
  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
كلية اآلداب واللغات                                      وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  

قسم اللــغة العربية                                              -قسنطينة  -جامعة منتوري   
       ........   رقم التسجيل          

..........         رقم اإليداع  
 

 مـــعلقة عـــمرو بـن كــــــلثوم
 (دراســــة داللـــــیة)

  
 مـذكرة ماجـستري يف عـلم الـداللة

:الدكتور األستاذ إشراف                                   :إعــداد  
بلقاسم ليــبارير           احلاج قديدح                               
 

:جلنة املناقشة  
رئيسا     )         قسنطينة(عة منتوري ـجام أستاذة                  ن مالكـآمنة ب/د.أ  
مشرفا      )          اتنةـب(جامعة احلاج خلضر          أستاذ   بلقاسم ليبارير       / د.أ  
عضوا       )   قسنطينة( عبد القادر جامعة األمري          ح دوب       أستاذــراب/ د.أ  
ا عضو                  أم الـبواقي         جامعة   أستاذ حماضر          كوسـخلضر عي/د      

:السـنة اجلـامعية  
م2005-2004/ هـ 1425-1426  



                                

 
 

بسم اهللا الرحمن الرحیم    
 

َوَعلََّم َآَدَم اْلَأْسَماَء ُكلََّھا ُثمَّ َعَرَضُھْم َعَلى (
ِة َفـــــــَقاَل َأْنِبُئِوني ِبَأْسَماِء َھُؤَلاِء اْلَمَلاِئَك

ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َلا ِعْلَم َلَنا 
)   ِإلَّا َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِلیُم اْلَحِكیُم

                             32  -  31البقرة   
 

 
                                 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 اإلھـــــداء
 

، إلى أستاذي بعقولھم النعیم في یشقون الذین إلى
 إلى لیباریر، بلقاسم القـــــدیر األستاذ إلي المشرف

تي وقفت بجانبي مدعمة ـــــــــــــــزوجتي الكریمة ال
 ثمرة لھم أھـــدي أساتذتي وزمالئي إلى ومشجعة،

.لھم بالجمیل اعترافا جھدي  
 

  
           
 
 
 

 

                                     
 

           
 
 
 
   

 
 

 
 



 
 

  املقــدمـة
  

من أهم القضايا اللغوية قضية داللة األلفاظ يف الشعر اجلاهلي، فكثريا ما تتسم كلمات   
اللغة بالتوسع، أي أا حتمل دالالت هامشية تستمدها من اإلطار العام الذي توجد فيه املعاين، 

  .سواء أكان هذا اإلطار لغويا أو ثقافيا أو اجتماعيا
  

ضوع هذا البحث الذي جتشمت فيه الصعاب، وخضت به العباب هلذه الدواعي كان مو  
مسلحا باإلرادة والعزمية، ألن البحث يف داللة الكلمات من أدق البحوث اللغوية على 
اإلطالق، ألن الناس إذا كانوا يشتركون يف فهم الداللة املعجمية املركزية أو األساسية فإن 

 .اختالفهم واسع يف الدالالت اهلامشية
  

ا الشك فيه أن اللغة العربية من أقدم اللغات اإلنسانية ومل تزل تؤدي دورها يف حركية ومم  
اتمع، بل هي أقدمها ألا موغلة يف القدم، وحتمل زمخا هائال من املعلومات والثقافات وأمناطا 

ريبة من التقاليد والعلوم، وامتزج فيها كثري من املواقف حىت تبدو  بعض مفرداا يف عصرنا غ
مثل الكائن احلي تطرأ عليها  –كما نعلم–كل الغرابة من حيث الداللة واملفهوم، فاللغة 

  .حتوالت وختضع لقانون التطور
  

ولكن على الرغم من تلك امليزة اليت تتميز ا اللغة العربية املتمثلة يف االشتقاق واإلعراب   
حادت دالالا يف كثري من األحيان  مازالت معمرة، حتمل يف روحها بذور احلياة والتجدد، وإن

عن معانيها األصلية اليت كانت تدل عليها، فاألصل يف مفردات اللغة أن تبدأ يف بادئ األمر 
لتعرب عن احملسوسات، مث تنتقل داللة معانيها األصلية احلسية إىل املعاين الذهنية والتجريدية طبقا 

  .حلضارةلرقي احلياة العقلية، وحظ األمة من التحضر وا
 

 
 

 أ



وإذا عدنا إىل أقدم النصوص اللغوية العربية اليت وصلت إلينا املتمثلة يف الشعر اجلاهلي، وحاولنا 
دراستها دراسة داللية لوجدنا فرقا شاسعا وبونا كبريا بني تلك الدالالت القدمية والدالالت 

  .أصبحت حتملها تلك األلفاظ اليت اجلديدة
  

الذي ميثل احلـياة اجلاهلية أصدق متثيل من ) م570(بن كـلثوم فالبحث يف شعر عمرو     
احلمق والسفاهة والفخر باحلرب والدعوة إىل العصبية اجلاهلية من أهم البحوث اليت حــيث 

اجلاهلي وحياته اإلنسانية والثقافية، واملغزى من هذه احلياة عند  متكننا من معرفة أفكار اتمع
  .ت حياته تقوم على القهر والغلبة والظلم والتعديالفرد اجلاهلي، الذي كان

  
إن علم الداللة احلديث الذي فتح آفاقا واسعة لدراسة الكلمة من حيث ما تدل عليه،     

يساعدنا يف الوصول إىل مغزى استعمال عمرو بن كلثوم أللفاظ بعينها دون غريها يف معلقته، 
  .وهدفه من تكرار بعض الكلمات بدالالت خمتلفة

  
ال أزعم أين أول من تطرق إىل داللة الكلمات يف شعر عمرو بن كلثوم، بل جند من      

القدامى من تطرق إىل الداللة يف الشعر اجلاهلي، فابن النحاس حني يتحدث عن انتقال الداللة 
احلسية إىل املعاين الذهنية اردة يشري إىل شعر عمرو بن كلثوم كما يف شرحه 

  ).94ينظر الفصل الثالث من هذا البحث ص (الواردة يف املعلقة  )الكاشحني(لكلمة
  

إن هدفنا من هذه الدراسة هو الوصول إىل الدالالت املتعددة اليت حتملها كل مفردة       
معجمية باعتبار أن املعىن املعجمي ال يفي بالغرض للوصول إىل املعىن الوظيفي لكلمات املعلقة، 

  .قة لوضع معجم داليل لكلمات املعلقةوبذلك نصل إىل معىن املعل
  

مل نقتصر على منهج داليل بعينه يف هذه الدراسة، وإن كان تركيزنا منصبا على املنهج     
وإحصاء  الوصفي التارخيي واالستعانة بآلية اإلحصاء، بوصف الظواهر الداللية البارزة،

ئية مع مقارنة بعضها البعض الداللية اليت تشكل املعلقة حيث توضع يف جداول إحصا الوحدات
  الشيوع، وإيـضاح داللة شيوع بعض الوحــدات الداللية أكـثر من غـريها، من حيث
  

  ب



  . وعالقة الكلمات ببعضها البعض داخل احلقل الداليل، وداللة الكلمة من خالل السياق
  

اللة وتعميمها من وجهة نظر تارخيية تطرقنا لقضايا التطور الداليل للكلمات وانتقال الد     
  . وختصيصها

  
لقد قامت دراستنا هذه على معلقة عمرو بن كلثوم نظرا ألمهية هذه املعلقة اليت تنفرد       

واعتمادها على املبالغة  املعلقات السبع أو العشر بطابعها احلماسي واخلرايف،عــن غريها من 
هلي قبل اإلسـالم،  والطيش واالعتزاز بالـنفس حيث تصور أهم مظاهر جاهلية اجلــا

لذلك فقد حـاولت وضع كلماا يف سياقها التارخيي املعريف، وذلك بالغوص يف داللة كل كلمة 
على حدة، بعد أن توضع يف حقول داللية عامة اعتمادا على نظرية احلقول اليت أعطت الباحثني 

مث  تنقسم هذه  احلقول فرصة تصنيف الوحدات الداللية القريبة املعىن  بوضعها يف حقول داللية، 
الداللية إىل حقول داللية فرعية؛ هذه األخرية  تتفرع إىل جمموعات داللية صغرية، مث إعطاء املعىن 

للكلمة اعتمادا على املعاجم العربية القدمية، مع إبراز املعىن الوظيفي للكلمة داخل سياقها  املعجمي
ملفردة ال يضبط معناها بدقة إال بوضعها يف اعتمادا على نظرية السياق اليت تؤكد أن الكلمة ا

سياق معني، مع التركيز على السياق اللغوي، فمصاحبة الكلمة الواحدة  لكلمات أخــرى 
وقد فرقنا بني معاين . توضح معناها وتفك لنا غموضها، وحتيلنا إىل دالالت هامشية متضمنة

ايت برصد املالمح الداللية املميزة لكل وحدة الوحدات الداللية باعتمادنا على نظرية التحليل املكون
  .داللية

   
إنّ حديثنا عن السياق اللغوي ال نقصد به أننا سنلجأ إىل الداللة النحوية والصرفية      

والصوتية، بل إن جلوءنا إىل ذلك سيكون عرضا يف أثناء هذه الدراسة، بل التركيز كل التركيز 
د على املصاحبات اللغوية أو التالزم اللفظي الذي هو سيكون على السياق اللغوي الذي يعتم

ارتباط كلمة ما يف اللغة بكلمات أخرى، كما اعتنينا أيضا بسياق املوقف أو ما يعرف باملقام 
ددة، أو ما ــالذي يعتمد على القرائن احمليطة باملوقف الكالمي، حيث تندرج فيه سياقات متع

   مث مـــقارنة  -إن جاز لنا تسميته  –سياق احلياة  أو االجتماعي الثقايف، رف بالسياقـيع
  ج



الوحدة الداللية الواحدة مع الوحدات الداللية األخرى اليت تشكل اموعة الداللية، وإحصاء 
لية يف جداول آلية اإلحصاء حيث توضع الوحدات الدالبنسبة ورود كل كلمة باالستعانة 

وعالقتها  –إن وجد  –إحصائية، يكون ذلك بعد التطرق إىل معاين الكلمة وسياقها وتطورها 
 .الداللية بالكلمات األخرى يف إطار اموعة الداللية

  
إن إحصاء كلمات املعلقة اليت تكون موضوعا هلذه الدراسة مل يكن إحصاء شامال لكل   

من املفردات؛ قد تعيننا على وضع تصور حلياة اتمع اجلاهلي مفرداا ولكن كان إحصاء لعينة 
القائم على احلروب واإلغارة، والذي تتحكم فيه العصبية اجلاهلية، والوالء للقبيلة، وقد 
استبعدنا كل الكلمات اليت ال ميكن أن تشكل حقال دالليا، أو جمموعة داللية نظرا لندرا، أو 

  .ثل احلروف والظروفأا حتمل داللة حنوية فقط م
  

حيث مشلت املصادر العربية  لقد تنوعت مصادر ومراجع هذه الدراسة بتنوع فصوهلا،     
كاملعاجم مثل لسان العرب، والقاموس احمليط للفريوزآبادي وأساس البالغة للزخمشري،  القدمية

اللة األلفاظ ود) مرأمحد خمتار ع(باإلضافة إىل املراجع العربية احلديثة ككتاب علم الداللة لـ 
وعلم الداللة ) أوملان(والكتب الغربية املترمجة ككتاب دور الكلمة لـ  ،)إبـراهيم أنيس(لـ 
باعتبار علم الداللة علما حديثا وضع أسسه الغربيون، وبذلك فقد مجعت بني القدمي ) غريو(لـ

حلديثة اخلاصة واحلديث، بالرغم من الصعاب اليت واجهتين يف احلصول على بعض املراجع ا
باجلانب التطبيقي يف جمال التحليل الداليل، باإلضافة إىل صعوبة تصنيف املفاهيم داخل احلقل 
الداليل، ألن العالمة اللغوية تعكس واقعا خارجا عن اللغة، وختتلف عنها، وهو ما يعرف 

ك، فهو أنه يستحيل وضع بنية معجمية الستحالة ذل بعضهمباملرجع عند املناطقة، حيث يرى 
إن كان ممكنا يف مستويات معينة مثل األلوان، فإنه يستحيل يف األلفاظ األخرى اليت تكون كتال 

) حصان(متفككة ألن األلفاظ االعتـباطية تفوق األلفاظ املربرة نعطي مثاال على ذلك كلمة 
  أين نضعها يف حقل وسائل السفر أم يف حقل احليوان ؟

          
  د



أن نقسمه إىل أربعة فصول، فكان حمتوى الرسالة فصال نظريا، وثالثة واقتضى منا البحث      
  :تطبيقيةفصول 

  
تطرقنا يف هذا الفصل إىل مفهوم علم الداللة ونشأته، وعالقته بالعلوم األخرى، : الفصل األول 

وحماور الدرس الداليل، وأسباب حدوث التطور الداليل، وأهم األسباب املتحكمة يف هذه 
شكاله ومظاهره، وأهم النظريات الداللية كنظرية السياق واحلقول الداللية، مث الظاهرة، وأ

ختمناه باحلديث عن الداللة يف التراث العريب، مثل الداللة عند اجلاحظ، وعند األصوليني 
وأنواعها وطبيعة العالمة اللغوية، وعالقة ما جاء به علماء العربية بعلم الداللة احلديث كطبيعة 

 .للغوية والسياق وتصنيف مفردات اللغة حسب املعاين املشتركة اليت حتملهاالعالمة ا
    
يضم الفصل الثاين جمالني دالليني عامني، يشري اال الداليل العام األول إىل : الفصل الثاين 

األلفاظ الدالة على اإلنسان، جسمه، مراحل عمره وصفاته اجلسمية، وينقسم بدوره إىل ثالثة 
وقـد أحصينا ) جسم اإلنسان، الصفات اجلسمية لإلنسان، مراحل عمره(لية فرعية جماالت دال

 .  يف إطار اال الداليل العام األول عشر جمموعات داللية تتوزع على ااالت الداللية الفرعية
     

لجماعات أما اال الداليل العام الثاين  فيضم األلفاظ الدالة على القرابة وانتماء اإلنسان ل     
غري القرابية وحيتوي على جمالني دالليني فرعيني، األول تشري وحداته الداللية إىل القرابة 
والنسب، والثاين تشري وحداته الداللية إىل انتماء اإلنسان إىل اجلماعات غري القرابية، وقد 

ال الداليل العام الثاين مخس جمموعات داللية تتوزع على االني الدالليني أحصينا يف إطار ا
  .املذكورين آنفا

 
يضم الفصل الثالث األلفاظ الدالة على احلياة االجتماعية، وحيتوي على جمالني : الفصل الثالث

دالليني عامني، اال الداليل األول تشري وحداته الداللية إىل احلياة االجتماعية، ويتفرع إىل 
رعي األول يضم الوحدات الداللية الدالة على ثالثة جماالت داللية فرعية، اال الداليل الف

العالقات االجتماعية، واال الداليل الفرعي الثاين يضم الوحدات الداللية الدالة على األخالق 
  والصفات والطبقات االجتماعية، ويضم اال الداليل الفرعي الثالث الوحدات الداللية الدالة

  هـ



ا اال الداليل العام األول اخلاص باحلياة االجتماعية على احلرب، وقد أحصينا يف إطار هذ 
  .  جمموعة داللية تتوزع على ااالت الفرعية الثالثةتسع عشرة 

  
أما اال الداليل العام الثاين فتشري وحداته الداللية إىل معيشة اإلنسان، حله وترحاله،        

ليني فرعيني، اال الداليل األول تشري وحداته وطعامه وشرابه وأدواما، ويتفرع إىل جمالني دال
الداللية إىل احلل والترحال واملواد اإلنشائية، ويضم اال الداليل الفرعي الثاين الوحدات 
الداللية الدالة على الطعام والشراب وأدواما، وقد أحصينا يف إطار اال الداليل العام الثاين 

 .وعات داللية تتوزع على االني الدالليني الفرعيني بالتساوياخلاص مبعيشة اإلنسان أربع جمم
  

تطرقنا يف الفصل الرابع واألخري إىل الوحدات الداللية الدالة على الطبيعة : الفصل الرابع
ومظاهرها، ويشمل جماال دالليا عاما واحدا، يتفرع إىل جمالني دالليني فرعيني، اال الداليل 

دات الداللية الدالة على مظاهر الطبيعة اجلامدة كالسماء واألماكن الفرعي األول يضم الوح
واأللوان، أما اال الداليل الفرعي الثاين فتشري وحداته الداللية إىل مظاهر الطبيعة احلية من 
نباتات وحيوانات، وقد أحصينا يف إطار اال الداليل العام اخلاص بالطبيعة سبع جمموعات 

  .   االني الدالليني الفرعيني اخلاصني بالطبيعةداللية تتوزع على 
  

رجائي أن أكون قد وفقت يف دراسيت هذه، مـع شكري الكبري ألستاذي املشرف      
الذي مل يبخل علي بنصــائحه القيمة، وتوجيهاته املفيـدة اليت أنارت يل ) بلقاسم ليبارير(

ل إلجناز هذه الدراسة، فجزاه اهللا أحسن الثقة الكبرية ملواصلة العمطـريق البحث، وأعـطتين 
اجلزاء، وجعله دوما يف خدمة البحث العلمي، دون أن أنسى األساتذة والزمالء الذين وقفوا إىل 

  .واهللا ويل التوفيق جانيب إلمتام هذه الدراسة، وكل من أسهم يف بنائها من قريب أو بعيد
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1  
-I 1( علم الداللة مفھوم( 

يف املصطلح الغريب علم حديث ظهر بعد   Semanticsأو مصطلح السيمانتيك ،علم الداللة    
يف القرن  اللغوية احلديثة على أيدي لغويني كبار وجلوا حقل الدراسات اللغويةتطور الدراسة 

يف اللغة اإلجنليزية نقال عن املصطلح يف  Semanticsولقد أطلق هذا املصطلح ، التاسع عشر
يف أواخر القرن ) بريال(على يد اللغوي الفرنسي  الذي تطور Sèmantiqueصورته الفرنسية 

علم الصوتيات الذي ( ليقابل)) علم الداللة((العام هوفرع من علم اللغة ليعرب عن  1883–م 19
  ).صوات اللغويةيعين دراسة األ

 مذكره )3( "سيمانتيك"مأخوذ من أصل يوناين مؤنث )2( واملصطلح يف صورته الفرنسية    
لح وقد نقل هذا املصط. أي إشارة )5("سيما" ومصدره كلمة) يدل(  أي يعين )4("سيمانتيكوس"

  )6(.جنليزية وحظي بإمجاع جعله متداوال بغري لبساللغة اإل إىل
ومنهم من ،أما يف اللغة العربية فمنهم من مساه علم الداللة وبعضهم يسميه باسم املعىن      

   )7( .يطلق عليه اسم السيمانتيك نقال عن الكلمة الفرنسية أو اإلجنليزية
الداللة احلديث إىل أواخر القرن التاسع عشر حيث ويرجع الدارسون احملدثون نشأة علم      

مث . 1838عام  - كما أشرنا من قبل -)ميشال بريال  (يف مقال كتبه )سيمانتيك(ظهر مصطلح
مسائل داللية متعددة وهو  إىلتطرق فيه  دارميستيتر: بعد ذلك بسنوات قليلة تبعه كتاب لـ

م قام بريال بنشر كتاب حتت عنوان  1897ويف عام . م1887وصدر عام )8("لفاظحياة األ" كتاب
وإىل هذا األخري يعود الفضل يف االهتمام العلمي بالداللة ضمن إطار  )9()دروس يف علم الداللة(

  .اللسانيات
 ) ريتشاردز  أوجدن و( يف تطور الدرس الداليل اللسانيان االجنليزيانومن الذين أسهموا      

يف  )مالينوفسكي(كتبه  وكذلك ما .1923ذي صدر عام ال )10()معىن املعىن  (اماـيف كت
  .تعليقات على مباحث داللية ذات أمهية بالغةالكتاب نفسه من 

  
  

    ــــــــــــــــ
)1( Semantics  
)2 ( Sèmantique  
)3 ( Sèmantike    
)4( Sèmantikos  
)5( Sèma  
  6، ص1993ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  تارخيية تأصيلية، ، النظرية والتطبيق، دراسةعلم الداللة العريب فايز الداية، )6(
  11ص، م1992/ 2عامل الكتب، القاهرة، طعلم الداللة، ، علم الداللةخمتار عمر  أمحد )7(
  "Darmesteter" لـ ) La vie des mots( العنوان األصلي للكتاب هو )8(
  )Essai de Sèmantique(العنوان األصلي للكتاب هو  )9(
  "      Ogden و    Richards" لـ ) the meaning of meaning (العنوان األصلي للكتاب هو )10(

   



 
 

2  
ما كتبه  وهناك جهود متواصلة بذلت يف سبيل تطوير الدرس الداليل واستقالله من ذلـك    
 وما عمقه  1916عـام )1(وما تعرض له أيضا العامل السويسري دوسوسري 1913عام) نريوب(

وغريهم حىت ) غريو(و) غرمياس (و  )أوملان(و )فريث(مثل بعده دارسون آخرون جاءوا      
 .)2(أيامنا هذه

اللغة  أو ذلك الفرع من علم ،أو العلم الذي يدرس املعىن ،ويعرفه بعضهم أنه دراسة املعىن     
يف الرمز حىت رع الذي يدرس الشروط الواجب توفرها ـذلك الف و، أالذي يتناول نظرية املعىن

   )3( .املعىن محلعلى  يكون قادرا
وهو فرع من فروع علم اللغة الذي يهتم بدراسة  ،داللة يدرس معىن األلفاظ اللغويةفعلم ال     

 ،الشروط اليت تتوفر يف الرمز الذي حيمل املعىن باعتبار أن الرمز قد يكون لغويا أو غري لغوي
أما الرموز اللغوية فهي هذه الكلمات .  إمياءة بالرأس أوليد فمن أمثلة الرمز غري اللغوي إشارة با

  .واأللفاظ واجلمل اليت يستعملها الكائن البشري بغرض التواصل مع غريه
  
  ) 4( زالرم وقضاياعلم الداللة  - 1

والكائن واملفهوم واحلدث بعالمة قابلة  الشيءالداللة هي القضية اليت يتم من خالهلا ربط      
 ،وتقطيب احلاجب عالمة االرتباك والغضب ،فالغمامة عالمة املطر ،ألن توحي ا للمالحظة

ذا فالعالمة إ ،ىل فصيلة احليواناتإاالنتماء  عالمة )حصان(وكلمة  ،ونباح كلب عالمة غضبه
ىل االنفعال مما يؤدي إىل إوقد دعاها علماء النفس باملثري الذي يدفع بدوره اجلسد  ،ههي املنب

بذلك يكون الرمز هو ذلك املثري الذي يستدعي لنفسه نفس و) 5(.رية ملثري آخرصورة ذاك
مات رموز أن الكل: و من أجل هذا قيل ،ضورهآخر عند ح شيءاالستجابة اليت قد يستدعيها 

ا متثل شيئا غري نفسها و عرفت اللغة بأ6( ةا نظام من الرموز الصوتية العرفيأل(. 
ظ أو الكلمات اليت هي موضع علم الداللة احلديث عبارة عن رموز تكون األلفا من مثو      

فالرمز . لغوية أو أا مثريات تستدعي االستجابة اليت قد يستدعيها رمز آخر قد يكون ليس لغويا
قرر فيه احلكم بني الذي ييستدعي مفهوم ذلك البناء اخلاص بقصر العدالة ) حمكمة( اللغوي

  .امليزانيعوضه رمز غري لغوي عندما يرسم على باب احملكمة  غوي قدفهذا الرمز الل ،املتخاصمني
  أما علم الرموز فتعرفه معجم املصطلحات اللغوية بأنه الدراسة العلمية للرموز اللغوية وغري اللغوية باعتبارها

        ـــــــــــــــ
  "          دروس يف اللسانيات العامة"يف كتابه  )1(
  280-281صم، 1996/هـ1416، 1دار الفكر املعاصر، بريوت، ط، ، مبادئ اللسانياتأمحد حممد قدور )2(
 11ص علم الداللة،أمحد خمتار عمر،  )3(
  ، أو علم اإلشارات باللغة العربيةSemiology و Significs و Simioticsيطلق عليه مصطلح )4(
     15ص م،1986، 1ت، بريوت، طمنشورات عويدا علم الداللة، ترمجة أنطوان أبو زيد،جريو، ريبي) 5(
  12ص ،أمحد خمتار عمر، علم الداللة )6(
  



 
 

3 
بأنه العلم الذي يدرس الرمز بصفة عامة ويعد علم ": )دوسوسري(كما يعرفه  ،أدوات اتصال

   )1(."اللغة آخر فروعه
ين بينما املعا الداللة يعاجلبأن علم  - علم الداللة وعلم الرموز -يز بني العلمنييالتم وميكن     

يكون علم الرمز  كوبذل الرموز،بدراسة اإلشارات أو  خيتص علم الرموز أو علم اإلشارات
ويوجه جل اهتمامه إىل املبادئ العامة اليت تسري عمل علما شامال يشمـل علم الدالالت 

  . واليت على أساسها يتم تصنيف هذه التنظيماتتنظيمات الرموز 
 ،يتعلق بالداللة ى من مستويات الوصف اللغوي ويتناول كل ماأما علم الداللة فهو مستو     

  )2( .املختلفةفيبحث مثال تطور معىن الكلمة ويقارن بني احلقوق الداللية 
  
  :علم الداللة وعلم اللغةبني  -2

مادام علم اللغة علما فرعيا من فروع اللغة فهو حباجة إىل كل علوم اللغة الستبيان داللة      
فلكي حيدد الشخص معىن احلدث الكالمي البد أن يقوم . تمادا على فروع علم اللغةاأللفاظ اع

 :مبالحظات تشمل النواحي اآلتية
  : اجلانب الصويت -أ

مثلة أومن  )3( .قد يؤثر على املعىن مثل وضع صوت مكان آخر ومثل التنغيم والنربالذي       
) تنضح(باخلاء و) تنضخ( الفرق بني وضع صوت مكان آخر أن اللغويني القدماء يذكرون لنا

فتدل على تسرب ) تنضح( أما الثانية،فاألوىل تدل على فوران السائل يف قوة وعنف ،باحلاء 
تبني من املثال املذكور أن للخاء دخال يف زيادة قوة الفعل وحتديد يف ،السائل يف روية وبطء

  )4( .ن طبيعة األصوات اللغوية من الداللة يستمد طبيعته م عهذا النووبذلك يكون  ،داللته
  :الصريف اجلانبـ ب 

يكفي مثال لبيان معىن الفعل  فال ،ةالذي تؤديه صيغتها الصرفيوذلك لبيان املعىن       
بل جيب هنا أن ننظر إىل معىن  .)ج.ر.خ(بيان معناه املعجمي املتصل جبذره الثالثي) استخرج(

لف والسني والتاء نقلت فاأل ،) استفعل( لفعـل وهو مثل يف الوزن الصريف لالصيغة الصرفية املت
كقولنا  وهو إخراج الشيء ،ىل معىن آخرعندما زيدت إليه من معىن اخلروج إ) خرج(الفعل 

فلمعرفة داللة الكلمة البد من النظر إىل داللتها الصرفية وما ) استخرج عمال النفط البترول (
  . رفية كما قلنا آنفاف الصيغة الصتعنيه من دالالت ختتلف باختال

  ــــــــــــ
  14ص، السابق رجعامل )1(
 211ص م،1983/هـ1403، 2ط املبادئ واألعالم، )علم اللغة احلديث(األلسنية ميشال زكرياء،  )2(
  13، صأمحد خمتار عمر، علم الداللة )3(
  46ص م، 1991، 6ط مكتبة األجنلومصرية، القاهرة، ،إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ )4(
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  : اجلانب النحوي ج
فالتقدمي والتأخري  ،أو الوظيفة النحوية وذلك بالنظر يف موقع الكلمات املفردة داخل اجلملة     

، )لي حممداوشكر ع ،شكر حممد عليا(فهناك فرق بني قولنا  .األلفاظيف تغيري داللة له دور كبري 
معىن الفاعلية يف ة يف اجلملة األوىل إىل نقلها من معىن املفعولي) يعل(كلمة موقع ترى أن تغري أال

  ).حممد( وكذلك الشأن يف كلمة اجلملة الثانية،
  :اجلانب املعجمي -د

يعرف باملعىن املعجمي ويكون هذا املعىن األخري من خالل املعاين الصرفية اليت  وهو ما     
ن معاين املفردات ويكون ذلك من غري سياق أل )1( .اللغويةالكلمات يف املعاجم عت إزاء ـوض

وسنرى ذلك فيما بعد حني نتحدث عن دور السياق يف داللة  ،قد ترد يف سياقات خمتلفة
ميكن أن  فال ،وقد جند املعىن املعجمي دون املعىن النحوي كما يف الكلمات املفردة .األلفاظ

  .ذا جاءت مفردة خارج تركيب اجلملةإ) مساء( نقوم بإعراب كلمة
 النحوي دون املعجمي إذا رتبنا كلمات مفردة ليس هلا معىن معجمي يف مجلة وقد جند املعىن     

بل من املمكن أال يوجد  ،)القرعب شرب البنح:(الترتيب النحوي كما يف قولنا وراعينا ،ما
 الكلمات يف اجلملة للجملة معىن مع كون مفرداا حتمل معاين مفهومة وذلك إذا كانت معاين

األفكار عدمية اللون (): تشومسكي(لشأن يف اجلملة اليت ضرب ا مثاله كما هو ا،غري مترابطة
 )2( .)غضبتنام ب
  :دراسة املعىن املقامي أو االجتماعي -هـ
 ،ويكون من خالل العالقات واألحداث والظروف االجتماعية اليت تسود ساعة أداء النص     

من املفردات واجلمل ترتبط مبعاين  ألن كثريا ، صعوبة الترمجة من لغة إىل أخرىومن هنا تأيت
قد  ،يصبغ عليها دالالت إضافية جديدة اجتماعية اكتسبتها من خالل دوراا يف اتمع الذي

يف الواليات )البيت األبيض(مثل مصطلح  ،ختتلف عن داللة أي لفظ يف اتمعات األخرى
املعنية بالفضائح واألخبار  للصحافة )3(الصحافة الصفراء :ومثل تعبريات ،األمريكيةاملتحدة 

اجلانب (الوظيفي الذي يشمل  واملعىن)4(.السوءللمرأة احلسناء يف منبت " خضراء الدمن"و. املثرية
  املعىن احلريفنان معا املعىن املقايل للكلمة أو واملعىن املعجمي يكو ).والنحوي ،والصويت ،الصريف

  
  ـــــــــــــــ

 24ص، م1995عمان،  املستقبل للنشر والتوزيع، يف اللغة واألدب، دراساتإحسان خضر الديك،  )1(
  13ص علم الداللة،أمحد خمتار عمر،  )2(
 ))yellow press((ترمجة لعبارة )3(
  14ص ،أمحد خمتار عمر، علم الداللة )4(

  
 

5  



 
 

  )1( .النصأو معىن ظاهر 
السـطحي،  يل الذي ميثل املعىن وإذا أردنا أن نفهم أي نص لغوي علينا بدراسة املعىن املقا     

ا قالـت  وقدمي ،ويعطي له دالالت أخرى جديدة ،باإلضافة إىل املقام الذي يوضح مفهوم النص
وكلما كان وصف املقام أكثر تفصيال كان املعلم الـداليل الـذي   ( .)لكل مقام مقال( :العرب

رات النص واضحة مبا نريد الوصول إليه أكثر وضوحا يف النهاية، حني تصبح كل عبارة من عبا
  )2( ).جيليها من القرائن احلالية التارخيية والقرائن املقالية اليت يف وصف املقام

فاللغة نتاج اتمع الذي ينقلها بني  ،ويقوم العنصر االجتماعي بدور بارز يف إيضاح املعىن     
يشعــروا وتتكون لديهم مهارات كالمية دون أن  ،أفراده عن طريق التلقي واملشافهة

 ،مي يفهم لغته ويتحدث ا بطالقةفاأل ،أو الصريف كما يشعر النحوي خبصائصها حني يؤدوا
فنحن مثال  ،تذوقيا أو نه عاجز عن حتليلها حتليال حنويا  أو لغوياولك ،ويدرك معانيها ودالالا

ي الذي يتمىن يف موقف طبيعي نؤدي حتية الصباح وهو املعىن القاموس) صباح اخلري:( حني نقول
صباح : (ولكن حني يقول الرئيس ملرؤوسه املتأخر على الدوام ،فيه القائل صباحا خريا للسامع

 ،بناء اللغة يتعارفون على اللغةوهذا دليل على أن أ ،أو يعنفه،يلومهأو  ،فإنه ينتقده) اخلري
  .)3(وبذلك يكون العنصر االجتماعي مهما يف فهم املعىن ،ويدركون معانيها

، والناس يف أحواهلم خيتلفون يف سعيهم جللب الرزق ،وما دام اإلنسان يعيش يف جمتمع     
  الثقافية خاصة يف إطار بيئته االجتمـاعية وفلكل فرد جتربة  ،لذلك خيتلفون يف فكرهم وخربام

فاملطر لدى الفالح  ،يزةومن خالل هذه التجارب الفردية تصبح لأللفاظ دالالت متم ،واملهنية
الذي ال يأكل (وداللة اللحم لدى الرجل النبايت  ،ف يف داللته عن املطر لدى املوظفتلخي

والرجل النبايت  ،املوظف يعرفان املطرمع أن الفالح و ،غري داللته لدى من به قرم للحم) اللحم
املشترك من الداللة بني الناس هو الذي يسجله اللغوي يف  فالقدر )4(والعادي يعرفان اللحم

ركزية واضحة يف أذهان مجيع وقد تكون هذه الداللة امل ،سمى بالداللة املركزيةوي ،مهمعج
ليت حتدث كن أن تشبه الداللة تلك الدوائر اومي( .البعضوقد تكون مبهمة يف أذهان  ،الناس

م يقع فه ،ة لأللفاظفما يتكون منها أوال يعد مبثابة الداللة املركزي ،عقب إلقاء حجر يف املاء
مث تتسع  ،وانب الدائرة أو على حدود حميطهاوبعضهم يف ج ،الناس منها يف نقطة املركزبعض 

ن املعاين ال يشاركهم فيها وقد تضمنت ظالال م ،تلك الدوائر وتصبح يف أذهان الناس
    ـــــــــــــ   )5(.)غريهم

  24، صإحسان خضر الديك، دراسات يف اللغة واألدب )1(
  346ص م،1973، اهليئة املصرية للكتاب، عربية معناها ومبناهااللغة ال ،متام حسان )2(
          52ص  ،م1989 ،هـ1409دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، علم الداللة واملعجم العريب،  عبد القادر أبو شريفة، )3(
58ص ،املرجع نفسه)4(  
  108ص ،داللة األلفاظإبراهيم أنيس، ) 5(
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تتضح يف ذهن الطفل وتبقى حمافظة على تلك الداللـة مـن   ) شجرة(مة فالداللة املركزية لكل
ه دون زيـادة يف داللتـها   وتظل واضحة الداللة يف الذهن طوال حيات ،من حياته السنني األوىل

 -) كاحلزن أو الغضـب ( واالنفعاالت ،ن الكلمات اليت تعرب على العواطفوباملقابل أ ،املركزية
مث تسـتقر علـى     ،وتأخذ وضعا غري الذي تأخذه يف شبابنا ،ية معناتتطور داللتها املركز -مثال

  .حال معينة لشيخوختنا
تصاحب الداللة املركزية عنـد النطـق بـأي     اليتوتكون الداللة اهلامشية يف تلك الظالل      
مـن   شيءيف نفوسنا أي  تثري وال ،ما نسمعها ندرك داللتها املركزيةعند) سجن(فكلمة .كلمة

إىل داللتـها   فباإلضـافة أما عند شخص عاىن ويالت السجون وذاق مراراا  ،اهلامشيةدالالا 
رمان والعبوديـة  وتوحي إليه بدالالت هامشية كاحل ،تثري يف نفسه أشياء ،املركزية املفهومة لديه

   .واملرارة والعذاب
ـ  ،وأصحاب األمزجة املرحة يسمعون لفظ املوت فال يفزعهم(      ائم جيفـل  يف حني أن املتش
من أجل هذا  .بشعةيتصور مالك املوت مقبال عليه يف صورة  دفرائسه، وق دمساعه، وترتعلدى 

  )1( ).أسالفهماختلفت الدالالت اهلامشية باختالف جتارب الناس وأمزجتهم وما ورثوه من 
  
   :خرىعلم الداللة والعلوم األ-3

فـروع   أخر منأكثر من ارتباطه بأي فرع رمبا كان ارتباط علم الداللة بالفلسفة واملنطق (     
وما  ،إنك ال تستطيع أن تقول مىت تبدأ الفلسفة وينتهي السيمانتيك( :، حىت قال بعضهماملعرفة

  )2( ).أو السيمانتك داخل الفلسفة  ،تيكإذا كان جيب اعتبار الفلسفة داخل السيمان
الذين خاضوا يف  ،على يد اليونانينيوتعود نشأة بوادر الداللة املرتبطة بالفلسفة واملنطق      

 أن ومعىن هذا ،تعرضهم لدالالت اللغة اليونانية حني ؛لداللية املتعلقة باجلانب اللغوياملسائل ا
عن الفرق ) سطوأر(قد حتدث ف .التفكري اإلنساين ومواكبة لتطورهالدراسة الداللية قدمية قدم 

) أرسطو( زلتصور املوجود يف العقل املفكر، وميا وذكر أن املعىن متطابق مع ،بني الصوت واملعىن
  :أموربني ثالثة 

  األشياء يف العامل اخلارجي  -أ
  املعاين= التصورات  -ب
  .الرموز أو الكلمات= األصوات  -ج

  والكالم املوجود يف العقل األساس ملعظم نظريات املعىن  ،وكان متييزه بني الكالم اخلارجي     
  ـــــــــــ

   108ص  ،السابق املرجع )1(
  15ص، علم الداللةأمحد خمتار عمر،  )2(
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علم النفس هو اآلخر يشترك يف دراسته مـع  لذلك ف )1( .يف العامل الغريب خالل العصور الوسطى
اهـتم النفسـانيون    لـذا  ،يقوم مبعاجلة اجلانب الذايت للغـة حيث أن علم النفس  ،علم الداللة

كيـف خيتلـف النـاس    دية فقد طوروا وسائل ليعرفوا  ا فرومبا أن اإلدراك ظاهرة  ،باإلدراك
نفس بكيفية اكتساب اللغـة  كما يهتم علم ال.يد مالحمها الدالليةبإدراكهم للكلمات أو يف حتد

  .تعرقل منو اللغة لدى اإلنسان أو الطفل ألا ختضع لعوامل نفسية تساعد أو ،وتعلمها
احلقائق الفيزيائية والفيزيولوجية ألنه يوجـه جـل   فالدرس الداليل ال يستغين عن كثري من     

وتتبع ما حتدثـه   ،ويف أعضاء النطق بالنسبة للمتكلم ،ملركبة يف الفماهتمامه للعمليات العضوية ا
اتيك يالسـيم ( :القضية كلها يف قوله )ليش(ويلخص . زازات هوائية تلتقطها أذن السامعمن اهت

وإن اختلفـت   ،ل الفلسفة وعلم النفس وعلم اللغـة اهج مثو املن نقطة التقاء ألنواع من التفكري
  )2( ).اهتمامات الكل الختالف نقطة البداية

وهذا التداخل بني علم الداللة والعلوم األخرى هو الذي جعل هذا العلم مل حيدد هويته      
اليت له قواعده الواضحة وأهدافه  ،مترددا يف أخذ مساره كفرع من فروع اللغة ومازال ،بوضوح

دراسة كتب الداللة احلالية تربهن على أنه مل يصبح بعد ف(. إليهايريد أو يتوخى أن يصل 
  )3( .)لتركيبة مل تبلغ سن الرشد العلميفالداللة خالفا للصومتية وا ،واضحا متاما

سبب تعثر الدراسات الداللية والصعوبات الـيت تالقيهـا إىل الطبيعـة    ) آن إينو(ويرجع      
فمعظـم  (فهي حسب رأيه غري قابلـة للمالحظـة    ،كما يقول ةالالماديأو  ،للمعاين التجريدية

إال  كوال تدر ،اوال نقيسهنستطيع أن نراها  الصعوبات تأيت من الطبيعة الالمادية للمعاين اليت ال
  )4( ).بعد من متييزها من احلس الداخلي اليت مل يتمكن ،من خالل املعاجلة الداخلية

 ،نيات لسبب عدم قابليتها للمالحظةالبعض إقصاء االعتبارات الداللية من اللساوقد حاول      
ورغم  ،إقصاء االعتبارات الداللية من اللسانيات للسبب الذي ذكرناه آنفا )bloch(اقترح  لذا

متأثرون مبا كتبه - عبثا-والذين حياولون  ،االستغناء عن الداللة بصورة تامةذلك مل يفلح أحد يف 
حيث الحظ أن السريورات النفسية غري قابلة  ،)اللغة( يف كتابه 1933سنة ) دو بلومفيلدليونار(

  )5( .بعني االعتبارفرفض أن يأخذها  ،ظةللمالح
   اده منـبذلك إبعكن يقصد ـعندما هاجم املعىن مل ي) بلومفيلد(در اإلشارة هنا أن ـوجت     

