن�اق�ف(  ح�ن�ظ!ل� 

و(قJوف!اR  ب�ه�ا  ص�ح�ب�ي  ع�ل!ي+  م�ط�ي+ه(م� 
                                    يقJولJون! : ل  ت�ه�ل�ك�  أ!س�ىS   و�ت�ج�م+ل� 

 Yم(ه�ر�اق!ـة   Yي   ع�ب�ـر�ة�و�إ�0ن]  ش�ف!ائ
                                    ف!ه�ل�  ع�ن�د�  ر�س�م�  د�ار�س�  م�ن�  م(ع�و+ل� 

ك!د�أ�ب�ك� م�ن�  أJمN  ال�ح(و�ي�ر�ث�  ق!ب�ل!ه�ا 
                                    و�ج�ار�ت�ها  أJمN   الر+ب�ـاب�  ب�م�أ�س�ـل� 

إ�ذ!ا  ق!ام�ت�ا  ت�ض�و+ع�  ال�س�ك(  م�ن�ه(م�ا 
                                    ن�س0يم�  الص+ب�ا  ج�اءcت�  ب�ر�ي+ا   ال�ق!ر�ن�فJل� 

 Rي  ص�ب�اب�ةNن�ف!ف!اض�ت� د(م(وع( ال�ع�ي�ن� م
                                    ع�ل!cى الن+ح�ر� ح�ت+ى ب�ل]  د�م�ع�ي�  م�ح�م�لي 

أ!ل! ر(ب+  ي�و�م�  ل!ك�  م�ن�ه(ن+  ص�ال�ح� 
                                    و�ل  س�ي+م�ا   ي�و�م�   ب�د�ار�ة�   ج(ل�ج(ـل� 

و�ي�و�م�   ع�ق!ر�ت(  ل�ل�ع�ذ!ار�ى   م�ط�يNت 
                                    ف!ي�ا  ع�ج�باR  م�ن�   كJور�ه�ا   ال�م(ت�ح�م+ل� 



ف!ظ!ل]  ال�ع�ذ!ار�ى   ي�ر�ت�م�ي�  ب�ل!ح�م�ه�ا 
                                    و�ش�ح�م�  ك!ه(د+اب�  الدNم�ق�س�   ال�م(ف!ت+ل� 

 kد�ر�  ع(ن�ي�ز�ة�و�ي�و�م� د�خ�ل�ت( ال�خ�د�ر�  خ
                                    ف!ق!ال!ت�  ل!ك�  ال�و�ي�لت(  إ�ن+ك� م(ر�ج�لي 

 Rب�ن�ا  م�ع�ا  Jو�ق!د�  م�ال!  ال�غ�ب�يط JولJت�ق
                                    ع�ق!ر�ت� ب�عيي ي�ا ام�رأ!  الق!ي�س�  ف!ان�ز�ل� 

ف!قJل�ت( ل!ه�ا س�ي�ي  وأ!ر�خ�ي  ز�م�ام�ه( 
                                    و�ل  ت(ب�ع�د�ين   م�ن�   ج�ن�اك�   ال�م(ع�ل]ل� 

ف!م�ث�ل�ك� ح(ب�ل!ى ق!د� ط!ر�ق�ت( و�م(ر�ض�ع� 
                                    ف!أ!ل�ه�ي�ت(ه�ا  ع�ن�  ذ�ي  ت�مائ�م�  م(ح�ـو�ل� 

إ�ذا ما ب�ك!ى م�ن� خ�ل�ف�ه�ا ان�ص�ر�ف!ت� ل!ه( 
                                    ب�ش�ق}  و�ت�ت  ش�قyه�ـا  ل  ي(ح�ـو+ل� 

و�ي�و�ماR على ظ!ه�ر� ال�ك!ث�يب� ت�ع�ذ]ر�ت� 
                                    ع�لي+  و�آل!ت�  ح�ل�ف!ـةR  ل   ت�ح�ل]ـل� 

أ!فاط�م�  م�ه�لR  ب�ع�ض�   هذا  الت+د�ل�ل� 
                                  و�إ�ن� كنت� قد أ!ز�مع�ت� ص�ر�مي فأ!ج�م�لي