  ــــــــــــــــــ
  17ص السابق،املرجع ) 1(
  16ص السابق،املرجع  )2(
  119ص م،1994سلسلة فكرنا املعاصر، منشورات سعيدان، تونس،  الطبيب البكوش،عربه  مفاتيح األلسنية،جورج مونان،  )3(
، 1، دمشق،طدار السؤال للطباعة والنشر ،أوديت بتيت وخليل أمحد ترمجة ،مراهنات دراسة الدالالت اللغويةو، تآن إي )4(

  33ص م،1980هـ، 1401
بالبحث والبيلوغرافيا جملة نصف سنوية(دراسات مغاربيةإيريك بو ليسنس، الفعل السيميائي والتواصل، ترمجة جواد بنيس ، ) 5(

  38ص ،مؤسسة آل سعود للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية، الدار البيضاء، املغرب،)م2000( 11العدد ،)املغاربية
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بل  الحظاته أن السريورات الذهنية ال تضيف شيئا إىل النقاشبل أكد فقط مب ،اللغويةالدراسات 
، فكل ورات النفسية إال من خالل اللغةومع ذلك فإنه ليس صحيحا أننا ال نعرف السري .تعتمه

  . ، يضاف إليها سلوك الفرد بأمجعه الوسائل السيميائية األخرى تعرفنا بذلك أيضا
ذا منصفا حني نسب إىل بلومفيلد استبعاده وبسن إمل يكن ر( :على ذلك بقوله )فاولر(وتعليق  

يصف  إن بلومفيلد مل يقل أن اللغوي جيب أال ،خارج اال احلقيقي لعلم اللغة باعتباره ،املعىن
ستخدام املعىن يف كما أنه أبدى تعاطفه يف ا...مل يهمل اإلشارة إىل املعىن وكذلك  ،املعىن

قدم لدراسة املعىن  مل يكن ضد املعىن حيث) مفيلد بلو( ومما يدل على أن،)1( )التحليل الصريف
  .أو نظرية تسمى بالنظرية السلوكية ،منهجا 

فإن علم الداللة  ،ومشكلة الداللة وارتباطها بعلوم أخرى ،ورغم كل ما قيل عن املعىن     
ومن  ،احلديث يشكل قطيعة معرفية مع كل النشاط السابق  اخلاص مبعاين النصوص ومضموا

ولكنه يتصل  - منطلقه األساس  - جهة ثانية يشكل جماال معرفيا حيويا خيتص باإلنتاج األديب 
مؤلفا بذلك حيزا ديناميكيا تتفاعل لديه مجلة من  ،اللغوي أيضا بكل أمناط التعبري اللغوي وغري

  )2( .امليادين املعرفية والعملية جتد معظمها فيه مركز إخصاب وجتديد وفعالية ودافع منو وتقدم
وسعوا  ،لة من ااالت اخلارجة عن اللغةاللسانيون احملدثون إىل ختليص علم الدال دعاوقد      

ماعدا ذلك الختصاصات علمية  وتركوا ،إىل حتديد حماور الدرس الداليل يف نطاق اللسانيات
  .أخرى

  
  :الدرس الداليل حماور- 4
واحلقول الداللية والسياق وأنواع املعىن ويتضمن هذا احملور دراسة املعىن  :الداللةحمور  - أ

  .وحتليله
األضداد والفروق وتدرج الداللة ويتضمن الترادف واالشتراك و :الداللية تحمور العالقا - ب

واالقتراض اللغوي وغري ذلك من  ،كما يتضمن بىن األلفاظ وحركية الثروة اللفظية اومساحته
  .املسائل

أسبابه الداخلية واخلارجية وسبل التغيري  ،التغيري الداليلويتضمن  :حمور التغري الداليل -ج 
  )3( .له اتصال وثيق باملعىن وتبديالته مما ،إضافة إىل حبث ااز واالستعارة ،وأشكاله وجماالته

  

  
 ـــــــــــــــ

  27ص ،أمحد خمتار عمر، علم الداللة )1(

  17ص، 1991، 1داب، بريوت، طسامي سويدان، يف داللية القصص وشعرية السرد، دار اآل )2(
  284مبادئ اللسانيات، صأمحد حممد قدور،  )3(
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-II التطور اللغوي(أسباب تغري املعىن:(  
 ،األلفاظ حاملة للمعاين املتعددة اليت اتفق عليها أفراد اتمع فيما بينهم للتواصل والتخاطب     

فإا ختضع حتما للتطور  ،ف والغاياتهدااألر يف جمتمع متعدد املشارب وومادامت األلفاظ تدو
فرياها الناس مـن   ،ذلك أن األلفاظ مل حتبس يف خزائن من الزجاج أو البلور(احلاصل يف اتمع 

ولو أا كانت كذلك لبقيت على حاهلا جيال  ، يكتفون بتلك الرؤية العابرةوراء تلك اخلزائن مث
كمـا  حيـام   يفوليتبادلوا ا  ،ا الناسولكنها وجدت ليتداوهل ،بعد جيل دون تغري أو حتول

ن دالالا خاضـعة  فإ ت هذه األلفاظ موجودة يف اتمعوما دام )1( .)بالعملة والسلع نيتبادلو
فمـن األسـباب    ،ةوغري املقصودوهلذا التطور أسباب معينة منها املقصودة  ،للتطور والتحول

   .ة إىل ألفاظ جديدةملقصودة احلاجوغري ا ، اللغوياملقصودة االستعمال 
  
  :االستعمال اللغوي-1

 ،سبق لنا وأن قلنا أن األلفاظ وجدت ليتعامل ا الناس يف حيام اليومية فهم يتعارفون ا      
واخلاضعة لقوانني خاصة قد تـتغري بـتغري    ،ويتواصلون بينهم عن طريق هذه األلفاظ املستعملة

كما  ، يف مناحي احلياة يؤدي إىل تبدل داللة األلفاظوهذا التغري ،النشاط اإلنساين واالجتماعي
ومادامت أذهان الناس ختتلف و تتبـاين   ،أن تبادل األلفاظ بني الناس يكون عن طريق األذهان

فما بالك بني  ،واألسرة الواحدة يف التجربة والذكاء بني أفراد اجليل الواحد والبيئة الواحدة بل 
هلـذا التغـيري    تتغري دالالا تبعـا  ،جيل إىلاملتنقلة من جيل ولذلك فإن األلفاظ  ،عدة أجيال
  :وميكن تلخيص عناصر عامل االستعمال اللغوي يف النقاط اآلتية ،االجتماعي

  :الفهمسوء -أ
تلك جتربة قد مير ا كل واحد منا عندما يسمع اللفظ ألول مرة فيسيء فهمه ويـوحي إىل       

 ونلحظ هذه الظـاهرة يف تعلـم   ،صلة إىل ما يف ذهن املتكلممتت ب تكاد ال ،ذهنه داللة غريبة
فتسمع أنت ) الثورة(ومن مثال ذلك أن تسمع شخصا يقول  ،األطفال للغة يف مراحلهم األوىل

لك الفرصـة لتصـحيح   مث ال تتاح  ،)الثروة (تأخذها على أا فهمها و فتسيء) الثورة(كلمة 
   )2( .تلك الداللة اجلديدةوذا يبقى اللفظ يف ذهنك مرتبطا ب ،خطئك

بون ألم يغلِّ ،سوء الفهم بسبب ويعد األطفال أحد األمثلة البارزة لالحنراف اللغوي     
اإلطار ويف هذا ) 3("قادوم" لفظفقد يطلق الطفل مثال على الفأس واملطرقة  ،الشكل على الوظيفة

  اجلناسي شتقاقي واالشتقاقالذي يسمى أيضا باخلطأ اال ينشري إىل نوع من االشتقاق العلم
  ــــــــــــــــــــ

  134داللة األلفاظ، ص إبراهيم أ نيس،  )1(
هــ،   1403، 1دراسة يف منو الثروة اللغوية، دار األنـدلس، بـريوت، ط  ، أمحد عبد الرمحن محاد، عوامل التطور اللغوي )2(

  .117صم، 1983
  .241 ، صعلم الداللةأمحد خمتار عمر،   )3(
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فهو غموض يعتري ذهن اإلنسان ذي الثقافة احملدودة  ،العدوى اللغوية أشكال شكل منهو و
أي أنه يشتق  ،فيجعله يربط الكلمة املبهمة بأخرى ذات أصول وأشكال ومهية غري صحيحة

عترب وي .)1(فيدفع ذلك إىل تغيري املعىن وحتول الداللة ،صلة جذرية حقيقية بينهما لفظا من آخر ال
ويسمى أيضا  ،ألن انتقال الداللة يتم دون قصد أو تعمد ،شعوريةمن العوامل الال هذا العامل

 فنسيءألننا عندما نسمع الكلمة ألول مرة نعطي هلا سياقا خاطئا مظلال  ،بالسياق املضلل
  . )2(مها ـفه

ألـا  ) خبل مدقع( أنه مسع أحد املذيعات تصف البخل بأنه) رمضان عبد التواب( ويذكر      
وهو معىن الزم للمعىن األصـلي   ،)ملعىن الفقر الشديد(مع هذا الوصف دائما مع كلمة الفقر تس

ومن يدري لعلـها   ،ميكن أن يالزم كلمة أخرى وال ،وال ميكن أن يالزم الفقر الشديد ،للكلمة
وهذا من وهم السياق الذي تدور فيه  ،)مرض مدقع( :تصف املرض الشديد قياسا على هذا بأنه

طريق سوء الفهم  نالداللة عكما أننا جند انتقال  ،وهذه التجربة قد مير ا أي إنسان )3( .الكلمة
حيث االنعزال بني أفـراد جيـل الصـغار     ،أو السياق املضلل منتشرا بكثرة يف البيئات البدائية

ـ  وقد تبقى الداللة ،كما تسود تلك الداللة اجلديدة. روالكبا ة القدمية جنبا إىل جنب مع الدالل
 يف حني تؤكد لنا املعاجم العربية أن كلمة ،اللفظييعرف يف اللغة باملشترك  اجلديدة فيحدث ما

نستطيع أن جند تفسريا معقوال هلـذا   فال ،الزكاموتعين أيضا ،تعين الكوكب املعروف ) األرض(
  )4( .الدالليةاالشتراك اللفظي إال بااللتجاء إىل تلك الطفرة 

  :بلى األلفاظ -ب 
فكثرة االستعمال تؤدي باللفظ إىل أن يفقد صورته  ،العنصر الثاين لالستعمال اللغوي وهو     

ويصـبح   ،ويصادف أن يشبه لفظا آخر يف صورته فتختلط الداللتان ،األوىل من الناحية الصوتية
إىل حرف منـاظر  ) السغب(فتطور السني يف كلمة  ،للفظ معنيان أو ما يعرف باملشترك اللفظي

ملخرج واهلمس كالتاء ينتج لنا صورة جديدة للكلمة متاثل كلمة أخرى موجـودة فعـال   هلا يف ا
فيصبح  ،عن هذا التطور الصويت تطور داليلوينتج  ،)التغب(وهي كلمة ) الدرن والوسخ(وتعين 

  . )5(للفظ الواحد أكثر من داللة
  

  ــــــــــــ
  239 ، صعلم الداللة العريبفايز الداية،  )1(
  189صم، 1990هـ، 1410 ،2، مكتبة اخلاجني، القاهرة، طاللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ،التطورعبد التواب  رمضان )2(
  .190ص ،املرجع نفسه )3(
  .136، صإبراهيم أنيس، داللة األلفاظ )4(
  .138ص  ،املرجع نفسه) 5(
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  :االبتذال أو االحنطاط -جـ 
 ،منها السياسـي  ،ب بعض األلفاظ ألسباب كثريةوجند ابتذال الكلمات أو احنطاطها يصي     

لناحيـة  ال بعض األلفاظ تلك اليت تتصـل با أوضح األسباب يف ابتذو. والعاطفي ،واالجتماعي
كانت تعين يف الدولـة  ) احلاجب(وحيدثنا مثال بعض الباحثني أن كلمة  )1( .العاطفية والنفسية

علق كما أن بعض األلفاظ تت ،وف عندنا اآلنمث صارت على النحو املأل،األندلسية رئيس الوزراء 
ن أكثر حشمة يلبث الناس أن يغريوا تلك األلفاظ بكلمات أخرى تكو فال ،مبعاين قذرة أو حمرمة
  .من الكلمات املندثرة

واأللفاظ املعـربة عـن    ،ويتعلق األمر هنا بالكلمات أو األلفاظ اليت تعرب عن احلياة اجلنسية     
وقد تبقى هذه األلفاظ مدة من الزمن مث يكرهها الناس ويتقززون مـن   ،جسالقذارة ومواطن الن

فيقومون بطريقة غري شعورية بتجنبها  ،مساعها بعدما يشعرون أا صارت مبتذلة ومنحطة الداللة
ومن بني األلفاظ اليت نسـتبني منـها الضـعف    . أو اإلحياء إليها بكلمات أكثر تعمية وغموضا

مل تكن تعـين يف  ) اهلالك(فكلمة  ،ل باملوت واألمراض أو العامل اخلارجياإلنساين تلك اليت تتص
 ،ظ ذه الداللة يف اللغـة العربيـة  وال تزال حتتف ،االشتقاق السامي القدمي سوى جمرد الذهاب

جند استعماالت أخرى بديلة للفظ  وهلذا ،)املوت( ولكنها يف العربية تطورت وحلت حملها كلمة
إىل غري ذلك من األلفـاظ  ) انتقل إىل الرفيق األعلى ،توىف ،فاضت روحه( :مثل ،املوت الصريح

   )2( .اليت تكون أقل شيوعا وأقل إثارة يف النفوس
اليت تصاحب الكـائن البشـري،   ويرتبط عنصر االبتذال عادة باملشاعر العاطفية والنفسية      

ولكنه  ،يؤدي إىل تغيري املعىن ال )الالمساس(أن ) داللة علم ال(أمحد خمتار عمر يف كتابه ويؤكد 
سقناه عـن تبـدل    ما أشرنا من قبل يف املثال الذيـك–قدمي وجديد  ،لمصطلح معنينيجيعل ل

فكأن الالمساس يؤدي إىل التحايل  -الذهاب إىل املوت اللغة العربية من يف  ،معىن كلمة اهلالك
لفاظ تكون أقل حدة من حيث الداللة انتقاء أ أو ما يسـمى بالتلطف يف ،يف تغيري داللة األلفاظ

وهذا التلطف  ،واستحضارها يف ذاكرتهمن ذكرها  اإلنسانيستحي أو خياف  للتعبري عن مفاهيم
 وهو.وتكون أكثر قبوال  ،منها داللة  هو يف حقيقته إبدال كلمة حادة الداللة بكلمة أخرى أقل

  )3( .من األسباب اليت تؤدي إىل تغيري املعىن
  :اازي االنتقال-د

واهلدف من هذا االنتقال اازي هو  ،دون قصد -عادة-يتم انتقال الداللة عن طريق ااز      
  بح للفظ ـوقد حيدث أن يص )عني اإلبرةالكرسي، رجل (ومن أمثلة ذلك . سد فجوة معجمية

  ـــــــــــــ
  118، صأمحد عبد الرمحن محاد، عوامل التطور اللغوي )1(
  143، صأنيس، داللة األلفاظإبراهيم  )2(
  240صأمحد خمتار عمر، علم الداللة،  )3(
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وعند ذلك . يشيع املعىن اازي ويطغى على االستعمال احلقيقي للفظ دمعنيان أو أكثر، وق
 وينسى الناس املعىن احلقيقي لذلك اللفظ، ،يقةيؤدي هذا الطغيان إىل أن يصري املعىن اازي حق

وأن اللفظ الذي ل عن طريق ااز خيطر ببال أحد منهم أن املعىن املتداول لديهم انتق وال
  .يتحدثون به كان يدل داللة أخرى ختتلف عن الداللة الشائعة عندهم

والثانيـة   ،ي األصليةاألوىل وه ،يف هذا اال عن داللتني للغة)ـه790(ويتحدث الشاطيب     
حيث مساهـا   ،وهي الداللة الثانية ،بارات مقيدة دالة على معان خادمةمن جهة كوا ألفاظا وع

   )1( .أما الثانية فهي اليت خيتص ا لسان العرب ،فاألوىل سهلة يسرية ال تفاضل فيها ،التابعةب
تبار أن االستعارة منافية للصدق وبغض النظر أن ااز قد هوجم من قبل العلم التجرييب باع     

حىت أصبحت االستعارة والوسائل البالغية األخرى موضـوعا لـالزدراء يف الفكـر     واملنطق،
إـا   ،فهي تضلل الناس بطابعها العـاطفي  ،مثال اعترب االستعارات منافية للعقل )فهوبز(.الغريب

الذي يعـد   -)لوك(كذلك . رامسراب واالحتجاج بواسطتها هو مبثابة التيه والفتنة وعدم االحت
يشري إىل نفس االزدراء للغة اازية بكوـا أداة بالغيـة تعـادي     - استمرارا للتقليد التجرييب

 )2(. الصدق
إال أن الواقع  ،على االستعارة واألساليب اازية م اهلجوم العنيف من قبل التجريبينيورغ     

فمن املعلوم أن احلياة اإلنسانية  ،اللغوية منو الثروة اللغوي يؤكد أن ااز يؤدي دورا كبريا يف
ففي كل حني تظهر اختراعات واكتشافات وحاجات يف حياة  ،تتطور من عصر إىل آخر

ن يضع لكل مفهوم ومادامت اللغة تابعة لإلنسان وخاضعة لتحوالته فهو مضطر بأ ،اإلنسان
مل يلتجئ إىل ااز لنقل  إذاباآلالف  تعد اليتى له بكل هذه املفردات فأن ،جديد امسا جديدا

 ،قد أدى دوره البارز اازفالواقع اإلنساين واللغوي يشري إىل أن  .؟الدالالت من لفظ آلخر
فلو اكتفى اإلنسان بالدالالت احلقيقية .ومازال يؤديه يف خدمة احلياة الثقافية والعلمية لإلنسان 

ويؤكد  ،أن تعرب عن كل هذه املفاهيم اجلديدة وملا استطاعت ،فقط لضاقت األلفاظ وانكمشت
 ،أصال للداللة احلسية وضعت ،على أن األلفاظ اليت تدل على دالالت معنوية) جورجي زيدان(

  .مث محلت هذه األلفاظ على ااز لتشابه يف الصور الذهنية 
احلسية واملعنوية مما يستعمل للداللة  - والسيما األفعال-ففي اللغة قسم عظيم من األلفاظ (     

أو  ،مبعىن قطعه) فصل زيد الشيء(حنو  قد نقصد الداللة احلسية) فصل: (على السواء مثل قولنا 
فال خيلو أن ) أي فطم فصل املولود عن الرضاعة،( أو )فصل احلاكم اخلصومات(وية حنو املعن

  بأن : (ردف قائالمث ي ،)ة حقيقية، واألخـرى فرعية جمازيةليـتكون إحدى هاتني الداللتني أص
  ـــــــــــ

  .31ص م، 1996هـ، 1406دار النهضة العربية، بريوت،  رس اللغوي،ااز وأثره يف الدحممد بدري عبد اجلليل،  )1(
دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب،  ،، ترمجة عبد ايد جحفةاليت حنيا ا اتاالستعارجورج اليكوف، مارك جونسن،  )2(

  .185صم، 1969، 1ط
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ألن احملسوسـات   ،محلت جمازا لتشابه يف الصور الذهنية هي األصل، واملعنوية هي الفرعاحلسية 
  )1() أول ما تلفت انتباه اإلنسان

  

  :أمثلة عن االنتقال اازي
التأثري اخلتم وهو : اخلليقة اليت جبل عليها اإلنسان والطبع: الطبع والطبيعة :يف اللسان)ط ب ع (
ـ فال يعي وغطـى  " ختم"أي " طبع اهللا على قلوب الكافرين" :يقال ،الطني وحنوه يف  قوال يوف

لطبع الصدق يكثـر علـى   وأصل ا ،دناسوأما طبع القلب بتحريك الباء فهو تلطيخه باأل ،خبري
: وإن فالنا لطمع طبعطبع اهللا على قلب الكافر : ومن ااز :ويف أساس البالغة ،السيف وغريه

  :إىل طبع وقال املغرية ابن حبناء ورب طمع يهدي ،القدنس األخ
وهو مطبوع  ،خيفس ــعبها طَابن ولكــن            قٍدص مأُ - بسنت نيح- كموأُ  

وهو  ،الطبع والطبيعة والطباع والطبائعوهو كرمي  ،رم وقد طبع على األخالق احملمودةعلى الك
  .ه طبائع الفصاحةذا وهذا كالم عليمتطبع بك

الدنس  وأصله مـن الوسـخ و   : وبالتحريك ،اخلتم :الطبع بالسكون :ومن اللسان أيضا     
   )2( .مث استعري فيما يشبه ذلك من األوزار واآلثام وغريها من املقابح ،الدنس يغشيان السيف

ملاء أي استنبطناه اوأنبطنا  ،إذا حفرت املاء الذي ينبط من قعر البئر :النبط :يف اللسان) ن ب ط(
وأصله ،يستخرجونه :معىن يستنبطون يف اللغة :االستخراج قال الزجاج :واالستنباط .وانتهينا إليه

  . وهو املاء الذي خيرج من البئر أول ما حتفر :من النبط
شـيه يف  أي يظهره ويف "من غدا من بيته ينبط علما فرشت له املالئكة أجنحتها :"ويف احلديث

   )3( .نبط املاء ينبط أي نبع :من وأصله ،الناس

  :احلاجــة إىل ألفاظ جديدة 2
فاحلاجـة أم  . تعد احلاجة إىل ألفاظ جديدة العامل الثاين لتطور الداللة، وتغري معىن األلفاظ     

ويف  ،ستمر سواء يف سلوكه أو يف عاداتـه فاتمع اإلنساين يف تطور م-كما يقال -االختراع 
، وهذا التغيري يف حياة الشعوب يؤدي إىل حاجة اإلنسان إىل ألفاظ جديدة هتشافاته واختراعاتاك

 -عـادة  -ىل نقل املعىن معتمدا على ااز، وحيدث هذا ليعرب ا عن املفاهيم املستحدثة فيلجأ إ
، وقد يقوم ذه املهمة األشخاص املوهوبون،كالعلماء والشعراء واألدباء ،كما عن قصد وتعمد

  .اهليئات واامع اللغويةقد تقوم ا 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .127صم، 1982، 2، مراجعة وتعليق مراد كامل، دار احلداثة، بريوت، طالفلسفة اللغوية واأللفاظ العربيةجورجي زيدان،  )1(

  .226ص ،فايز الداية، علم الداللة العريب )2(
  .22ص، املرجع نفسه )3(
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وأساليب  وأغراضهم،ووفقا لذلك تتغري حاجات الناس  مستمر،وأساليبها يف تغري فأمناط احلياة ( 
كما قـد  ...فتشتق كلمة جديدة من أصول قدمية  ومعاشهم،وتتطور لغام وألفاظهم  تعبريهم،

كما قـد تظهـر يف حمـيط     القدمية،وهكذا نرى مرور املفردات  ،تستبدل ألفاظ بألفاظ أخرى
  )1( ).غريهر يف عصر وحتل حملها أخرى يف عصر أو تظه آخر،اجتماعي دون 

يم جديدة ويف هذه احلال تدفع احلاجة اإلنسان إىل أن حييي ألفاظا قدمية إلطالقها على مفاه     
باالقتراض اللغـوي مـن لغـات    أو يقوم ،ومل تكن موجودة من قبل ،دخلت احلياة االجتماعية

 ،يريدها اتمع تدفع انتقال املعىن وتطور الداللـة  وهذه احلاجة أللفاظ تؤدي املعاين اليت ،أجنبية
فالعامل التـارخيي  . دورا بارزا يف التطور اللغوي -وكل ما يتعلق به -ويؤدي العامل التارخيي 

الذي يؤدي إىل انتقال األلفاظ من عصر تارخيي إىل آخر البد أن يصاحبه تغري يف مدلول هـذه  
  )2( .االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغريها الكلمة طبقا ملا حيدث من تغري احلياة

 ، والـيت وأوضح مثال على هذا التحول ما حدث لأللفاظ واملصطلحات الدينية والشرعية     
فتحولت  أخرى،كانت ألفاظها موجودة يف اجلاهلية قبل اإلسالم ولكنها كانت تدل على معان 

وممـا جـاء يف   .(صـت داللتـها غالبـا    املعـىن فتخص إىل ما يقارا يف العهد اإلسالمييف 
وأن مل يكـن  ،والسجود  ،وقد كانوا عرفوا الركوع ،وأصله يف لغتهم الدعاء "الصالة"،الشرع

  :على هذه اهليئة فقالوا
       أو دغَ صدفيـةٌ ةُرويج             اصها ها يهـلُّمىت ير ويسجد   

  : عشىوقال األ
       يراوح ا مـن صلواتمللك           طورا سجودا وطـورا جا ؤار  

أسجد (: قال أبو عمرو: ي بن عبد العزيز عن أيب عبيد قالوالذي عرفوه منه ما أخربنا به عن عل
  )4( .وكذلك احلج مل يكن عندهم فيه غري القصد ،)3( )الرجل مبعىن طأطأ واحنىن

سياسي واجتماعي جيعل الناس حباجـة  وما يصاحب العامل التارخيي من تطور ورقي اقتصادي و
فاألمم عادة تستجيب ملظاهر . إىل ألفاظ جديدة حىت تساير األمة الزمن وتسري يف خط احلضارة

احلياة فتعمل على تغيري الدالالت يف بعض ألفاظها، ألن ظهور االختراعـات وتطـور العلـوم    
طلحات لغوية جديدة تعـرب  وظهور العمران وتطور الفكر البشري جيعل اإلنسان حباجة إىل مص

 يف يقول الشاطيب. احلال يلجأ اإلنسان إىل طريقة نقل الداللة هذه عن املفاهيم اجلديدة املستحدثة، ويف
  إن من األسباب يف نشأة التجوز التعليم الذي يدفع للجنوح إىل التقعيد : ()املوافقات يف أصول الفقه (

  ــــــــــــــــ
هــ،  1417عامل املعرفـة، الكويـت،ربيع األول   ، مصادرها، وسائل تنميتها،أمهيتها ،احلصيلة اللغويةأمحد حممد املعتوق،  )1(

  .65ص م،1996أغسطس آب، 
  .119، صأمحد عبد الرمحن محاد، عوامل التطور اللغوي )2(
تبة املعـارف، بـريوت،   حتقيق عمر فاروق الطباع، مك ،ومسائلها وسنن العرب يف كالمها يف فقه اللغة يباحابن فارس، الص )3(

  .79ص م،1993هـ، 1414، 1ط
  .81ص ،املصدر نفسه )4(
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و النحاة  ،وهذا ما سطره بشر من املعتمر ،هو أمر يدعو لنشأة مصطلحات جديدةو والتقنني،  
   .)1( )حات جديدة مل يكن للعرب ا عهدخلقوا لنا مصطل

بالغة والفقه والعلـوم الرياضـية   وال ،ظهور مصطلحات العروض والنحو فالعلم أدى إىل     
ديث فـالتطور  وكذلك الشأن يف العصر احل ،ومصطلحات الطب وغريها من العلوم عند العرب

والتحول الثقايف واحلضاري وظهور آالت جديدة أو حديثة كـان لزامـا   العلمي والتكنولوجي 
فقد وجد ... ريااحلضوالثقايف والسياسي و على أبناء أي لغة أن يواكبوا العصر يف زمخه العلمي

 ،ومالبسـه  ،وصناعاته ،اظه املعربة عن أدواته ومواصالتهاإلنسان نفسه مضطرا إىل أن يطور ألف
  )2( :فلجأ إزاء هذه الضرورة إىل وسيلتني 

حيي بعضها ويطلقهـا علـى   يلجأ إىل األلفاظ اليت اندثرت دالالا فيف : لفاظ قدميةاأل إحياء: أ
ة ظهرت عندنا يف  العصر احلديث ألفاظ قدمية يف ثوب جديـد مـن   وذه الطريق ،مستحدثاته

ـ  ومـن  .أو أنــها حتمــل دالالت مستحدثة  ،املعىن  ،السـيارة  ،القطـار ( كأمثلـة ذل
واـامع اللغويـة وبعـض     اهليئاتم هذه العملية عادة من قبل ، وتتم)..القافلة،الطراد،اجلريدة
فبعضها يلقـى   الناس،وضعها اجلديد وتتداول من قبل مث تفرض هذه األلفاظ  املوهوبني،األفراد 

  .االستعمالفال يكاد يظهر حىت خيتفي من  ،القبول والبعض اآلخر يلقى الصعاب واالعتراض
) سيارة(منا إذا مسع لفظ  نالقدمية، فموقد يصل الشيوع بالداللة اجلديدة إىل اختفاء الداللة      

الناقة األوىل اليت تسري القافلة على هـديها؟   والصحراء، أ خيطر بباله صورة القافلة يف) قطار( أو
ـ و{كان يسمع فقيها يقرأ سورة يوسـف  ،ويروي أحد األدباء أن ابنه الصيب( اَءجت  سـيةٌار 
فهل كانت هناك سيارة  ،فدهش الصيب وسأل والده) 19يوسف(} هولْى دلَدأَفَ مهدارِوا ولُسرأَفَ

  )3(.) ؟أيب يف ذلك احلني يا
فاالقتراض . األجنبيةقد تدعو احلاجة والضرورة إىل االلتجاء إىل اللغات  :اللغوياالقتراض  -بـ

فال توجد لغة تقريبا مل تقترض من غريهـا ومل تتـأثر بلغـات     اللغات،اللغوي موجود يف كل 
  .ةالبيئ هغري هذوجود هلا يف  فاأللفاظ املستعارة من لغة أخرى ختتص بأشياء ال. أخرى
العصر اجلاهلي نتيجـة   منذولو تتبعنا تاريخ اللغة العربية لوجدنا االقتراض اللغوي موجودا      

فنظرة عجلى يف الشعر اجلاهلي جند هذه  .احتكاك العرب باألمم األخرى وخباصة الفرس والروم
  :يقول امرؤ القيس يف معلقته، لفاظ األجنبية اليت عرا العرباأل

           هفْمةٌفَه بيغَ اُءضير مفاضة           ترائبهكال قولةٌا مصسجن4( لِج(  
  ـــــــــــ

  .57ص ااز وأثره يف الدرس اللغوي،حممد بدري عبد اجلليل،  )1(
  .146ص  داللة األلفاظ،إبراهيم أنيس،  )2(
  .147ص ،املرجع نفسه)3(
  .115ص ،)ت.د(، الوايف دار الكتب العلمية بريوت صححه مصطفى عبد ،ديوانامرؤ القيس، ال )4(
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  )1( .املرآة، لغة رومية عربتها العرب:فالسجنجل
إىل ذلك كاحلروف واألعداد  اوال تتعداهعلى األلفاظ واألمساء  -عادة-وتقتصر االستعارة      

خرى ومصطلحات العلوم األ ،لعرب مصطلحات الفلسفة من اليونانوقد استعارت ا ،والضمائر
كما استعاروا الكـثري مـن األمسـاء     ،من السريان والرومان واهلنود والفرس وغريهم من األمم

اء النباتات واحليوانات الفارسية والرومية املتعلقة بأمور مل تكن موجودة يف صحراء العرب كأمس
  .عهد للعرب ا قبل اإلسالم  وبعض املأكوالت اليت ال ،واآلالت

هذه األلفـاظ   نالذهيب، ومألجنبية استعارت من اللغة العربية يف عصرها كما أن اللغات ا     
ويتم هذا النـوع مـن    .)  coffee القهوة al koholالكحول  al gebra اجلرب  ، sirupشراب (

نفوذ  أو ،بيئة املستعار منها أي أثر ثقايفدون أن يكون لل ،قتراض اللغوي نظرا للحاجة امللحةاال
املستعارة منـها حمـل إعجـاب أو     األمةويف وقت ليست فيه تلك  ،ملستعريةسياسي يف البيئة ا

  ). ) 2ضتها السياسية أو ،موضوع تقدير حلضارا ورقيها االجتماعي
 استعارة األلفاظ يتم يف ظروف أخرى تكشف عن إعجاب أمة بأمـة  منوهناك نوع آخر      

ويف هذه احلال تأخـذ   )3(باالقتداء بالغالب على اعتبار أن املغلوب مولع أبدا ،وتأثرها بثقافتها
أحدمها أصيل واآلخر  ،فيصبح للمعىن الواحد لفظان ،األمة املغلوبة ألفاظ األمة الغالبة إعجابا ا

وقـد   ،االقتراض اللغوي ف بالترادف اللفظي الذي من أسباب حدوثهيعر أو ما ،أجنيب دخيل
وبذلك يسـتأثر اللفـظ األجـنيب     ،لفظ األصيل، كما قد يندثر اليبقى اللفظان جنبا إىل جنب

  .ر يف األوساط االجتماعية الراقيةباالحترام والتقدي
ندرك دور االستعارة يف تطور الداللة علينا أن نعلم أن نصف ألفاظ اللغة الفارسية  يولك(     

وأن  ،بيـة وأن نصف ألفاظ اللغة التركية مأخوذ إما من الفارسية أو من العر ،مستعار من العربية
  )4( .) تعد حبق ألفاظا أصلية سكسونيةجنليزية فقط هي اليتثلث األلفاظ اإل

إىل تطـور   وهكذا نرى أن استعارة األلفاظ أو االقتراض اللغوي من األسباب اليت تـؤدي      
 ،فقلما جند لغة مل تتأثر بغريهـا   -كما أوضحنا -، وينطبق هذا على كل اللغات داللة األلفاظ

  .تعلق األمر بلغات القبائل البدوية املنغلقة على نفسهاإال إذا 
  
  
  

  ــــــــــــــ
  .19ص، )ت.د(دار اآلفاق، األبيار، اجلزائر  شرح املعلقات السبع،الزوزين،  )1(
  .149ص  ،داللة األلفاظإبراهيم أنيس،  )2(
  .16ص، م2000هـ، 1421، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط ،ابن خلدون، املقدمةينظر )3(
  .151ص  ،فاظداللة األلإبراهيم أنيس،  )4(
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-III الداليلأعراض التطور (أشكــال تغيـر املعىن(   
ويستطيع دارس  ،إن للتطور الداليل أعراضا تظهر على اللفظ الذي حدث له تغري يف املعىن     

لفاظ ليكتشـف أعراضـه   ة األاللغة باعتماده على املنهج التارخيي أن يتتبع هذا التطور يف دالل
تتلون حسب العصر الـذي   ،خاضعة إىل عامل الزمن –كما أوضحنا سابقا  -فاللغة  ،وأشكاله
لذلك حيدث أن يـرى   ،اته على داللة األلفاظ املستعملةفطابع العصر يترك بصم ،ت فيهاستعمل

أن ندرجها واليت ميكن  ،املعىنالباحث تلك األعراض اليت هي عبارة عن شكل من أشكال تغري 
  :حتت النقاط اآلتية 

وحيدث هذا التوسيع عندما  )أنيس إبراهيم(يسميها  كما )1(أو تعميم الداللة : توسيع املعىن -1
ونعىن  به  أن يصبح عدد ما تشري إليه الكلمـة   ،اللفظ من معىن خاص إىل معىن عام تنتقل داللة

لك ما نشاهده ومن أمثلة ذ)2(. قبلسع من من املعاين أكثر من السابق أو يصبح جمال استعماهلا أو
وذلك نتيجة  ،ما يشبهه ألدىن مالبسة أو مماثلةعلى كل  شيءحني يطلقون اسم  ،عند األطفال

فقد يطلق الطفل لفظ األب على كل من يشبه أباه  ،وقلة جتارم يف احلياة ،قلة حمصوهلم اللغوي
  )3( .يف زيه أو قامته

مث  ،طلب الغيث": النجعة"أن  )اجلمهرة (   ما ذكره ابن دريد يفومن شواهد توسيع املعىن     
مث كثر فصارت  احلرب  ،اختالط األصوات يف احلرب": الوغى" ،فصار كل طلب انتجاعا ،كثر
  )4( .وغى
: ى النصيب من اخلري والشر فيقولـون يطلقون احلظ عل"أمثلة تعميم الداللة أن الناس  ومن     

  )5(."احلظ مقصور على النصيب من اخلريوالصواب أن  ،وفالن حظه سيئ ،فالن حظه حسن

أو ختصيص الداللة من أعراض التطور الداليل وهو أن يصبح للفظ معىن : تضييق املعىن -2
ألن إدراك الداللة اخلاصة أيسر  التخصيص،فتتحول الداللة من املعىن الكلي إىل  خاصا،ضيقا 

 يقول السيوطي يف )6( .الكلية اليت يقل التعامل ا يف حياة الناسعلى اإلنسان من إدراك الداللة 
مث خص يف االستعمال  عاما،بأنه ما وضع يف األصل :(يف فصل العام املخـصوص) املزهر(

 مث ،وجتريدك له ،الشيءوقد ذكر ابن دريد أن احلج أصله قصدك  ).عزيز(ببعض أفراده مثاله 
وإن كان من  ،يكون مثاال فيه يص من اللغة صلح أنفإن كان هذا التخص ،خص بقصد البيت

  خصته اللغة ال الشرع، مث رأيت له مثـاال يف غاية احلسنالم فيما ـالشرع مل يصلح ألن الك
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .ما بعدهاو 155، صاملرجع السابق )1(
  .243، ص أمحد خمتار عمر، علم الداللة )2(
  .125، ص عوامل التطور اللغوي أمحد عبد الرمحن محاد، )3(
  .422، ص فايز الداية، علم الداللة العريب )4(

  .109ص، )ت.د(، دار املعارف، القاهرة، مشوس العرفان بلغة القرآنعباس أبو السعود، ) 5(
  .126ص  ،عوامل التطور اللغويأمحد عبد الرمحن محاد،  )6(
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وهو  ،االستعمال لغة بأحد أيام األسبوعيف  صمث خ) الدهر( ةاللغفانه يف  "السبت"وهو لفظ 
  )1( ).فرد من أفراد الدهر

ن العامة فيقول يف ـذكره ابن قتيبة عندما حتدث عن حل ومن أمثلة ختصيص الداللة ما     
  : "ــرب الط"
لطرب خفة تصيب الرجل لشدة إمنا ا ،نه يف الفرح دون اجلزع وليس كذلكيذهب الناس إىل أ( 

  :ع قال الشاعر وهو النابغة اجلعديشدة اجلز أو ،السرور
            رِي طَانِوأررِا يف إثْبلَطَ             همب الوالأَ هكاملُ وخت2( ).لْب(  

تغري جمال استعمال الداللة  من جمـال إىل  بنقل املعىن عن طريق ااز   ويكون:  نقل املعىن  3
  : دوافع ومربرات نلخصها يف اآليتقال املعىنوالنت. عمدعن عمد أو غري  ،آخر
 ،وذلك حني تنتقل الداللة اردة إىل جمال الدالالت احملسوسـة امللموسـة   :الداللةتوضيح -أ

ذلك  أمثلةومن  أيضا،ويقوم ذا العمل األدباء واملوهوبون بغرض توضيح املعىن أو لغرض مجايل 
 )3( .بااز البالغي ىالذي يسم ووه ،)بكثرة الرماد(الكناية كأن يكىن عن الكرم 

 ،سوس إىل جمال الـدالالت اـردة  وهنا تنتقل الداللة من اال احمل:  رقي احلياة العقلية-ب
اـردة  جيعل األمة تقترب مـن املفـاهيم    ،ويكون ذلك نتيجة رقي احلياة العقلية لدى األمم

ألن احلياة البسيطة تبدأ  ، جمال ارداتال احملسوسات إىلفتقوم بنقل الدالالت من جم ،والذهنية
وال احلسية والتجريدية يف زمن واحـد   الداللتانوقد تسود  ،باحملسوسات مث تتطور إىل التجريد

قـد تنقـرض مـن     كما أن الداللة احلسـية  ،احلسية دهشة الناس عند استعماهلاالداللة  تثري
أو  ،أو األمثال يف صورة نفس اللفـظ  ،ةعليها إال يف بعض النصوص القدميوال نعثر  ،االستعمال

  )4( .ندثر كليا ويصعب االستدالل عليهاوقد ت ،بعض مشتقاته
 :لداللة من احملسوسات إىل التجريدومن أمثلة انتقال ا     
  شحما امتألتحقدت الناقة  ،حقد املطر احتبس: احلقد
  اتسعتا ،مدحت األرض واحلاضرة :املدح
  )5( .ومن هنا جاء اإلزعاج واالضطراب،احلركة : الفلق
يقول ابن . ملوجودة بني الشيئنيوذلك للعالقة ا ،انتقال الداللة بني احملسوساتوقد يكون      

  ..بسبب كان منهأو ،إذا كان جماورا له العرب تسمي الشيء باسم الشيء: قال علماؤنا :(ارسف
  ــــــــــــــــــــ 
شرح وتعليق حممد املوىل بك، أبو الفضل إبراهيم، علي حممد البجاوي، منشـورات   ،نواعهاالسيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأ )1(