أغ!ر+ك�   منNي  أ!ن]  ح(ب+ـك�  قات�لي 
                                    و�أ!ن+ك�  مهما  تأ�م(ري  ال�ق!ل�ب�   ي�ف�ع�ل� 

 Yن  خ�ليقة�و�إ�ن�  ت�ك( قد ساءcت�ك�  م
                                    فس(ل.ي  ثياب  من   ثياب�ـك�   ت�ن�س(ل� 

و�ما  ذ!ر�ف!ت�  ع�ي�ناك�   إ�ل  ل�ت�ض�ر�ب 
                                    ب�س�ه�م�ي�ك� ف  أ!ع�ش�ار�  ق!ل�ب�  م(ق!ت+ـل� 

و�ب�ي�ض�ة�  خ�د�ر� ل  ي(رام(  خ�بـاؤ(ها 
                                    ت�مت+ع�ت(  من  ل!ه�و�  با  غي�   م(ع�ج�ل� 

 Rإ�ل!ي�ها  و�م�ع�ش�ر�ا  Rتاو�ز�ت(  أ!ح�راسا
                                    ع�ل!ي+  ح�ر�اص�اR  ل!و�   ي(س0رKون!   م�ق�ت�لي 



إ�ذا ما الث�ر�ي+ا ف  الس+م�اء0  ت�ع�ر+ض�ت� 
                                    ت�ع�رKض�  أ!ث�ناء0   ال�و�ش�اح�   ال�م(ف!ص+ـل� 

ف!ج�ئ�ت(  وقد  ن�ض+ت�  ل�ن�و�م�  ثياب�ها 
                                    لدى  السNت�ر�   إل]   ل�ب�س�ة!   ال�م(ت�ف!ضNل� 

 Yيل!ة�فقالت� : ي�م�ي�  ال0  ما لك�  ح
                                    و�ما  إ�ن�  أ!رى ع�ن�ك�  الغ�و�اي�ة!  ت�ن�ج�لي 

خ�ر�ج�ت(  با  أ!م�ش�ي ت�ج(رK  و�راءن�ا 
                                    على  أ!ث!ر�ي�نا  ذ!ي�ـل!  م�ر�طk  م(ر�ح+ـل� 

فلم+ا  أ!ج�ز�نا ساح�ة! ال!يN  و�ان�ت�ح�ى 
                                    بنا ب�ط�ن( خ�ب�تk ذي  ح�ق!افk  ع�ق!ن�ق!ل� 

ه�ص�ر�ت( ب�ف!و�د�ي� رأ�س�ها!  ف!تماي�ل!ت� 
                                    ع�ل!ي+ هض�يم� ال�ك!ش�ح�  ر�ي+ا  ال�م(خ�ل�خ�ل� 

 kب�ي�ض�ـاء� غي(  م(فاض�ـة  Yم(ه�ف�ه�ف!ة
                                    ت�ر�ائ�ب(ها   م�ص�قJول!ـةY  كالس+ج�ن�ج�ـل� 

 kالب�ياض�   ب�ص(ف�ر�ة  �ك!ب�ك�ر�  ال�م(ق!ان�اة
                                    غ!ذ!اها  ن�م�ي(  الاء0   غي(   ال�م(ح�ل]ـل� 

ت�ص(دK  و�ت(ب�د�ي  ع�ن�  أ!س�يل�  و�ت�ت+ق�ي 
                                    بناظ�ر�ةk  من�  و�ح�ش�  و�ج�ر�ة!   م(ط�ف�ل� 

وج�يدk كج�يد� الرNئ�م� ل!ي�س�  بفاحش� 
                                    إ�ذا  هي�  ن�ص+ت�ــه(  و�ل  ب�م(ع�ط]ـل� 

و�ف!ر�ع�  ي�ز�ين( ال�م�ت�ن� أ!س�ود� فاح�ـم� 
                                    أ!ث�يثk   ك!ق�ن�و�   الن+خ�ل!ة�   ال�م(ت�ع�ث�ك�ـل 

غ!د�ائ�ر(ه(  م(س�ت�ش�ز�ر�ات�  إ�ل  الع(ـل 
                                    ت�ض�ل�  الع�ق!اص(  ف   م(ث!ن+ىS   و�م(ر�س�ل� 

وك!ش�ح� لطيفk كالديل�  م(خ�ص+ر� 
                                    و�س�اق�  كأJنبوب�  الس+ق�يN  ال�م(ذ!ل]ـل� 



وت(ض�ح�ي ف!ت�يت( ال�س�ك� فوق� فراش�ها 
                                    نؤ(وم( الضKح�ى ل ت�ن�ت�ط�ق�  ع�ن�  ت�ف!ضKل� 

و�ت�ع�طJو  بر�خ�ص�  غي�  ش�ث�ن�  كأن+ه( 
                                    أ!س�ار�يع(  ظ!ب�ي�  أو�  م�س�او�يك(  إ�س�ح�ل� 

ت(ض�يء�  الظ]لم�   بالع�ش�اء0   كأ!ن+ها 
                                    م�نار�ةJ  م(م�س�ـى  ر�اه�ـبٍ  م(ت�ب�تNـل� 

 Rيم(   ص�باب�ة�إ�ل  م�ث�ل�ها   ي�ر�ن(و  ال�ح�ل
                                    إ�ذا ما اس�ب�ك!ر+ت�  بي�  د�ر�ع�  وم�ج�و�ل� 

ت�س�ل]ت� ع�مايات( الرNج�ال� ع�ن� الصNب�ا 
                                    وليس�  فJؤ�ادي  عن  ه�و�اك 0  ب�م(ن�س�ل� 

أ!ل ر(ب+ خ�ص�م� فيك� أ!ل�و�ى  ر�د�د�ت(ه 
                                    ن�ص�يح�  على  ت�ع�ذ!اله�   غي�   م(ؤ�ت�ـل� 

و�ليل� كم�و�ج� ال�ب�ح�ر� أ!ر�خ�ى س(د(ول!ه( 
                                    ع�ل!ي+   بأ!ن�ـواع�   ال�ه(م(ـوم�   ل�ي�ب�ت�لي 

 �ف!قل�ت(  ل!ه(  ل!م+ا   ت�م�ط]ى  بص(ل�ب�ـه
                                    و�أ!ر�د�ف�  أ!ع�ج�از�اR  و�ن�ـاءc  ب�ك!ل�ك!ـل� 

أ!ل أ!يKها ال]لي�لJ الط]ويلJ  أ!ل  ان�ج�لي 
                                    بص(ب�ح�  و�م�ا ال0ص�ب�اح(  م�ن�ك� ب�أ!م�ث!ـل� 

ف!ي�ا  ل!ك� م�ن�  ل!ي�ل� كأ!ن]  ن(ج(وم�ـه( 
                                    بأ!م�ر�اس�  ك�ت+انk  إ�ل  ص(مN   ج�ن�ـد�ل� 

و�ق�ر�ب�ة�  أ!ق�و�ام�  ج�ع�ل�ت(  ع�ص�ام�ـها 
                                    على  ك!اه�ل�  منNي  ذ!لJول�   م(ر�ح+ـل 

و�و�ادk ك!ج�و�ف�  ال�ع�ي�ر�  ق!ف�ر�  قطع�ت(ه( 
                                    به�  الذ�ئ�ب(  ي�ع�و�ي  كال�خ�ل�يع�  ال�م(ع�ي+ل� 

فقJل�ت(  له(  لا  ع�و�ى : إ�ن]   ش�أ�ن�نا 
                                    قليلJ  ال�غ�ن�ى  إ�0ن�  كJن�ت�  ل!م+ا   ت�م�و+ل� 



ك�ل!نا  إ�ذا  ما  ن�ال!   ش�ي�ئاR   أ!فات�ه( 
                                    و�م�ن� ي�ح�ت�ر�ث� ح�ر�ثي وح�ر�ث!ك  ي�ه�ز�ل� 

و�ق!د�  أ!غ�ت�د�ي والط]ي�ر(  ف  و(كJن�ات�ها 
                                    ب�م(ن�ج�ر�دk   ق!ي�د�   الواب�ـد�  ه�ي�ك!ـل� 

 Rم(ق�ب�ـل�  م(د�ب�ر�  م�ع�ـا  Nف!ر�م�ك!ر}  م
                                    ك!ج(ل�م(ود� ص�خ�ر� ح�ط]ه( الس+ي�لJ م�ن� ع�ل� 