  .427صم، 1987هـ، 1408املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، 
 .24ص م، 1988هـ، 1408، 1ر الكتب العلمية، بريوت، طاشرح علي فاعور، د ،ابن قتيبة، أدب الكاتب )2(
  .161ص  ،داللة األلفاظإبراهيم أنيس،  )3(
  .192ص املرجع نفسه،  )4(
  .164ص ، املرجع نفسه) 5(
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  )1( ).ومن ذلك تسميتهم السحاب مساء واملطر مساء وجتاوزوا ذلك إىل أن مسوا النبت مساء 
  :يف انتقال املعىن بني احملسوسات فمن كالم ابن فارس نستنبط عالقتني تتحكمان  
فالسـحاب   ،مكانية مثل املثال الذي أورده ابن فارسوقد تكون هذه ااورة :عالقة ااورة–أ

  )2( .مثل الشتاء مبعىن املطر  وقد تكون ااورة زمانية ،جياور السماء لذلك مسي مساء
  .اء ألن السماء سبب يف منو النبتمس النبت افقد مسو :العالقة السببية –ب 
  

  IVالنظريات الداللية:  
  :  نظرية السياق-1  

 وتنطلق من مبدأ أن املدخل املعجمي ال ،ت الرائدة يف جمال حتليل الداللةالنظرياهي إحدى      
تـه إال  حيمل يف ذاته مـن دالل  فاللفظ املفرد ال ، عن الداللة بصورة دقيقة وشاملةميكن أن يعرب

استقر هذا اللفظ ووضع يف تركيب معني تعـددت معاملـه    فإذا ،صورة غائمة متعددة الوجوه
  )3(الداللية واتضحت وجهته 

وقد بدأت هذه النظرية الداللية تأخذ مكانتها يف جمال التحليل الداليل علـى يـد زعـيم         
  )4(. الذي أكد على الوظيفة االجتماعية للغة" فريث "املدرسة اللندنية 

فاملعىن الذي تعطيه املعاجم اللغوية خيضع للتحول وفقا للتحـول االجتمـاعي بواسـطة         
ومن هذا املنطلق فإن كل عالمة لسانية حتتوي على  ،لسانية اليت هي اجتماعية بالطبعلالعالمات ا
  :مستويني 

ويطلق على هذا النوع من معىن  املعاجم،كما تنص عليه : مستوى املعىن املكتسب واملقبول-أ
  .املعجميةالداللة 
ي ميثله املعجم ويطلق أو الطفيلي ألنه يضاف إىل املعىن الرمسي الذ :اإلضايفمستوى املعىن  -ب

 )5( .عليه الداللة السياقية
: وانطالقا من هذين املستويني ندرك أن املعىن الكامل هو الذي تعطيه الكلمة داخل السياق     

  )6(."تدرك باملطلق وإمنا من خالل موضعها يف النص  فداللة األلفاظ ال"
ويتعلق  النص،املتعددة للكلمة داخل أو السياقات  السياق،وتركز هذه النظرية على مسألة      

  طعة ـل كل ما يتصل بالكلمة داخل اجلملة أو القـفهو يشم باللغة،السياق هنا بالكالم وليس 
 ــــــــــــــــ 
  .951يف فقه اللغة،  ص يبالصاحابن فارس،  )1(
 .165ص داللة األلفاظ،  ،إبراهيم أنيس )2(
  .279ص م، 1998، 1دار حممد علي اجلامعي، تونس،ط ،كتب التفسري يا اللغة يفاقض، اهلادي اجلطالوي )3(
  .68ص ،علم الداللةأمحد خمتار عمر،  )4(
  .101ص، )ت.د(ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، والعامةية حماضرات يف اللسانيات التارخي ،زبري دراقي) 5(
  .62ص، م1986، 1صول والفروع، دار الفكر اللبناين، ط، األالكتابة الفنيةالصورة الشعرية يف  ،حي البستاينبصب) 6(
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  )1( .ويدرس العناصر غري اللغوية املتعلقة باملقام ومالبسات األدبية من ظروف
 ل، بتشري إىل داللة واحدة داخل نص ال و، أأو الكلمة يف املعجم هؤالء،فالدال يف رأي      

     . )2(دد وختتلف باختالف السياقات والنصوصتشري إىل سلسلة الائية من الدالالت اليت تتع
وهذا السياق يتحدد مبا حييط   ،)3(فاملعىن ذا املفهوم ال يكتمل إال إذا كان اللفظ يف سياق معني

ألنه ميثل  ،يتم فهم املعىن إال به الذي ال سياق احلال لذلك مسي ومالبسات،به من ظروف 
 أنواملعجمية والداللية  لى الدراسة الفونولوجية والتركيبيةوع". )4(الظروف اليت حتيط بالكالم

ما  السياق إىل)  ammerآمر(م قسوقد ) 5( "السياقية يف إطار سياقها املناسبتعاجل هذه العالئق 
  :يلي

  )6( .السياق الثقايف   -د ،سياق املوقف -، جـالسياق العاطفي -ب ،السياق اللغوي  -أ

  :اللغويالسياق  -أ

 :قضى :خمتلفةت لغوية الذي يرد يف سياقا) قضى(وميكننا أن منثل له باملدخل املعجمي       
  .)12فصلت(}فَقَضاهن سبع سماوات{:تعاىلقال  :والتسويةمبعىن إمتام اخللق 

رِكُم آباَءكُم أَو فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا اللَّه كَذكْ {:مبعىن تأدية األمور ومنه قوله تعاىل 
، )15القصص(}فَوكَزه موسى فَقَضى علَيه{:ت قال تعاىلومنها املو ،)200البقرة(}أَشد ذكْرا

فصل يف احلكم وتأيت مبعىن ال ،)23اإلسراء(}وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه{:ومنها احلكم
} لمةُ سبقَت من ربك إِلَى أَجلٍ مسمى لَقُضي بينهمولَولَا كَ{:واخلصومة قال تعاىل

إِذْ قَضينا إِلَى موسى {:عىن اإلخبار واإلعالم قال تعاىلوتأيت مب ،أي لفصل بينهم) 14الشورى(
رفْ{:ووقوعه الشيءوتكون مبعىن وجوب ، )44القصص(}الْأَمتست يهي فالَّذ رالْأَم يقُضانيت {

  )7().29القصص(} فَلَما قَضى موسى الْأَجلَ{:عىن اإلكمال قال تعاىلوتأيت مب ،)41يوسف(

السياق وحده هو الذي يساعدنا على إدراك التبـادل  :" )أوملان(يقول : السياق العاطفي -ب
املفهوم حيدد درجـة   فالسياق العاطفي ذا  )8("واالنفعالية ،عاين املوضعية واملعاين العاطفيةبني امل

  )9(".واعتداال ،أو مبالغة ،امما يقتضي تأكيد"القوة والضعف يف االنفعال 

  ــــــــــــــــــــــ   يتعلق كل ماو الدينية،ويكون السياق العاطفي يف الكلمة اليت حتمل شحنة عاطفية كاأللفاظ     

  .55صم، 1975مكتبة الشباب القاهرة،  بشر،دور الكلمة يف اللغة، ترمجه حممد كمال ملان، سيتيقن أو) 1(

  .3ص ،1جم، 2000دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ،لتحليل الداليل إجراءاته ومنهاجهاكرمي زكي حسام الدين،  )2(
  .91ص م،1981، 1املكتبة اجلامعية، دار الكتاب اللبناين، بريوت، سلسلة ،رميون طحان، األلسنية العربية )3(
  .167ص، )ت.د(دار النهضة العربية، بريوت،  ،ب العربيةيف الكتفقه اللغة  ،يلراجحعبده ا )4(
  .69صعلم الداللة،  ،أمحد خمتار عمر ) 5(
  .154ص، م 1999أمحد حساين، مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  )6(
  .546ص م،1998يت، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، مراجعة وتقدمي إبراهيم قال،)قضي(أساس البالغة، الزخمشري )7(
  .56ص ،ترمجة حممد كمال بشر، دور الكلمة يف اللغة ،ستيفن أوملان )8(
  .70ص ،علم الداللةأمحد خمتار عمر،  )9(
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  .  بعواطف النفس من حب وكره وبغض
  :سياق املوقف -جـ 

يف مقام تشـميت  ) يرحم (مال كلمة وهو املوقف اخلارجي الذي يقع فيه اللفظ مثل استع     
البدء باالسم يف " اهللا يرمحك " ،البدء بالفعل  يف مقام الترحم على امليت " يرمحك اهللا "العاطس 

وقد دل على هذا السياق املوقف إىل جانب السياق اللغوي املتمثـل يف   ،مقام تشميت العاطس
  )1( .)التقدمي والتأخري( ترتيب الكلمات داخل التركيب 

  :الثقايفالسياق -د
وضعت لنا نظرية السياق مقاييس لشرح الكلمات وتوضيحها عن طريق ) : "أوملان(يقول       

كل واحد أي سياقات ) ترتيب احلقائق يف سلسلة من السياقات(التمسك مبا مساه األستاذ فريث 
ـ ولكل واحد منهما وظيفة لنفسه وهو عضو يف سمنها ينضوي حتت سياق آخر،  رب ويف ياق أك

فسـياق    ،  )2(" فيما ميكن أن نسميه سياق الثقافـة  ،وله مكانه اخلاص ،كل السياقات األخرى
هلا معىن عنـد  ) جذر(فكلمة   ،الثقافة هو احمليط الثقايف واالجتماعي الذي تستخدم فيه األلفاظ

  )3(."ومعىن ثالث عند عامل الرياضيات  ،ومعىن ثان عند اللغوي ،املزارع

كـان  "فريث "كما أن  ،ا تغايل كثريا يف مسألة السياقما يؤخذ على هذه النظرية أولكن      
  )4( .حديثه عن املوقف غامضا وغري واضح

وركز على الرصف وهو  املعىن،من ركز على السياق اللغوي وحده إليضاح  وجديولكن      
ضهم جعلـه نظريـة   أن بع السياق، إالالرصف يعد امتدادا لنظرية و أخرى،توافق كلمات مع 

هناك تطور هام للمفهوم العملي للمعىن متثل يف دراسة طرق الرصف " : (وملانأ" يقول  .مستقلة
  : وأهم ما ميز هذا االجتاه )5( )ركز عليه فريث وأتباعه أو النظم وهو ما

ترصف مع ) ار(وكلمة  ،ترصف مثال مع مظلم) ليل(فكلمة  ،يهتم إال بالسياق اللغوي أنه ال
وأن تقع يف أكثر من سياق لغوي فقد  ،أن تتم الكلمة مع أكثر من جمموعةم املعتاد اماد و ،ريمن

مساه  ما" فريث"كما وضع ). احتمالية الوقوع(ومصطلح ) الوقوع املشترك(ظهر مصطلح 
الرصفية الذي يقوم على مبدأ تبديل املفردات املعجمية أو تبديل أنواع  اختيار الوقوعية أو

تتراصف مع كلمة ) مدقع( أن كلمة :ومن أمثلة الرصف. )6(األحكام رإلصدالغوي السياق ال
  :بني نوعني من الرصف" فريث"ا ميزمات أخرى كالبخل مثال، كم،وال تتراصف مع كل)فقر(

  ـــــــــــ
  .71ص ،املرجع السابق )1(
  .56ص، لمة يف اللغةدور الكستيفن أوملان،  )2(
  .71ص ،اللةعلم الدأمحد خمتار عمر،  )3(
  .73صاملرجع نفسه،  )4(
  .74ص ،املرجع نفسه) 5(
  .75ص ،املرجع نفسه)6(
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  بكثرة يف أنواع خمتلفة من الكالمالرصف العادي املوجود  - أ
 .املوجود يف بعض األساليب اخلاصة الرصف غري العادي - ب

ائمة الكلمات إن ق: "في غاية يف حد ذاته وقال فريثاعترب بعضهم التحليل الرصولقد      
  )1(. املتراصفة مع كل كلمة تعد جزءا منها

  
  : نظرية احلقول الداللية -2

مل تتبلور فكرة احلقول الداللية إال يف العشرينيات من القرن  املاضي على أيدي علماء مثل      
 )ترير(وكان من أهم تطبيقات هذه النظرية دراسة  )ترير( و) بروزيغ(و) جولز(و ) إسنب ( 
  )2( .األملانيةلفاظ الفكرية يف اللغة لأل

ومعىن ذلـك أن يف اللغـة    ،وتقوم هذه النظرية على فكرة احلقل الداليل أو احلقل املعجمي     
وميكننا تصنيفها داخل حقول توضع حتت لفـظ عـام    ،عة من الكلمات اليت ترتبط داللياجممو

ظا وتضم ألفا" لون"ضع حتت مصطلح لغة العربية تويف الاللون  اتومن أمثلة ذلك كلم ،معهاجب
  )3( .مثل أمحر أخضر أسود أبيض 

حقل تصوري وحقل : داللية وكل حقل داليل له جانبان فكل لغة تنضم يف حقول     
  .ومدلول أي كلمة يرتبط بالكيفية اليت تعمل ا مع كلمات أخرى يف احلقل نفسه ،معجمي

وبقدر  ،أدى حتليلها إىل عناصر تصورية مشتركةوتكون كلمات يف نفس احلقل الداليل إذا      
  )4( .ما يصغر عدد العناصر املشتركة بقدر ما يصغر احلقل الداليل

ويرى أصحاب نظرية اال الداليل أن معىن الكلمة يتحدد ويتضح على أساس عالقاا مع      
لـيت هلـا عالقـة    أي من خالل جمموعة الكلمات املتقاربة وا ،الكلمات األخرى اليت جتاورها

  )5( .فهم إال من خالل عالقة بنائيةت فالكلمات ال تركيبية،
     ال الداليلويتكومن جمموعة من املعاين أو املفردات اليت جتمعهـا  ) احلقل الداليل(أو  ن ا

ولكنها تكتسب معناها يف ضوء  ،معىن هلا إذا كانت مبفردها فالكلمة ال ،عناصر داللية مشتركة
6( .ا بالكلمات األخرىعالقا(  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .77ص ،املرجع السابق )1(
  .82ص املرجع السابق، )2(

  .79ص السابق،املرجع  )3(
  .370صم، 1985، 1دار توبقال، الدار البيضاء، ط بية،اللسانيات واللغة العرعبد القادر الفاسي الفهري،  )4(
  .911ص ،1اليل إجراءاته ومناهجه ،جليل الدالتح كرمي زكي حسام الدين،)5(
  .120ص ،املرجع نفسه )6(
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لوحدة معجمية عضو يف أكثـر مـن   وجود  ومن املبادئ اليت تقوم عليها هذه النظرية  أنه ال  
بعاد السـياق  وكذلك ال يصح إ ،وأنه ال وجود لوحدة معجمية ال تنتمي إىل حقل معني ،حقل

صحاب هذه النظرية على أنه يسـتحيل دراسـة املفـردات    كما يؤكد أ ،الذي ترد فيه الكلمة
  )1( .مستقلة عن تركيبها النحوي 

ولـذلك   ،البنائية يف هذا اـال  )سوسريدو(أول حماولة لتطبيق مبادئ  )ترير(وتعد نظرية      
  )2( .اتسمت حماولته بصبغة بنائية

ذهين الذي ينقسم بدوره إىل أجزاء على أساس اال ال) ترير(تقوم فكرة اال الداليل عند      
ومن خالل وجود هذه الكلمـة مـع    ،بواسطة الكلمة الفسيفساء املوجودة يف اال املعجمي

فالتغريات الـيت حتـدث يف    ،نتمائها ال ذهين كاملومدى ا ،ا ندرك حمتوى كل كلمةزميال
والثقافيـة   العوامل االجتماعيـة  بتأثريااالت الداللية هي نتيجة التغريات الذهنية داخل اللغة 

  )3( .واالقتصادية
على مفهوم التصنيف أو التبويب حيث أن اال  )ترير( كما تقوم فكرة احلقل الداليل عند     

 ،املعجمي باإلضافة إىل اال الذهين يكونان جماالت أو تضمنا تتدرج من األعـم إىل األخـص  
يعاد تقسيمها إىل وحدات  ، وحدات جمالية كبريةالكلمات إىل وبتشكيل حدود ااالت تنقسم

  )4( .إىل أن تصل إىل الوحدات الصغرى ،فرعية
والبنـاء   .تقوم فكرة اال الداليل على التدرج وتداعي املعاين ،إىل جانب مفهوم التصنيف     

  .الشكل الرأس والشكل األفقي: تدرج للكلمات يتخذ شكلني أساسنيامل
أي ترد يف مسـتويات   متعددة،لرأس يف الكلمات اليت تنتمي إىل مستويات يتمثل الشكل ا     
ويف  للمخلوقـات، ميكن أن ترد على املستوى الكلي العـام  " حيوان " فكلمة  وخاصة،عامة 

  )5( .املستوى اجلزئي اخلاص حني نتكلم عن أنواع احليوانات
 "بقـرة "فكلمة  ،كة من االرتباطاتأننا جند الكلمة الواحدة تدخل يف شب املعاينأما تداعي      

اعتمادا  -أن جيمع" ترير"وقد استطاع ...القوة ،احملراث احلليب، ،اللحم القرون،جتعلنا نفكر يف 
  )6( .كلمة متعلقة بالقط يف اللغة الفرنسية 2000أكثر من  -على هذه الفكرة 

  

  ــــــــــــــــــ

  .80، صأمحد خمتار عمر، علم الداللة )1(
  .121ص ،1، جلتحليل الداليل إجراءاته ومناهجها زكي حسام الدين، كرمي)2(
  .123صاملرجع نفسه،  )3(
  .124صاملرجع نفسه ،  )4(
  .126ص، املرجع نفسه) 5(

  .127ص ،املرجع نفسه )6(
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  : أنواع احلقوق الداللية  -أ
  :الثة أقسام هيتصنيفا للحقول الداللية يقوم على ث ) واربريغ(و )  هالينغ( اقترح      

  الكون  -1
  اإلنسان  -2
  اإلنسان والكون -3

   :اآلتية األقسامإال أن أهم تصنيف يف هذا اال يقوم على 
  املوجودات -1
  األحداث    -2
  اردات   -3
  )1( .العالقات -4

فـة  وتدخل يف إطاره األقسـام اآلن -باإلضافة إىل التفريغ الذي يعتمد على املعاين املعجمية      
هناك من اعتمد على تفريغات أخرى أنتجت لنا حقوال داللية ال تقوم علـى املعـاين    -الذكر 

  :املعجمية نذكر منها 
ويعتمد على تصـنيف حقـول    ،د هذا التفريغ سائدا عند القدامىجن: التفريغ املورفولوجي -1

  )2( .أمثلة ذلك حقل املمدود واملقصور داللية انطالقا من بنية مورفولوجية ومن
 ،االشتقاقية يف إطار حقول دالليـة  وهذا االجتاه مييل إىل وضع األصول:  التفريغ االشتقاقي -2

  )3( .وقد اعتمد كثري من الدارسني العرب قدميا على هذا التفريغ يف وضع املعاجم العربية
    :املعجميالعالقات داخل احلقل -ب

 )4(: يتآلخل احلقل الواحد تتمثل يف ان العالقات داأىل إصحاب هذه النظرية أانتهى      
  الترادف -1
  )التضمن(االشتمال  -2
  عالقة اجلزء بالكل  -3
  التضاد  -4
  .التنافر -5
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .304، 303ص ،مبادئ اللسانياتأمحد حممد قدور  )1(
  .169ص ،مباحث يف اللسانيات ،أمحد حساين )2(
  .170، 171ص، املرجع نفسه )3(
 . 305ص ،مبادئ اللسانيات ،أمحد حممد قدور )4(
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تتضـمن  " حلـف  "فكلمة  )1(يتحقق الترادف حني يوجد تضمن من اجلانبني : الترادف -1
، ولسنا اآلن بصدد احلديث بالتفصيل عن التـرادف، ورأي العلمـاء   والعكس صحيح" أقسم"

  .املؤيدين له واملنكرين
وعلى  ،)حيوان(تنتمي إىل فصيلة أعلى " سفر"كلمة ويعرف بالتضمن أيضا ف:  االشتمال -2

 ،اللفظ األعـم واللفظ املتضمن يف هذا التقسيم يسمى ) حيوان(يتضمن معىن ) فرس(هذا فمعىن 
    )2( .واملصنف الكلمة املتضمنة،، سيم الرئيسيامليك ،الكلمة الغطاء ،الكلمة الرئيسية

والفرق بني عالقـة اجلـزء    ،العجلة بالسيارةقة اليد باجلسم ومثل عال: عالقة اجلزء بالكل -3
بل جزء منه على خالف اإلنسان الـذي   ،بالكل واالشتمال هو أن اليد ليست نوعا من اجلسم

  .منههو نوع من احليوان وليس جزءا 
  :أنواع من التضاد نذكر األهم منهاهناك : التضاد -4
  .عبد حر، رجل، امرأة،:ويسمى بالتضاد غري املتدرج مثل: التضاد احلاد -أ

يعين االعتراف بأنه بارد فمثال قولنا احلسـاء   كقولنا احلساء ليس ساخنا ال: التضاد املتدرج-ب
  . ساخن يعين أنه ساخن بالنسبة لدرجة احلرارة املعينة للحساء أو السوائل ككل

  .زوجة زوج، اشترى، باع، :مثلوهو العالقة بني أزواج من الكلمات :العكس -ج
يصل  ،أسفل ،أعلى: ومثاله العالقة بني ،التضاد االجتاهينوعا آخر يسمى  )ليونز(كما ذكر  -د

  .وعاد
وهو عدم التضمن من الطرفني مثل عالقة خـروف وفـرس    ،بفكرة النفي ويرتبط: التنافر -5

  )3( .وقط وكلب
 ثل يف تصنيف املفـاهيم داخـل  إن املشكل الذي يعرقل تطبيق نظرية احلقول الداللية  يتم     
أو ما وختتلف عنها  ،تعكس واقعا خارجيا عن اللغة -كما هو معروف-فالعالمة اللغوية  ،احلقل

 ،مما يفترض أن قضية دراسة املدلول السيما على مستوى املعجـم  ،يعرف باملرجع عند املناطقة
نية معجميـة السـتحالة   بأنه يستحيل وضع ) أوملان(ويرى  ،هي من أصعب القضايا اللسانية 

فإن ذلـك   ،أللوان والرتب العسكرية واألنسابا: إن صح ذلك يف مستويات معينة مثلف ،ذلك
  ): جريو(كما يقول .وعناصر ال اية هلا ،اظ األخرى اليت تكون كتال متفككةيستحيل يف األلف

  إن احلقـل املعجمي ال يكون بنية مثلها مثل النظام الفونولوجي، حيث تؤدي كل لفظة وظيفة "
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .98، صأمحد خمتار عمر، علم الداللة )1(
  . 98، 99ص ،املرجع نفسه )2(
  . 102، 103، 105ص ،املرجع نفسه )3(
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مشتركة ضرورية بالنسبة للمجموعة، ألن األلفاظ غري املربرة واالعتباطية تفوق الكثري األلفـاظ  
  )1( ."املربرة

  
 -Vالداللة يف التراث العريب :  
بـأس   فقد انربى عدد ال ،هتمون بالداللة هو القرآن الكرميلداعي الذي جعل العرب يإن ا     

و  ،و املفسرين يف تفسري القرآن الكرمي و إظهار أوجـه إعجـازه   ،به من اللغويني و األصوليني
بل أا  ،لذلك جند دراسة الداللة اللغوية ليست غاية يف حد ذاا ،ةشرح دالالت اآليات القرآني

 .وعند املناطقة والفالسفة واملتكلمني ،البالغيةدت عرضا يف النصوص اللغوية واألصولية ود ورق
مبا توصل إليـه علـم اللغـة     وعالقتها ،سوف نتحدث عن الداللة عند العرب ويف هذا اجلزء

  .احلديث
  :الداللة عند اجلاحظ -1

حث يف قدرة اللغة العربية على والب ،كان اهتمام اجلاحظ اللغوي واملتكلم هو البالغة اللغوية     
وقد كان اجلاحظ اعتزاليا حيكم عقله  ،الذين قدحوا يف البالغة العربية التعبري ردا على الشعوبيني

وتطرق اجلاحظ يف كتابه  ،باته يف هذا اال دقيقة وشاملةيف كل األمور لذلك جاءت كتا
قضية الداللة وهي  ،ن بصدد احلديث عنهمن بينها ما حن ،إىل قضايا لغوية عديدة" والتبينيالبيان "

  .ونظرة اجلاحظ إليها
وأفصح كانت اإلشارة أبـني   ،وكلما كانت الداللة أوضح" :يقول اجلاحظ يف شأن الداللة     
وجل  والداللة الظاهرة على املعىن اخلفي وهو البيان الذي مسعت اهللا عز ،كان أنفع وأجنع،وأنور

وتفاضلت أصناف  ،وبذلك تفاخرت العرب ،وبذلك نطق القرآن ،ميدحه ويدعو إليه وحيث عليه
وهي عنده تتمثل يف الداللة الظاهرة على املعىن  ،ان عند اجلاحظ يرتبط بالداللةفالبي  )2( ."العجم
  .اخلفي

  :أصناف الدالالت عند اجلاحظ-أ
مـن   عىنعلى املمجيع أصناف الدالالت " :فيقول أصناف،يقسم اجلاحظ الداللة إىل مخسة     

مث  ،مث اخلـط  العقد،تزيد أوهلا اللفظ مث اإلشارة مث  تنقص وال ال  أشياء،لفظ وغري لفظ مخسة 
تقصر على  تقوم مقام تلك األصناف وال الدائمة اليتوالنصبة هي احلال . نصبةاحلال اليت تسمى 

     )3("تلك الدالالت

  ـــــــــــــــــــ

   .316ص م، 1991، 1بيت احلكمة، قرطاج، تونس، ط ،عريب إشكاالت ومقارباتاملعجم الحممد رشاد احلمزاوي،  )1(

   .75ص، 1ج ،)ت.د(، 1، دار الفكر، بريوت،طحتقيق عبد السالم هارون، التبيني البيان واجلاحظ،  )2(
  .6ص ، املصدر نفسه )3(
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لفوظ املسـموع  ويقصد به الكالم امل ،اللفظ عند اجلاحظ هو الداللة فهد: الداللة باللفظ -1
  .الذي يدل على معىن من املعاين

فأما اإلشـارة باليـد وبـالرأس وبـالعني     "يقول اجلاحظ يف هذا الشأن : الداللة باإلشارة -2
وبالثوب وبالسيف وقد يتهدد رافع السيف والسـوط   ،اجب واملنكب إذا تباعدا الشخصانواحل

  )1(."فيكون ذلك زاجرا ومانعا ورادعا ويكون وعيدا وحتذيرا 
وأما القول يف العقـد هـو   : "حظ بالعقد احلساب يقول يف ذلكيقصد اجلا:  الداللة بالعقد -3

  )2(."احلساب دون اللفظ واخلط 
اخلط الذي هو صورة الكالم امللفوظ عند اجلاحظ نوع من أنواع الدالالت : الداللة باخلط -4

  . اليت تشري إىل املعىن
ة بغري اللفظ واملشـرية بغـري   وأما النصبة فهي احلال الناطق" :احظيقول اجل: الداللة بالنصبة -5

وذلك ظاهر يف خلق السماوات واألرض ويف كل صامت وناطق وجامد ونـام ومقـيم    ،اليد
فالصامت  ،وضاعن وزائد وناقص فالداللة اليت يف املوات اجلامد كالداللة اليت يف احليوان الناطق

  )3( ." من جهة الربهانناطق من جهة الداللة والعجماء معربة 
وبداللة غري  ،فمفهوم الداللة عند اجلاحظ انطالقا من النص الذي سقناه يرتبط بداللة اللفظ     

وإمنا تـرتبط بعلـم    ،Semanticsوذا فالداللة عند اجلاحظ أمشل من علم الداللة . اللفظ أيضا
رموز األخرى الـيت  ىل جانب الألا تضم النظم اللغوية إ Semioticsاإلشارات أو علم الرموز 

  .تعرب عن املعىن
فاجلاحظ املتكلم ال يقبل أن حيصر بالغته يف الدليل اللساين وإمنا يتناوهلا من خـالل مجيـع        

 إىلمنـها   Semiologieوهي ذا املفهوم أقرب إىل علم السيما  ،دالئلها اللسانية وغري اللسانية
 )4( .اللسانيات 

  
  :صوليني واللغوينيالداللة عند األ-2

وقد ناقش علمـاء   ،جاءت قضايا الداللة عند اللغويني مثل البالغيني وعند األصوليني أيضا     
  .احلديثالعرب الكثري من القضايا الداللية اليت تعد اآلن من صلب علم الداللة 

له يلزم حبا الشيءالداللة هي كون "يقول الشريف اجلرجاين  :صولينيتعريف الداللة عند األ-أ
  ية داللة اللفظ هي ـوكيف ،والثاين هو املدلول للدااهو األول  والشيء ،آخر  شيئامن العلم به 

  ـــــــــــــــ
  .77ص، املصدر السابق )1(
  .80ص، املصدر السابق )2(
  .81ص، املصدر السابق )3(
وان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائـر،  دي، اإلسالمدراسات يف أدب العصر اجلاهلي وصدر زكريا عبد الرمحن صيام،  )4(

  .11صم، 1984
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لة الـنص واقتضـاء   املعين باصطالح علماء األصول حمصورة يف عبارة النص وإشارة النص ودال
  )1( .النص ووجه ضبطه

فقد اهتدى األصوليون إىل الداللة اليت تكون باللفظ الذي إذا علمنا معناه حنصل على داللة      
كما يشري ابن خلدون يف مقدمته إىل الداللة يقترب من مفهوم احملـدثني يف هـذا    .فظذلك الل
مث بعد ذلك  يتعني النظـر يف دالالت  : " حني يتكلم عن الداللة عند األصوليني فيقول ،الشكل

األلفاظ وذلك أن استفادة املعاين على اإلطالق من تراكيب الكالم على اإلطالق يتوقف علـى  
  )2(."ت الوصفية مفردة ومركبةالدالال معرفة
  : أنواع الدالالت -ب
واحلال هي أساس التالزم بني الـدال   ،إن العالقة اليت تربط بني الدال واملدلول هي الداللة      

مت الداللة انطالقا من هذا املفهوم إىل ثالثة أقسـام حسـب طبيعـة    ولذلك فقد قس لواملدلو
  : تكوينها 

 -أي الدال واملـدلول  -املالزمة بني الشيئني  إذا كانت العالقة أو وهي: الداللة الوضعية -1
  .األلفاظناجتة عن التواضع واالصطالح مثل اخلطوط اليت اصطلح أن تكون دليال على 

وهي كامنة يف املالزمة الذاتية للوجود اخلارجي للدال واملـدلول كـاألثر    :العقليةالداللة -2
را لطلوع قرص الشمس ورأى اإلنسان الضوء علـى اجلـدار   صباح أثفإذا كان ضوء ال ،واملؤثر

 .عقليةينتقل ذهنه إىل طلوع الشمس فيكون ضوء الصبح داال على الشمس داللة 
دال " آه"فمثل  طبيعية،وهي إذا كانت العالقة املالزمة بني الدال واملدلول : الداللة الطبيعية -3

لداللة اللفظية الناجتة عن الداللة الوضعية إىل كما قسم علماء األصول ا.باألمل اإلحساسومدلوله 
  )3( :وميكننا أن نوضح أنواع الدالالت وفق اآليت ،والتزام وتضمن، مطابقة،داللة 

  
      مطابقية                 عقلية                               

    تضمنية              الداللة                   طبيعية                   لفظية       
  التزامية                                    وضعية 

  غري لفظية                
      

  
  ـــــــــــــــ

  .10ص، 1978مكتبة لبنان، بريوت، التعريفات، الشريف اجلرجاين،  )1(
  .36ص ،قدمةابن خلدون، امل )2(

، 69صم، 1997، 1املركز الثقايف العريب، الـدار البيضـاء، ط  ، يةبداعي اجلاهلي والصورة الفناخلطاب اإلعبد اإلله الصائغ،  )3(
68.  
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حبيث مىت أطلق أو ختيـل   الشيءالداللة اللفظية والوضعية هي كون :"يقول الشريف اجلرجاين 
ألن اللفـظ الـدال    ،وهي املنقسمة إىل املطابقة والتضمن وااللتزام ،م منه معناه للعلم بوضعهفه

يالزمه يف  وعلى ما ،نوضع له باملطابقة والتضمن وعلى جزئه بالتضم ما بالوضع يدل على متام
كاإلنسان فإنه يدل على متام احليوان الناطق باملطابقة وعلى جزئـه بالتضـمن    ،الذهن بااللتزام

  )1(."وعلى قابل العلم بااللتزام
ظة ومعناها عالقة مطابقة فإن تناولت اللفظة املفردة كل املعىن فالعالقة بني اللف: داللة املطابقة-أ

  .نسان الذي يدل على متام احليوانمثل اإل
  . وتكون عند تتناول اللفظة جزءا من املعىن: منداللة التض-ب
تتناول شيئا خارجا عن اللفظـة مالصـقا هلـا     ماوتكون هذه الداللة عند:   داللة االلتزام-ج

  )2( .كداللة العلم على اإلنسان
 ،ية اللغة وعرفيتـها وتتعلق بوضع ،إىل قضية أخرى من قضايا الداللة نكما أشار األصوليو     

وضرورة اتبـاع   ،لتطور االجتماعي الذي يصيب األمةن ذلك إىل اتباع اللغة لويرجع األصوليو
  )3( .مراحل هذا التطور للوصول إىل التحليل األصيل للنص

  :نية اللغة وعرفيتها ويتعلق بأمريوموضوع االصطالح يرتبط بوضع
ارتباط اللفظ مبا يطرأ عليه من تغري يف املدلول حتت تأثري الشائع املتعارف عليه بني النـاس   -1

  .فيحول بينه وبني الداللة األوىل
أما وضعية اللغة  ،يف غري ما وضع له عن طريق اازارتباط اللفظ مبا يطرأ عليه من استعمال  -2

اعلم أن "  :يقول الغزايل يف هذا الشأن .يتجاوزه لفظ فيما وضع له أوال والفهي أن يستعمل ال
أحـدمها أن يوضـع    ،واالسم يسمى عرفيا باعتبارين ،األمساء اللغوية تنقسم إىل وضعية وعرفية

عض مسـمياته  مث خيصص عرف االستعمال من أهل اللغة ذلك االسـم بـب   ،االسم ملعىن عام
واختصاص اسم املـتكلم   ،يدب مع أن الوضع لكل ما"لذوات األربع"كاختصاص اسم الدابة 

واملتعلم بعلـم   ،وكاختصاص اسم الفقيه ،مع أن كل قائل ومتلفظ متكلم ،بالعامل بعلم الكالم
  .)4(" العلماء وبعض املتكلمني مع أن الوضع عام

) الغـائط (وضع له أوال بل فيما هو جماز فيه كلفـظ   أن يصري االسم شائعا يف غري ما: ثانيهما
الفهـم   إىلوااز معروفا سابقا منسيا، لمطمئن من األرض فصار أصل الوضع املوضوع ابتداء ل
   أما ما انفرد ،فاألسامي اللغوية إما وضعية وإما عرفية ،وذلك بالوضع األول ،بعرف االستعمال

  ــــــــــــ
  .110التعريفات ، ص الشريف اجلرجاين، )1(
م، 1981هــ،  1401، 1دار عكاظ للطباعة والنشـر، جـدة، ط  ، ألصولينيالسيد أمحد عبد الغفار، التصوير اللغوي عند ا )2(

  .77ص
  .63ص نفسه،املرجع  )3(
  .64صنفسه، املرجع  )4(
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أن يسمى عرفيا ألن مبادئ اللغات الوضـع   زوأرباب الصناعات ألدوام، فال جيوبه احملترفون 
كما تنبه علماء   .)1("رفيةكانت كذلك فيلتزم أن يكون مجيع األسامي اللغوية ع األصلي كلها،

، فقد تتحول داللة اللفظ مـن   الذي يطرأ على األلفاظ اللغويةالعرب إىل قضية التطور الداليل
، مث أن اللفظ يف أصله يدل داللة خاصـة الداللة العامة إىل الداللة اخلاصة أو حيدث العكس، أي 

" العام اخلاص"األصوليون يف نظرية جاء به  ما مع وجند تشاا يكاد يكون متطابقا ،تعمم داللته
مما حيق لنا أن نقول أن الدرس الداليل عنـد   ،ق والتوسيع الداليل عند الغربينيمع نظرية التضيي

  )2( .األصوليني كان متقدما جدا
أن التطور الداليل من االتسـاع إىل التضـييق هـو     )بريال(وقد أشار  أحد علماء الغرب      

مـن   ما": يف حتديد الداللة يف قوهلم األصوليونوهذا ما ذهب إليه  ،اللغة التطور الطبيعي لتاريخ
 بدرجة قليلـة يوجد  أما الطريق املضاد فهو توسيع املعىن فإنه." ل فيه التخصيص ويتخي عام إال

  )3( .و مرتبط بأحداث تارخيية وحيثما وجد فه

ظ اليت تطورت دالليا وخباصـة  البن فارس الكثري من األلفا) الصاحيب(قد جاء يف كتاب لو     
كانت تشري يف اجلاهلية إىل داللة عامة مث و ،صبحت تعرف باإلسالمية أو الشرعيةاأللفاظ اليت أ

  )4( .م مثل اإلسالم واملسلم واملنافقخصصت داللتها بعد أن جاء اإلسال
     ازكما ربط العرب يف هذا امن الداللة األصلية فداللة األلفاظ تنتقل  ،ال بني احلقيقة وا
مفعل مـن جـاز   : "عبد القاهر اجلرجاين ااز بأنهويعرف  ،الداللة الثانية عن طريق ااز إىل

جيوزه إذا تعداه وإذا عما يوجبه أصل اللغة وصف بأنه جماز على معىن أم جـازوا بـه    الشيء
  )5(." جاز هو مكانه الذي يوضع فيه أوال  أو ،موضعه األصلي

 متحصـل أما الداللة الثانية فهي  ،هو ما يعرف باحلقيقةرجاين يشري إىل أن أصل اللغة فاجل     
فاألوىل مـن   ،إذ يتحدث عن داللتني للغة ،ىل ذلككما أشار الشاطيب إ ،عليها عن طريق ااز

جهة كوا ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة وهي الداللة الثانيـة الـيت يسـميها    
  )6( .بالتابعة

حيث أنـه  " أساس البالغة"خباصة يف مؤلفه بالداللة الثانية اعتناء كبريا وويعتين الزخمشري      
واليت هي الداللة اازيـة مستشـهدا    ،مة مث يتطرق إىل الداللة الثانيةيورد الداللة األصلية للكل

  يقولون من الغسق ": غ س ق" يقول الزخمشري يف مادة. -أحيانا -بالشواهد الشعرية والقرآنية 
   ـــــــــــــــــ

  .64صاملرجع السابق،  )1(
  . 97ص ،املرجع السابق )2(
  .96ص ،املرجع السابق) 3(
  .وما بعدها 79ص ،ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة )4(
م، 1999، 1بـريوت، ط  حتقيق سعيد حممد اللحام، دار الفكر العـريب،  ،البالغة يف علوم البيان رأسرا ،عبد القاهر اجلرجاين) 5(

  .221ص
  .31، صااز وأثره يف الدرس اللغويحممد بدري عبد اجلليل،  )6(
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، وقد غسق الليل يغسق غسقا وغسـوقا  خول أول الليل حيث خيتلط بالظالموهو دإىل الفلق، 
  :قيسمتيم على أغسق قال ابن وبنو

  ا قَراَألو ماهلَ تيكَتاشا      وقَسغَ دقَ لَهذا اللي إنَّ               
  :وقال جساس 

        اإذ أزور ما أغسالليلُ ق لَّخي        حذارِت العدأنْ ى أو يرجم لُقائ   
غسقنا دخلنا يف الغسـق وكـان   أو ،ل وأدجى وغسق القمر أظلم باخلسوفجاء اللي: وحنومها

مث أذن أو أغسـق   ،أي ادخـل يف الغسـق  الربيع بن خيثم يقول ملؤذنه يوم الغيم أغسق أغسق 
  .وتقول أعوذ باهللا من الغاسق إذا وقب ومن الفاسق إذا وثب  ،أبردوا بالظهر ،باآلذان كقوله

يسيل مـن   ومنه الغساق وهو ما ،لعني وعني غاسقة إذا أظلمت ودمعتغسقت ا: ومن ااز 
   )1( .أال إن بصدد الغساق جترع الصديد والغساق: جلودهم أسود ونقول

  :طبيعة العالمة اللغوية  -3
ول هـي عالقـة   إىل أن العالقة بني الـدال و املـدل   )سوسريدو( اللساين السويسري يشري     

مثال ال يدل داللة منطقية أو عقليـة علـى   " شجرة"فالدال املتمثل يف لفظ أو تعسفية  ،اعتباطية
أو عرفية اصطلح  عالمة اصطالحية فالعالمة اللغوية يف هذه احلال هي" شجرة"املدلول احملسوس 
ويف هذا الشأن جند من العلماء العرب مـن تفطـن إىل    ،واتفقوا على إطالقها ،عليها املتكلمون

: " يقول ) دالئل اإلعجاز (فعبد القاهر اجلرجاين يف كتابه  ،اعتباطية العالقة بني الدال واملدلول
حروف منظومة وذلك أن تضم احلـروف  ومما جيب إحكامه بعقب هذا الفصل الفرق بني قولنا 

وال الناظم مبقتف يف ذلك رمسا من العقل  ،وليس نظمها مبقتضى عن معىن ،وهو تواليها يف النطق
" ضرب"مكان " ربض"فلو أن واضع اللغة كان قد قال  ،ى أن يتحرى يف نظمه هلا ما حتراهاقتض

  )2( ."فساد  إىليؤدي  ملا كان يف ذلك ما
حيـث يشـري إىل أن اللغـة     "املخصـص "يف معجمه " ابن سيدة"ذهب إليه الرأي نفسه      

مث يردف شارحا العالقة القائمة بني الدال  ،وعات ألفاظها اختياريةوإن كانت موض ،اضطرارية
ق شعاع وللون الذي يفر ،فإن الواضع األول املسمي لألقل جزءا ولألكثر كال:"واملدلول فيقول 

ولو قلب هذه التسمية فسمى  ،وللذي يقبضه فيضمه وحيصره سوادا ،البصر فيبثه وينشره بياضا
  )3( .)"اجلزء كال والبياض سوادا والسواد بياضا مل خيل مبوضع وال أوحش أمساعنا من مسموع 

  
  ــــــــــــــــــ

  478، 479،  ص)غسق(الزخمشري، أساس البالغة  )1(

  .65ص م1991،ي أبو زقية، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية، اجلزائرتقدمي عل، دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين،  )2(

  .3ص ، )ت.د(املكتب التجاري، بريوت،  ،املخصصابن سيدة،  )3(
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  :عالقة الداللة العربية بالسياق-4
من الذين تطرقوا إىل فكرة السياق جند عبد القاهر اجلرجاين الذي تناول فكـرة الـنظم يف       
كما أن  )1(وهلا عند النظم داللة ثانية  ،فهو يرى أن لأللفاظ داللة أوىل" دالئل اإلعجاز "به  كتا

وقـد قـدمت لدراسـة املعـىن      ،ملعىن االجتماعي املرتبط بالسياقالبالغة العربية قد تناولت ا
 ،يثضل ما وصل إليه علم اللغـة احلـد  االجتماعي أو املعىن الداليل فكرتني تعتربان اليوم من أف

 ،وقد ربط علماء البالغة بني الفكرتني بعبارتني مشهورتني ."فكرة املقام"و " فكرة املقال"ومها 
  )2( ."لكل كلمة مع صاحبها مقام: "والعبارة الثانية" كل مقام مقالل: "العبارة األوىل

ة النصوص فقد حبثوا كثريا يف دالل ،ألحكام فهما ملعانيهامت مهمة األوىل هي استنباط ااوماد    
ومن أمثلة اعتنـاء األصـوليني بالسـياق قولـه      ،الدينية من قرآن كرمي وحديث نبوي شريف

وهي الداللة األوىل إال أنه  ،يقولون هو لألمر يف ظاهره   )40فصلت( }اعملُوا ما شئْتم{:اىلتع
عىن التبعي كما يسميه أو امل ،لثانية واملقصودةوتلك الداللة اد به املبالغة يف التهديد واخلزي، يقص

  )3( .األصوليون
فهي عنده من العناصر الـيت   ،كثريا بفكرة السياق)4(كما اهتم أبو حامت الرازي اإلمساعيلي     

ومن هنا يقسم النعت إىل قسمني حسب املقام والسياق الذي ،جتب مراعاا يف التحليل النحوي 
ذلك يف موقف الثنـاء أو موقـف   م يكون فاملعهود أن يقصد بالنعت مدح أو ذ ،يرد فيه النعت

راءه إىل إنشاء التقـريظ أو  من و فوال يهد ،النعت أحيانا قد يرد كعامل لالسمولكن  ،السب
إمنا جترى النعـوت علـى   : "يقول يف هذا الشأن. فوظيفة النعت عندئذ حددها املوقف ،الشتم

تعلم أن الذي ختاطبه يعرف ف "جاءين زيد: "تقول أحدمها ختليص االسم من االسم كما: ضربني
والوجه ...أو ما أشبه ذلك  ،"د التميمييزجاءين زيد الطويل أو " :فتقول ،والزيدون كثري ،زيدا

 ،"اءين زيد الشريف النبيل الكرمي ج" :يقال.والشتماآلخر يراد به الثناء واملدح والتقريظ والذم 
بسـم اهللا الـرمحن   " :تذمه فإذا قلت أو ،فيعلم أنك تثين عليه" حجاءين زيد البخيل الشحي"أو 

ـ  ،فهذا يلزمه هذا الوجه ،فإمنا هو ثناء على اهللا وتقرب إليه وحتبب "الرحيم  الوجـه   هوال يلزم
  )5(..." األول من جهة التخليص 

  ل ــمؤكدا على أن النعت املتص ،باملوقف الديينونالحظ هنا أن أبا حامت الرازي يربط حتليله 
  ــــــــــــــــــــــ

  112ر اللغوي عند األصوليني ، صالتصو السيد أمحد عبد الغفار، )1(
  .20ص ، اللغة العربية معناها ومبناهامتام حسان،  )2(
  114ر اللغوي عند األصوليني ، صالتصوالسيد أمحد عبد الغفار، /  )3(
بن جعفر الصادق، وقالوا أنه بعد إمساعيل أتت أئمـة   االثنا عشرية الشيعية نسبة إىل إمساعيلمساعيلية فرقة من فرق اإلمامية اإل )4(

مكتبـة   ،ضحى اإلسالمينظر أمحد أمني،  ه شوكة وقوة يظهر ا على أعدائه،مشهورة ،ألن اإلمام جيوز له أن يستتر إذا مل تكن ل
  .وما بعدها 213، ص  3ج ، 10النهضة املصرية، القاهرة ط 

ـ    ،دراسة يف كتاب الزينة ،ند اإلمساعيليةالتصور اللغوي عحممد رياض العشريي، ) 5( ، )ت.د(كندرية، منشـأة املعـارف، األس
   .227 ،226ص
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إذ أن سياق الثناء هو الوحيد الذي تطلق فيه هذه النعوت مع  الثاين،بلفظ اجلاللة هو من القسم 
  .اجلاللةلفظ 

  
  :الداللية مبعاجم املعاين العربيةعالقة نظرية احلقول  -5

ني وما كتبه علماء اليت ظهرت عند الغربي ةاا كبريا بني نظرية احلقول الداللية احلديثجند تش     
غة علـى  قد قام بتقسيم موضوعات الل مهافكال ،ندما قاموا بتأليف معاجم املعاينع ،اللغة العربية

باحلقـل   ما يعرف أو. شتركة اليت جتمع بني هذه األلفاظأو املعاين امل ،أساس املعاين اليت تؤديها
الذي ألف خلـق  "أبو مالك عمرو بن كركرة "ومن األوائل الذين ألفوا يف هذا اال  الداليل،
  .اهلجرييف القرن الثاين " احلشرات"الذي ألف " أبو خرية األعرايب "  مواخليل، ومنهاإلنسان 

أيب "و ،الذي ألف كتـاب السـالح  " ابن مشيل "ومن الذين ألفوا يف هذا اال أيضا جند      
، وأليب عبيدة "خلق السماوات واألرض ،اإلبل ،اخليل ،النحلة"ب الذي ألف كت" عمرو الشيباين

كما جند ، "والشجر،وخلق اإلنسان ،املطر واملياه"وأليب زيد األنصاري جند  ،"اإلنسان والزرع"
البـن  وأمساء اخليل والبئـر والـزرع    ،واإلنسان والنبات واخليل لألصمعيكتب اإلبل والبخل 

   )1(.األلفاظ البن السكيت"ن جند معجم هذا القر يف ومن معاجم اللغة ،عرايباأل

وابـن  " األنواء" )األخفش األصغر( كما يتواصل هذا االجتاه يف القرن الرابع اهلجري فينتج     
  .اإلبل"يؤلف أبو علي القايل كتاب و ،"املطر والسحاب"و "السرج واللجام" دريد
أليب احلسن علي بن احلسـن   "املنجد يف اللغة"عاجم املؤلفة يف هذا اال جند ومن أشهر امل     

وقد قام كـراع   ،والذي قسم كتابه حسب معاين اللغة) هـ309(اهلنائي املعروف بكراع النمل 
  :اآليت حصرها يفوقد  ،بتقسيم الكتاب إىل ستة أبواب ذاكرا إياها يف مقدمة كتابه

  . من الرأس إىل القدم ،ضاء البدنيف ذكر أع: الباب األول -
  .واهلواميف ذكر صنوف احليوان من الناس والسباع والبهائم  :الثاينالباب  -
  .يف ذكر الطري الصوائد منها والبغاث وغري ذلك : الباب الثالث -
  .قاربهيف ذكر السالح وما  :الرابعالباب  -
  . يف ذكر السماء وما يليها: الباب اخلامس -
يشري  كما )2( ويف هذا الباب مثانية وعشرون فصال ،يف ذكر األرض وما عليها :لسادساالباب  -

  .ذلكإىل 
     ــــــــــ

هــ،  1402، 4عامل الكتـب، القـاهرة، ط   مع دراسة لقضية التأثري والتأثر، ،أمحد خمتار عمر، البحث اللغوي عند العرب )1(
     .253ص  م،1982

  .29ص م، 1988، 2ضاحي عبد الباقي، عامل الكتب، القاهرة، ط يق أمحد خمتار عمر،حتق اللغة،املنجد يف كراع،  )2(
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يقوم مبدأ كراع يف شرح املداخل املعجمية على السياق اللغوي حيث يشرح اللفظة املفردة      
    :عليهايقول مثال يف باب األرض وما .والقرآنيةمستدال على شرحه بالشواهد الشعرية 

  :          وقال آخر .من أرضه إىل مقيل احللس: قال رؤبة بن العجاج ،الدابةقوائم  :األرض
لِّقَومل يأَ برضها البطَيار             َِوالحلا ح ـَبليه   ــارب

  ) حبار أي أثر (  
  :الزكام قال ابن أمحد الباهلي :واألرض

  صدر شاكيامسى ملا يف الرأس والت أرض به وختيلت      فأوقالوا أن
  :قال ذو الرمة، الرعدة:األرض

  إذا توجس قرعا من سنابكها         أو كان صاحب أرض أو به املوم
أزلزلت "وقد أصابت الناس زلزلة : أنه قال وروي عن ابن عباس ،"رجل مأروض: "ويقال

  )1( .ويقال أرض اجلذع إذا أكلته األرضة ،أي رعدة" أرضيب األرض أم 
املعنـون باأللفـاظ   ) هـ320(فيظهر كتاب اهلمذاين ،يف العريب يف هذا االمر التألويست     

البـن فـارس    "متخري األلفاظ"و" جوهر األلفاظ) "هـ337(بن جعفر وكتاب قدامة ،الكتابية
  ) .هـ395(

الـذي  )هـ421(لإلسكايف " مبادئ اللغة"فقد ظهر كتاب  ،أما يف القرن اخلامس اهلجري     
والليل والنهار والثياب واآلالت  ،الدهر ،مالنجو: دور على املوضوعات مثلت) نظم(با ضم أبوا

  )2( .وأدوات الطعام والشراب
  :الذي قسمه إىل قسمني"رار العربيةفقه اللغة وأس) "هـ430(كما ظهر كتاب الثعاليب      

وي وحي ،وضم أبوابا مثل باب الكليات ،بابا 30ويتكون من " فقه اللغة"ه القسم األول مسا
فصوال مثل ذكر ضروب من احليوانات وفصل يف ذكر النبات والشجر وفصل يف الطعام 

  )3(.إخل...
وتطرق فيه إىل القضايا اللغوية من حنو وصرف  "أسرار العربية"أما القسم الثاين فقد مساه      

يف صل وف الواوات،وفصل يف  املقدم،ومن أمثلة ذلك فصل يف تقدمي املؤخر وتأخري  .وداللة
  )4( .يف أبنية األفعال ااز وفصلوفصل يف  النونات،

أليب احلسـن بـن إمساعيـل    " املخصص" أضخم عمل يف معاجم املعاين فهو كتاب لكن      
  مثال  جنده، الذي ضم أبوابا مفصلة عن املعاين اللغوية) هـ458(األندلسي املعروف بابن سيدة 

  ـــــــــــــــ
  .108، 107صاملصدر نفسه،  )1(
 .254البحث اللغوي عند العرب، صأمحد خمتار عمر،  )2(
 ). ت.د(بريوت، ، اجلزء األول، منشورات دار مكتبة احلياة،فقه اللغة وأسرار العربيةينظر أبو منصور الثعاليب،  )3(
  .ينظر اجلزء الثاين من كتاب فقه اللغة وأسرار العربية، اجلزء املتعلق بأسرار العربية )4(
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اليت تسمع  "النبأة " وهو صوت خفي، و" الرِكز"فهناك  ،يتطرق إىل صفات الصوت اخلفي حني
هو أقل ما يكون مـن  و" النبس " ن الرِكْز، و هناك هي قريبة م ن إنسان أو دابة و ال تفهم، وم

م عـد اليت تدل على مساع و "النغية " هو مساع شيء من الكلمة اخلفية، وو" الزجم" الكالم، و
تكـرر  و الرمز الذي يدل على تصويت خفي كـاهلمس يناغي الرجل صبيه، و: ومنه قيل فهم،

   .)1(حترير الشفتني بكالم غري مفهوم
  
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ
  .139 ،137، صبن سيدةا ،ينظر كتاب املخصص )1(
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الثالث الفصل  

 األلفاظ الدالة على الحیاة االجتماعیة والحل والترحال والشراب والطعام
)                     األلفاظ الدالة على الحیاة االجتماعیة: (المجال الداللي العام األول

             1 -  
)تماعیةأللفاظ الدالة على العالقات االج: (األولالمجال الداللي الفرعي  - أ  
والصفات والطبقات  األخالق األلفلظ الدالة على: (المجال الداللي الفرعي الثاني - ب

  االجتماعیة
)األلفاظ الدالة على الحرب: (المجال الداللي الثالث - ج  
األلفاظ الدالة على الحل والترحال والطعام والشراب: (األول الجال الداللي العام - 2  

األلفاظ الدالة على الحل والترحال والبیوت : (الثانيالمجال الداللي الفرعي  - أ
  والمواد اإلنشائیة

األلفاظ الدالة على الطعام والشراب وأدواتھما: (المجال الداللي الفرعي الثاني - ب  
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  األلفاظ الدالة على احلياة االجتماعية واحلل والترحال والبيوت والطعام والشراب
  

لثالث الناحية االجتماعية باعتبار االنسان كائنا اجتماعيا، فالوحدات متثل مفردات الفصل ا  
بط معناه بدقة خارج حميطها االجتماعي، لذلك فالوحدات الداللية تشكل ضالداللية ال ميكن 

نسبة معتربة من اهليكل العام للمعلقة، فعمرو ابن كلثثوم اإلنسان الشاعر كان ينطلق من واقع 
قبيلته،وواقع اجتماعي عام يتمثل يف اتمع العريب اجلاهلي، لذلك  اجتماعي خاص يتمثل يف

كانت الوحدات الداللية املعربة عن هذه الناحية تعرب عن جمموعة من املفاهيم والرؤى اليت كانت 
تتشكل من جمالني  اتؤمن ا قبيلته ألنه ناطقها الرمسي وحامل رايتها، وقد درسناها فألفيناه

ال الداليل األول تشري وحداته الداللية إيل احلياة االجتماعية، ويضم ثالث دالليني عامني، ا
). العالقات االجتماعية، األخالق والصفات والطبقات االجتماعية، احلرب(جماالت داللية فرعية 

أما اال الداليل العام الثاين فتشري وحداته الداللية إىل احلل والترحال والبيوت، والشراب 
م وأدواما ويتفرع إىل جمالني داللني فرعيني، اال الداليل الفرعي األول تعرب وحداته والطعا

احلل والترحال واملواد اإلنشائية، واال الداليل الفرعي الثاين تعرب وحداته الداللية  علىالداللية 
  . على الطعام والشراب وأدواما

               
I  /ال الداليل العام األولا:   

احليـاة االجتماعية وحياة ول الوحدات الداللية اليت تشري إىل الداليل العام األ اال يضم     
 :فرعيةوميكن أن نقسم هذا اال الداليل إىل ثالث جماالت داللية  اإلنسان

 جتماعية اال العالقاتويضم الوحدات الداللية اليت تشري إىل  :األولالفرعي  الداليل اال - 1
 الصفاتالوحدات الداللية اليت تشري إىل األخالق و يضم:الثاينالفرعي  الداليل الا - 2

  .االجتماعيةوالطبقات 
 .االداللية اليت تشري إىل احلرب وما يتعلق  الوحدات ويضم :الثالثالفرعي  الداليل اال - 3
 
   ) االجتماعية العالقات( :األولاال الداليل الفرعي / 1

  :م اال الداليل الفرعي األول إىل جمموعات داللية صغريةينقس     
 

 :األوىلالداللية  اموعة/ أ
على والوحدات الداللية  يتوحتو  اهلوى،لة على احلب واالداللية الد الوحدات وتضم     
 ."شتاق، وجد، صبااحنني، ، هوى: "اآلتية
 ،)26 ص(}ىوهالْ عِِِبِتت الَو{األهواء،  هلِِِِأَ نمو ،ةٌي، وهي هوِوهو هوٍ ،اهويه يهوٍِِِِه :هوى

  ).1(بل، وهوت الدلو يف البئروهوى من اجل

  ــــــــــ  
 ).هوى( 715الزخمشري، أساس البالغة، ص (1) 
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 وتأثريهااملعلقة مرة واحدة يف سياق حديثه عن اخلمر  يف" هوى"الداللية  الوحدة وردت     
  :)1(يقولث على شارا حي

                   تجبِ وري اللَّذبانة عن هوإذا          اه ا ذاقَمـها حىت يلا ين 
 شتياقاداليل عام هو أنها وحدة داللية تدل على  مبلمح" هوى"الداللية  الوحدة سمتات     

الداللية  الوحدةوهو أن داللة ، اإلنسان لشيئ ما  أو حلاجة ما، كما متيزت مبلمح داليل خاص
سياق العاطفي اليف  تردكن أن نعدها من األلفاظ العاطفية اليت ـمي، ونانسإلة بنفس اقملتص

  )3(".اخلري و الشر مداخل"أن يكون اهلوى يف  ميكن كما.)2(" أو ملان  ستيفن" الذي حتدث عنه
ال ناقة و يأ، ةوال آن ة، وماله حانكترحم عليه، وحناني: حن إىل وطنه، وحن عليه حنانا: حنني
  )5(.احلنني صوت املتوجعو )4(...مرأيت اوهذه حنييت أي  شاة 

 :)6(سياق الغزل حيث يقول يف"  ننيح" الوحدة الداللية الشاعر استعمل     

  انـينِاحلَ تعجرفَه تلّأضبِ          قْس أم يدِجوكَ تدجو امفَ    
محلت معىن دالليا خاصا هو نزاع و املتوجع،الداللية بداللة ترديد صوت  حدةالوٍِ تمتيز     
 عنستشف ضالال داللية هامشية مثل احلزن الناتج نيه،كما إلشتياقه او الشيئ إىل النفس

   .بسبب بعد ونأي الشتياق أو احلنان إال، حيث ال يكون اشتياقالا
 وتشوق الشيئ ، واجلمع أشواق ، شاق إليه شوقا ، شتياق نزاع النفس إىلالشوق و اال: شتاقا 
    ).7( .العشاق :الشوقو  اهلوى،والتشوق حركة  اشتياقا،شتاق او

 :  )8(سياق الغزل يف قوله يف"  شتاقا" الوحدة الداللية  الشاعر ستعملا     
 ايندا حلًصا أُهولَـمح ترأي           املَ تقْتشاوا بالص ترتذكَّ

متيزت  كماجاءت فعال بداللة نزاع النفس إىل الشيئ  اليت" شتقتا"الداللية  الوحدة متيزت   
أيام العشق،  تذكرهالوجد الذي أحس به الشاعر من جراء وناة امبالمح داللية خاصة كاملع

  .اهلوىاللهو والعشق و لىع الدالة" الصبا  "يظهر ذلك من اقتران الوحدة الداللية بكلمة و
 وجوداوال نظري هلا وجدا وجدة وجدا و اجليم،جيده بضم ورم، جيده و كوعد و املطلوب: وجد

  ،الغىند ـالوجو ماضيه،وكذلك يف احلزن لكن بكسر  فقط،وبه وجد يف احلب ... و وجدانا
    65ص عمرو بن كلثوم، الديوان،) 1(   ـــــــــــــ

ري متوقعة يف املواقف يف احلياة اليومية العادية قد تكتسب نغمة عاطفية غإن بعض الكلمات املستعملة ( :"أوملان"يقول )2( 
  .56، ستيفن أوملان ،ترمجة كمال بشر، صينظر دور الكلمة يف اللغة .)االنفعالية

      ).هوي( 168 /15ابن منظور، لسان العرب )3( 
  .147ص الزخمشري، أساس البالغة، )4( 
  .92ص ،شرح املعلقات السبع الزوزين، )5( 
  .69ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )6( 
  .)شوق( 239 /9لسان العرب ابن منظور، )7( 
 .70ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )8(   
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     )1( ، ومنقع املاءيثلثو
ة بسنفا اىل ياء المضا امساكما استعملها  فعال،" دجو"دة الداللية حالو الشاعر ستعملا     

 :)2(سياق الغزل حيث يقول يف" وجدي"
  انـينِاحلَ عتـجرفَ هتلّأضبِ          قْس أم يدِجوكَ تدجو مافَ

، هو داللتها على نزاع النفس لشيئ داليل عام مبلمح" وجد"الداللية  الوحدة متيزت    
، ةليت حيس ا الشاعر من جراء فراق احلبيباحلرقة او داللية خاصة كاحلزن مبالمح واختصت

حتزن حزنا فالناقة  ،اليت هي الناقةو" سقب أم"مصاحبة الوحدة الداللية لكلمة  يظهر ذلك منو
  .شديدا على فراق وليدها

إىل الصبوة  مال: صباًءا وبيصا ووصبا وصبا صبو، وحن إليه:ليه ولهإصبوا وصبوة و ،صبا: الصبا
                                                                                                                                                                              )3(بيانصأي جهلة ال

  :)4(قولهالعشق يف سياق الغزل يف اهلوى و مبعىن" االصب"الداللية  الوحدة وردت     
كَّذَترال تصاوا بشقْتلَ تام          رأيت حولَـما أُهلًصا حداين  

إىل  امليلمسا مبالمح داللية خاصة كاللهو وجاءت ا اليت" الصبا"الداللية  الوحدة متيزت     
مرحلة  مضيوحتسر الشاعر على  الشبابمحلت معىن مرحلة  ا، كموعدم حتكيم العقلالطيش 

  ."ترتذكَّ"مصاحبة الوحدة الداللية لكلمة  ويظهر ذلك من ،والله
 األولاموعة الداللية األوىل يف إطار اال الداليل الفرعي ات خالل دراستنا لوحد من     

 احلبهو داللتها على  مشترك،نالحظ أن الوحدات الداللية اشتركت يف ملمح داليل عام 
 متيزت" هوى"الداللية  ةا، فالوحدمبالمح داللية خاصة  وحدة داللية كل يزتمت كما.اهلوىو

حرقة احلب بداللة  متيزت"  وجد"لوحدة الداللية ، واتريده و واهما  ىلإنزاع النفس  بداللة
 الوحدةو نفسيا،ترديد صوت املتأمل بداللة  متيزت )5(" حنني"واحلزن، والوحدة الداللية  العشقو

 بداللة" الصبا"الوحدة الداللية  متيزتكما  والبعد،واحلنني  ةلة املعانابدال متيزت" اشتاق"الداللية 
 .الشاعر تذكرهالذي  الفتوة،العشق و طيش 

حيث العالقات الداللية داخل هذه اموعة الداللية فنالحظ عالقة العموم  من أما     
 اشتاق، حنني، وجد،"بقية الوحدات الداللية األخرى و" اهلوى"بني الوحدة الداللية  اخلصوصو

   ".اشتقت"ومعىن  احلنني،"التضمن بني  وعالقة ،"الصبا
   ـــــــــــ   دة داللية ـوح اعد ق الغزل مااـأن جل الوحدات الداللية قد جاءت يف سي أيضا نالحظ     

  ).وجد( 340 /1القاموس احمليطالفريوزآبادي،  (1)
                  69ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  .415ص ،منجد اللغة واألعالم كرم البستاين و آخرون،  )3(
  .70عمرو بن كلثوم، الديوان، ص )4(
 وطنه، مبعىنحن إىل  :نقول .االشتياقعلى الشوق و عصرنا احلاضر قد أصبحت تطلق يف"  حنني" الدالليةنالحظ أن الوحدة )5(

  .، لقد انتقل مدلوهلا يف العصر احلايلاشتاق إىل وطنه، بينما كانت تطلق قدميا على صوت املتأمل
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  .اخلمريف سياق  جاءتواحدة 
  :اللغوية مصاحبااسياقاا املختلفة ووموعة الداللية اآليت يبني نسبة ورود وحدات ا واجلدول

 
 الداللية اتالوحد تكرارها  تاالسياق  اللغوية املصاحبات

 فعل م سما ج سما مج
 هوى  1  1 اخلمر اللبانة ذي
وجد 1  1   2  الغزل  سقب أم  

  احلنني   1   1  الغزل  رجعت
  شتقتا 1     1  الغزل  الصبا

  الصبا   1   1  الغزل   شتقتا
  

  )الوحدات الداللیة الدالة على الحب والھوى( األولى المجموعة الداللیة :21الجدول
 

ت ست مرات، وردت ا يف إطار هذه اموعة الداللية مخس وحدات داللية تكررنأحصي     
  .اليت جاءت يف سياق اخلمر) هوى(كلها يف سياق الغزل، ماعدا الوحدة الداللية 
املرتبط بالنفس  االشتياقالذي يسببه الفراق و احلننيمتثل وحدات اموعة الداللية غريزة احلب و

    .البشرية
  :اموعة الداللية الثانية/  ب

، ، صرمالتفّرق" :الداللية اآلتية  الوحداتتضم ، والفراقد والبعىل إتشري وحداا الداللية      
  ."أضلّ ،البني

 فسادإللق ، وفرق للصالح فرقافر: قيلخالف اجلمع، وفرقة يفرقه فرقا، وفرق والفرق : التفرق
قافر ق وو فترقاتفرق وفرق الشيئ وان، وا يقًفرِوتق جيعل، منهم من فتراق سواءاالالتفرالتفر 

   .)1(رقا تفالرجلني ف بنيقت ، وفرفترقافافرقت بني الكالمني : يقال، فتراق يف الكالماالودان لألب
وخماطبة  الغزليف سياق  املعلقةواحدة يف  مرة" التفرق"الوحدة الداللية  الشاعر ستعملا     

  :)2(عشيقته اليت تستعد للرحيل حيث يقول
قي قَفلَب فَالتقِر ا ظَيعاين          نخِبرك قاليني وترِبِخاين  

الشيئ كما  عنبتعاد الفتراق و اداليل عام وهو اال مبلمح"  التفرق" الداللية  الوحدة متيزت   
ني ذلك خاصة ح يظهرو الوجد،كداللة احلزن والوحدة و ضمنيةمتيزت مبالمح داللية خاصة 

   .للبدنما محلت داللة مفارقة البدن ك، "عينة ظيا ...  فيق" قترنت بالرجاء ا
  ــــــــــــــــــ

  .)فرق( 300 -299 /10 ابن منظور، لسان العرب (1)
 .66ص الديوان، عمرو بن كلثوم، )2(
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الصرم القطع البائن وعم بعضهم القطع أي نوع كان، صرمه يصرمه صرما وصرما : صرم
وسيف صارم ...  لصرم اسم للقطيعة وفعلهاوالصرم ... صرم احلبل نفسه : وقد قالوا  نصرمفا

  .)1(الصرومةوصروم بني الصرامة و 
 : )2(يف سياق الغزل حيث يقول القطيعة مبعىن" صرم"الداللية  الوحدة وردت     

فنسألك يق  أَ لْهحثْدت صرام          لوشأَ نيِالبِ كم ختاَأل تماين 
، ويظهر ذلك من بتعادال، واخاصة كالقطع ح دالليةمبالم" صرم"الداللية  الوحدة متيزت     

مدلوله  انتقل قد"  الصرم"أن  مالحضةالداللية، كما ميكننا  للوحدة"  أحدث"الفعل  مصاحبة
، فهذا التشبيهراق األبدان وذلك على وجه فب متعلقمن معىن قطع الشيئ املادي إىل جمال آخر 

 .غريها دونختص هنا بصرم األبدان ا، حيث نكماشهااملعىن و ييقتضنواع  أنتقال نوع من الا
  .(3)القعر  بعيدةوبئر بيون  ،نيلقيته غداة البو، مباينة هباين، وونةوبي بيناًن عنه اب: البني
 كما الفراق على سياق الغزل دالة يف )4("البني"السابق وردت الوحدة الداللية  البيت يف     

 .السرعة على الدالة" وشك"ترنت بكلمة اقبداللة سرعة الفراق حني  متيزت
 بعريي، ، وضلّ الطريق وأضله غريه وضللتيضلّ ويضلّ القصد،لّ عن الطريق وعن ض :أضل

 .)5(ضلّ يف الدين: من اازو...د ملكانه تكان معقوال فلم يه إذا
 : )6(يف قوله دقَيف سياق الغزل، مبعى فَ "أضلّ" الوحدة الداللية الشاعر ستعملا     

  ايننِاحلَ تعـجرفَ هتـَّلضأَ          بٍقْس ي أمدجوكَ تدجو امفَ
بالكلمة  قترااابأا  نالحظ"  أضل" املعجمي الذي محلته الوحدة الداللية املعىن  إىل باإلضافة

 .ة واألملقاحلروزن حلوضالال داللية هامشية كا محلت معاين قد" سقب  أم"
 نالحظالبعد الثانية اليت تشري إىل الفراق و ستعراضنا لوحدات اموعة الدالليةا خالل من     
داللية  مبالمحكما متيزت كل وحدة داللية ، عام مشترك هو البعد  ملمح داليلشتركت يفاأنها 

" صرم"الوحدة الداللية األبدان، و تفرق ةبدالل" التفرق"، فقد متيزت الوحدة الداللية خاصة
 ،قفرابداللة ال متيزت" البني"الوحدة الداللية بإراداته، و اإلنسانالقطيعة اليت حيدثها  بداللة

واخلصوص بني  العموم، كما نالحظ عالقة بداللة الفقدان متيزت" أضل"ة الوحدة الدالليو
أنّ أيضا نالحظ ."أضل ،، صرمالتفرق" اآلخرىالوحدات الداللية و" البني"الوحدة الداللية 

  هوهذا ما تؤكّد ،الوحدات الداللية مل تسجل نسبة شيوع مرتفعة، وجاءت كلّها يف سياق الغزل
  ــــــــــــ

  .)صرم( 332 /7، لسان العربمنظور ابن (1)
  .67ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  ).بني( 56ص ،الزخمشري، أساس البالغة) 3(
  :يرى ابن األنباري أن البني من األضداد، فقد يأيت مبعىن الوصال كما يف قول الشاعر )4(

    .89ينظر علم الداللة العريب، فايز الداية، ص هلوى ما حن للبِنيِ آلف، لَعمرك لَوال البِني النقَطَع اهلَوى    ولوال ا              
  ).ضلل( 401ص ،الزخمشري، أساس البالغة )5(

    .69ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )6(
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اللية داآليت يوضح نسبة شيوع كل وحدة  واجلدول .هلذه الوحدات الداللية الكلمات املصاحبة
  :باا اللغويةومصاح مع سياقاا

     
  الداللية اتالوحد  تكرارها   تاالسياق         اللغوية املصاحبات

 الفعل م سما ج سما مج
 التفرق  1  1 الغزل ظعينة ،لقب

  صرم   1   1  الغزل  ثتأحد
  البني   1   1  الغزل  وشك

  أضلّ 1     1  الغزل  سقب  أم
  

    )البعد والفراقداللیة الدالة على الوحدات ال( الثانیة المجموعة الداللیة :22الجدول
مل تسجل وحدات اموعة الداللية نسبة شيوع مرتفعة كما هو يوضحه اجلدول، وقد      

 .جاءت كلها يف سياق الغزل
 
  :الثالثةاموعة الداللية /  ج

يف  اآلتيةأن ندرج الوحدات الداللية  ميكناقة والعداوة ودوتشري وحداا الداللية إىل الص     
 " ن، الداء، الكاشحنيغ، الض، الوشاةاألعداء ،صاحب" :إطار هذه اموعة الداللية

الصحب مجع و ...)1(وأصحايب يب و صحبيت، وهم صحيبصوحيو يبهو صاح: صاحب
  )2(... املعاشرالصاحب و أفراخ،و خاألصحاب مثل فرو وركب، راكب، الصاحب مثل

 صبنتسياق ذكر اخلمر وخماطبة املرأة اليت  يف" احبص"الوحدة الداللية  الشاعر ستعملا     
 :)3(الكأس عنه حيث يقول
وام شر أُ الثالثةرٍ ممبِ          وعبِِاصحالَّ كذي ال تبِصحاين 

متيزت  كما املعاشر،املعلقة بداللة الرفيق أو الصديق  يف" صاحب"داللية ال الوحدة جاءت    
  ".دمينال"أا تضمنت معىن  يأ ،ة مثل الصاحب يف شرب اخلمرمبالمح داللية خاص

قول : أبوبكر، قال لم ظلما جاوز فيه القدرظ، أي عدا فالن عدوا وعدوانا وعداء: األعداء
 .)4(فالن عدو فالن معناه فالن يعدو على فالن باملكروه ويظلمهالعرب 

يف هند  بنة قومه أثناء رده على عمرو سياق فخره بعز يف" األعداء"الداللية  الوحدة وردت     
 :)5(قـوله

  ــــــــــــــ       اينلت نْأَ كلَبقَ اِءدععلى اَأل          تيعو أَرما عي اناتنقَ فإنّ
  ).صحب( 368ص ،أساس البالغة الزخمشري، (1)

  .)صحب( 286 /7ابن منظور، لسان العرب )2(
  .66ص ن،عمرو بن كلثوم، الديوا )3(
  ).عدو( 92 /9لسان العربابن منظور، ) 4(
  .79ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
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كما  الشاعر،قوم  معاألقوام الذين هلم عداوة  هم" األعداء"املعجمي للوحدة الداللية  املعىن إنّ
الذي الظلم  اجلور ومعىن تضمنتلكراهية بني األقوام املتعادية ومتيزت مبالمح داللية خاصة كا

 .عدوهسببه أحد الطرفني خلصمه ويقد 
 كشحووالكاشح مضمر العداوة ... ترهعلى األمر أضمره وسطوى كشحه .. .كاشح :الكاشح

  .)1(له بالعداوة عاداه ككاشحة 
، كما األعداءستعملها الشاعر مبعىن اسياق الغزل ، و يف" حونشالكا"الداللية  الوحدة أتت     

، حقدهمو عداومفالكاشحون هم األعداء الذين يضمرون  ،صةخا متيزت مبالمح داللية
ألنه يعرض  كاشحا يمواحدهم كاشح وس ،بن النحاس هم األعداءافالكاشحون كما يري 

إنما خص الكشح  وقالوا.... ضمر العداوة يف كشحه يألنه  حه، وقيل كاشعنك ويليك كشح
احملسوس إىل املعىن ارد من املعىن  هناتقال الداللة ناف ،فريى أنّ العداوة يف الكبد ،ألنّ الكبد فيه

 املعىن ىلالداللية إ لتصل" كشح"من أعضاء اجلسم  جزءنتقل من معىن ا، فالتطور الداليل واضح
 .)2(دي الذهينيالتجر

، وقد وشاه يشيه وشيا اء، ورجل وشي، وهو يلبس الوشيى، ثوب موشى وموششو: اشيالو
 }ايهف ةيش الَ{يف بياض واناألل، أو وهي بياض يف سواد ا الفرس،وما أحسن شية هذوشية 

، وقد وشى به ه بالزور ويزخرفهمكال يهو واش من الوشاة، ألنه يش: ااز ومن .)71 البقرة(
  .)3(الوشايات وهو كثري  وشايةً، السلطانإىل 

  :)4(يقولالفخر حيث سياق  يف"  الوشاة" الداللية  الوحدة وردت     
 اينرِدزتو اةَشا الونبِ يعطت           دنه نو برمع ةيئَشم يأَبِ

ب يؤلّ أجل أن منناقل األخبار الكاذبة  هي" الوشاة"عجمية للوحدة الداللية امل الداللة إن
مثل الزور  الداللية، كما متيزت مبالمح داللية هامشية تتضمنها الوحدة على شخص اشخص

الوحدة الداللية لكلمة  مصاحبةما سيصدق ألن توح ،قصدالكذب وتزيني الكالم ليبهتان ووال
 .ذلك املعىن الداليل  توضح" تطيع"

 املادي ىننتقل معناها الداليل من املعا فقد، يظهر التطور الداليل واضحا يف الوحدة الداللية     
الكالم  يالثوب وزخرفته إىل وش يمن وش لةالدالنتقلت افقد رد ، اذهين العىن املإىل  ياحلس
ه هو زور الكالم ي، فإن وشالثوب زخرفته يكان وش فإذا، ه، وذلك عن طريق اازنيوتزي

 .وتانه
  ــــــــــــ

  ).كشح( 243 /1الفريوزآبادي، القاموس احمليط (1)
  .296علم الداللة العريب، ص فايز الداية، )2(
  ).وشى( 730غة صالزخمشري، أساس البال )3(
  .79ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
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 )2(فالنن علي غوض ،نغضغائن وضوضغينة وأضغان و ضغن صدره ويف )1(العداوة :الضغن

 .)3(على احلقد طوياملنو والضغن احلاقد الضاغن، احلقد،: أضغان مجعالضغن و
 حيث  املعلقة يف سياق الفخريف بيت واحد يف تنيمر "الضغن"الداللية  الوحدة وردت     
 : )4(يقول

إنّو الضغن بعد الضنِغ يبود           لَعـيك ويرِخال جال اَءددفاين 
كما  ،"فنيدال الداء"قتراا بعبارة اعلى العداوة ويظهر ذلك من  "الضغن"الداللية  الوحدة دلت

 .من الصدر وخيرجهر على صاحبه متيزت مبلمح داليل خاص هو احلقد الذي يظ
 . )5(داء  وهو، داء يداء دوا وأدوأ أدواء مجع املرض: الداء
سياق حديثه عن  يفاليت استعملها "  الداء" الداللية اليت تدل على العداوة جند  الوحدات من     

   :)6(يقولنتقام حيث الوا العداوة
إنّو الضغن بعد الضنِغ يبود           لَعـيك ويرِخال جاال اَءدينفد 

قد املضمر احلقد ، كما متيزت بداللة احل بداللةالداللية هنا يف هذا البيت  الوحدة  متيزت لقد   
، كما ءت صفة للوحدة الدالليةجا اليت"  الدفني" مةللكو يظهر ذلك من مصاحبتها يف الصدر 

دة الداللية حيث انتقل مدلوهلا من معىن املرض إىل دالليا حدث للوح تطوراميكننا أن نالحظ 
للحقد  دالليا  معادال"  الداء"استعمل الشاعر الوحدة الداللية ، لذلك فقد احلقد هومدلول آخر 

 .والضغينة
 اخلاصاستعراضنا لوحدات اموعة الداللية الثالثة يف إطار اال الداليل األول  خالل من    

عام هو  داليل، نالحظ أن وحدات اموعة الداللية اشتركت يف ملمح ةجتماعيالبالعالقات ا
، ةوأو العدا الصداقة علىحيث دلت وحداا  ،إجيابااإلنسان باإلنسان سلبا و على عالقة اداللته

 على"  صاحب"، بينما اقتصرت الوحدة الداللية الداللية الدالة على العداوة الوحداتمع طغيان 
، كما أو نقضها الصداقةزت وحدات اموعة الداللية مبلمح داليل مشترك هو قد متيو ،الصداقة

متيزت بداللة الرفيق أو  "صاحب"متيزت كل وحدة داللية مبالمح داللية خاصة فالوحدة الداللية 
، األعداء"بينما اشتركت الوحدات الداللية األخرى  ،ابية باإلنسانجياإلنسان اإل وعالقة الندمي

باإلنسان، ومتيزت كل  السلبيةعالقة اإلنسان  داللةيف " الضغن، الداء، الوشاةالكاشحون، 
  ــــــــــــ

  .129ص ،أخبار شعرائهاالشنقيطي، شرح املعلقات العشر و (1)
  )ضغن( 400، صالزخمشري أساس البالغة )2(
  .451ص ،اللغة واألعالميف نجد املآخرون، البستاين وكرم ) 3(
  .75ص لديوان،عمرو بن كلثوم، ا )4(
  .)دوأ( 15 /1القاموس احمليط الفريوزآبادي، )5(
  .75ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )6(
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 ،التعديالظلم وداللة ب يزتمت" األعداء" الدالليةفالوحدة  .داللية مبالمح داللية خاصة ا وحدة
، دائهم يف الكشحاء الذين يضمرون عبداللة األعد متيزت" الكاشحون"والوحدة الداللية 
 رالزو بداللة متيزت" الوشاة"الوحدة الداللية و بداللة احلقد، متيزت" الداء"والوحدة الداللية 

الحظنا أن  بداللة العداوة واحلقد،كما متيزت" الضغن"والوحدة الداللية  والكذب يف القول،
أشرنا إىل ذلك  وقد  حدث فيها تطور داليل قد" الداء، الوشاة  ،نيشحاالك"الداللية  اتالوحد

  .يف موضعه 
 الدالليتني، نالحظ عالقة الترادف بني الوحدتني العالقات داخل اموعة الداللية حيث من     