 �كJم�ي�تk ي�ز�ل� الل]ب�د( عن�  ح�ال�  م�ت�ن�ه
                                    كما  ز�ل]ت�  الص+ف�ـواء�  بال�م(ت�ن�ـزNل� 

على الذ]ب�ل�  ج�ي+اش�  ك!أ!ن]  اهتزام�ه( 
                                    إ�ذا ج�اش�  فيه�  ح�م�ي(ه(  غ!ل�ي(   م�ر�ج�ل� 

م�س�ح} إ�ذا ما الس+ابات( على الو�ن�ى 
                                    أ!ث!ر�ن!  ال�غ(بار�  بالك!د�يـد�  ال�م(ر�ك]ـل� 

 �ي(ز�ل�  ال�غ(لم�  ال�ف+  ع�ن�  ص�ه�وات�ه
                                    و�ي(ل�وي  بأ!ث!واب�  ال�ع�نيف�   ال�م(ث!ق]ـل� 

د�ر�ير�  ك!خ(ذ�ر(وف�  ال�و�ليد�  أم�ـر+ه( 
                                    ت�تاب(ـع(  ك!ف]ي�ه�  ب�خ�ي�ـطk   م(و�ص+ـل� 

 kل!ه(  أ!ي�ط!ل  ظ!ب�ي�  وس�اق!ـا ن�ع�ام�ـة
                                    و�إ�ر�خاء�  س�ر�ح�انk  و�ت�ق�ر�يب(  ت�ت�فJـل� 

ض�ل�يع�  إ�ذا  است�د�ب�ر�ت�ه(  س�د+   ف!ر�ج�ه( 
                                    ب�ض�افk فJو�ي�ق�  الcر�ض�  ليس�  بأ!ع�ز�ل� 

ك!أ!ن] على ال�م�ت�ن�ي� منه(  إ�ذا  ان�ت�ح�ى 
                                    م�د�اك�  ع�ر(وس�  أ!و�  ص�لي�ة!  ح�ن�ظ!ـل� 

 �كأن]  د�م�اءc  الاد�يـات�  ب�ن�ح�ـر�ه
                                    ع(ص�ار�ةJ  ح�ن+اٍء  ب�ش�ي�ـب�   م(ر�ج+ـل� 

ف!ع�ن+  لنا  س�ر�ب� كـأن]  ن�عاج�ـه( 
                                    ع�ذار�ى  د�وار�  ف  م(ـلٍء  م(ذ!ي+ـل� 



فأ!د�ب�ر�ن!  كال�ز�ع�  ال�م(ف!ص+ل  ب�ي�ن�ـه( 
                                    ب�ج�يد�  م(ع�مN  ف  ال�ع�ش�ية�   م(خ�ـو�ل� 

فأ!ل!ق!نـا  بالاد�يـات�   ود(ون�ـه( 
                                    ج�واح�ر(ها  ف  ص�ـر+ةk  ل   ت(ز�ي+ـل� 

 kد�اء   ب�ي�ن� ثو�ر�  و�ن�ع�ج�ـة�ف!ع�اد�ى  ع
                                    د�ر�اكاR  و�ل!م�  ي�ن�ض�ح�   ب�م�اٍء   ف!ي(غ�س�ل� 

ف!ظ!ل] طJه�اةJ الل]ح�م� من ب�ي�ن�  م(ن�ض�ج� 
                                    ص�ف�يف�  ش�و�اٍء  أ!و�  ق!د�ير�   م(ع�ج+ـل� 

و�ر(ح�ن�ا ي�ك!اد( الط]ر�ف( ي�ق�ص(ر(  د(ون�ه( 
                                    م�ت�ى  م�ا  ت�ر�ق+  ال�ع�ي�ن(  فيه�   ت�س�ف]ـل� 

ف!ب�ات�  ع�ل!ي�ه�  س�ر�ج(ـه(  و�ل�جام(ـه( 
                                    وب�ات�  ب�ع�ي�ن  قائ�ماR  غ!ي�ر�   م(ر�س�ـل� 