 ،"الضغن ،الداء، نيالكاشح" الدالليةات التضمن بني الوحد وعالقة" نيالكاشح  ،األعداء"
اآليت يبني  واجلدول ."و الكاشحني  األعداء" و  "صاحب" الدالليةعالقة التقابل بني الوحدة و

  :اللغوية مصاحبااالداللية مع سياقاا املختلفة ونسبة ورود وحدات اموعة 
  

 الداللية اتالوحد تكرارها              تاالسياق اللغوية املصاحبات
 الفعل م سما ج سما مج

 صاحب  1  1 اخلمر عمرو أم
  األعداء    1  1    قناة

  الكاشحني    1  1  رالفخ  عيون
  الداء   1   1  الغزل  نيفالد

  الوشاة    1  1   الفخر  .تطيع
    الضغن   2   2   الفخر   الدفني الداء

  )الصداقة والعداوةالوحدات الداللیة الدالة على ( الثالثة المجموعة الداللیة :23الجدول
  

مرات، ووردت يف تكررت وحدات اموعة الداللية املعربة عن الصداقة والعداوةسبع      
سياقات متعددة، مع مالحظة أن جل الوحدات الداللية تعرب عن العالقة السلبية اليت تربط 

، وهذا متاشيا اليت تعرب عن العالقة اإلجيابية) صاحب(اإلنسان باإلنسان، ماعدا الوحدة الداللية 
  .مع مضمون املعلقة

   :الرابعةالداللية  اموعة/ د
الوحدات الداللية  ضموت ،احللفوالعهد اموعة الداللية إىل العقد و هتشري وحدات هذ     

  ."عهد، املوعدون، ميني قدع: "تية آلا
هر ظال قاملوثّاجلمل والعقد الضمان والعهد و...  عنقه البيع و العهد يعقد شدعقد احلبل و :عقد

 .)1(بالتحريك 
    ـــــــــــ 

 .)عقد( 213-212 /1القاموس احمليط ،الفريوزآبادي (1)
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  :)1(يف قولهسياق الفخر يف"  عقد" الداللية  الوحدة وردت     
ونوجد نحن أمنعهم ذامار          أَوـفواهم دوقَإذا عا يماين  

ن ذلك م ظهريعهد، والجاءت فعال بداللة الضمان و اليت" عقد"الداللية  الوحدة متيزت     
  : )2(قوله يفقد احلبل وربطه ع مبعىن، كما استعملها على احللف الدالة" ميني"مصاحبتها لكلمة 

  اينرِالقَ صِقت أو لَباحلَ ذَّجِت           لٍبحا بِنتينرِقَ دقعن مىت
  )3(.أو وقت معني ععاهده على أن يوافيه يف موض: املوقع أو الوقت وواعده: املوعدون

بداللة األشخاص  اجاءت مجع مذكر سامل اليت" نياملوعد"الشاعر الوحدة الداللية  استعمل      
  :)4(حيث يقولما مكان  يفالذين يوعدون أعداءهم 

ولْأنزنا الببِ يوتوحٍلُطُي ذ          إىل الشامات نني املُفوعيدان  
 منخاص هو داللتها على األعداء و يظهر ذلك الداللية مبلمح داليل  الوحدة متيزت      

الشاعر الوحدة الداللية  فظو كما ،لألعداءيكون إال  فالنفي ال ،"ننفي"للفعل  تهامصاحب
  :)5(يف قوله" انتظرنا" يف سياق رده على عمرو بن هند مبعىن  اليت جاءت فعال"  أوعدنا"

تهدنا ودأوعدنا رويا           مىت كُدنـا ألمك قْموِتاين 
، قالوا ميناهوأخذه ميينه و هي اليمىنهو األمين، وقومه مينا، وهو ميمون عليهم، و لىمين ع: ميني

 امميبأاليمني ألم كانوا يتماشحون : للحلف وقيلى، م، كما قالوا للشمال الشؤيمىنللاليمني 
  )6(.فيتحالفون

 سياق فخره بالدفاع عن الذمار احللف يف بداللة" ليمنيا" الداللية ةالشاعر الوحد استعمل     
 : )7(حفظ العهد حيث يقولاألهل و محايةو

                  ونوجد نحن أمنعهم ذامار          أَوـفواهم دوقَإذا عينماا ي 
جيب لذي يعقد وداليل خاص هو احللف ا الداللية يف البيت األخري مبلمح الوحدة متيزت     

جتماعية من انستشف من ذلك قيمة و إىل االفتخار،عليه ألنه من الصفات اليت تدعوا  احملافظة
 كما. " عقدوا"قترنت الوحدة الداللية بالفعل ااحللف أكثر حني  داللة تظهرو ة،الدالليالوحدة 

 : )8(يف سياق آخر مبعىن عقد احلبل يف قوله استعملها
 اينرِالقَ صِقت أو لَباحلَ ذَّجِت           لٍبحا بِنتينرِقَ دقعن مىت

  ـــــــــــــ
  .82ص عمرو بن كلثوم، الديوان، (1)

     .81صاملصدر نفسه،  )2(
  .907ص ،اللغة واألعالم يف كرم البستاين وآخرون، املنجد )3(
  .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
  .79صاملصدر نفسه،  )5(
  ).مين( 466الغة، خمشري، أساس البالز )6(
  .82ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )7(
  .81ص املصدر نفسه،) 8(
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العهود واحملب للوالية : الرجل العهدعهد إليه و استعهد منه إذا وصاه، واشترط عليه، و :عهد
 .)1(..مايل عهد بكذا، ووبينهما عهد أي موثق... 
  :)2(بقولقبيلته بداللة املوثق حيث  ءسياق الفخر بنسا يف" عهد"الداللية  الوحدة وردت     

                 نَذْأخ عولَعلى بهِتن عهقَاإذا لَ         ادكَ اوتائب ملَعماين  
ويظهر هذا املعىن الداليل حني اقترنت  األعداء،حماربة  موثقا علىعلى أزواجهن  أخذوا أي

  .األزواجعلى  الدالة" عولةب" حدة الداللية بكلمة وال
 ملرابعة نالحظ أن الوحدات الدالليةال اموعة الدالليةاستعراضنا لوحدات  خالل من     

وهذا ما تبينه  ،ر احلربكذيف سياق الفخر وها كل وجاءت مرتفعة،تسجل نسبة شيوع 
 .هلذه الوحـدات الداللية اللغويةاملصاحبات 

 وختصصت،  ملمح داليل عام هو داللتها على العقد و العهداشتركت الوحدات الداللية يف     
 اليمنيعقد داللة متيزت ب "عقد" ، فالوحدة الدالليةة داللية مبالمح داللية خاصة اكل وحد

 متيزت" عهد"الداللية  الوحدةبداللة احللف، و جاءت" ميني" الوحدة الداللية وعقد احلبل و
أن الوحدة  نالحظ كما.نتظار والترقباالبداللة  جاءت" أوعد" بداللة املوثق ، والوحدة الداللية

، وذلك أم اسم للقسم مستعار اليمني" ألنعلى احللف قد توسع مدلوهلا  الدالة" ميني"الداللية 
  .)3("القسم ميينا يمث كثر ذلك حىت مس بأميامإذا تقامسوا على شيء تصافقوا 

" عقد"فنالحظ عالقة التضمن بني الوحدة الداللية ما خيص العالقات الداللية  يف أما     
يوضح نسبة ورود  اآليت واجلدول ."أوعدو وعدين،امل" بني معىن  و" ميني"الوحدة الداللية و

  :اللغويةوحدات اموعة الداللية الرابعة مع سياقاا ومصاحباا 
 

 الداللية الوحدات رارهاتكــــــ السياقات اللغوية املصاحبات
 فعل م  اسم ج اسم مج

 عقد  2      2 القوم بعزة الفخر قرينة
  املوعدين    1  1  قومه بوفاء الفخر  ميني
  أوعد  1    1  باحلرب الفخر  ننفي

  ميني   1   1  بالوفاء الفخر  عقدوا
    عهد   1   1  القبيلة بنساء الفخر  بعولة

    )العقد والعهد واحللفعلى الوحدات الداللية الدالة ( الرابعة اموعة الداللية:  24اجلدول
ت وجاءت كلها يف سياق الفخر، وهذا تكررت وحدات اموعة الداللية ست مرا     

  .مايؤكد احترام أهل الشاعر للعهود واملواثيق
  ــــــــــــــــــ

  ).عهد( 466الزخمشري، أساس البالغة، ص (1)
  .86ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  ). ت.د(، حتقيق حممد إبراهيم سليم، دار املعرفة والثقافة والنشر والتوزيع، القاهرة56، صالفروق اللغوية ،أبو هالل العسكري )3(
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       :اخلامسة الداللية اموعة/هـ 
 ،خان" :الدالليةالوحدات  وتشمل ،"اخليانة" اونقضه الداللية إىل األمانة وحداا وتشري     

  "أوىف ،األمني
  )27األنفال( } مكُاتانموا أَونختو ولَسالرو وا اَهللاونخت ال { العهديف  خانه :انخـ

 :الرمحوقيل يف  ،الضريبةنبا عن  :ومن ااز خانه سيفه...واخليانةو املخانة  اخلون وهوشديد
  .)1(أخوك ورمبا خانك

 حيثخيانة العهد والغدر يف سياق الغزل  مبعىن" خنت"الوحدة الداللية  عرالشا استعمل    
  :)2(يقول

قيف نلْأَسك أَ لْهحثْدت صرام          لوشك البأَ نِيم خنأَالْ تماين  

على  الدالة" األمني"وذلك حني صاحبت كلمة  ،الداللية مبعىن نقض األمانة الوحدة متيزت
  . الذي حيفظ العهد وال خيونالشخص 

 نيكا منيدلَ الْيوم كنإِ الَقَ هملَّكَ امّلَفَ{:قال تعاىل احلارس، احلافظ وهو :األمـني
ني3(أمناء ج )54يوسف(}أَم(.  
 تضييعالبيت السابق مبعىن احلارس احلريص على عدم  يف" أمني"الداللية  الوحدة وردت     

احملب الويف الذي  الشخصمتيزت بداللة خاصة وهي  فقد يف سياق الغزل ردتعندما و ،األمانة
  .ال خيون حبيبته

   ).4(وأوىف به بالعهد وىف: أوفــى
يف  ظ على العهد وعدم الغدر واخليانةالوحدة الداللية األخرية مبعىن احلفا الشاعر استعمل     

  :)5(الفخر يف قوله سياق
ونوجد نحن أمنعهم ذامار          أَوـفواهم دوقَإذا عينماا ي  

يف  الشاعرالوحدة الداللية تدل على أسبقية قوم  جعلت" تفضيل اسم"الداللية  الوحدةصيغة  إنّ
  . الوفاء فهم أكثر األقوام وفاء

 اموعة الداللية أن وحداتلوحدات اموعة الداللية اخلامسة نالحظ  استعراضناخالل  من   
وحدة يف سياق الغزل و دالليتان وحدتان جاءتحيث ، فقطاقتصرت على ثالثة وحدات داللية 

  .يف سياق الفخر باحلفاظ على العهدداللية واحدة 
  كما  نقضها،عام هو داللتها على األمانة و الداللية يف ملمح داليل الوحدات اشتركت     

  ــــــــــــــ
).خون(184ص ،أساس البالغة ،الزخمشري )1(   

.67ص عمرو بن كلثوم، الديوان،  )2(  
.104 ص ،القاموس اجلديد، ، بلحسن البليش ، اجليالين بن احلاج حيىيعلي بن هادية )3(  
  ).ويف( 738أساس البالغة، ص  ،الزخمشري )4(
  .82ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
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  ونقض الغدرداللة ب متيزت" خان"ة وحدة داللية مبالمح داللية خاصة فالوحدة الداللي كلمتيزت 
 ،أمانتهو هاحلافظ احلريص على حب احلارسبداللة احملب  متيزت" األمني"األمانة و الوحدة الداللية

ء قوم الشاعر ألا اسم ارت عن كثرة وفعبالشيء و ظحف بداللة متيزت" ىفوأ"والوحدة الداللية 
  .تفضيل

 اآليتدول ــاجلو ". و خان أوىف" عالقة التقابل بنيالداللية فنجد  اتالعالقمن حيث  أما    
:ةبة شيوع كل وحدة داللية على حدسنح لنا ـيوض  

 
اللغوية املصاحبات ـرارهاتكــــ السياقات   الدالليةت الوحدا 

ج اسم مج م  اسم   فعل 
 خان 1   1 الغزل األمني
 األمني  1  1 الغزل خنت

ميينا عقدوا    أوىف  1  1 الفخر 
  )األمانة والخیانةالوحدات الداللیة الدالة على ( الخامسة المجموعة الداللیة :25لجدولا

  
واقتصرت على ثالث وحدات  جل وحدات اموعة الداللية نسبة شيوع عالية،سمل ت     

، والوحدة الداللية األخرى )األمني، أوىف(داللية فقط، وحدتان دالليتان متثالن العالقة اإلجيابية 
   .العالقة السلبية) خان(ل متث
  :السادسة الداللية اموعة/ و

تشمل الوحدات الداللية اآلتية و، الداللية إىل محاية الشيء و الدفاع عنه اوحداتشري      
  ."، احملجرون، ذمار، احلاكمونالعاصمون أمنع،، ، املانعون، منعمحى"

: من اازوعرضه أنفه و يهو حيمو ليه،عحامي محاية و محاهمبعىن دافع عنه  الشيءمحى  :محى
     .)1(محي عليه إذا غضبو منعته،محيته أن يفعل كذا إذا 

مرات يف سياق الفخر بشجاعة قومه حيث  أربع" محى"الوحدة الداللية  الشاعر استعمل     
  : )2(يقول

وسيد معـقَ رٍشد تووجبِ          هالْ جِاتلْمك يحالْي ممحرِجاين  
  اينرِجحمالْي محني ومحن هبِ         عنه تثْدح يذالَّ ةربالْ وذا                

  اـينيِال حو نـهدعب ٍءيـشل          اـينقب الَفَ نهِمحن ملَ إذا
  محايته من عن الشيء و داليل خاص هو الدفاع مبلمح" ىــمح"الداللية  الوحدة اتسمت     

  ـــــــــــــ
  ).محي( 145ص ،الزخمشري، أساس البالغة (1)

  .87-75ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
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الناس  اليت حيمي ا قوم الشاعر أنفسهم ةهامشية كالقوكما متيزت مبالمح داللية  عداءاأل
محاية  علىلية لكلمة تدل و يظهر ذلك من مصاحبة الوحدة الدال الشهامة،أو  اآلخرين،
 يف البيتذو ،امللتجئني يحيمجاءت مبعىن امللك الذي  ولالبيت األ ففي ،"ريناحملج"الضعيف 

يف البيت الثالث والضعاف،  امللتجئنيومحاية قومه  ،محاية سيدهم هلممبعىن الثاين جاءت مرتني 
ن اقتران ضمري يعود على يظهر ذلك مو ،محاية النساء بداللة" محى"جاءت الوحدة الداللية 

  ".هن" النساء 
 :ااز ومن، اع، وامتنع منه ومانعه ومتانعامنالشيء ومنعه منه وعنه، وهو منوع و منعه :منع

  .)1( ميه أن يضامحي فالن مينع اجلار
" ، أمنعاملانعون" الوحدة الداللية و مرات، ثالث" منع" الوحدة الداللية  الشاعر استعمل     

  :)2(اآلتيةات أيضا يف األبيات مر ثالث
ونوجد نحن أمنعهم ـمذاار         أَوـفواهم دوقَإذا عينماا ي 
ونحذَإِ نا عامالْ دحي خرت          ألا نِعاضِفَح نمنع من يلاين 
وام منظعال عائن لُثْم ضبٍر          ترى منه السواعكالقُ دلاـين  
قُيتجِ نيادان و لْقُيلَ نسـتم          عولَبتا إذا لَنم تمنعاـــون  
               ونَـعاملانِ اوأن ـلا أَمردو           انأنبِ ونَلُازِا النحثُي يشاـن 

ونَـعاملانِ اوأن ـلا ميلا ما البِإذ          اـينيض ازلَياا تفُونلْج 
احلرب  يفسياق الفخر ببطوالت قومه  يف" أمنع ، املانعون  منع،"الداللية  الوحدات وردت     

ته حىت اليصل إليه يالشيء و محا عن، وقد اشتركت يف دالللة الدفاع وافتخاره بنساء قبيلته
ودفاعهم عن الناس الذين يلجأون إليهم  القوم ةمكشها كما متيزت مبالمح داللية خاصة األعداء،

 ،"يلينا"الوحدة الداللية لكلمات تدل على ذلك مثل  مصاحبةيظهر ذلك من و ،طلبا للحماية
الئي لهن الزوجات او" ائنظع"اقتراا بكلمة  منيظهر ذلك و ،احلرمي محايةمحلت داللة  كما

ن الشاعر أكثر الناس دفاعا ع أهل أنمعىن  محلتكما ،على بعولتهن عهد الدفاع عنهن أخذن
الشاعر  استعملها كما،"أمنع"اسم تفضيل  وردتحيث  ةالصرفيالصيغة، و يظهر ذلك من الذمار

 .األهل يف املستقبلومرتني اسم فاعل للداللة على املدافعني واستمرار الدفاع عن الضعاف 
مما يوبقه، عصمه  أن يعصمه عبده، و عصمة اهللا يف كالم العرب املنع العصمة :العاصمون

 .)3(يعصمه عصما ووفا
   الذين حيمون األشياء نيـاملانعوالدالة على " ونـالعاصم"الوحدة الداللية  الشاعر استعمل     

  ـــــــــــ  
  .)منع( 642الزخمشري، أساس البالغة، ص (1)

  .89، 87، 88، 75، 72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  ).عصم( 244 /9لسان العرب ابن منظور، )3(
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    :)1(يقولاألهل حيث خره حبماية الناس وفيف سياق  املعلقة يف مرتني
   ايندتجمل  لونَاذالب اأنو          لٍحكَ لِّكُبِ ونَمالعاص اّبأن        

  نا يصإذا ع مونَراا العأنو          اـنعطإذا أُ ونَمالعاص اّبأن        
 هاخصقد و غريهم،شخاص الذين مينعون األ معىن" العاصمون" الداللية الوحدة محلت     

الوحدة  ملصاحبةيظهر ذلك و مكان،الشاعر بقومه الذين يدافعون عن الذين يطيعوم يف كل 
  ".كحل"الداللية لكلمة 

 (4)رامح  هذا حجر عليكو (3)أحجرته أجلأتهو (2)منه منعه:جر حجرا عليه األمرحي :احملجرون
  .(5)امللتجئ واحملجر

 امللتجئنياملعلقة مرتني يف سياق الفخر مبعىن  يف" جروناحمل"الوحدة الداللية  وردت     
 : (6)اية حيث يقولالطالبني للحم

وسيد معـقَ رٍشد تووجبِ          هالْ جِاتلْمك يحالْي ممحرِجاين  
  اينرِجحمالْي محني ومحن هبِ         عنه تثْدح يذالَّ ةربالْ وذا

كاخلوف  اللجوء،تضمنها معىن يداللية هامشية  مبالمح" احملجرين" الداللية الوحدة متيزت     
من  ذلكهر ـويظ للحماية،لى طلبه ـيدل ذلك عو أيضا،عف ـالضو، احملجرالذي حيس به   

                                  .املنعو على احلماية الدالة" ميحن" بكلمة الداللية الوحدة رانقتا
ذمار: بالكسر ما يلزمك حفظه ومحايته، و تذمر الم نفسه على فائت وتغضب(7) وذمر على 

املكروه ليشحنهم  يسمعهم، أصحابه يف احلرب يذمر القائد: فيه يقال ه مع لوم ليجدحض األمر
                        .)8(حرميهو محاهف من عن حيمه ليم والذمار إذا حىن ما مل يمهو حاو

ب ـالذمار هو كل ما جي و" ذمار"هي كلمة  معلقتهالداللية اليت استعملها الشاعر يف  الوحدة
:  )9(، وقد جاءت ذا املعىن يف قولهالدفاع عنه  

ونوجد نحن أمنعهم ذامار          أَوـفواهم دوقَإذا عينماا ي  
كما تضمنت معىن احلرمي  التذمر،هي داللة اللوم وداللة خاصة متضمنة و محلت وقد     

  .األهلو
 ـــــــــــــ

.89-88ص عمرو بن كلثوم، الديوان،  (1) 
.722ص، علي بن هادية، بلحسن البليش، اجليالين بن احلاج حيىي، القاموس اجلديد) 2(  
.93ص، السبعالزوزين، شرح املعلقات  )3(  
).حجر( 112ص ،الزخمشري أساس البالغة )4(  
.127الشنقيطي، شرح املعلقات العشر وأخبار شعرائها، ص )5(  
.81، 75ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )6(  
.)ذمر( 35  /2الفريوزآبادي، القاموس احمليط )7(  
.)ذمر( 217الزخمشري، أساس البالغة، ص )8(  
.72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )9(  
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وضع عليه احلكمة وفرس حمكومة : وحكم الفرس وأحكمه ،فاستحكم شيئأحكم ال: احلاكمون
  )1(...وحكموه جعلوه حكما  مةكَحمو

     اسمينعوندلت على املانعني الذين سياق الفخر و يف" كمونااحل"الداللية  الوحدة عملتت 
 : )2(يقولحيث  عوم من فعل شيء،من كل ما الينبغي هلم الدخول فيه، أي مينالناس 

 نايصإذا ع مونَراا العوأن          اـنعطإذا أُ ونَمالعاص اّبأن
" حكم"يف  فاألصل" احلاكمون"را دالليا حدث للوحدة الداللية أن تطو أيضا نالحظ     

س إىل جمال ل الفرنتقال الداليل من جمااال، نالحظ أن الفرس متكمو هي اليت  سالفر حكمة
أن هناك انتقاال دالليا إىل مرحلة  "ابن األنباري"ث قد حتداملوجود و للتشابهاإلنسان واضح 

احلالة  هذه، ويف عقل، إذا تناهى ومثل حكم الرجل حيكم  الظهور املرادف للوضوح و التجريد
والضبط لألشياء  يمبالتنظ، فالداللة يف صورا األوىل اتصلت قال داليل من احملسوس إىل اردانت

نة الدمج بني أصلني ظخاصة أن م ،"ضبط حركته تذلك حكمة الفرس اليت  ومن"فيما بينها 
كذلك من التكميم وحتكاك االاملنبعث من احلك و  فالصوت" حكم= كم و حك"قائمة بني 

 .)3(يتوافقان مع وظيفة احلكمة
ة نالحظ أن وحدات هذه اموعة السادس الداللية لوحدات اموعةاستعراضنا  خالل من     

ن مرة ما عدا ـكل وحدة داللية تقريبا أكثر م تكررت، حيث ةقد سجلت نسبة شيوع مرتفع
 مـظجاءت مع وقد ،مرة واحدة يف املعلقة جاءتا اللتني" احلاكمون ذمار،"الوحدتني الدالليتني 

 .الوحدات الداللية يف سياق الفخر
محاية الشيء  على داللتها داليل عام هو لمحميف داللية اموعة ال وحدات اشتركت     
" محى"الداللية  فالوحدة، خاصة ا ةدة داللية مبالمح داللي، واختصت كل وحاع عنهـوالدف

الدفاع عن بداللة  متيزت" منع" الدالليةالوحدة ، وهامةشالالقوة ومتيزت بداللة محاية الشيء و
تفوق أهل الشاعر متيزت بداللة و جاءت اسم تفضيل،" أمنع" الدالليةالوحدة و ،محايتهالشيء و

 أهلهمون ـبداللة األشخاص الذين حيم متيزت" املانعون"الوحدة الداللية و ،مارذيف محاية ال
، الدفاعو احلمايةت معىن استمرار قوم الشاعر يف محلو يدافعون عنهمو ناســالوذويهم و

، والوحدة الداللية معاين الضعف تضمنتولة امللتجئني بدال" احملجرين"متيزت الوحدة الداللية و
  ،رنسان ويذماإلاليالم حىت  العرض وكل ما جيب محايته،احلرمي وو األهل ةبدالل متيزت" ذمار"
  

  ــــــــــــــ
  ).حكم( 138الزخمشري، أساس البالغة، ص (1)

  .83ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2( 
  .303ص ،عريبال فايز الداية، علم الداللة) 3(
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 .اـن فعل شيء مـالذين مينعون الناس م املانعني بداللة "احلاكمون" الدالليةومتيزت الوحدة 
صمون اعلا "و" منع محى،"بني  رادفـالتالقة ـنجد عفما من حيث العالقات الداللية أ

اجلدول و ."احلاكمني املانعني، العاصمني، احملجرين،"بني االستلزام  وعالقة "ملانعونا ،ناحلاكمو
  :حدةعلى اآليت يوضح نسبة شيوع كل وحدة داللية 

  
  اللغوية املصاحبات      السياقات         تكرارها  الوحدات الداللية

  مج  اسم ج   اسم م  فعل
  )ائنظعال( هن ،احملجرين  الفخر  4      4  محى
)الشاعر أهل ( هم  الفخر  3      3  منع  

  ذمار  الفخر  1    1    أمنع
  )أهل الشاعر ( اأن  الفخر  2  2      عوناملان

  نعأم  الفخر  1    1    ذمار
)الشاعر  أهل ( اأن  الفخر  1  1      احلاكمون  

  
  )حمایة الشيء والدفاع عنھالوحدات الداللیة الدالة على (السادسة  المجموعة الداللیة :26الجدول

  
لشاعر كان بصدد الدفاع تكررت وحدات اموعة الداللية اثنيت عشرة مرة، وهذا ألن ا     

 .عن قومه والناس اآلخرين، كما تعرب عن االعتزاز بالنفس
                    
:السابعةاموعة الداللية /  ن  
، افـأضي"  :الداللية اآلتية داتـالوحتشمل و ،تضم الوحدات الداللية الدالة على الضيافةو
. "، قرىرىقَ  

 أضياف: ضاف إليه مال إليه ...وأضفته و هو ضيف وكذلك اجلمع وهم ضيوف وأضيـاف 
.)1(ضيفانو  

ها قومه حيث ضسياق حديثه عن احلرب اليت خا يف"  األضياف"الداللية  الوحدة وردت     
       :)2(يقول

نلْزتم مأَالَ لَزِنضياف مفأَ          انعلْجالْا نقنْأَ ىر تشتماون 
لكن الشاعر استعملها يف سياق احلرب و ،معجمية معروفة  لةدال" األضياف"الداللية  وحدةلل إن

  .، فأصبحت معادال دالليا لألعداءيتهكم أنو أراد 
  ـــــــــــــــ

  )ضيف( 405الزخمشري، أساس البالغة، ص (1)
  .75ص عمرو بن كلثوم، الديوان،) 2(
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  )1(قرى املاء يف احلوض، وو هو يقري الضيف، وأوقد نار القرى :قرى
مبعىن أطعمنا الضيف  امسا" رىق"و فعال" رىقَ"مل الشاعر الوحدتني الدالليتني استع كما     

 :)2(قوله يفطعام الضيف و
 ا ونحطَ ةًادرم حِبالص لَيبقُ             ماكُرق انلْجعفَ ماكُنيرقَ

 ألن الشاعر يف مقام التهكمل معىن الطعام و اإلطعام إىل معىن القت من" قرى" مدلول انتقل
تراما بكلمات تدل على احلرب من اق الدالليتنييظهر املعىن السياقي للوحدتني و ،عداءباأل

لوحدات الداللية فلم نسجل نسبة امن حيث نسبة ورود  أما. "طحون مرادة،"هلالك مثل او
  .عاليةورود 
القتل على و لىاللية معادال دالليا للقتالشاعر كثريا ما استعمل هذه الوحدات الد أن نالحظ     

ل ـالقرى هو فع، وعداء القتلىضياف هم األألا جاءت يف سياق احلرب فاأل ،مالتهكّ يلـسب
:ةشيوع كل وحدة داللية على حديبني نسبة  يتاآل دولـاجلو .القتل  

 
اللغوية املصاحبات رارهاتكـــــ السياقات  الداللية الوحدات   

ج اسم مج م اسم   فعل 
لنـزم  األضياف   1 1 احلرب 

يعود على األعداء ضمري" كم" رىقَ 1   1 احلرب   
لنا عج، أعجلنا    قرى  2  2 احلرب 

    )الضيافةالوحدات الداللية الدالة على ( السابعة اموعة الداللية :27اجلدول
قط، وهذا ليس دليال تكررت وحدات اموعة الداللية الدالة على الضيافة أربع مرات ف     

كما  ،على البخل، ألن الشاعر وظف هذه الوحدات الداللية معادال دالليا للحرب والقتلى
  .توضحه املصاحبات اللغوية، وهذا كما واستهزاء

 جتماعيةاالدراستنا لوحدات اال الداليل الفرعي األول اخلاص بالعالقات  خالل من     
 ،كان سياق الفخر باحلرب هو الغالب يف سياقات خمتلفةت أن وحداته الداللية جاء نالحظ

اخلاصة  الليةارتفاع وحدات اموعة الد نا، كما سجليدل على ذلك املصاحبات اللغوبةو
اخلاصة  الدالليةالوحدات واخليانة وألمانة قلة الوحدات الداللية اخلاصة باو ،الدفاعو باحلماية
  :الدالليةحدات اموعات ورار ـتكيوضح نسبة  يتاجلدول اآل، وبالضيافة

  
         ــــــــــــــــ

  .)قري(  338الزخمشري، أساس البالغة، ص (1)
  .75ص  عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
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  اموعات الداللية
  

  السياقات  تكرارها
  مج  اسم ج  اسم م  فعل

  الغزل، اخلمر  5    3  2  كلمات تدل على احلب
  الغزل  4    3  1  ق و البعدكلمات تدل على الفرا

  الفخر،احلرب،اخلمر،  7  3  4    كلمات تدل على العداوة والصداقة
  الغزل

  الفخر، احلرب  5  1  2  2  واحللف كلمات تدل على العقد والعهد
  الغزل، الفخر  3    2  1  كلمات تدل على األمانة و اخليانة
  احلرب، الفخر  14  6  1  7 كلمات تدل على احلماية والدفاع

    احلرب  4  1  2  1  تدل على الضيافةكلمات 
  )العالقات االجتماعیةالدالة على  المجموعات الداللیة( المجال الداللي الفرعي األول :28الجدول

  
تكررت وحدات اال الداليل الفرعي األول اخلاص بالعالقات االجتماعية اثنتني وأربعني      

ألن الشاعر كان  قات السلبية أكثر ورودامتثل العال .مرة، حيث أحصينا سبع جمموعات داللية
  ).مرة 14(يف مقام الفخر واحلرب، وهذا ما تؤكده الكلمات الدالة على محاية الشيء والدفاع 

  
    :الثاينالداليل الفرعي  اال/ 2

ينقسم إىل ، وجتماعيةاالالطبقات والصفات خالق والداللية إىل األ هوحدات وتشري     
  : كاآليت، ميكن إدراجها ريةصغ دالليةجمموعات 

 
   :األوىلية اموعة الدالل/ أ

، ظلم، ظاملني" :تشمل الوحدات الداللية اآلتيةو ،اجلورو الظلمتشري وحداا الداللية إىل و     
 ."اةبغ

 ،لرعيته يالراع ظلم :ومنه الظلمفعل له جار عليه، و :ومظلمةوظلما  ،ظلم ظلما :ظاملون
  )1(..ظُالّممة و ظلَالظامل ج ظاملون و و

 : )2(حيث يقول الفخر،سياق  يف" ظاملني ظلم،"الشاعر الوحدتني الدالليتني  استعمل      
بظَ اةًغالمني وا ظُململَو          انـكنا سنـبظَ أُدالماين 
  اونمالظَ يل مهوا هتوإخو          اوهبأَ ينِبعاتيى لَيلَ يفأَ

ذلك مبالغة خرى واأل يعلى الظلم ه الدالة )بغاة( بكلمة" ظاملني" الوحدة الداللية  اقترنت      
  اسم فاعل دلت  تينما جاءحو ،اجلوروالتعدي  بداللةالوحدة الداللية  كما متيزت ،من الشاعر

  ـــــــــــــ
  .481كرم البستاين وآخرون، املنجد يف اللغة واألعالم ص (1)

  .76، 90ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
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  ظهر من هذهتوقد افادت استمرار ظلم أهل الشاعر للناس، و ،على األشخاص الظاملني املعتدين 
 .، كما تتضمن الطيش و القوة الغضبالوحدة الداللية عاطفة 

عىن وقد محلت م للمجهول، مبنيةجاءت  اليت" لمناظُ"استعمل الوحدة الداللية  كذلك     
 ،همناعة أهل على هنيربل" مل" احلرفحدث ظلم الناس لقومه الذي نفاه الشاعر باستعمال 

الوحدات الداللية األخرى يف هذه اموعة الداللية قيمة  بقيةونستشف من الوحدة الدالليةو
 . و التعدي الظلموهي انتشار  نيكانت سائدة عند اجلاهلياجتماعية

 أهل، وم البغاةـئة الباغية وهفهي النا، ومخرج علينا طالبا أذانا و ظل: فالن عليناغى ب )1(:بغاة
  .)2( تظاملوا: ، و قد تباغوا الفسادو  يالبغ

محلت معىن و" ظاملني"سياق الفخر مبعىن  يفالبيت السابق  يف" غاةب"الوحدة الداللية  وردت     
  .الظلمتدل على وقد اقترنت بكلمات  الناس،ظلم وتعاد عن احلق بالاو التعدي،

الداللية مل تسجل  الوحداتخالل استعراضنا لوحدات اموعة الداللية نالحظ أن  من     
اشتركت يف وقد ، سخطهويبني غضبه لحيث وظفها الشاعر يف بيت واحد  ،ةعنسبة شيوع مرتف

مبالمح داللية خاصة  دالليةكما ختصصت كل وحدة داليل عام هو داللتها على الظلم، ملمح
على  دلت" الظاملني"الوحدة الداللية و ،الظلمعلى حدث  دلت" ظلم"، فالوحدة الداللية ا

 .على التعدي على الناس  دلت" بغاة" الدالليةالوحدة و ،نياألشخاص الظامل
اجلدول اآليت يبني نسبة و ."ظاملنيو بغاة"ترادف بني الوحدتني الدالليتني العالقة  نسجل     

  :ا اللغويةمصاحبا ووعة الداللية مع سياقاا شيوع وحدات ام
  

 الداللية الوحدات رارهاتكــ السياقات اللغوية املصاحبات
 فعل م اسم ج اسم مج

 ظاملون   3 3 الفخر إخوا،أبوها ، بغاة
  نالمظُ  1     3  الفخر  أهل الشاعر يعودعلى ضمري
  بغاة     1  1  الفخر  الشاعريعود على أهل  ضمري

  
    )الظلمالوحدات الداللیة الدالة على ( األولى المجموعة الداللیة 29:دولالج

تكررت وحداا الداللية أربع مرات فقط، وجاءت يف سياق الفخر لينفي عن قومه الظلم،      
  .إال إذا ظلموا

   ـــــــــــــ
تى تفيَء بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حإِنْ فَ{ :  قوله تعاىلمبعىن اعتدى يف" بغى"ورد يف القرآن الكرمي الفعل  (1)

  ).    9احلجرات( }إِلَى أَمرِ اِهللا
  .)بغي( 44الزخمشري أساس، البالغة، ص )2( 
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   :الداللية الثانية اموعة/ ب
     تيةاآلتضم الوحدات الداللية و الضعفو داللية إىل الذل واملهانةال اتشري وحدا: 

 ."، دانى، ازدر، تضعضع، مهني، الن، ساجدين، وين،خسفالذل"
ل، تذلّوله  اء ، وقد ذلّة و أذلّة كجلّة و ذلّ، وقوم أذلّةة و املذلّو الذلّ ن الذلّهو ذليل بي :الذل

نقيض  الذلّو )1(مذلّ ذليلهو ، وبينهم مستهان وهو مستذلّ، ه العدواستذلّ، وذلّلهه اهللا وأذلّو
2(العز(.   
هم حيث عزباء قومه وآفتخار باالمرة واحدة يف سياق  "الذلّ" الداللية الوحدة وردت     

  :)3(ولـيق
 انـيف لَّذُّـال رّقن نْأَا نيبأَ          افًسخ اسالن امس كلْاملَ ما إذا

تضمنت و، هو داللتها على نقيض العزداليل عام  مبلمح" الذل"الداللية  اللوحدة تمتيز    
استعملها  اواخلضوع، كممة والضعف وستسالم دون مقااالوكاإلهانة  مشيةها مالمح داللية

 منيظهر ذلك و ،هم للذل عندما يريد امللوك أن يذلوا الناسهرفض قومه وكر يبنيالشاعر ل
  ".أن نقر  أبينا" ية لعبارة مصاحبة الوحدة الدالل

سف اهللا م ـخخسف القمر، وخسفت الشمس، واخنسفت ساخت ا عليها، و :خسف
 على اجلوع : اخلسفبات على باخلسف و يا ورضوانها ولذُ: ا فًسااز سامه خ منو .األرض

 )4(.ه هزلخسف بدنو...على غري ثقل  :على اخلسف بواشرِو
 محلتو ،فتخار بعزة قومهاالالبيت السابق يف سياق  يف" خسف"لداللية ا الوحدة وردت     

أن  نالحظ لذلك املهانةو ،ستسالماالزت مبالمح داللية خاصة كاخلضوع ومتي كما ،معىن الذل
سامه خسفا أي محله  يقال ،اجلربناتج عن اإلكراه واخلضوع يف هذه الوحدة الداللية الذل و

نقياد االا ينبفيه ذهلم أ على ما الناسأنه إذا أكره امللك :(د القوليري، حيث فه ما فيه ذلهكلّو
 .)5()هإلي

عاضع ، كالضعضع وضالضعيف من كل شيء، والرجل بال رأي وحزم الضعضاع :تضعضع
   ااجلمل إذا كانتأديب الناقة و الضعكبري ليجمع فيه املاء، و عنده حبس صغريجبيل : بالضم

، وتضعضع خضع وذل مه حىت الرضليتأدب وضعضعه هد ضع :هو أن يقول له قطبني أو
  )6(.وافتقر

     ـــــــــــ
  .)ذلل( 216ص  املصدر السابق، (1)

  .)ذلل( 256 /1ابن منظور، لسان العرب) 2(
  .90ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(
  )خسف( 166الزخمشري، أساس البالغة، ص  )4(
     .101ص الزوزين، شرح املعلقات السبع، )5(
  .)ضعضع( 54 /3الفريوزآبادي، القاموس احمليط )6(
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 :)1(سياق الفخر حيث يقول يف"  تضعضع"الوحدة الداللية  الشاعر استعمل     
  ايننِو دا قَأنا ونعضعضت          اأن وامقْاأل مِِلَعي ال األَ

اقترنت بضمري يعود على أهل ذل، والداللية فعال ومحلت معىن خضع و لوحدةا جاءت     
  .اهلوانمت مبلمح داليل آخر هو الضعف و سكما ات ،الشاعر

 اوانههان هانة وإوأهانه  حقري،ن و شيء هي...عليهسهل و هو يهون  :ذلكهان عليه  :مهني
  )2(.استهانةاستهنت به ، واونت بهونا وهو

  :)3(يقولسياق حديثه عن اخلمر حيث  يف" مهني"الوحدة الداللية  وردت     
تاللَّ ىرحز الشحإذا أُ يحمرت          ـَلعيه مـلهال فيههِـا ماين 

هو أن وو متيزت مبلمح داليل خاص  ،حتقارالا بداللة" مهني"الداللية  الوحدة متيزت     
ألعز اخلمر البخيل  شاربحتقار ايص على املال حيث دلت على الشاعر خص ا البخيل احلر

  ، لذلك"مال "مة للك الدالليةيظهر ذلك من مصاحبة الوحدة ، وشيء يريد أن ال خيرج من يده
  .ملاله املبذرالشخص كلمة مال جعلتها حتمل داللة باقتران الوحدة الداللية ف

لني األرض بنزلوا ، والعيشمن ان هو لي: ااز منو. أالنه واستالنهو نهلين ولني ولي شيء :الن
  .)4(اجلانبن الرجل ليولياا و

ده التدل على انقي ةرـسياق وصفه لشارب اخلم يف" يلني"الداللية  الوحدة الشاعر استعمل     
  :)5(يقولاستسالمه حيث وخضوعه ا وهل

تجبِ وري اللُّذبانة عن هواه          ـقَاذا إذا ماه حىت يـيلان 
نقياد العفوي الناتج عن التأثري االالداللية مبلمح داليل خاص هو داللتها على  الوحدة متيزت     

يف  نشأالنقياد الناتج بسبب اإلكراه كما هو االعلى عكس  ،املرغوب فيهنبهار بالشيء االو
  " تضعضع"الوحدة الداللية 

أن عزهم  ناربليخل داليل للعز دمعا يه اليت بالقناة"  تلني"لية الشاعر الوحدة الدالقرن  لقد     
 : )6(تلني حيث يقولال ال يتأثر و اليضعف مثل القناة الصلبة اليت 

  اينلت أنْ كلَبقَ اِءدعاَأللى ع          تيعو أَرماعينا ناتقَ فإنّ
 ختالفابخمتلفني جعل معناها خيتلف سياقني  يف" الن"للوحدة الداللية  الشاعر فاستعمال   

  .فيهالسياق الذي وردت 
  ـــــــــــــ

  .78ص عمرو بن كلثوم، الديوان، (1)
  ).هون( 715الزخمشري، أساس البالغة، ص )2(
  .65ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(
  ).لني( 615أساس البالغة، ص ري،الزخمش) 4(
  .65ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
  .69صدر نفسه، املص )6(
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مراض أجفان أأدام النظر يف أسجد طأطأ رأسه واحنىن وسجد خضع وانتصب ضد، و :ساجدون
  .)1(كن اجلبهةسكم داملسجو

تدل على لذكر ساملا موجاءت مجع  الفخر،سياق  يف" ساجدون"وردت الوحدة الداللية     
  :)2(يقولحيث  اخلوفاخلاضعني باإلكراه و

 اينداجِس راجلبابِ هلَ رخت          ليدلنا و امطَالف لغَب إذا
ضالال هامشية كما محلت معاين أو الرأس،طأطأة الوحدة الداللية معىن االحنناء ومحلت 

كما تظهر هذه الوحدة الداللية مبالغة .بطشهم واالستسالم خوفا من قوم الشاعر وكاخلضوع 
كذلك  ،خوف األعداء منهميل على قوم ودل) وليد(م ر حيث أن سجود امللوك ألضعافهالشاع

سجود الضعيف للقوي والعبيد للسادة نستشف من الوحدة الداللية قيمة اجتماعية تتمثل يف 
 .وامللوك
 الونا : ن سيدةقال ابو، ضعف البدن: الونا، والتواين واألمورالفترة يف األعمال و الونا :وين

 ،نى واألخرية عن كراع، فهو واننيا وونيا ووقد وين يين وو ر،الفترة، ضد ميد و يقصالتعب و
  .)3(ين كذلك أي ضعفتوونيت أَ

  :)4(يف سياق الفخر حيث يقول" وين" وردت الوحدة الداللية      
  ايننِو دا قَأنا ونعضعضت          اأن وامقْاأل مِِلَعي ال األَ

، كما ناالو قومه، وقد نفي الشاعر عن ترةفالالضعف و بداللة" وىن"ية الدالل الوحدة متيزت     
، بداللة الذل متيزتوف خيضع للقوي، ي، فالضعلت داللة اخلضوع عن طريق التضمنمح

حبرف بضمري يعود على أهل الشاعر و الداللية الوحدة وقد اقترنت خيضع و لُّذَفالضعيف ي
  .ستسالم و التضعضع االضوع و اخلو الضعفعن قومه  لينفي" ال" ي ـنف

 افدانو قهرهمار من دان القوم إذا ساسهم وهو القه :وقيل، اناهللا الديومنه يوم الدين، و :دان
 .)5(دانوه انقادوا له ، وله

 حيثنقاد يف سياق الفخر باحلرب نضع وخن مبعىن" ندين"الوحدة الداللية  الشاعر استعمل     
 : )6(ولـيق

أولَ امٍيغُا نر طلٍاو          عصيا الْنلْمك فنْأَا يه نداين  
وقد صاحبت  للناس،نقياد والطاعة بسبب قهر امللوك اال بداللة الداللية الوحدة متسات     
   "عصــينا"مثل كما اقترنت بكلمة تدل على التمرد  هلم،خضوع قومه  لينفي" امللك" كلمة

    ـــــــــــ  
  .)سجد( 297 /1آبادي، القاموس احمليط الفريوز (1)

  .91ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  ).وين( 410 /15ابن منظور، لسان العرب )3(
  .78ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
  .)دين( 209، أساس البالغة، صالزخمشري )5(
  .71ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )6(
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متيزت باأليام، وحروا املشهورة  تصفرب كثريا ما فالع احلرب،على  الدالة" أيام"ة كلمو
شف هذا من وميكن أن نست واإلجبار، القهرمبلمح داليل خاص آخر هو اخلضوع عن طريق 

  .القهار مبعىن"  ديان" ومنه" دان"املعىن اللغوي لكلمة 
الضعف واخلاصة بالذل والرضوخ   الثانيةاستعراضنا لوحدات اموعة الداللية من خالل      

جاءت يف سياق الفخر واحلرب مع ختصص الوحدة الداللية  الداللية أن معظم الوحدات نالحظ
 كلماتاخلمر، ويظهر سياق احلرب يف املصاحبات اللغوية حيث وردت  سياقب" مهني"

"                    ... األعداء،  يامأ"  قناة" مصاحبة للوحدات الداللية تدل على احلرب مثل   
الضعف ألعدائه الرضوخ وعلى الذل و الدالةالوحدات الداللية  نسبكثريا ما  الشاعر إن     

                                                         .قومهرضوخ عن ذل وكل ضعف و ونفي
وخ ـوحدات اموعة الداللية الثانية يف ملمح داليل عام هو الذل و الرض معظم اشتركت      

 ختصصت" الذل"، فالوحدة الداللية وحدة داللية مبالمح داللية خاصة متيزت كلو، نقياداالو
إجبار الناس على داللة ب متيزت" خسف"الوحدة الداللية و ،اومةبداللة االستسالم دون مق

دة ـ، والوحلاإلذالو ضوعاخلبداللة الضعف و متيزت" تضعضع"الوحدة الداللية و ،ذلـال
" يلني" الدالليةالوحدة و ،"ملاله املبذر"يف سياق اخلمر ومحلت معىن  جاءت "مهني"  يةـالدالل

بداللة  متيزت" ساجدين"الوحدة الداللية و، نقياد العفوي  املرغوب فيهالابداللة الليونة و متيزت
الوحدة الضعف وداللة ب متيزت" ينو"ية الوحدة الداللاجلبابر، و خضوع، أي اخلضوعحنناء والا

داخل اموعة  الدالليةأما من حيث العالقات  .الطاعةومبعىن القهر  جاءت" ندين" الداللية
 الوحداتبقية و"الذل"اخلصوص بني الوحدة الداللية عالقة العموم و ظـنالحفإننا الداللية 

اآليت يوضح نسبة ورود كل  واجلدول ."اخلسف و الذل" الداللية األخرى وعالقة الترادف بني
                                                                            :ةى حدوحدة داللية عل

                                         
 اللغوية املصاحبات

 الداللية الوحدات تكـــــــرارها السياقات
 فعل م اسم   ج  اسم مج

 الذل  1  1  الفخر أبينا
  خسف   1   1   الفخر  سام
  تضعضع 1     1  الفخر  ونينا

  يلني 2     2  الفخر  القناة، "اخلمر شارب" ههوا
  ساجدين    1  1  الفخر  اجلبابر

  وين 1     1  الفخر  تضعضعنا
  ندين 1     1  الفخر  امللك عصينا

    مهني   1   1  اخلمر  "الشحيح للحز ا مال"ماله
  )الذل والمھانة والضعفالوحدات الداللیة الدالة على ( انیةالث المجموعة الداللیة :30الجدول

تكررت وحدات اموعة الداللية تسع مرات، وقد عربت عن احتقار الشاعر ألعدائه نظرا      
 . لذهلم وضعفهم
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  :الثالثةالداللية  اموعة/ ج
 ،الباذلون ،نعم"  :ية اآلتيةالدالل الوحداتتضم و الكرم ري وحداا الداللية إىل اجلود وتشو      

 ".املطعمون  ،اتدين
األمر مشلهم وعمهم :عمة قلعااهم بالعطية، و، يقال عمثعلبال مة خالف اخلاص :ميت س

  .)1(العامة اسم للجمع: والعمم تعم بالشر، األبذلك 
  : )2(ولالفخر بكرم قومه حيث يق قسيا يف" نعم"الوحدة الداللية  الشاعر استعمل     

نعأُ ماسننا ونعف عنهو          منحلُم عنهم امحلُماون  
، كما متيزت مبلمح داليل مالكراليت جاءت فعالً بداللة اجلود و" نعم"متيزت الوحدة الداللية      

لة على كثرة ، وذلك للدالهو مشولية الكرم حيث تشمل عطيتهم مجاعة من الناسخاص و
الة الد" أناس"مصاحبة الوحدة الداللية لكلمة  ، و يظهر هذا املعىن الداليل منخريهمكرمهم و

ليدلّ على كرمهم ) نعف ( الفعل ا أن الشاعر قد عطفها بـكم،على اجلمع الكثري من اخللق
   .كفهم عن احملارم و األطماعو

ون أو عن فالن، أي جاد ا بذل نفسه د: يقال ،الشيء أعطاه و جاد به: ذل بذالًب :الباذلون
العطاء والكرم، ورجل بذْل أي : وذاك مبذول، وبذل جهده أفرغ طاقته، والبذلفهو باذل 

  )3(.الكثري البذل: ذالبامل، والبذّال وكرمي
يف سياق فخر الشاعر بكرم قومه دليل على أن هذه " الباذلون" إن ورود الوحدة الداللية     

  :)4(يقولانت حمببة عند قومه حيث الصفة من الصفات اليت ك
بأنا العِاصكَ لِّكُون بِملٍح          أَونـا البونَلُاذ جملتداين  

م محلت معىن املكرمني الذين يبذلون طاقتهالوحدة الداللية يف سياق الفخر ولقد جاءت       
احبة الوحدة الداللية لكلمة مص يظهر هذا املعىن الداليل اخلاص منجندم، وإلطعام الناس و

ستمرار قوم جعلتها حتمل داللة ا) اسم فاعل(كما أن الصيغة الصرفية للوحدة الداللية ، "جمتدين"
  .الشاعر يف مد العطاء يف املستقبل أيضا

و املطر العام، وأجداهم أعطاهم، وهو عظيم اجلدا واجلدوى، وجدا هوقع اجلدا، و: اتدون
وقوم جداة وجمتدون، وفالن قليل اجلدا  )5(جدوته، واجتديته، واستجديتأفضل، و: علينا فالن
  )   6(.على قومه

  يف البيت السابق يف سياق الفخر للداللة على" اتدين"استعمل الشاعر الوحدة الداللية       
  ـــــــــــــ

  ).عمم( 406 /9لسان العرب ابن منظور، (1)
  .73ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  .30ص األعالم،ستاين وآخرون، املنجد يف اللغة وكرم الب )3(
  .73ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
  .)جدو( 82أساس البالغة، ص  الزخمشري، )5(
  .)جدو( 214 /2لسان العرب ابن منظور، )6(
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 به السائلون، ، كما متيزت مبالمح خاصة كالضعف الذي حيسالسائلني الذين يطلبون العطية
  .اء الذين هم أهل الشاعر و عشريتهاحلاجة إىل محاية األقوياملسكنة ووكذلك الفقر و

 .(1)راملطعمون:كثرعنده الطعام والطُعم واملطعم... وفالن حيتكر يف الطعام أي يف الب 
ذين يقدمون الطعام للضيفان، خاص البداللة األش" املطعمون"وردت الوحدة الداللية      
  :حيث يقول)2("لك أعداء نا إذا اختربوا قتالناطعم الضيفان إذا قدرنا عليه وا نأنن" :يقول

  بأنا املطعمون إذا قدرنا          وأنا املهلكون إذا ابتلينا
، كما نستشف داللة أخرى الوحدة الداللية بداللة الكرم واجلود يف حال املقدرة لقد متيزت     

 إذا"مصاحبة الوحدة الداللية لعبارة الدليل على ذلك ا ون قوم الشاعر ليسوا أغنياء جدهي أو
اجتماعية،  قيمةصاحبها نستشف  الداللية وما الوحدة هذه ومن .إذا استطاعوا فقط يأ "قدرنا

البيئة  يف تلك السائد، بل أن شظف العيش كان هو احلياة مل تكن رغدة جلميع الناس هي أنو
  .الصحراوية القاحلة

 لوحدات اموعة الداللية الثالثة نالحظ أن وحداا الداللية مل تسجل راضنااستعخالل  من     
 الفخر،ك يف سياق لذو جودهم،م قومه وقد عرب ا الشاعر عن كرمرتفعة، و نسبة شيوع

كما ميكننا أن نالحظ التطور  .لدالليةذلك من املصاحبات اللغوية هلذه الوحدات ا يظهرو
 إىل" املطر"طلب اجلدا معىن انتقلت من  حيث" جمتدين"لداللية الذي حدث للوحدة ا الداليل
هذا التطور و "جمتدين"الداللية  للوحدةشتقاق اللغوي االيظهر ذلك من و ،"الطعام"طلب 

  .جمال داليل إىل آخرالداليل هو انتقال من 
لى داليل عام هو داللتها ع الوحدات الداللية قد اشتركت يف ملمح أنأيضا  نالحظ      

، وحدة داللية مبالمح داللية خاصة كما متيزت كل .على صفات محيدة داللتهاالكرم، و
ذل ببداللة ال متيزت" الباذلون"، والوحدة الداللية الشمول بداللة متيزت" عم" ةـالدالليفالوحدة 

لعطاء، ل الطالبنيعلى السائلني  دلت" اتدين"الداللية الوحدة و ،منيرِكْعلى املُ دلتوالعطاء و
 اآليتاجلدول و.يطعمون الطعام الذينشخاص داللة األ بمتيزت" املطعمون"الوحدة الداللية و

      : ومصاحباا اللغويةاملختلفة  سياقاايوضح نسبة ورود كل وحدة داللية مع 
  
  
  
  
    

  ــــــــــــــــــ  )الوحدات الداللیة الدالة على الجود والكرم(المجموعة الداللیة الثالثة : 31الجدول
  ).طعم( 414ص ،ةأساس البالغ، الزخمشري (1)

  .101ص  ،الزوزين، شرح املعلقات السبع) 2(
                                                   88ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(
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 الداللية الوحدات تكـــــــــرارها السياقات اللغوية املصاحبات
  فعل م  اسم ج  اسم مج  
 نعم 1   1 لفخرا أناس

الباذلون    1  1  الفخر  دينتا  
تدين    1  1  الفخر  )الشاعرقوم (اأنا  
طعمونامل    1  1  الفخر  )الشاعرقوم (اأن  



تكررت وحدات اموعة الداللية أربع مرات، ومحلت معاين جود وكرم أهل الشاعر،      
ظة أخرى هي أن وحدات هذه اموعة الداللية لذلك فقد ارتبطت بسياق الفخر، مع مالح

  . جاءت كلها تقريبا أمساء فاعل لتعرب عن استمرار اجلود والكرم دون انقطاع
 
   :الرابعةاموعة الداللية / د

 الدالليةتضم الوحدات والطاعة والعصيان ضى والرفض، ووحداا الداللية إىل الر تشريو     
 ."ي، رضاعأط ،، عصى، سخطىبأ" :اآلتية

 .)1( ضاًء، ورِمصدر راضيته مرضاة: لرضاء ممدود االرضى ضد الغضب، وو :يرض
 : )2(الفخر مرتني يف املعلقة حيث يقولسياق  يف" رضى"الوحدة الداللية  الشاعر استعمل    

ونحن ونَكُارِالت لما سطْخحنْو          انن ونَذُـاآلخ لما رضاين 
                ون إذا سكُالتارِ اوأنطْـخو           انا أنإذا ونَذُـاآلخ رضاين 

، له الينبغيومل يأخذ شيئا مما  ومل يعتد قنع بالشيء مبعىن" رضى"الداللية  الوحدة وردت    
يكون  حيث" اآلخذون"تدل على األخذ  على ذلك مصاحبة الوحدة الداللية لكلمة يدلو

" رضى"الداللية  الوحدةنالحظ أن الشاعر استعمل  .الترك حني السخطو الرضىحني خذ األ
 .هذا السياقمن ظاهرة  القوم، فعزة يااعن الدن قومه وترفعهمعفة  ليبني
 عتهوطاو هو يطوع يل، وعطيهو يل طائع وقر طائعا، وفعل ذلك طوعا، وطواعية، وأ :أطاع

 )3(.على كذا
     استهالرد على وسياق اللوم  يف" أطاع"الداللية  الوحدة لتعملتدل على تصديق  عدو

 : )4(هند للوشاة حيث يقولعمروبن 
  اينرِدزتو اةَشا الونبِ يعطت          دنه نوبرمع ةيئَشم يأَبِ

الالت دومحلت معاين  فقد" أطاع"ة اليت محلتها الوحدة الداللية املركزي لداللةإىل ا ضافةإلبا     
 صاحب حني "تطيع"ق الذي وردت فيه الوحدة الداللية، فالفعل اأخرى نستشفها من السي

ن الوحدة الداللية ميكننا أن نالحظ أ كما.تصديقهم ومعىن اتباع قوهلم  محل" الوشاة" كلمة
دون  يأو مجاعتني، فاإلنسان إذا أطاع الواش شخصنيفساد العالقة بني إأي  ،تضمنت اإلفساد

  .عالقته بغريه أفسدكد من صحة اخلرب يكون قد أن يتأ
  
    ـــــــــــــ 

.1066، ص2ج م،1987، 1، حتقيق منري البعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، طابن دريد، مجهرة اللغة   (1) 
  .89، 83ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  ).طوع( 423ص ،أساس البالغةالزخمشري،  )3(
  .79ص لديوان،عمرو بن كلثوم، ا )4(
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  :)1(يقوليث حالشاعر قد استعمل الوحدة الداللية يف بيتني آخرين يف سياق الفخر  أن كما     
 اينصإذا ع ونَمرالعا نوحنْ          انعطأُ إذا ونَماحلاك نوحنْ
 اينصإذا ع ونمرِالعاا وأن           انعطإذا أُ ونَما العاصأنو

، كما ارتبطت الوحدة وخضوعهم هلم الشاعرقوام اآلخرين ألهل معىن طاعة األ محلت حيث
 .قوم الشاعر عن الناس بدفاع" أطعنا" الداللية

ء أن بااإلو ...باةون و أُ، أبيت الشيء آباه و قوم أبيمتناعاالالياء يدل على اهلمزة و الباء و :أىب
2(.الكسرما هذا األباء بالضم و: ى الرجل الشيء فيأىب قبوله فتقولعرض علت(  

 : )3(، حيث يقولواحدة يف سياق الفخر مرة" ىبأ"الداللية  الوحدة وردت     
  اينف لَّذُّـال رـقن ا أنْنـيبأَ          افًسخ الناس سام كلْاملَ ام إذا

يظهر و للذل،أي رفض قوم الشاعر  الرفض،اللية يف هذا البيت بداللة الد الوحدة متيزت     
 دالليةميكن أن نستشف من الوحدة الداللية ضالال  كما ،"الذل"مصاحبتها لكلمة من ذلك 

 .األعداءعدم اخلوف من والرجولة و الكرامةامشية مثل العزة وه
أعطاه قليال ط عليه وأسخطه، ووهو مسخو ساخط،أنا و وسخطًا،ا طًخس عليه، طَسخ :سخط
طهقتسخ :ه ومل يرضللشيطان، الرب مرضاة للرب مسخطة مكروه، و: طه، وعطاء مسخوطسخ

  )4(.كط امللالتتعرض لسخو
     5(يف سياق الفخر حيث يقول" سخط"عملت الوحدة الدالليةاست(:                 

ونحن ونَكُارِالت لما سطْخوحنْ          انن ونَذُـاآلخ لما رضاين 
ـون إذا سكُالتارِ اوأنطْخان           وأنإذا ونَذُـا اآلخ رضاين  

بقوم  ارتبطتو واحلدة،داليل خاص هو الغضب  مبلمح" سخطنا"الداللية  الوحدة متيزت    
   .يغضبونحني ر الشاع
، و عصى فالن أمريه يعصيه ف أمرهالعصيان خالف الطاعة، عصى العبد ربه، إذا خالو :عصى
 . )6( عصيو هو عاصٍف يطعه ملإذا  ،معصيةًصيانا، و، و ععصيا
 : )7(سياق الفخر بعزة قومه وشدة بطشهم حيث يقول يف" عصى"الداللية  الوحدة وردت      

غُلنا   امٍــوأيرـطالِِو          عصيلْا الْنمأنْ فيها ك نداين  
اينـصون إذا عمرِالعا حننو         انعطون إذا أُماحلاك  حننو   ــــــــــــــ 

  .89، 83ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )1(
  .)أيب( 53 /1مقاييس اللغة ابن فارس،) 2(
.90ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(  
.)سخط( 305صأساس البالغة،  الزخمشري،) 4(  
  .89، 83ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
).عصي( 251 /9ابن منظور، لسان العرب )6(  
  .89، 83 ،75ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )7(
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  ا ينـصإذا ع ونمرِاالعا وأن         ا نعطإذا أُ مونَا العاصأنو                     
مبالمح داللية خاصة ، كما اتصفت مرالداللية مبلمح داليل عام هو خمالفة األ الوحدة متيزت 

، نستطيع أن ة فالعصيان يكون للملك أو احلاكمللوحدة الداللياملعجمي من املعىن  نستخلصها
نستشف من الوحدة  حيث" القوم امللك عصى"الميكننا القول و"امللك  القوم عصى"نقول

اعر ـالش ، أي مترد قومكما محلت معاين التمرد امللك،وجود احلكم أو  معىن" عصى" الداللية
كلمات تدل و" العازمون"ت تدل على اجلد يف البطش مثل املبك اقترنت وقد .كـعلى املل

 .امللكقومه على  ده لتمرفكل ذلك ليبالغ يف وصو "غر طوال أيام"مثل  احلربعلى 
بعزة  الفخرجاءت يف سياق  ا، نالحظ أاموعة الداللية استعراضنا لوحدات خالل من     
 )رضي(ماعدا وحدة داللية واحدة هي السخط و التمرد جاءت مبعىن الرفض و هاومعضم، قومه

هذا الشيوع يبني لنا احلالة النفسية  اليت كان عليها الشاعر حني نظم ، وجاءت مبعىن الرضى
   .  معلقته
أو ح داليل عام هوداللتها على الرضى اشتركت وحدات اموعة الداللية يف ملم     
تسبتها من السياق الذي وردت كل وحدة داللية مبالمح داللية خاصة اككما متيزت ،ضده
متيزت مبلمح " أطاع"لية الوحدة الدالو دلت على القناعة،" رضي"الداللية  فالوحدةفيه،

داللة ب متيزت" عصى" الوحدة الدالليةمتيزت بداللة الرفض، و" أىب"الوحدة الداللية والرضوخ، 
  .احلدةالغضب وداللة ب متيزت" سخط" الداللية ةالتمرد، والوحد

 "اعطأ"بنيو ،"يرض"و"سخط"العالقات الداللية نالحظ عالقة التقابل بني  حيث من    
من  للفعلو هذا ملا ، أفعاال تمع مالحظة أن كل وحدات اموعة الداللية جاء "عصى"و

يت  اآل دولاجل و. حدتهنفوانه وعاستغلها الشاعر يف تبيني رضاه وسخطه و حيويةحركة و
  : داللية لا موعةا وحدات نسبة شيوع يوضح

  
 الداللية الوحدات تكـرارهــا السياقات اللغوية املصاحبات

 فعل م اسم اسم ج مج
 يرض 2   2 الفخر اآلخذون

  أطاع  3    3  الفخر  الوشاة
  سخط  2    2  الفخر  التاركون، ناحلاكمون، العاصمو

  عصى  3    3  الفخر  كالعازمون، املل
    أىب  1    1  الفخر  الذل

    )الرضى والرفض والطاعة والعصیانالوحدات الداللیة الدالة على ( الرابعة المجموعة الداللیة :32الجدول
  ة ـتكررت وحدات اموعة الداللية إحدى عشرة مرة مع شيوع الوحدات الداللية الدال     
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كان يف مقام الفخر حني مترد هو وقومه على ، ألن الشاعر )ست مرات(الرفض والعصيان على 
   .عمرو بن هند الذي أراد إذالله

  :اخلامسةاموعة الداللية / هـ 
 اد،"وحداا الداللية إىل الرفعة والشرف، وتضم الوحدات الداللية اآلتية  تشريو     

 ."حسب ،ي، الساعالسابقون، األكرمني
ا دم جمكرر، ود كنصخاصة، جم باءاآل، وكرم باءآلإال با، أوال يكون نيل الشرف والكرم :اد

و  ... هدمتاجد ذكر جم، و هرالعطاء كثّه وأثىن عليه، ومعظّ هدجم، وأجمدد و جميد، وفهو ماجِ
 ،نالت من اخللى قريبا من الشبع وقعت يف مرعى كثري، أو ا و أجمدتجودم وبل جمدا اإلجمدت أ

و جمهاأجمدها و د 1(، أو نصف بطنها دها أشبعها، أو علفها ملء بطنهاو جم(. 
أربع مرات يف سياق الفخر بعزة قومه حيث  املعلقة يف" جمد"الوحدة الداللية  وردت     

 :)2(ولـيق
 اينبِى يتــح هدون نطاعن           دعم تملع قد دنا اْثْرِو
 اينبِرِِّّجم احلروبِ يف يبٍشو          ادـجم لَتقَالْ نَوري انبشبِ

 ايند دجاملَ صونَلنا ح باحأ          فسي بن قمةَلْع دجم ناثْورِ
ومقَ انلبه لَكُ يـاعالسيب          ـْجاملَ فأيـقَاَ إلَّ دد ولاين 

 ختصصتو، الكرمعام هو داللتها على الشرف و اليلد مبلمح" جمد"الداللية  الوحدة متيزت    
يظهر ذلك ، واآلباءألجداد واالكرم اليكون إال بأيضا مبالمح داللية خاصة، فاد هو الشرف و

بن سيف،  علقمة"األعالم  أمساءالوحدة الداللية لكلمات تدل على هذا املعىن مثل  ةمن مصاحب
نظرة  ستشف، كما ند من اآلباء إىل األبناءقال اعلى انت الدال" ورث"كذلك الفعل و" كليب

 كلمةباقتران الوحدة الداللية من يظهر ذلك و ،عند فتيام قتل فادأهل الشاعر للمجد 
اقتران الوحدة الداللية بكلمة  و يظهر ذلك من ،اليعطىبالقوة و خذيؤاد عندهم  و" القتل"
 ."أباح" و الفعل " حصون"

 احلسيال اورا دالليا وقع للوحدة الداللية حيث انتقل مدلوهلا من أن نالحظ تط ميكن     
الشرف  هوحيث اد  ،إىل اال الذهين ارد ء بطنهاامتالهو علف الدابة وو املادي

 حبسب متين هنتقال إىل املعىن ارد الذال، فاواضح "اد" ـل احملسوس األصل  إن(.الكرمو
العشرية  يفجتعل الرجل متميزا  تدفق األموال، فكثرة الكأل، وقدميةالبيئة العربية ال معطيات

 )3(.) معتو وصفامو تستقرأ  لقادروناجلدب، إذ يربز ابيلة، خاصة أيام اجلفاف والقو
       ـــــــــــ 

  .)جمد( 333 /1القاموس احمليط ،الفريوز آبادي (1)
  .81، 80، 77، 75ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  .342فايز الداية، علم الداللة العريب، ص) 3(
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و امتالء  الدابةبه بني ملء بطن شلوجه ال يعود" جمد" يف الوحدة الداللية  ةالدالل انتقال إن      
 متألاجمد فالن فهو ماجد إذا  قالوا، مث امتالء بطن الدابة من العلف فاد"نسان كرما و شرفا اإل

   )1(."كرما 

، ههن عدسابة بكسرحو حسابا وحسبة،، وحسبا والضمحسابا بو ابحسبه حس :احلسب
شرف أو ال ،بائك، أو املال أو الدين، أو الكرمآاحلسب ما تعده من مفاخر ، وحمسوب املعدودو

الكرم قد يكونان و احلسبالشرف الثابت يف اآلباء أو البال، وأو  ،، أو الفعال الصاحليف الفعل
 .))2موالشرف و اد ال يكونان إال شرفاء، ملن ال آباء له 

 : )3(سياق افتخاره بنساء قبيلته حيث يقول يف"  حسب"الوحدة الداللية  الشاعر استعمل     
 ايندا وبسح مٍسيمبِ نطْلَخ          رٍكْب نِب مٍشي جنِب نم نائعظَ

كما  ،اآلباءمفاخر والكرم عده من الشرف وما ت مبعىن" حسب"الداللية  الوحدة جاءت    
مفاخر أبائهن ال فكرمهن و شرفهن ال يعد، و ،كثرة يف احلسب و الكرم الميكن أن نرى داللة 

لنا اكتمال اجلمال  ليوضحوالدين  سميبامل" احلسب"أن الشاعر قرن  كما ،حتسب من كثرا
 .باحلسن املادي هختالطااملعنوي ب

 الكرميهو ه وؤعطا دهو الكثري املعطي الذي ال ينفَصفات اهللا، وأمسائه، والكرمي من  :األكرمون
لكل ما حيمد، ابن  جامعالكرمي اسم و .الفضائلمي اجلامع ألنواع اخلري والشرف والكرواملطلق 

  )4(.باءآله  يكنن مل إ، و يكون يف الرجل بنفسه و الكرمي نقيض اللؤم: سيدة
 : )5(يقولأجداده حيث آبائه ووقومه بسياق الفخر  يف" كرمنياأل"الداللية  الوحدة وردت     

وتعكُا وابلثوما جبِهِ          اميعلْنِ منا تاألكْ اثَررماين  
كما  ،الفضائلو الشرفعلى أنواع اخلري و بداللتها" األكرمني"الداللية  الوحدة متيزت    

 االلغوية حيث املصاحبةيتضح ذلك من ، وجدادباء واألاآلختصصت بداللة الكرم املوروث عن 
ميكن أن نستشف  كذلك."كلثوم،عتاب" أجدادهذكر الشاعر أمساء  كما" تراث"بكلمة اقترنت 

  ". أفعل" الصيغة الصرفية للوحدة الداللية  منداللة الكثرة أي كثرة الكرم 
، وهي ما قةبقة أخذ السب، وتقول من رزق السواستبقنا ان، و تسابقسابقته فسبقته :السابقون
       )6(.بق و األسباقأحرز السق، وبالسقة وبأحرز الس: ، يقالعليهيتراهن 

  ـــــــــــــــ
  .431، صالسيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها (1)

  .)حسب( 56 /1الفريوزآبادي، القاموس احمليط )2(
  .87ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(
  .)كرم( 76-75 /12لسان العربمنظور، ابن  )4(
  .81ص عمرو بن كلثوم، الديوان،) 5(
  ).سبق( 299الزخمشري،  أساس البالغة، ص) 6(
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 : )1(يقول حيث حديثه عن احلربسياق الفخر و يف" السابقني"الوحدة الداللية  الشاعر استعمل 
نصناب لَثْم رهةَو ذات حد          مةًظَافَح كُوان ابِالسقاين 

كما ختصصت مبلمح داليل خاص ،إحراز املقدمةعىن التفوق والداللية يف البيت مب الوحدة جاءت
فقد الغلبة يف احلرب و التفوق، فاملعىن هنا هو مصاحبتها ملفردات دالة على احلربمن  اكتسبته

الداللية ختصصت  فالوحدة ،فالسبق هنا مرتبط بالسبق احلريب ،)2(نصبوا خيال و غلبوا خصومهم
  .، وهذا من قبل تضييق املعىن هنا

 ومنسعيت معه، : وهو يسعى إىل الغاية، وتساعوا إليها، وساعيته إىل اد،سعى : الساعي
، وهي املكارم املساعيوهو من أهل ...يكسب هلم ويقوم ملصاحلهم: على عياله هو يسعى: ااز
3(سعاة مجيلةوله م(. 
 : )4(سياق الفخر يف قوله يف" يالساع"الداللية  وحدةال جاءت     

وما قَنبله لَكُ ياعالسيب          فأي دجلَّاإ الْم قَود ولاين  
 يظهرد وـاإىل املعايل والشرف و يصت بالسعختصو السعي،الداللية معىن  الوحدة محلت     
 ".اد"من مصاحبتها لكلمة  ذلك
 ختصصت داللتهاحيث "الساعي"الوحدة الداللية  نالحظ تطورا دالليا طرأ على أن كنمي     

الرفعة واملعايل والشرف  أي  شيء ولكنه ختصص بداللة  إىل يفالسعي لفظ عام معناه السع
   " كليب"عن جده  املوروثاد و

لوحدات الداللية حتليلنا لوحدات اموعة الداللية اخلامسة نالحظ أن هذه ا خالل من     
 مبالمح، كما متيزت كل وحدة داللية يل عام هو داللتها على الرفعة وادمبلمح دال متيزت

ذلك من  يظهرو ،باءآلبا يكونالشرف الذي داللة ب متيزت"  جمد"داللية خاصة فالوحدة الداللية 
، قتل"احلصانة و تدل على القتل بكلماتاء الشاعر وارتبطت آب، أي مصاحبتها ألمساء األعالم

اقترنت  فقد" حسب"دة الداللية ، أما الوحطريق القهر عناد املتحصل عليه و ،"حصون
، و صاحبت كلمات تدل على تعد و ال حتسبالبداللة املفاخرو املآثر اليت  ختصصتعائن وظبال

 الوحدة أما .ويعناملو املادي يهاحلسن بشق ليكتمل" ، دينميسم"قي للمرأة اخللُو اخلَلْقي اجلمال
  وأمساء األعالم  ،"تراث"وث واقترنت بكلمة الشرف املورداللة متيزت ب فقد" األكرمني"الداللية 

"زت الوحدة  كما ،"اب، كلثومعتيف احلروب والقهر والغلبة  قالسب بداللة" السابقني" ليةالالدمتي
  .الشرفإىل املعايل و يبداللة السع ختصصت" يالساع" الدالليةوالوحدة 

  ـــــــــــ
.76ص عمرو بن كلثوم، الديوان،  (1) 

.95الزوزين، شرح املعلقات السبع، ص) 2(  
  ).سعي( 314الزخمشري، أساس البالغة، ص )3(
  .81ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
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  : الداللية فقد أحصينا التطورات الداللية اآلتية التطورات أما
  اال ارد الذهين إىل" الدابة فعل"اال احلسي  من" اد"لية معىن الوحدة الدال انتقال - 
 .وهذا من قبل رقي الداللة "نساناإل جمد"  
 انتقل حيث" السابقنيو الساعي"لداللة يف الوحدتني الدالليتني ق اييف املعىن أو تضي انكماش - 

للمجد  عيبالس ختصصت" الساعي"لوحدة الداللية ، فا التخصيصىلا من التعميم إمهلمدلو
 .يف احلروب أو الغلبة بقبالس ختصصت"  السابقني" الوحدة الداللية  واملعايل و

حيث العالقات الداللية داخل اموعة الداللية نالحظ عالقة العموم و اخلصوص بني  من     
ة شيوع كل بني نسبياآليت  واجلدول .األخرىالوحدات الداللية  وبقية" اد"الداللية  الوحدة

 :ا اللغوية اوحدة داللية مع سياقاا و مصاحب
 

 الداللية الوحدات تكـــرارهــا       السياقات اللغوية املصاحبات
  فعل م اسم ج اسم مج

 اد  5  5 رالفخ، احلرب حصون، ةم، علقورث ،القتل
 حسب  1  1  الفخر ، دينسميم

 األكرمني   1 1 الفخر تراث
 السابقني   1 1 الفخر حمافظة
   الساعي  1  1 الفخر "من أجداد الشاعر جد" كليب

    )الرفعة والشرفالوحدات الداللیة الدالة على ( الخامسة المجموعة الداللیة: 33الجدول
نالحظ أن وحدات خذه اموعة الداللية تكررت تسع مرات، مع تفوق الوحدة الداللية      

آبائهم وأجدادهم، وهذا ما تفسره املصاحبات اللغوية حيث اقترنت  ، ألن جمدهم متعلق)اد(
باعتبار أن اد يورث وال يكون إال باألجداد ) علقمة، كُليب(الوحدة الداللية بأمساء األعالم 

  .واآلباء الشرفاء
 
   :السادسة الداللية اموعة/ و

، جنون،أريب":ت الدالليبةاآلتيةتضم الوحداالطيش وإىل العقل و الدالليةتشري وحداا و     
جهل، اجلاهلنيشتم، جن ،"  

 ،والعقل احلاجةوهي  ا أربعة أصول إليها ترجع الفروع،الباء هلاهلمزة والراء و: أرب :أريب 
  .)1(والعقدة  النصبو

    ـــــــــــ
     .)أرب( 84 /1ابن فارس، مقاييس اللغة (1)
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 : )1(سياق اخلمرحيث يقول يف" أريب"ية الوحدة الدالل الشاعر استعمل     
  اوننج هبِ تلْخ انيتالف نمِ          ايبرِا أَاهيمح تدمص إذا

التفكري وكما محلت معاين الرزانة  العاقل،اإلنسان  بداللة" أريب"الداللية  الوحدة متيزت     
العاقل  ابعلى الش للداللة" الفتيان"كلمة بعر وقد قرا الشا العقل،مور مبيزان األ ووزن الرشيد
 .النشيط
ة :جنهستر: جن ة استفاجنتالولد يف البطن رت، واستجن جبن ا، واجنتاحلاملنته ن، واجت  ...