أ!ص�اح�  ت�ر�ى  ب�ر�قاR  أJر�يك c و�م�يض�ه( 
                                    ك!لم�ع�  ال�ي�د�ي�ن�  ف�ي   ح�0بN   م(ك!ل]ـل� 

ي(ض�يء� س�ن�اه(  أ!و�  م�ص�اب�يح(  راه�ب� 
                                    أ!م�ال!  الس+ل�يط!  بالذ�ب�ـال�  ال�م(ف!ت+ـل� 

ق!ع�د�ت( ل!ه(  و�ص(ح�ب�ت  ب�ي�ن�  ض�ار�ج� 
                                    و�ب�ي�ن�  ال�ع(ذ!ي�ب�  ب�ع�ـد�  م�ا م(ت�أ!م+لـي 

 �على  ق!ط!ن�  بالش+ي�م  أي�م�ن(  ص�و�ب�ه
                                    و�أ!ي�س�ر(ه(  على   ال�سNت�ـار�   ف!ي�ذ�ب(ـل� 

 kٍت�ي�ف!ةJح�و�ل!  ك cال�م�اء Kف!أ!ض�ح�ى ي�س(ح
                                    ي�كJبK على  الذ�ق!ان�  د�و�ح�  الك!ن�ه�ب�ل� 

 �و�م�ر+  على  ال�ق!ن£ان�  م�ن�   ن�ف!ي�ان�ـه
                                    ف!أ!ن�ز�ل!  من�ه  الع(ص�م�  من  كJل.  م�ن�ز�ل� 

 kل!م� ي�ت�ر(ك�  با  ج�ذ�ع�  ن�خ�ل!ة cو�ت�ي�م�اء
                                    و�ل  أJطJم�اR  إ�ل]  م�ش�يـد�اR  ب�ج�ن�ـد�ل� 



 �ك!أ!ن]  ث!بياR  ف�ي  ع�ران�يـن� و�ب�ل�ـه
                                    ك!ب�ي(  أJن�اس�  ف�ي  ب�ج�ـادk   م(ز�م+ـل� 

 Rد�و�ةJر�  غ�ك!أ!ن]  ذJر�ى ر�أ�س� ال�م(ج�ي�م
                                    م�ن�  الس+ي�ل�  و�الcغ�ث!اء0  ف!ل�ك!ةJ م�غ�ـز�ل� 

و�أل�ق!ى  بص�حراء0  ال�غ�بيط�  ب�عاع�ـه( 
                                    ن(ز(ول!  الي�م�ان�ي ذ�ي  الع�ي�اب� ال�م(ح�م+ل� 

 Rد�ي+ـةJـو�اء0  غ�ك!أ!ن]  م�ك!اك�ي+  ال
                                    ص(ب�ح�ن�  س(لفاR  من  ر�ح�يق�   م(ف!ل�ف!ل� 

Rي+ة�كان]  ال�سNب�اع�  ف�يه�  غ!ر�ق!ى   ع�ش
                                    ب�أ!ر�ج�ائ�ه�  ال�قJص�و�ى  أ!ن�اب�يش(   ع(ن�ص(ل� 

           ===============================        
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  :ملّخــص

تقوم هذه الدراسة على رصد االتساق المعجمي في معلقة امرئ القیس، التي تتناول       

أحداث مهمة، ومشاعر جیاشة، مستندا إلى الكشف عن وسائل االتساق المعجمي المتمثلة 

التكرار والمصاحبة المعجمیة، ویهدف هذا البحث إلى محاولة التعرف على هذه : في

مساهمتها في بناء النص، ومدى توفیق الشاعر في نسجها لیجعل منها  ومدى. الوسائل

  .أداة فاعلة في النص الشعري

 

  

Résumé : 

      Cette étude consiste à repérer cohérence lexicographe     

dans l’œuvre poétique d’Euro-el-kais , qui évoque 

d’importants événements et de sentiments affectifs.  L’étude 

se base aussi sur l’explicitation  des moyens. 

      Dans la reprise et l’accaparement explicatif . Ce travail de 

recherche a périr objectif l’identificatoire et le repérage de ces 

moyens et le degré  de  leur apport textuel, ainsi que le degré 

de réussite du poète dans sa confection afin d’ère faire un outil 

influent dans le texte poétique . 

 