 .)2(القلب، وهو الليل أي ظلمته فالن ضعيف اجلنانواراه جنان  ، ووجن عليه الليل
وذهابه أو  العقلفساد إ عىنمباخلمر  قياسيت السابق يف الب يف" جنون"الداللية  الوحدة جاءت   

قرا الشاعر  ، وقداخلمر، كما متيزت مبلمح داليل خاص هو استشار العقل حتت تأثري استتاره
ة ـدة الدالليـالشاعر الوح استعمل كما .عاطيهاتليبني تأثري اخلمر يف مبالفتيان العقالء 

  :)3(لهقويف  الغزلسياق  يف"  جنون" و"نـج"
وكَأْمةًم يضيق الباب هاعن          كَوشحنِا قد جنبِِ تِه جناون  

على  وأكّدللعشق الشديد  ليا معادال دالريخاألالشاعر الوحدة الداللية يف البيت  استعمل لقد
 ".جنونا"ديد حني استعمل املفعول املطلق عشقه الش

 .االختفاءومبلمح داليل خاص هو االستتار  متيزتا" ونوجن جنت"الدالليتني  الوحدتني إنّ
، مشتومشتمه ويشتمه فهو ي، شتمه والشتم قبيح الكالم، وليس فيه قذف، والشتم السب :شتم

 .)4(ءها م بغريي، وشتواألنثى مشتومة
 :)5(سياق احلرب حيث يقول يف" تشتمون"الداللية  الوحدة وردت

نمزلت لَزِـنم األضياف مان          فأعنا اللْجقى أنْر تشوناتم 
معاين فقد تضمنت  ،السب هيو إىل داللتها املركزية باإلضافة" تشتمون"الداللية  الوحدة إنّ

لقاء األعداء حيث شبه  ،هامشية نستشفها من توضيف الشاعر هلا يف سياق احلرب تودالال
  .التهكمو االستهزاء تضمنت معىن لذلك فقدم شتال فةرى الضيف خمال قيبتعج

جهل : جهِل جهال وجهالة محق وجفا وغلُظ فهو جاهل، ج جهل وجهال وجهالء، وجهل   
د شتـا :روجهلت القد ،املهج عكسسافهه : عليه تسافه، وجاهله لهوجوجهلة، ، لجهو

                                                                                          .)6(غلياا
 ــــــــــ     

.66ص عمرو بن كلثوم، الديوان،  (1)     
.)جنن(100الزخمشري، أساس البالغة، ص )2(  
.69ص عمرو بن كلثوم، الديوان،) 3(  
  .)شتم( 28 /9ابن منظور، لسان العرب )4(
73ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(  
  .108ص ،نجد يف اللغة واألعالمامل، كرم البستاين وآخرون )6(
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حديثه عن شدة رد سياق الفخر و يف" ل، اجلاهلنيه، جلهَِِج"الداللية  حداتالو وردت     
:)1(يقولأهله على سفاهة األعداء حيث   

  اينلاهاجلَ لِهج قوفَ لَهجنفَ          انيلَع دأح نلَهجال ي أال
سمت بداللة تاحلمق ، كما اسافه وتلداللية يف البيت السابق بداللة الا الوحدات اتسمت     

يف الشطر الثاين من  منهبداللة الرد على اجلهل جبهل أكثر و" أحد علينا جيهلن"يف قوله  التعدي
  ."  اجلاهلنيجهل  فوق"ه لقتران الوحدة الداللية بقوالذلك ت والبي

يف  الواردة" هلنجي"طر الثاين قد اختلفت دالليا مع الش يف" هلجن"الداللية  الوحدةأن  نالحظ    
جتانس  حسنزدواج الكالم والمي جزاء اجلهل جهال س فقد"من البيت  الشطر األول

محل معاين انفعالية ألن اللفظ ا دالليا يف إيضاح معىن الشاعر ودور أدى )3(فالتجانس .)2("اللفظ
  .)4(املكرر مصدره الثورة  وهدفه اإلثار

، إىل العقل ونقضه تشريمن خالل استعراضنا لوحدات اموعة الداللية السادسة اليت      
" أريب"كلمة ي هالرزانة وونالحظ أنّ الشاعر استعمل وحدة داللية واحدة تدل على العقل 

، ، جنون، جهل، اجلاهلنيجن"الداللية اآلخرى  الواحدات، أما بقية على الشخص العاقل الدالة
هو داللتها  اشتركت يف ملمح داليل عام مشترك ، أي أاكلها منافية للعقل جاءت قدف" شتم 
فالوحدة  ،وحدة داللية مبالمح داللية خاصة كما متيزت كل. هالتسافوالطيش فساد العقل و على

 امتيزت فقد" ، جنونجن" الدالليتان، والوحدتان على الشخص العاقل دلت" أريب"ة الداللي
، يف سياق الغزل  للعشق الشديد حينما جاءتانيداللي معادلنيكانتا و ار العقل أوزوالهاستتداللة ب

 الغضباحلمق والغلظة وسافه وتمتيزت مبعاين ال" ل، اجلاهلنيهِ، جلهج"الوحدات الداللية و
  .والثورة

الذي  املعىن العالقات الداللية داخل اموعة الداللية نالحظ عالقة التقابل بني حيثمن  أما     
  .وردت فعال اليت"  جننت" الوحدة الداللية و" أريب" كلمةحتمله 

  ــــــــــــ
  .78ص عمرو بن كلثوم، الديوان، (1)

   .96الزوزين شرح املعلقات السبع، ص  )2(
أصل واحد وهو على  جيمعه وأما التجانس فإنه بيان أنواع الكالم الذي(: يقول القاضي أبو بكر بن حممد الطيب الباقالين  )3(

 :وجهني
: وقوله. )91البقرة ( }مثْلِ ما اعتدى علَيكُمفَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِ{: مزاوجة ومناسبة، فاملزاوجة كقوله تعاىل       

  : وكقول عمرو بن كلثوم) 54آل عمران (} ومكَروا و مكَر اهللاُ {
  اينلاهاجلَ لِهج قوفَ لَهجنفَ          انيلَع دأح نلَهجال ي أال

 }والْأَبصارا تتقَلَّب فيه الْقُلُوب يخافُونَ يوم {:و قوله 127البقرة )ثُم انصرفُوا صرف اُهللا قُلُوبهم:( وأما املناسبة فهي كقوله تعاىل
  .299ص  م،1991هـ، 1411، 1شرح وتعليق حممد عبد املنعم خفاجي، دار اجليل، بريوت،ط، إعجاز القرآنالباقالين، ينظر 

حبا أو بغضا يف  ةأن اللفظ املكرر مصدره الثورة وهدفه اإلثار) التكريربني املثري واألثر(يؤكد عز الدين علي السيد يف كتابه  )4(
 .72ربدة البوصريي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، صينظر رابح بوحوش، البنية اللغوية ل. أي غرض من أغراض الكالم
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، أما الوحدة ات الداللية جاءت يف سياق الفخردنالحظ أنّ معظم الوح السياقاتحيث  من     
وردتا  فقد" جنون جن،"ن ان الدالليتاأما الوحدت اخلمر،جاءت يف سياق  فقد"  أريب" الداللية

اآليت يبني واجلدول .احلربسياق  يف" شتم"جاءت الوحدة الداللية و ،الغزلسياق اخلمر و يف
:                                                         حدة شيوع كل وحدة داللية علىنسبة   

                                                                            
 الداللية الوحدات تكـــرارهــا       لسياقاتا     اللغوية املصاحبات      

 فعل م اسم ج اسم مج 
 أريب  1   1 اخلمر الفتيان
 جن 1   1 الغزل على الشاعر يعود ضمري

 جنون  2  2 الغزل ،اخلمر الفتيان
 جهِلَ 2   2 التهديدو الفخر  أحد

 جهل  1  1 التهديدو الفخر اجلاهلني
 اجلاهلني   1 1 دالتهديو الفخر جهل

    شتم 1   1 احلربو الفخر القرى
     )العقل والطیشالوحدات الداللیة الدالة على ( السادسة المجموعة الداللیة 34الجدول

تكررت وحدات اموعة الدالليةتسع مرات، مع تفوق واضح للوحدات الداللية الدالة      
نا الثورة النفسية العارمة اليت كان يعيشها ، هذا الشيوع ينب ل)سبع مرات(على اجلهل والطيش 

 .الشاعر حينذاك
  
      اموعة الداللية السابعة/ ن

 :جاعة وتضم الوحدات الداللية اآلتيةشالالداللية إىل القوة والبطش و وحدااتشري       
  ."مصلتني ،، األبطالبني، قادرين، مغلَّبون، نغلب، غالّبطش"

ئ شالبطش األخذ الشديد يف كل بالعنف والسطوة، كأبطشه، وبطش به ويبطش، أخذه :بطش
 )1(.مى أفاق منها وهو ضعيفبطش من احلش الشديد، وي، و البطوالبأس
حني قومه سياق الفخر بشدة بطش  املعلقة يفيف  مرتني" نبطش"الداللية  الوحدة وردت     

  :)2(يقولبطشهم باألعداء حيث 
 نبطش حني نبطش قادرينا و      ومن أمسى عليها الدنيا  لنا                  

الشاعر ألهله  نسبها، وقد ف الشديدنالعاألخذ بالقوة و معىن" نبطش"الداللية  الوحدة محلت    
  رعة ـكالس، اصةـخ داللية، كما اتسمت مبالمح قترنت بضمري يعود على أهل الشاعرحينما ا

  ــــــــــــ
  ).بطش( 204 / 3يطالقاموس احمل ،الفريوزآبادي (1)

  .90ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
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 يظهر ذلك منو ،يف البطش مىت شاؤوا القدرةمعىن وك باألعداء، ت، أي سرعة الفذالتنفييف 
كما ميكننا أن نستشف معىن قوة ،على القدرة الدالة" قادرين"مصاحبة الوحدة الداللية لكلمة 

 .تضمنه الوحدة الدالليةخالل ما ت منسلطام الشاعر وأهل 
 مغلوب، أخذته منه وهو شيئغلبته على الغالب أي مغالبة وتغالبوا على البلد، و بينهما :غلب
ب و غلّأ ،كثرياغلب : بأفتكرهه وشاعر مغلّ: ل حر وقد أىب أفتغلبه على نفسهوهو رجعليه 

  : القيسامرؤ  قالذم ومدح 
                   يضع          خرٍافعليك ك فإنك مل يفخرومل في غلبك لُثْم م1(بِلَّغ( .  

 األعداءنتصارات قومه على اسياق الفخر ب يف "غالبون" الوحدة الداللية الشاعر استعمل     
  :)2(حيث يقول

  اينبِلَّغم رـفغي بلَغن وإنْ          امدق الّبونَفغ بلغن فإن
 مذكرع ، وقد جاءت مجمبالغة صيغة" غالّبون"تعمل الوحدة الداللية اس الشاعرأن  نالحظ     

مصاحبة  منيظهر ذلك واستمرار الغلب ماضيا وحاضرا، و ،ا ليبني كثرة غلبهم لألعداءسامل
 اليت" غلب ، ون غلبن"  الدالليةاستعمل الشاعر الوحدة  كما  ،" امدق"الوحدة الداللية لكلمة 

كما استعمل .غلبة قومه وانتصارهم  يبنيل لمجهولمبنية ل وم ومرةجاءت مرة مبينة للمعل
، فهو يقر نفي كثرة ازاهميوقد أتى ا منفية ل ااملغلوبني مرار مبعىن" مغلبني" الوحدة الداللية

  .، واالزام استثناء عندهممدمع كثرة االنتصارات فالغلبة دي باهلزمية
 هاروقد، وهم قدر مئة وأقدره اهللا، وقادرته، قاويتهمقتدر ذو قدرة ومقدرة،  قادر: قادر

  )3(.مبلغها: رهااومقد
سطوم يف سياق افتخاره قومه و قوةللداللة على قدرة و" قادرين"وردت الوحدة الداللية    

  :)4(بشدة بطشهم حيث يقول
  اينرِدقا شطبن نيح شطبنو          اهيلَى عسأم نما وينالد انلَ

 االستطاعة،ع مذكر ساملا بداللة القدرة وجاءت مج اليت" قادرين" الداللية  الوحدة متيزت     
الداللية  ةكأن الشاعر أورد تلك الوحدو" نبطش"خباصة حني اقترنت بكلمة و قومه،ليبين حال 

  .الوهنو عفالض عن قومه لينفي
 وكسدد بني البطالة بطل حمركةورجل  …بطالنا بضمهن ة وولبطبطال و بطل: بطالاأل
  )5(.مجع أبطال ،رانتبطل عنده دماء األقكترث هلا أوتبطل جراحته فال ي شجاعالبطولة و

    ــــــــــ
  ).غلب( 482الزخمشري، أساس البالغة، ص (1)

  .91ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  .)قدر( 527الزخمشري، أساس البالغة، ص )3(
  .90ص لديوان،عمرو بن كلثوم، ا )4(
  ).بطل( 325-324/ 3القاموس احمليطالفريوزآبادي،  )5(
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 ،للحربسياق وصفه استعداد األبطال  يف" األبطال"الوحدة الداللية  اللشاعر استعمل     
  :)1(حيث يقول

  اونج مِوقَالْ ودلُـا جهلَ تأير          اموي الِطَى األبلَع تعضو إذا
يعود على  الذي" وضعت"واقترنت بالفعل  الشجعان، بداللة" األبطال"اللية الد الوحدة جاءت

  .املذكورة يف البيت السابقة غالساب
ار االنتصو الشهامة،، وعض املعاين الداللية مثل الشجاعةب تضمنت" األبطال"الداللية إن الوحدة 

" األبطال"لشاعر الوحدة الداللية استعمل اكذلك .أقرانههو الذي يبطل دماء  فالبطل، يف احلرب
:)2(قولهيف سياق احلرب يف   

يرتمينا زِِاعِوق بِاألمـوس          فيها كَأنَّ جماجِم األبطَالِ  
عى هي داللة  األبطال املهزومني أو الصرو بداللة خاصة" األبطال"متيزت الوحدة الداللية      

"                                                            اجممج"ويظهرذلك من اقتراا بكلمة   
يف الضريبة  ضٍمنجرد ما وإصليت، و منصلت ت، وسيف صلالبارز املستوى تالصل :نتومصل

  .)3(جردته ، ويقال أصلت السيف أيفيه طول كانال يقال الصلت إالّ ما :وبعض يقول
، فظهرت هلم اليمامة سياق وصفه لرحلة قام ا يف" مصلتني"الداللية  الوحدة جاءت     

  : )4(يف أيدي مصلتني يف قوله كأسياف
فأعرضت اليمةُام واشمخرت          كأسياف ي أفيدي مصلتاين 

اصة ، كمامتيزت بدالالت خة بداللة األشخاص السالني سيوفهمالداللي الوحدة متيزت     
 ةـلكلميظهر ذلك من مصاحبتها ، ووالظهور لربوزاد للحرب واالستعدا، وهامشية كالصرامة

الداللية  ةدالوحأن نقول أن  ميكن لذلك ،تظهر يف أيدهم نظرا لطوهلا فالسيوف" أيدي"
، البيت يف" امشخرت" الكلمةاصة حني وردت خبو .معىن السيوف الطويلة تضمنت"  مصلتني"

  .للربوز واالرتفاع داللياادال فالشاعر استعمل الوحدة الداللية مع
: ااز ومن... السماءار األرص من جبار ب، وويل جلوهو جبار من اجلبابرة، وقد جتبر :اجلبابر

بغري تاء، وقد فسر  عظيمة: ، وهي دون السحوق، وناقة جباريدالطويلة تفوت  : خنلة جبارة
  .)5(ام األجرامبعظ) 22 املائدة( }ينارِبج اموقَ{:قوله تعاىل

 : )6(سياق الفخر يف قوله يف امجع "الداللية  الوحدة وردت     
  اينداجِس رابِباجلَ هلَ رخت          يدللنا و طامالف غَلَب إذا

  ـــــــــــــ
.85ص عمرو بن كلثوم، الديوان،  (1) 

.75صاملصدر نفسه،  )2(  
).لتص( 383 /7ابن منظور، لسان العرب )3(  
.70ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(  
  .)جرب( 78بالغة، صالزخمشري، أساس ال )5(
.91ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )6(  
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القهر أيضا بسيمات داللية مثل التسلط و، و اتصفت الداللية مبعىن العظام الوحدة جاءت     
سجد العظام األقوياء يلشاعر حيث ل اكما ميكن أن نستشف منها داللة قوة أه الظلمو

ال اجاءت ح اليت " ساجدين"ن الوحدة الداللية بكلمة ايظهر ذلك من اقترو ،"وليد" ألضعفهم
                                                   .ألهل الشاعر وخضوعهم اجلبابر ليبين انكسار

واقع ــيت تبتعد عن اللغة الشديدة اد ا املبالاحني استعمل الوحدة الداللية أر الشاعر إنّ      
                    .ألسطوريابطش أهله اخلرايف أو أمام  رتبني ضعف اجلبابوواحلقيقة 

، نالحظ أن جل وحداا الداللية جاءت لدالليةراضنا لوحدات اموعة ااستع خاللمن       
ر ذلك من املصاحبات ويظ ه،وقد غلبت املبالغة على فخر وذكر احلرب، الفخر سياق يف

                                               ."ساجدين ، ختر،نبطش ،سابقة ،جمامج" اللغوية
 ،البطشو القوةمعظم الوحدات الداللية يف ملمح داليل عام هو داللتها على  اشتركت لقد     

ت بداللة األخذ متيز" نبطش"، فالوحدة الدالليةة بدالالت خاصةيكل وحدة دالل واتصفت
 ،الغلبة، والتفوقداللة ب امتيزت" نغلب"و" غالبون"الوحدتان الدالليتان و الشديد،العنف و وةبالق

، عن قومه ا، إالّ أنّ الشاعر نفاهون مرارابلَغالذين ي بداللة" مغلبني"ومتيزت الوحدة الداللية 
 مرتني" األبطال"لوحدة الداللية جاءت اكماالقدرة  بداللة" قادرين" الدالليةوجاءت الوحدة 

، األبطال الصرعى ىنعمبءت ا، وجء أقرامابداللة األشخاص الشجعان الذين يبطلون دم
السالني ، وني يف األموريالصارمني املاض األشخاص بداللة" مصلتني"ية ـواتسمت الوحدة الدالل

 .احلزم داللة سيوفهم لذلك اتسمت ب
التضمن  وعالقة" ، مغلبنيغالبون"اللية نالحظ عالقة التقابل بني دحيث العالقات ال من أما     

  :حدة يبين لنا نسبة ورود كل وحدة داللية على اآليت اجلدولو."، نبطشاجلبابر"بني
 

 الداللية الوحدات تكـــرارهــا السياقات اللغوية املصاحبات
 فعل م  اسم ج اسم مج

 نبطش 2   2 الفخر قادرين
 غالبون 1  1 1 رالفخ نغلب

 نغلب 2   2 الفخر غالّبون
 مغلبني   1 1 الفخر نغلب
 قادرين   1 1 الفخر نبطش
 األبطال   2 2 الفخر ،احلرب مجاجم
 مصلتني   1 1 الرحلة أيدي

   اجلبابر   1 1 الفخر ساجدين ،ختر
     )ة والبطش والشجاعةالقوالوحدات الداللیة الدالة على (السابعة  المجموعة الداللیة 35:الجدول

تكررت وحدات اموعة الداللية إحدى عشرة مرة، وجاءت يف سياق الفخر واحلرب      
  .والرحلة، وقد عرب ا الشاعر عن قوة قومه وشجاعتهم وشدة بطشهم
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   :الثامنةالداللية  اموعة/ ي
، قيل ،رأس: "به وتضم الوحدات الداللية اآلتيةالداللية إىل امللك، وما حييط  وحدااري وتش     
 " مقتوين، توج، تاج ،سيد

 سلطانهوه تـملكو :كالسلطان، وملك اهللا تعاىل وف، وهو يذكّر ويؤنثرامللك معو :امللك 
 .)1(سلطانه ه والعراق إي عز تولفالن ملكوعظمته و

   :)2(يقوللية يف املعلقة مرتني يف سياق الفخر حيث الدال الوحدة وردت
  ــا غُـلن امٍـوأير ـطالٍو        عصيالْ انلْمك فا أنْيه ـنداين 

  اينـف لَّذُّـال رــقن نْا أَنأبي       افًسخ اسالن امس كلْمما الْ إذا
 ايندـَّفصم وكــلُمالْا بِنبأُو       ا ايبالسبِو ابِـــهالنبِ واآبفََ

، وقد عنهم، وهو مسؤول امللك الذي يطيعه قومه بداللة" امللك"الداللية  الوحدة متيزت     
 ،ملوكا جبابرة كانوا حىت ولو األعداءيبين لنا مترد قومه على ل ألعدائه" امللك"ب الشاعر سن

 الظلم والقهر ىنمحلت معا كما." عصينا"لية لكلمة مصاحبة الوحدة الدال ويظهر ذلك من
 حيث" امللك"ذلك من املصاحبة اللغوية لكلمة  ر، ويظهواناهلوامللك الذي يذيق غريه الذل و

أما الوحدة الداللية امللوك فقد جاءت بداللة امللوك .الدالليةجانب الوحدة  إىل" سام"ظهر الفعل 
  .املصفدين للداللة على قوة قهر قومه

 :)3(يقولسياق نفسه حيث ال يف" امللك"الشاعر الوحدة الداللية  استعمل كما     
                    وسيد معقَ رٍشد توجبِ          وهالْ اجِتلْمك يحالْ يممحرِجاين  

، عليهمملكا  هلوجع السيد لقومه حكمداللية يف البيت معىن احلكم أي ال الوحدة محلت     
وية، ويظهر ذلك من املصاحبات اللغ ،كاختيارالقوم مللكهم، كما اتسمت مبالمح داللية خاصة

  ".تاج"تدل على تنصيب امللك و تتوجيه  حيث اقترنت بكلمة
  )4(...هم رأس: لقوم إذا كثروا و عزواويقال ل الرئيس،الرأس : رأس

   :)5(يقولر حيث يف سياق الفخ" رأس"جاءت الوحدة الداللية      
  اونزحالْو ةَولَهـالس هبِ قدـن          رٍكْب نِب مِشي جنِب نم سٍأْربِ

كما اتسمت مبالمح داللية  ،أو القائد الذي يقود قومه ،محلت الوحدة الداللية معىن الرئيس     
 اتسمتو ،زعيم على قومهال ةلطـسو القيادةكة يف ـتضمنتها الوحدة الداللية مثل احلنخاصة 

            .     انتصار القوم على األعداء يفأو القائد الرئيس رى مثل دور أخبدالالت هامشية 
و ضع معىنأنّ داللتها انتقلت من  نالحظ" رأس"دراستنا ملعىن الوحدة الداللية  خالل من       ـــــــــــــ 

.)ملك( 281 /13لسان العرب ابن منظور،  (1)    
.83، 91، 71ص عمرو بن كلثوم، الديوان،) 2(    

.71ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(  
   .220 املنجد يف اللغة ص كراع،) 4(  

.78ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(  
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يقود اجلسم  الذيإىل معىن الرئيس أو القائد ، وذلك ملشاة قوية بني رأس اإلنسان  اإلنسان
  مبثابة الرأس الذي يقود  هوالذي يقود القوم ، فالرئيس الذي يقود القوم  والرأس مبعىت الرئيس

                                                                                           .اجلسم
قيل: امللك من ملوك حمير، ومجعه أقيال، وأقيال على فالن إذا حتكّم ومعناه عندنا أنه يشبه 

                                                                         .  )1( قيل الذي هو بامللك
: )2(يقولسياق الرد على ديد عمرو بن هند لقومه حيث  يف "قيل"الداللية  الوحدة وردت    

اينطا قَيهف مكُليقَل ونُكُن          دنه نو برعم مشيئة أيبِ      
يف بيت الشاعر جاءت مبعىن امللك،  لكنها، ومحريامللك من ملوك  على" قيل"كلمة  تطلق     

كما اتسمت بداللة امللك الذي له قطني أي خدم  ،"بن هند عمرو"وقد نسبها الشاعر لقوم 
                 .                                                                            وحشم

مث عممت وأصبحت تطلق على  يف األصل خاصة وضعت" قيل" الوحدة الداللية أنّ نالحظ     
 .التعميمص إىل يمن التخص الداللة، حيث انتقلت عامة فةبص امللك
  سيد  ، غلبته يف السؤدد، وسوده قومه، وهوفسدته، دتهو، وساادساد قومه يسودهم سؤد: سيد

  .)4(فهم يشررئيس القوم و هو يدوالس.)3(...مسود
العمائم تيجاا : يف صفة العربوملك متوج وتوجوه فتتوج، و ،لتاجتوج عقد عليه ا:تاج

  )6(...اإلكليل: والتاج مجع تيجان. )5(...والسيوف سيجاا
فعال مرة واحدة يف سياق حديثه عن امللك املتوج حيث " توج"وردت الوحدة الداللية      
  :)7(يقول

وسيد معـقَ رٍشد تووجبِ          هالْ جِاتلْمك يحالْي ممحرِجاين  
، واختيار رادةعن إ امللك بيجاءت فعال بداللة تنص اليت" توج"الداللية  الوحدة متيزت     

 مبعىن"  تاج"  الداللية، كما استعمل يف البيت نفسه الوحدة اقترنت بضمري يعود على امللكو
 ."امللك"الوحدة الداللية لكلمة  مصاحبةمن ذلك  ، ويظهرإكليل امللك الذي يوضع على الرأس

أو لباس الرأس اخلاص  امللك،داللية خاصة كعالمة  مبالمح"  تاج" الوحدة الداللية  اتسمت     
  .الشرفوالسؤدد واألبهة و السيادة،معاين  تضمنتكما  غريه،بامللك دون 

  
  ــــــــــــ

  .)قيل( 44 /5 ،مقاييس اللغة ،ابن فارس (1)
  .78ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  .)سود( 331، صأساس البالغة ،الزخمشري )3(
  .499علي بن هادية، بلحسن البليش، اجليالين بن احلاج حيىي، القاموس اجلديد، ص )4(
  ).توج( 63غة، صالزخمشري، أساس البال) 5(
  .   66األعالم، صاملنجد يف اللغة وستاين وآخرون، كرم الب )6(
  .71ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )7(
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أي خدمت مثل غزوت أغزو غزوا ومغزى  ، أقتو قتوا ومقىت تقتولقتو اخلدمة، وا :مقتوي
م ههو يقتو امللوك أي خيدم: تقول: حسن خدمة امللوك، وقد قتاهم، الليث القتووقيل 

 )1(...م اّاخلد: املقتوونو
 ارتباطهايظهر ذلك من و ،م امللك أو أهلهاخد مبعىن"  مقتوين" الداللية  الوحدة وردت     

التفاين يف ، ودمةخلحسن ا مثل، كما تضمنت معاين داللية أم عمرو بن هند أي"  أمك" بكلمة 
 .املذلةخدمة السيد و

 كانت، بعدما ريهمخبدمة امللوك دون غ تختصص قد" مقتوين"الوحدة الداللية  أنّ نالحظ     
 .تطلق على اخلدمة بصفة عامة

، نالحظ أنّ الوحدات الداللية اخلاصة بامللكاموعة لوحدات  استعراضناخالل  من      
مرد قومه على امللوك أكثر كان سياق الفخر بت ،داللية خمتلفة سياقاتالداللية قد جاءت يف 

ورود كلمات تدل على هذا الداللية مثل  وية للوحداتمن املصاحبات اللغ ذلك، ويظهر ورودا
  ".عصينا، أبينا، تركنا اخليل عاكفة عليه"السياق 

اليل عام هو داللتها على امللك دات الداللية قد اشتركت يف ملمح دنالحظ أن معظم الوح      
 "املَلْك" لية خاصة، فالوحدة الداللية ، كما حتددت كل وحدة داللية مبالمح دالوما يتعلق به

جاءت مبعىن احلكم، "املُلك " ، والوحدة الدالليةختصصت بداللة احلكام الذين ميلكون" امللوك"و
ئيس رمتيزت بداللة ال "رأس"الوحدة الداللية ، وكختصصت بداللة املل" قيل"الوحدة الداللية و

على يب امللك بوضع التاج اليت جاءت فعال وردت بداللة تنص" توج"الوحدة الداللية السيد، و
زا له عن يوضع على رأس امللك متييمتيزت بداللة اإلكليل الذي " تاج"الوحدة الداللية رأسه، و

شريفهم اتسمت بداللة رئيس القوم و" سيد"الوحدة الداللية يطاع، وغريه من الرعية ليعرف و
  .محلت معىن خدام امللك" مقتوين"الوحدة الداللية لتقابل العبد منهم، و

" رأس"و" سيد"و" قيل"و "امللك"لعالقات الداللية نسجل عالقة الترادف بنيمن حيث ا      
                                        ."مقتوين"و "امللك"الوحدتني الدالليتني عالقة التقابل بني و

ل جما من لوهلامد انتقل" رأس"لية نالحظ أنّ الوحدة الداللية التطورات الدال حيثمن  ماأ     
ا عاما بعدم امدلوهل أصبح"  قيل" الوحدة الداللية و والسيادة،إىل جمال القيادة  ضو اإلنسانع
، بعدما كانت م امللكامبعىن خد ختصصت" توينقم" الدالليةالوحدة و ،"ريمح"خاصا مبلوك كان 

    :وحدة داللية على حدة كل يبني لنا نسبة ورود اآليتاجلدول و .بصفة عامة اخلدمحتمل معىن 
 ـــــــــــــ

.)قتو(  3/  15ابن منظور، لسان العرب  (1) 
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  املصاحبات اللغوية  السياقات  تكرارها  الوحدات الداللية
  مج  اسم ج  اسم م  فعل

الناس عصينا، سام   الفخر  3  3      ، امللوككلاملَ
  ، مصفدينخسفا

  ، تاج  الفخر  1    1    كلْاملُ
  مقتوين  الفخر  1    1    قيل
  جشم بن بكر  الفخر  1    1    رأس
  سيد معشر  الفخر  1      1  توج
  املُلك  الفخر  1    1    تاج
  معشر  الفخر  1    1    سيد

  أمك  الفخر  1  1      مقتوين
  
    )الملك والسیادةالوحدات الداللیة الدالة على ( الثامنة المجموعة الداللیة :36الجدول 

سياق الفخر، وقد عربت عن  مرات، وجاءت يفعشرتكررت وحدات اموعة الداللية      
        .مترد الشاعر وأهله على امللك ورفضهم االنصياع له

 ،الحظنا كثرة اموعات الداللية من خالل دراستنا موعات اال الداللية الفرعي الثاين      
جمال الفخر بانتصارات أهل الشاعر جاءت كلها تقريبا يف حيث أحصينا مثان جمموعات داللية 

الكلمات  كثرة نا، كما سجلحبات اللغوية، ويظهر ذلك من املصاوبطشهم باألعداء احلرب يف
الشاعر  ظرةراجع إىل ن وهذا، البطش والرفعة والشرف، وامللك والسيادةالدالة على القوة و

 .جلاهلي للحياة اليت هي صراع مريرا
و ، سواء كانت عالقة إجيابية أالليةتقابلية داخل اموعات الدال الثنائيات كثرةأيضا  نالحظ     

، وقد أشرنا إىل ذلك يف حدثت لبعض الوحدات الدالليةلية عدة تطورات دال سجلناكما سلبية 
  .من قبل

الداللية اخلاصة ذا اال الداليل الفرعي يف داللتها على العالقات  اموعاتاشتركت      
الثاين  ييوضح جمموعات اال الداليل الفرع يتاآل لاجلدوو .األخالقوالصفات و االجتماعية

  :ان جمموعات دالليةالذي يضم مث
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 الداللية موعات ا تكـــرارهــا السياقات
 فعل م اسم ج اسم مج

 الظلم تدل كلمات 1  4 5 الفخر
 على الذل و املهانة تدل كلمات 5 3 1 9 اخلمرو  الفخر

 على اجلود و الكرم تدل كلمات 2 2 3 7 الفخر
 على الرضا والطاعة تدل كلمات 11   11 الفخر

 .السخطو
 الشرفو على الرفعة تدل كلمات  6 2 8 واحلرب الفخر

 شيالطعلى العقل و تدل كلمات 3 4 1 8 التهديدو رالغزل، الفخ اخلمر،
 على القوة و البطش تدل كلمات 4  7 11 ، احلربالرحلةالفخر، 

 السيادةعلى امللك و تدل كلمات 1 5 4 10 الفخر
  

    )األخالق والصفات والطبقات االجتماعیةلداللیة الدالة على المجموعات ا( المجال الداللي الفرعي الثاني :37الجدول
حيث يظهر افتخار ) 69(وستني مرةتسعا تكررت وحدات اال الداليل الفرعي الثاين      

 )إحدى عشرة مرة(الكلمات الدالة على القوة والبطش  الشاعر بالقوة والتمرد من خالل كثرة
وقد أحصينا يف إطار هذه اال الداليل  ،عصيان والسخطالرضى والوالكلمات الدالة على 

  . اليت تشكل يف كثري من األحيان ثنائيات ضديةو مثان جمموعات داللية الفرعي الثاين
 
   :الثالثاال الداليل الفرعي /3

اموعات  ندريج وميكن أن ،احلرب وأفعاهلا وأدوات القتال إىل الدالليةحداته و وتشري     
 :يف هذا اال  اآلتية الداللية

رب خملفات احل -4 ،أدوات القتال -3، الطعانو تلالقو أفعال الضرب -2 ،احلرب أمساء - 1
       ".والغنائم األسرى"
   :األوىلالداللية  اموعة /أ

 احلرب،": اآلتية الليةالوحدات الد تضماء احلرب وصفاا ومسا الداللية إىل أتشري وحداو     
 " الروع كريهة، اللقاء،
ا ـبالد املشركني الذين ال صلح بينن حربـال، ودار احلرب م وقد تذكر مجع حروب :احلرب

، وإن شجاع، ورجل حرب عدو حمارب احلربد ي، شدرابحمرب وحم، وحرب ورجلوبينهم 
  .)1(حداالواجلمع وو حماربا للذكر واألنثىمل يكن 

  ــــــــــــــ 
  ).حرب( 55 /1الفريوز آبادي، القاموس احمليط )1(
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حيث  األعداءسياق فخره بانتصارات قومه على  يف" حرب"الوحدة الداللية  الشاعر استعمل
 :)1(ولـيق

  اينبِرجم وبِرحلْا يف يبٍشو          ادجم لَتقَالْ نَوري نبشبا
الذي  القتالعىن مب، وجاءت واحدة يف املعلقة مرة" حروب"الوحدة الداللية مجعا  وردت     

على دور الشيوخ يف  لتدل ) جمربني(و )شيب( يتتني متصارعتني، وقد اقترنت بكلمئيدور بني ف
الرعب اهللع وواإلبادة و الداللية معاين القتل الوحدة، كما تضمنت رب وجتربتهم يف القتالحلا

  .األهوال و
اللفظ على اللقاء بني اجليوش  ويطلق )2(...أكثرأو  نيهو املقابلة بني شخص اللقاء :اللقاء  

       .احملاربة يف أرض املعركة 
حرم  عنحديثه احدة يف املعلقة يف سياق الفخر وو مرة" اللقاء"الداللية  الوحدة وردت     

  :)3(يقولحيث 
مإىل قَ لْننقُ ىتمٍو رحاان          كُيواون لَ اِءقَي اللِّفا طَهحاين 

 فاحلربلتدل على القتلى من األعداء  "طحني"بكلمة" اللقاء"الداللية  الوحدة اقترنت     
القتال  يف ي، كما اتصفت الوحدة الداللية بداللة التالقتطحنهم كما تطحن الرحى الطحني

  .خاصة
شهدت : ن ااز وم... ، وكرهته فهو مكروه أمر كريه، ووجه كريه، وقد كره كراهة :كريهة

  )4(.منهكره رته اليت تبادِِِِِِِِِِِِِِِ: تهكريهو بالسيف املاضي:، وضربته بذي الكريهة احلرب: كريهةال
استعملت  ، وقدعلى ما تكرهه النفوس الدالة" كريهة"رب جند الوحدة الداللية أمساء احل من     

  :)5(يقولحيث  بقومهفخره و احلرب لداللية يف سياقالوحدة ا
  اونيعالْ يكالوـم هبِ رقَأَ          انعطَا وبرض ةيهرِكَ مِويبِ

 املكروه، الشيءطريق ااز معىن آخر هو داللتها على  عن" كريهة"الداللية  الوحدة محلت     
على أيام احلرب  لتدل" يوم"واقترنت باملفردة  تكرهها،نّ النفوس ألإالّ وما مسيت احلرب بذلك 

 ".ضرب، طعن"ترنت بكلمات تدل على القتل مثل كما اق
 التخصيص،من التعميم إىل  اوهللدالليا حدث للوحدة الداللية حيث انتقل مد تطورا نالحظ     
 .النفسعلى كل شيء تكرهه  هنا اقتصر على احلرب بعد ما كان لفظا عاما يطلق فاملعىن
   برد فؤاديوهذه شربة راع ا  اجلمال،املتعة من والروعة الفزعة و.. .كاالرتياع الفزع :الروع

  
  ـــــــــــ

  .77ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )1(
  .964، اجليالين بن احلاج حييي، القاموس اجلديد، صعلي بن هادية، بلحسن البليش )2(
  .72ص الديوان، عمرو بن كلثوم، )3(
 .)كره( 577صالزخمشري، أساس البالغة،  )4(
  .67ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
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: من اازو) 1(...كالرائع رة منظره، أو بشجاعتهاوع من يعجبك حبسنه وجهراألو...  ها غل
رائعة  رائق، وامرأة: جبماله، وكالم رائع ييروع الرائ: شهد الروع أي احلرب، وفرس رائع

 .)2(وروعونساء روائع 
 احلربودلت على  احلرب، سياق الفخر واحلديث عن يف" روع"الداللية  الوحدة وردت     

دالليا  تطوراكما نالحظ  الفزع،اليل خاص هو داللتها على اخلوف ومبلمح د نفسها واتسمت
، فالتطور والفزع الروعالروع فاحلرب تسبب ز وذلك لعالقة سببية بني احلرب وعن طريق اا

، كما نالحظ أنّ الوحدة الدالليةالداليل من التعميم إىل التخصص واضح يف هذه الوحدة 
  : )3(على أنّ وقت الروع حصل زمن الغداة حيث يقول للداللة" غداة"لية قد اقترنت بكلمة الدال

وتحلُمغَ اناةَد الرعِِو جرد          فْرِعلنا ن ـقَنذَائ فْاوتلاين  
هذا ما توضحه ، وذكر احلربو اللية يف سياق الفخرالد اموعة وحدات كل جاءت     

 كل ومتيزتداليل عام هو داللتها على احلرب كما اشتركت يف ملمح  ،املصاحبات اللغوية
على القتال بصفة عامة،  دلت" حروب"وحدة داللية مبالمح داللية خاصة، فالوحدة الداللية 

يف القتال، على التالقي  دلت" اللقاء"الوحدة الداللية و، كثرة احلروب ألا جاءت مجعاو
زع على الف دلت" الروع"، و الوحدة الداللية هعلى الكر دلت"  كريهة"الوحدة الداللية و
 .اخلوفو

 "الروع كريهة، اللقاء،"ية نالحظ أنّ الوحدات الداللية حيث التطورات الدالل من أما     
  .تضييقهدالليا واجتهت حنو ختصيص املعىن أو  تطورت

دة الداللية ـحيث العالقات الداللية نالحظ عالقة العموم واخلصوص بني الوح من     
اآليت يبين نسبة  واجلدول ".، الروعكريهة اللقاء،" ى خرألا الوحدات الدالليةو" حروب"

    :اللغوية ابامصاحة داللية مع سياقاا املختلفة وشيوع كل وحد
 الداللية الوحدات تكـــرارهــا السياقات اللغوية املصاحبات

 فعل م  اسم ج اسم مج
 احلروب   1 1 باحلرب الفخر شيب
 كريهة  1  1 باحلرب الفخر يوم

 الروع  1  1 باحلرب الفخر غداة
     اللقاء  1  1 احلربب الفخر طحني

    )الوحدات الداللیة الدالة على أسماء الحرب وصفاتھا(لى المجموعة الداللیة األو: 38الجدول
تكررت وحداا الداللية أربع مرات، ومحلت معاين اخلوف والفزع، كما هو واضح يف      

  .ألا تروع الناس) الروع(حيث تكرهها النفوس، ويف الوحدة الداللية ) كريهة(الوحدة الداللية 
  ـــــــــــــ

 .)روع( 31/ 3ي، القاموس احمليطالفريوز آباد )1(
      .)روع( 274الزخمشري، أساس البالغة، ص) 2(
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   :موعة الداللية الثانيةا/ ب
: اآلتية الداللية، و تضم الوحدات ا الداللية إىل أفعال القتال والطعان واإلغارةوحدا تشريو     

 "طعن، طاعنبضر ،ب، ضرش ،قش ،القتل، ذّ، ج، خلى، اختلىق، دقوقص، نفى، ، شج ،
 ".عن، يطّمقارعة، صال، صولة

ال أعرفها  :سيدة، قال ابن لبثعقتل به سواء عند ، ووتقتاال القتل معروف، قتله، يقتله قتال :قتل
املنية علة وسم أو  حجر أو بضرب أو إذا أماتهقتله  :التهذيب ويف...غريبة  هي نادرةمن غربه و

 .)1(ةقاتل
      ه ـقوم بفتيانفتخاره ااق حديثه عن احلرب وياملعلقة يف س يف" قتل"الداللية  الوحدة وردت     

        : )2(حيث يقول
  اينبِرجم وبِرحالْ في يبٍشو          ادجم لَتقَالْ نَوري انشببِ

خاصة  دالليةح ، كما اتسمت مبالمإماتة الشخصاإلفناء و معىن" قتل"الداللية  الوحدة محلت
املفردة  وصاحبتحيث اقترنت باحلرب كما اقترنت ، استعمال السالح يف عملية القتلهوو
  .يف نظرهم جمدنظرة الشباب لعملية القتل اليت هي الشاعر  ليبني" جمد"

 اجلذاذ، وسم اجلذاذ مثلثةالااإلسراع والقطع املستأصل كاحلذجذة، والكسر، و :اجلذّ :جذّ
قطعته ذذته الشيء كسرته وجو.)3(...بالضم حجارة الذهبيء كاجلذاذة، وبالفتح، فصل الش

  )4( )108 هود( }وذذُجم ريغَ{:جل ثناؤه تعاىلقال اهللا 
جاءت فعال مضعفا يف سياق الفخر باحلرب حيث  اليت" جذ"وردت الوحدة الداللية      

 : )5(يقـول
نذُّج رؤوسهم ي غَفبِ رِيفَ          را ـميدونَر اذَـما يقُتاون  
مىت نعقرِقَ دينتا بِنحلٍـب          تالْ ذَّجحأَ لَبو تقرِالْ صِقاين  

من  عضو القطع و اختصت يف البيت األول مبعىن قطع معىن" جذّ" الداللية  الوحدة محلت     
، خاص داليل مبلمحمتيزت أيضا  كما "رؤوس"و يظهر ذلك من اقتراا بكلمة  ،البشري اجلسم

اجلذ  اقتصر، حني باستئصال العضو كما محلت معىن اإلماتة السريعة ، و هو اإلسراع يف القطع
  .األعداء  قتل، وقد أتى الشاعر ذه الوحدة الداللية ليبني سرعة قومه يف على الرؤوس

     دة الدالليةـمن مصاحبة الوح ظهر ذلكـالشاعر أيضا مبعىن قطع احلبل، وي استعملها كما     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).                                                                                              قتل( 33 /11منظور، لسان العرب ابن )1(
77ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(  
).جذذ( 348/  1دي، القاموس احمليطالفريوز آبا )3(  
 170، ص1م، ج1986هـ، 1406، 2حتقيق زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط ،ابن فارس، جممل اللغة )4(
)جذذ(  
.81، 57ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(  
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ارعتهم قاألعداء، وم علىنتصاراالو وتضمنت هنا معاين التمرد وعدم الرضوخ، "حبل" لكلمة
  .حني اللقاء

شعر  نفىمن هذا يقال و: ، قال األزهرياى، و نفيته، أنا نفي، تنحنفى الشيء ينفي نفيا :نفى
 .)1(و غريه يف السري احلصى  منما نفته احلوافر  :  ي، و النف فالن ينفي إذا ثار و اشعانّ

يف  باألعداءاق فخره بشدة بطش قومه يف سي فعال" نفى"الوحدة الداللية  الشاعر استعمل     
     :)2(قوله

أَونلْزنا البيبِ وتإىل           وحٍلُي طُذالشامات نني الْفموعداين  
املعىن  حيثدالليا عاما هو التنحية و اإلزالة هذا من  معىن" ننفي" الداللية  الوحدة محلت     

ها تمن مصاحب الدالليةهذه الداللة اكتسبتها الوحدة ملعجمي كما أا محلت معىن القتل، وا
كما تضمنت معىن اإلبادة ، الشاعر قوم  يوعدونعلى األعداء الذين  الدالة" املوعودين" لكلمة 

  .اجلماعية
 بذّوش) 3(...هو ما قطع عنه، وطار عن النخل شذبهب، وخنل مشذّو الشجرة،شذب : بشذّ

  .)4(يبدوألغصان حىت قيت ما عليه من االعود شذبا إذا أل
  : )5(يف سياق فخره ببطش قومه حيث يقول فعال"  بذَّش" الداللية  الوحدة وردت     

قَود هرت كالْ البحي مان          وذَّـشبقَ انـتةَاد من يلاين  
داللة  محلتكما  ،وإزالته مكانه،تنحية الشيء من  بداللة" بشذّ"الداللية  الوحدة اتسمت     

، نالحظ أنّ الوحدة شوكهي شجرة ذات  اليت"  قتادة" خاصة اكتسبتها من جماورا لكلمة 
األشجار الشائكة قد يدمي  ألنّ تشذيب ،بالقوة يف عملية القطع اتسمت" شذّب"الداللية 
 استعارها ةالقتادنسب التشذيب لقومه، و فقد، على عكس تشذيب غريها من األشجار ،األيدي

، حيث استعار لغل كسروا من يقرب منهم من أعدائهم أم" ، حيث يريد أن يقول لنا للعدو
 .)6(" القتادةو وكسر الشوكة تشذيب دالع

   جمالالنبات إىل داللتها من جمال الشجر و انتقلت" بشذَّ"الوحدة الداللية  أنّ نالحظ     
  .االستعارةوذلك عن طريق  القتال،و  احلرب
الصدع البائن وقيل غري البائن، قومصدر : قالش: شق هو  وقيللك شققت العود شقا، والشق

  ) .7(الشق الصدع يف عود أو حائط أو زجاجة : ويف التهذيب  عامة،الصدع 
  ـــــــــــــــ

  .)نفي(  248 – 247 /14ابن منظور، لسان العرب )1(
  72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  )شذب( 342البالغة، ص  ، أساس الزخمشري )3(
  .)شذب( 1/304، مجهرة اللغةريدابن د) 4(
  .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان،) 5(
  .93الزوزين، شرح املعلقات السبع، ص )6(
  .)شقق( 194/ 7ابن منظور، لسان العرب )7(
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  :)1(فخره ببطش قومه وقوم حيث يقول يف سياق فعال" شق" الوحدة  الشاعر استعمل     

نشبِ قها رالقَ ؤوسمِو شاق          ونخليهقَا الرفَ ابتختلاين  
 ستعمالاب، وارتبطت هنا بشق الرؤوس الصدع البائن معىن" شق"الداللية  الوحدة محلت    

  .ل البيت املذكور آنفابيف البيت الذي ق الواردة" بسمر"سالح ال
  .يف البيت الواردة"  نشق" مطلقا لتؤكّد الوحدة الداللية  فعوالم"  شقا"كلمة  استعمل كما   
ش: شجه يف رأسه أو وجهه شجج، وبينهم شجاعشر جالشجامنكرة، و ةج  أي مشاجة قد شج

فالن يشج مرة و و، زاج، وشج الشراب باملت السفينة البحرشج...  ااز ومن .بعضهم بعضا
  .)2(أصاب و أخطأيأسو مرة إذا 

اليت واحدة يف سياق حديثه عن عزة قومه  مرة"  شج"الوحدة الداللية  الشاعر استعمل    
 : )3(يقول حيث"  قناة"  هلا لفظاستعار 

عشوزةًن لَقَإذا انبأَ ترنت          تشا الْفَقَ جقِّثَمف الْوبِجاين 
كما متيزت مبلمح داليل  الشق،الدماء و ناجلرح وسيال بداللة"  شج"الداللية  الوحدة جاءت    

 "جبني"و "قفا" يتلكلم مصاحبتها، ويظهر ذلك من اص هو داللتها على شج الرأس خاصةخ
فال ميكن أن ، آخر من عضو اإلنسان بعضو"  شج"ميكن أن تقترن الوحدة الداللية ال  حيث
على سبيل ااز  ات األخرى، ولكن ميكن أنّ تقترن باملاديرجلهيده أو شج  شج: مثاليقال 

 .السفينة البحر شجتكما يف قوهلم 

الرض يف كل واء أدقه دقّا وهو الرض والدق والكسر ودالدق مصدر قولك دقفت ال: قد  
  )4(.قندقته فادق، وء حتى شمه دقّه بدقهشيء بالشي، وقيل هو أن تضرب الوجه

 حيثاق فخره بقوة أهله و تفوقهم يف احلرب يف سي فعال" دق"الداللية  الوحدة وردت      
 : )5(يقول

  اونزحالْ و ةَولَهالس هـبِ قدن          رٍكْب نِب مِشي جنِب نم أسٍربِ
 معايننسبها الشاعر لقومه معىن الكسر ، كما محلت  اليت"  قدن" الداللية  الوحدة محلت     
رون الشداد هيق فهم ،"السهولة "و  "احلزونة"يلكلمة ، و يظهر ذلك من مصاحبتها القو

  .والضعاف على حد سواء
لته ــموقوص، ووقصت به راح فهوت، الزم متعد ووقص كعين صعنقه كسرها فوق: صوق

 )6(.قّهادنقصه، والفرس األكام 

  ــــــــــــــ
  .74ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )1(
  ).جشج( 339الزخمشري، أساس البالغة، ص )2(
  .80ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(
  ).دقق( 100 /10ابن منظور، لسان العرب )4(
    .78ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
  ).وقص( 2/319الفريوز آبادي، القاموس احمليط )6(
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لألعداء  رضوخهميف سياق فخره بقوة قومه ، وعدم  فعال" وقصى"الوحدة الداللية  جاءت     
  :                 )1(يف قوله

 اينرِالقَ صِقت أو لَباحلَ ذَّجِت           لٍبحا بِنتينرِقَ دقعن مىت
دالليا  معىن، كما محلت دق العنق، أي عنق القرين معىن" وقصى"الداللية  الوحدة محلت     

 املعركة فاملعىنل يف تاملقا مبعىن"  القرين"ارتبطت الوحدة الداللية بكلمة  اصة حنيخب، وخاصا
  .)2("قهرناهمبقوم يف قتال أو جدال غلبناهم و  قرنا مىت"

املخالء يف و، املخايلقوا على دوام وعلّ اختليته اجتززته،و احلشيش،وعلفته اخللى وهو : خلى
األخضر  للكأليقولون و. ")3(اخللىعلفتها : ، وأخليت الدابةوهو مايقطع به اخللى، املخالة

 . )4("الرطب واخللى ىفأما األخضر فيسم .اليابس :احلشيشإمنا  كذلك حشيش وليس

 سياق حديثه عن يفبيت واحد  يف"  يختتل" و" يلخن"الوحدتني الدالليتني  الشاعر استعمل     
  :)5(حيث يقول األعداءرقاب  وقطعالرؤوس   طعق

نشبِ قها رالقَ ؤوسمِو شاق          ونخليهقَا الرفَ ابتختلاين  
 الدالليةمحلت الوحدة القطع أي قطع الرقاب، و معىن" خنلي"الداللية  الوحدة محلت     

، ويظهر ذلك من مصاحبتها لكلمة الرقابقد خصها الشاعر بقطع و" تقطع" معىن" ختتلينا"
  .القطع، فاخللى هو احلشيش الرطب سهولةكما محلت معىن  ،" الرقاب"

من جمال النبات إىل جمال احلرب والقتل  ماالوحدتني الدالليتني انتقل مدلوهل أن نالحظ     
  .الرقاب قطعو

، ومضرب كثريه ضربب وضروب ويهو ضارب وضربه وضرو هيضرب ضربه: ضرب
، جاء ضرا ،و ضربت به ككرمب ما ضرب بهااملضرب و املضر، وبيضرمضروب وو

، خرج ضربا و ضرباناه أمسك يف األرض ويدي على تغي الرزق بت ذهبتوضربت الطري تضرب 
  )6(.بنفسه األرضذهب وأسرع أو  أوتاجرا أو غازيا 

 )7(يف سياق حديثه عن احلرب حيث يقول فعال"  ضرب"الداللية  الوحدة وردت  
طَناعن ام تراخى الناس عان          ونرِضبِ بالسيإذا غُ وفشاين  

  رااـعىن الضرب بالسيف، ويظهر ذلك من اقتمبالداللية يف البيت السابق  حدةالو متيزت     
  ــــــــــــــ

  .81ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )1(
 .97ص ،شرح املعلقات السبع ،الزوزين )2(
 .180ص  ،أساس البالغة ،الزخمشري )3(
دار الكتب  تقدمي وضبط مصطفى عبد القادر، ،انبن مكي الصقلي، تثقيف اللسان وتلقيح اجلن أبو حفص عمرو بن خلف )4(

  .160ص  م،1990هـ، 1410، 1العلمية، بريوت، ط
  .74ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(

  .)ضرب( 99- 98 /1القاموس احمليط ،آبادي الفريوز )6(    
    .79ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )7(  
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الدماء   وإسالةتضمنت معىن اجلرح  حيث ،هرب العدو وقتلضعلى  للداللة" السيوف" بكلمة
  :)1(قولهكما استعمل الشاعر الوحدة الداللية مصدرا يف .يؤدي إىل القتل الذي

  اونيالع يكالوــم بِه رقََأَ          انـعطَا وبرض ةيهرِكَ مِويبِ
وما منالظَّ ععائن لُثْم ضبٍر         ترى منا هلسواعقُالْكَ دلاين  

، كما متيزت بداللة بالرماحمقابل الطعن الداللية داللة الضرب بالسيوف  الوحدة محلت     
بهها بالقلني اليت تطري من ش حيثالضرب الذي تطري منه السواعد إي قطع السواعد بالسيوف 

  .الضرب
  :)2(يقولالفخر بقومه حيث  فاعل يف سياق اسم" الضاربون"الوحدة الداللية  جاءت كما     

أَوالطّ انالبون إذا نقموأ          اننارِا الضونَب إذا ابتلاين 
ربوا تويفيد هنا استمرار ضرب أهل الشاعر لعدوهم إذا اخ االبتالء،حني  يكون فالضرب       

 ".ابتلينا"اقتران الوحدة الداللية بكلمة  من ذلكيظهر و
طعن : ااز، ومن نيعتطاعنوا و اطّعنوا ورجل طعنته، واطمح، وهو مطعان، وطعنه بالر: طعن

  .)3(طعن كل منهما اآلخر: عانا الرجالناطّن عيطّ ناطّعو...يف أمره طعن عليه ، وفيه وعليه
 : )4(سياق احلرب حيث يقول يف" طعن"الداللية  الوحدة ردتو     

  أَقََر بِه مــواليك العيونا      بِيومِ كَرِيهة ضربا وطَعـنا    
وقد ختصصت بداللة  ،"اضرب"بكلمة  تالضرب، واقترن معىن"  طعنا" الداللية  الوحدة محلت

                                                    .الطعنفعل  يقترن مع نأأو سالح ميكن  بالرماح،عن ال يكون إىل طفال بالرماح،الضرب 
     :)5(قوله يف"  نطاعن" وردت الوحدة الداللية كما       

 ونضرب بالسيوف إذا غشينا         تراخى الناس عنا  ما نطاعن         
منارس  ياألخر، أ، أي يطعن كل واحد منا معىن املشاركة يف الطعان الداللية الوحدة محلت     

رب احلال وتاق القيف سي"يطّعن "ة حدة الدالليكما وردت الو.اس عنهذا تراخى النالطعان إ
   :)6(هقوليف " كتائب"اقترنت بكلمة و

 اينمتري و نعطَّي بائتكَ          مكُنما ونم تعرِفُوا ألَما
املبالغة كما محلت معىن  القتال،يف عملية  افستتنو بعضا،على أنّ الكتائب تطاعن بعضها  لةالللد

ة القتال وشدة اوالصرفية للوحدة الداللية، كما تضمنت ضر الصيغةهر ذلك من ظوي ،انيف الطع
    .املعركة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
68-67ص، املصدر السابق )1(  
.74، صالسابقاملصدر  )2(  
).طعن( 414ص ،البالغة أساس ،الزخمشري )3(  
.67ص الديوان، عمرو بن كلثوم، )4(  
.74املصدر نفسه، ص )5(  
.84املصدر نفسه، ص )6(  
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 قرعا،قرعت الباب أقرعه  و ...شعرالقرع قرع الرأس وهو أن يصلع فال يبقى على رأسه : قرع
 املضاربة :املقارعةوالقراع و.. .كبحهاكفّها به و  :يقرعقرع الدابة بلجامها، أوقرع الدابة و 

  .)1(ة القوم يف احلرببالسيوف و قيل مضارب
  :)2(يف سياف الفخر باحلرب يف قوله" مقارعة"الشاعر الوحدة الداللية  ستعملا     

حديهِلِّكُ اسِا النم جمايع          ـقَمارةًع يهِنِبم عن نِباين  
 نقارع"ي أاختصت املقارعة هنا بالضرب بالسيوف و" املضاربة"مبعىن وردت الوحدة الداللية  

  .نضرب أبناءهم دفاعا عن أبنائنا مبعىن ) 3(" ذابني عن أبنائنا  أبناءهم
مجل و ،رحمهايدمها ويك: على العانة العري لصامحل عليه و :لةوصال على قرنه ص: صال

صال فالن على : ااز ومن. ..، وقد صال عليهم صوال ب الناسثويوا هيأكل راعي: صؤول
 )4(...تطال عليه وقهره فالن صولة منكرة إذا اس

سياق الفخر حيث يف " صولة"الوحدة الداللية و" الص"الوحدة الداللية  الشاعر وظّف     
 : )5(ولـيق

  اينلي نيمف ةًلَوـا صنلْصو          ميهِلي نيمف ةًلَوص واالُصفَ
 وترفعهجم ومحل  معىن جاءت مرتني يف املعلقة اليت" صال"الداللية  الوحدة محلت     

د جاءت مفعوال ـأيضا فق تنيرماستعملها الشاعر  اليت" صولة"واستطال، أما الوحدة الداللية 
 " . صال" الفعل  بيان عدد مطلقا بغرض ت

انتقل  حيث، فيهما تطور داليل حدث قد" ، وصولة  صال" الوحدتني الدالليتني  أن نالحظ   
صال : يف قوهلم فاألصل"جمال اإلنسان يف احلرب و القتال،  إىل يواناحلجمال  منا الداليل  معنامه
املعىن  فانتقال )6("ل على الفحل ووثوبه عليه ح، وأصل الصيال ختمط الفأي ترفّع عليفالن 

 .واضح جلي الطراحويف القتال  الوثوبل إىل حثوب الفواحلسي من 
، مغاورر م، وفالن مغاغاور والتناحرتبينهم الاملغريات صبحا، وم هتتأحتهم الغارة، وصب:  غارة 

  )8(...على العدو  املفاجئرة هي اهلجوم  االغو. )7(ومغوار من قوم مغاوير
 : )9(سياق الفخر باحلرب حيث يقول يف"  غارة" الداللية  الوحدة وردت   

أَوّام يوم ال نخشيهِلَى عفَ          منـمعـغَ نةًار ملَـتبِبـــــــــــــــ  اين  
  .)قرع( 120-119-118 /11ابن منظور، لسان العرب )1(
  .77ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  .95ص السبع، الزوزين، شرح املعلقات )3(
  .)صول( 389، صأساس البالغة الزخمشري، )4(
  .83ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
  .377ص ،علم الداللة العريبفايز الداية،  )6(
  ).غور( 487ص ،الزخمشري، أساس البالغة )7(
  .715ص ،، القاموس اجلديدعلي بن هادية ، بلحسن البليش ، اجليالين بن احلاج حيىي  )8(
  .77ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )9(
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 خاص،كما متيزت مبلمح داليل  اهلجوم،بداللة احلملة أو " غارة"الداللية  الوحدة جاءت       
ميكن أن  كما، من قبل العدو حيث مل يكن متوقعا ،غريهعلى اهلجوم املفاجئ دون  تهادالل وهو

السرعة يف  بداللة متيزت كما.صباحاحيث تكون الغارة  الصباحي،نستشف داللة الزمن 
  ."منعن"اهلجوم، ويظهر ذلك من مصاحبتها للفعل 

، وهو جيد الرمي يات صوائبرمملرامي رمية صائبة ورماه عن القوس باملرماة وبا: ارمتى
    )2(.ألقى بنفسه فيها معةعامليف  يرمتى ارمتاءو .)1(ةيالرماو

تكون  القتالهي فعل من أفعال و احلرب،يف سياق  فعال" ارمتى"الداللية  الوحدة وردت
ويظهر ذلك من الصيغة الصرفية للوحدة  ،الكتائبتبادل بني امل الرميال حيث متيزت بداللة ببالن
 : )3(اللية حيث يقولالد

ا األَمينمتري و نطَّعي بائكَت          كُمنما ونرِفُوا معت 
، وهلوكا بضمهما مات ، ومنع، علم هلكا بالضم، وهالكا ولوكاهلك كضرب: املهلكون

 )4(...، واستهلكه وهلكه يهلكه الزم متعدوأهلكه
 :)5(قوله يفسم فاعل ا، وجاءت سياق الفخر باحلرب يف" املهلكون"الداللية  الوحدة وردت    

 اينلتإذا اب ونَكُلهمأنا الْو          انردإذا قَ ونَمعطْمالْ أنابِ
 القتالاألشخاص الذين يهلكون غريهم عن طريق  داللة" ذاملهلكون"الداللية  الوحدة محلت      

، مهما أقرام، و ينتصرون و يبيدون ون على البالءاألشخاص الذين يصربكما متيزت بداللة 
واالبتالء،  ربااالختيظهر ذلك من اقتران الوحدة الداللية بكلمة تدل على و ،كانت الضروف

  .إذا اختربوا  مستمرةكما أن إبادة قوم الشاعر ألعدائهم  ."ابتلينا"
صة بأفعال احلرب والقتال ة الثانية اخلاستعراضنا لوحدات اموعة الدالليا خالل من     

 هوالطعان نالحظ أنّ الوحدات الداللية اشتركت يف ملمح داليل عام والضرب و اهلجومو
 ة،خاص ةمح داللي، كما متيزت كل وحدة داللية مباللتها على أفعال القتال بصفة عامةدال

د نوعية دون حتدي بالسالحمرة واحدة ومحلت معىن اإلماتة  وردت" قتل"فالوحدة الداللية 
قطع الرؤوس وقطع احلبل، والوحدة الداللية  ىنعمب اختصت" ذّ ج"ة الوحدة الدالليالسالح، و

"معىن الصدع البائن يف العضو ا بشق الرؤوس ومحلتاتواختص ومصدرافعال  وردت" شق ،     
   رحاجلبداللة  متيزت" جش" وحدة الدالليةومحلت معىن التوكيد حني جاءت مفعوال مطلقا، وال

 متيزت"  دق" على شق الرأس دون غريه ، و الوحدة الداللية  وسيالن الدماء ، كما اقتصرت
  ـــــــــــــ      متيزت "نفى" الدالليةمعىن دق العنق، والوحدة  محلت" وقص"بداللة الكسر و الوحدة الداللية 

  ).رمي( 267الزخمشري، أساس البالغة، ص) 1(
  .29لقاموس اجلديد، ص ا البليش ، اجليالين بن احلاج حيىي ،، بلحسن علي بن هادية )2(
  .88ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(
  ).  هلك( 314 /3الفريوز آبادي، القاموس احمليط )4(
  .88ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
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 ، و الوحدتان لةاإلزاة وتنحيبداللة ال متيزت" بذّّش"ة، والوحدة الداللية لتنحيابادة واإلبداللة 
مبعىن  جاءت" املهلكون"القطع والوحدة الداللية  داللةب متيزتا" ختتلي"و" أخلى" الدالليتان

  .بادة حني االبتالءإلمعىن استمرار ا محلت ماك.ءهمااألشخاص الذين يبيدون أعد
محلت معىن الضرب بالسيف  فقد" ضاربون، ب، ضربضر" أما الوحدات الداللية 

" طاعن"معىن الضرب بالرمح، والوحدة الداللية  محلت" طعن"اللية دالوحدةالو ،لبغرض القت
يف الطعن  املشاركةمعىن  محلت" عناطّ"والوحدة الداللية ، املشاركة يف الطعان معىن محلت

" بالسيوف، والوحدتان الدالليتان باملضاربة اختصت" مقارعة"والوحدة الداللية ، واملبالغة فيه
الداللية  والوحدة، واتسمتا بداللة الترفع و االستطالة  ةومحل محلمبعىن  جاءتا "صولة" و "صال"

السريع املقترن بالصباح، والوحدة الداللية و اخلاطفعىن اهلجوم املفاجئ وم محلت"  غارة" 
 .رموا بعضهم بعضا بالسهام: مبعىن جاءت" ارمتى"

كما .اللغويةما تبينه املصاحبات ك باحلربداللية يف سياق الفخر ال كل الوحدات جاءت     
داللية مل تسجل نسبة شيوع عالية يف املعلقة  وحدةنالحظ كثرة الوحدات الداللية رغم أن كل 

موعةم هذه وهلذا ميكننا أن نقسالداللية إىل جمموعات داللية فرعية ونعطي كل جمموعة  ا
 : مشتركةداللية سيمات داللية 

 .احلربهذه الوحدات الداللية يف معىن اهلجوم يف  تركتاش" صولة  صال، ،غارة: "1مج
هذه  اشتركت" جذّ  نفى، مقارعة، شذّب، اختلى، أخلى، وقص، دق، شج، شق،" :2مج

 .بالسالحالوحدات الداللية يف معىن الضرب و الطعن 
 الضاربنيحاءتا اسم فاعل مجع مذكر ساملا ودلتا على األشخاص : "، املهلكونالضاربون" :3مج

 .املبيدين لغريهمو
إىل  نالحظ انتقال بعض الوحدات الداللية من جمال داليلفحيث االنتقال الداليل  من أما     

 .احلربإىل جمال  النباتجمال  من انتقلت" نفى شذّب، اختلى، أخلى،"الداللية  آخر فالوحدات
 الداللية الوحدة  اخلصوص بنيية ميكن أن نالحظ عالقة العموم والعالقات الدالل حيث من     

بني و" ، مقارعةعن، اطّ، طعن، طاعنارمتى" و" ضرب"الداللية  الوحدة وبني" صولة "و " غارة"
جذّ، أخلى، اختلى، شذّب،  وقص، ج،ش "الوحدات الدالليةو" شق"الوحدة الداللية 

  :واجلدول اآليت حيصي وحدات هذه اموعة الداللية."نفى
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 املصاحبات اللغوية السياقات تكرارهـــا الليةالوحدات الد
 مج اسم ج اسم م فعل

 جمد الفخر باحلرب 1  1  القتل
 احلبل –الرؤوس  الفخر باحلرب 2   2 جذّ

  الرؤوس الفخر باحلرب 1   1 شق 
 الرؤوس الفخر باحلرب 1  1  شقاً
السهولة ، احلزونة الفخر باحلرب 1   1 دق 
القفا ، اجلبني خر باحلربالف 1   1 شج 
 القرين الفخر باحلرب 1   1 وقص
 املوعدين الفخر باحلرب 1   1 نفى
 الرقاب الفخر باحلرب 1   1 أخلى
 قتادة الفخر باحلرب 2   2 اختلى
 قتادة الفخر باحلرب 1   1 شذّب

 ابتلينا الفخر باحلرب 1 1   املهلكون
 طعن الفخر باحلرب 1   1 ضرب
 السواعد الفخر باحلرب 1  1  ضربا

 ابتلينا الفخر باحلرب 1 1   ضاربون
 ضربا الفخر باحلرب 1  1  طعن
 الشاعرضمرييعود على قوم  الفخر باحلرب 1   1 طاعن

 بنيهم الفخر باحلرب 1  1  مقارعة
 صولة الفخر باحلرب 1   1 صال
 ، يليهمصال الفخر باحلرب 1  1   صولة
   منعن باحلربالفخر  1  1   غارة
    )أفعال القتالالوحدات الداللیة الدالة على ( الثانیة المجموعة الداللیة :39الجدول

تكررت الوحدات الداللية الدالة على أفعال القتال ثالثا وعشرين مرة، هذا التكرار يربز      
استعار الصبغة احلماسية للمعلقة، هذه الكثرة جعلت الشاعر يستعني حبقل داليل آخر، حيث 

، مع مالحظة أخرى هي أن معظم الوحدات )شذّب، اختلى، نفى(بعض املعاين من جمال النبات 
 هالداللية جاءت أفعاال، وحنن نعرف ما لألفعال من معاين احلركية استغلها الشاعر يف وصف

    .دقيق ألهوال املعاركال
  :الثالثةالداللية  اموعة/ ج 

، السيوف: "الداللية اآلتية الوحداتتضم إىل أدوات القتال، و داا الدالليةو تشري وح     
   ."سابغة، مسر ،ذوابل، بيض ،، لدناجلفن، قناة، اخلطي

سيوف و اف، و، و ذكرا يف الروض املسلوف ج أسيعلى األلف فه تنياؤم وأمس: السيف
   ـــــــــــ    )1(... مسيفة و  أسيف

  .)سيف( 3/151الفريوز آبادي، القاموس احمليط) 1(
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حديثه عن ومرات يف املعلقة يف سياق الفخر  مخس" سيف"الشاعر الوحدة الداللية  استعمل     
 : )1(حروب قومه حيث يقول
طَناعن ام تراخى الناس اعن          ونرِضبِ بالسيإذا غُ وفشاين  
 اينبِعي الدـيأَبِ يقارِخـم          ميهِفينا وا فنوفَـيس أنَّـكَ           
لَعيالْ انبيض الْولْيالْ بييانِم          أَوسـياف ـقُيمن ويننِحناي 
 اينعمـجأَ راطُ اسـا النندلَو          التلَّـسم وفيالسو أناكَ

السالح احلريب الذي يستعمل للضرب لقتل  داللة" سيوف" الوحدة الوحدة الداللية محلت     
" خماريق" آخر استدعته الوحدة الداللية من جماورا لكلمة هامشي معىن كما محلت، األعداء

ال وعدم خوفهم من استعم ،شجاعة قومه حيث شبه الشاعر السيوف باملخاريق، كل ذلك ليبني
وذلك القتراا بكلمة  ،وف املعدة للقتالجاءت مبعىن السيكما . وف، وجتربتهم يف القتالالسي

  ."مسلّالت"
سياق حديثه عن رحلة قام  يف"  أسياف" وظّف الوحدة الداللية  الشاعرنالحظ أيضا أنّ      
  :)2(قوله يفقومه  معا 

  اينتلصـي مديأَـبِ فايسأَكَ          ترخماشو ةُامميالْ تضرعأَفَ
وذلك حني شبه  ،الظهوردالليا للربوز و معادال" سيافأ" الشاعر الوحدة الداللية  لاستعم     

أن نالحظ  ننا، كما ميكف البارزة اليت يف أيدي املصلتنيباألسيا امشخرارهاإعراض اليمامة و
 الدالليةجاءت مجع قلة على عكس الوحدة  ألا" أسياف"الوحدة الداللية  يف القلّةملمح 

ليونتها من و السيوف، كما ميكن أنّ نستنتج ملمح طول جاءت مجع كثرة اليت" سيوف"
  ." ينحني"  و"  نميق" لـمصاحبتها 

الكرم   قضبان :ناجلفو ،اجلفن اسم موضعو، مد السيفغاجلفن أيضا و )3(العني  جفن: اجلفن
  )4(.اجلفان واجلفنات بالتحريك اجلمععة، وصاجلفنة كالقحدة جفنة، واالو

معوجة، حفرة و أ،كل عصا مشوبة األجوفالقناة هي الرمح و  قناء  جا هو الرمح  القن : قناة
أقناء مثل و على فعول ينوقالقناة الرمح واجلمع قنوات وقنا و .)5(توضع فيها النخلة، جمرى املاء

  .)6(القامة العربالقناة عند القناة اليت حتفر، و وكذلك جيل وأجيال
 : )7(سياق احلرب حيث يقول يف"  ناق" الوحدة الداللية  وردت     

   ـــــــــــــ    اينلتخي يضٍبِبِ وأَ لَـابِوذَ          ندلُ يطِّا اخلَنقَ نم رٍمسبِ
  .88، 84، 76، 74ص عمرو بن كلثوم، الديوان،) 1(
  .70املصدر نفسه، ص) 2(
  .مجعه أجفن و أجفان و أجفن) 3(
  ).جفن( 2092ص ،اج اللغة و صحاح العربية، الصحاح، تاجلوهري )4(   

  .863علي بن هادية، بلحسن البليش، اجليالين بن احلاج حيىي، القاموس اجلديد، ص )5(
  ).قنا( 330/ 11ابن منظور، لسان العرب )6(
  .74ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )7(
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 ،عاين داللية خاصة كالسمرة، كما محلت محالرم بداللةالوحدة الداللية يف البيت  جاءت     
 املنسوبةكما محلت داللة الرماح  ،"مسر"، وذلك ملصاحبتها لكلمة منبتهاداللة على نضجها يف 

 .جاءت صفة للقنا اليت"  لدن" ، وذلك اورا لكلمة بداللة الليونة اتسمتو، )خط هجر(إىل 
ذلك ليبين لألعداء أنّ و املنعة،ز ودالليا للع معادال"  قناة" وردت الوحدة الداللية  كما     

        :)1(يقولحيث  يقهر،ال  القناة مثلعزهم صلب 
  اينلت نْأَ كلَبقَ اِءدعاَألى لَع          تيعو أَرما عا يناتنقَ فإنّ

  .للطعاناملصنوع من اخلشب و املعد خاصة  السالحميكن أنّ نستشف منها داللة      
ليعلم  أي ضرب هلا حدودا دارا،لنفسه  طّ، واختوكتاب خمطوط خيطُّه،الكاتب  طَّخ :اخلطي

اخلطي نسبة إىل خط و )2(....اخلطيالقنا وتطاعنوا برماح اخلط و باخلطّية،طعنه و.. .له أنها
  )3(.بصناعة الرماح عروفةم، بلدة  هجر
بداللة الرماح املنسوبة إىل خط متيزت و احلرب،سياق  يف" اخلطي"ية الوحدة الدالل جاءت     
 ىعل الدالة"  قنا" ذلك ملصاحبتها لكلمة و ةداحلوداللة املضاء  فنستش نأ ميكن كما.هجر

 .محالر
لينة : ةالقناة لدنو.. حبل أو خلق، واألنثى لدنة  أواللدن اللين من كل شيء من عود  :لدن
4(دن بالضملُ ورماح ندلَ، ورمح ةاهلمز(.  
ودة الرماح ليبين ج قومه،للرماح يف سياق الفخر حبرب  صفة" لدن"الوحدة الداللية  تورد     

 .القتال عمليةدورها يف و
الذوابل صفة ...  ررس ضمفالقل ماؤه، وذهبت نظارته و: وال وذبال النباتب، ذذبل :ذوابل 

  )5(...املوصوف  ، إقامة للصفة مقامأي الدقيقة، الرمح نفسها الذوابل، يقولون الرماح للرماح
ومصاحبة  ،للرماح، ومحلت معىن الرماح الدقيقة صفة" ذوابل"الوحدة الداللة  جاءت     

ها اقواختر وحدا جوداداللة  فستشن، كما على ذلك تدل"  قنا"الوحدة الداللية لكلمة 
  .سد جلل

  )6(.دالة على نضجها يف منابتها مسراألنّ  بالسمر،توصف الرماح  :مسر
 القتال،أدوات  وحديثه عنيف سياق فخره للرماح  صفة" رمس" الوحدة الداللية وردت     

    .وكل ذلك للربهان على صالبتها منبتها،للداللة على نضجها يف  األمسرومحلت معىن اللون 
  ـــــــــــــــ

  .79املصدر السابق، ص) 1(
  ).خطط( 173الزخمشري، أساس البالغة، ص )2(
  .129شرح املعلقان العشر وأخبار شعرائها، ص الشنقيطي، )3(
  .)لدن( 266 /12ابن منظور، لسان العرب  )4(
  .233كرم البستاين و آخرون، املنجد يف اللغة واألعالم، ص )5(
  . 94الزوزين، شرح املعلقات السبع، ص )6(
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صيغ مجوع األمسر بني  ار مجع فيهأنّ الشاع الرمحالداللية الدالة على  اتيف الوحد نالحظ   
الذي يؤديه الرمح يف  الدور ليبين) 1(للداللة على الرمح اخلطيو ،واللدن، والذوابل ،والقناة

 .عملية القتال 
القتال  ألدواتواستعماهلم  قومه،سياق فخره حبروب  يف" بيض"الوحدة الداللية  وردت :بيض
  :)2(يقولحيث  األعداء،لقهر 

  اينلتخيـ يضٍبِبِ وأَ لَـابِوذَ          ندلُ يطِّا اخلَنقَ نم رٍمسبِ
  اونفُجالْ تلَايز يضا البِإذا م          اينلا يمل ونَعانِــاملَ أناو

القاطعة  كما محلت معىن السيوف البياض،هو  خاصالوحدة الداللية مبلمح داليل  اتسمت     
         .القطععلى  دالال" خيتلي"وذلك حني صاحبت الفعل 

للبيض هنا هو السيوف، كما متيزت الوحدة الداللية مبلمح داليل خاص  املعىن املعجمي إنّ     
  .امللمح الداليل يتمثل يف االستعداد للحرب هذا ."اجلفون زايلت" اكتسبته من مصاحبتها لعبارة 

  .)3(النعمأسبغ اهللا علينا  :ازاومن  السابغ،هو صنع وخرج وعليه سابغة و :سابغثوب  :سابغة
 محلت، كما داللة على الدرعلسياق احلرب ل يف" سابغة"الوحدة الداللية  الشاعر استعمل     

على  الدالة  دالصيظهر ذلك من مصاحبتها لكلمة خاصة كاللمعان والليونة، و ةمالمح داللي
 : )4(يف قوله ذلك

لَعيلُّكُ ان ابِسغة الصٍد          تى فَروق لَ قِاطَالنا غُهضاون 
  .التامةالدرع الواسعة  معىنمحلت  كما     

لوحدات اموعة الداللية الثالثة اخلاصة بأدوات القتال نالحظ أنّ  ضناااستعرخالل  من       
  .الدروعوكذلك اخلوذة و بصفاا،مرات وذكر الرماح  مخس" السيوف" ذكر الشاعر

 على اموعة الداللية الثالثة اشتركت يف ملمح داليل عام هو داللتها وحداتأنّ  ظنالح      
  .اختصصت كلّ وحدة داللية مبالمح داللية خاصة القتال، وأدوات 

 السيوفعلى  داللتها يف" )مبعىن السيوف( بيض ،سيف": تيةاآلالوحدات الداللية  اشتركت     
 فالوحدة ،داللتها على الرماح يف "ذوابل ،، لدناخلطيمسر،  ،قناة"الداللية  الوحداتواشتركت 

 معىنمحلت و" أسياف" ، ومجع قلة"سيوف"كثرة  مجعا بصيغتني مجع جاءت"سيف" الداللية
السيوف ومحلت معىن اللون  على دلت "بيض"والوحدة الداللية  السالح احلاد املعد للقطع،

    ا ـ،كمزللع دالليا ، كما استعملها معادالالرمح مبعىن"  قناة"، وجاءت الوحدة الداللية األبيض
  ــــــــــ

  .    67صصرفا، تأصيال وداللة و: شعراء املعلقات العشر معجم لغة دواوين  ،ندى عبد الرمحن يوسف الشايع) 1(   
  .89، 74ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(   
  ).سبغ( 299أساس البالغة، ص ،لزخمشريا )3(   

  .84ص بن كلثوم، الديوان، عمرو )4( 
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يف منبتها ، و الوحدة الداللية األمسر للداللة على نضجها  باللون" مسر"الداللية اختصت الوحدة 
بداللة  متيزت"  ذوابل" مبعىن الرماح املنسوبة خلط هجر ، و الوحدة الداللية  اتسمت" اخلطي"

ذلك ، وامةبداللة الدرع البراقة الواسعة الت تمتيز" سابغة"دة الداللية الوحالرماح الدقيقة، و
 الوحدةو ،بداللة الرماح اللينة اتسمت" لدن"والوحدة الداللية  ،"دالص" ملصاحبتها لكلمة

الداللية فنالحظ عالقة  العالقاتمن حيث  اأم .بداللة غمد السيف متيزت" جفن"الداللية 
"  ، اخلطي، لدن ، ذوابلمسر" الوحدة الداللية و"  اةنق" اخلصوص بني الوحدة الداللية العموم و

  :وحدة داللية على حدة مع سياقاايوضح نسبة ورود كل  األيتاجلدول و
  

 اللغوية املصاحبات السياقات تكرارها الوحدات الداللية
 مج ج اسم م اسم

 ،ق، يقمني، خمارنضرب لسفرا ،احلرب 5 5  فوالسي
 أيدي ،مسلالت

  البيض رباحل 1 1  اجلفن
 يعود على قوم الذي" نا"الضمري احلرب 2 1 1 قناة

 الشاعر
 قنا احلرب 1  1 ياخلط

 اخلطي قنا احلرب 1  1 لدن
 بيض احلرب 1 1  ذوابل
 اجلفون، اليماين اليلب احلرب 1 1  بيض
 دالص احلرب 1  1 سابغة
  ياخلط قنا احلرب 1 1  مسر

 
  )أدوات القتالالوحدات الداللیة الدالة على (الثة الث المجموعة الداللیة :40الجدول

  
عشرة مرة، وارتبطت باحلرب، تفوقت الوحدات  أربعوحدات اموعة الداللية تكررت      

وردت بعض الوحدات  كما وهذا نظرا ألمهية السيف يف احلرب، الداللية الدالة على السيف،
اخلطي نسبية إىل خط هجر، (اضح يف الداللية الدالة على أدوات القتال صفات كما هو و

  .)وسابغة صفة للدرع ،ات للرماحصف  لدن وذوابل، مسر،
   
  :ةالرابع الداللية اموعة/ د

     الداللية اآلتية يف  الوحداتميكن أن ندرج ، وا الداللية إىل األسرى والغنائمتشري وحدا
 ".أسرى ني،مقرن مصفّدين، تستلنب، السبايا، النهاب،" :هذا اإلطار

االسم و ، أخذه كانتهبههب كجعل ومسع وكتبنال، والنهب الغنيمة ج اب وب :النهاب
  ل ماـكسميهى، والنهب أيضا ضرب من الركض وك والنهيىببضمهن  ىبوالنهي ىبوالنه النهبة
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  )1(.بتهامة جبالنبان ب، وأ
 ا، كماحلربيف سياق فخره وحديثه عن  الغنائم مبعىن" النهاب"الوحدة الداللية  وردت     

 : )2(تتمثل يف أخذ الشيء بالقوة و الغضب حيث يقول خاصةمتيزت مبالمح داللية 
 ايندفَّصم وكلُمالْا بِنبأُو           اايبالسبِو ابِهالنبِ واآبفَ

 ."يكر بين"سب العودة بالغنائم إىل إخوانه ن فقد
وسيب وكذلك ، إذا أسره فهًءسباغريه سبيا واألسر معروف سىب العدو و: لسباءاالسيب و :السبايا

  .)3(...ىبستالسبية املرأة : يا، اجلوهرياسب األنثى بغريها من نسوة
سياق فخره بقهر قومه ألعدائهم وعودم بالنهاب  يف" سبايا"الوحدة الداللية  وردت     

  :)4(يقول حيثامللوك السبايا وو
  ايندفَّصم وكلُمالْا بِنبأُو          ا ايبالسبِو ابِهالنبِ واآبفَ

كما متيزت مبالمح داللية  األسريات،النساء  مبعىن"  سبايا" الشاعر الوحدة الداللية  استعمل     
 فنستش نميكن أ كما.باملنهزمنيالعار الذي يلحق و العرب،بالسبايا عند  كاالستمتاعخاصة 

 نسجل نميكننا أو أعدائهم،هي سيب النساء إلذالل سائدة عن العرب و اجتماعية كانت ةقيم
= االستمتاع + املهانة +  إناث+ إنسان : يلي  كما"  سبايا"المح الداللية للوحدة الداللية امل

 . يلحق باملنهزمنيالعار الذي 
 وعقله واستلبه،فؤاده سلبه : ازا ومن .)5(هاستلبه أياو ،سلبه الشيء يسلبه سلبا وسلب :استلب

 .)6(مثرهاأخذ ورقها و: وشجرة سليب العقل،وهو مستلب 
ال لنسائهم بأن يف سياق حديثه عن وعد الرج فعال" نبتستل"ردت الوحدة الداللية و     

   :)7(يقولحيث زال ـالنأثناء  بالقوةاألسرى يأخذوا الغنائم و
  ا يننِرقَم يددحالْي ى فرسأَو          ايضبِا واسرفْأَ نبلتستلَ                    

أخذ الشيء عنوة وقهرا كما داللة ختصصت ب، و الشيءالوحدة الداللية مبعىن أخذ  متيزت      
و قد  ،الثقيلة ل نون التوكيداستعماالصرفية للفعل  ب يغةصالميكن أن نستشف داللة التوكيد من 

ا م، و يدافع عنهمن األشياء الغالية عند اجلاهلي ألما باالستالبالبيض فراس وخص الشاعر األ
  .وقدرة حىت ال يلحقه العار والذل قوةيت من بكل ما أو

   
  ــــــــــــــ

  ).ب( 134 /1القاموس احمليط ،الفريوز آبادي  )1(
  .83ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  ).سيي( 166 /6، لسان العربابن منظور )3(
   83ص عمرو بن كلثوم، الديوان،) 4(
  ).سلب( 217/ 6ابن منظور، لسان العرب )5(
  .232ص  ،، أساس البالغةالزخمشري )6(
  .86ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )7(
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 قهثأو :رنوا يف األصفاد، وصفده وصفّدهقُرأيته يرسف يف الصفد والصفاد، و :مصفّد 
    .)1(باحلديد

 األغالل،مبعىن مقيدين يف  احلرب،سياق  يف" مصفّدين"الوحدة الداللية  الشاعر استعمل     
 : )2(ملوكا حيث يقول كانوالو األعداء وعلى قهر  أهله قدرما بامللوك ليبني قوة وقد قر

  ايندفَّصم وكلُمالْا بِنبأُو          ا ايبالسبِو ابِهالنبِ واآبفَ
مثلك يف : وبالكسر السن،يف  مثلك :بالفتحرن قَ، اليف احلرب هقرنيف السن، و رنهقَهو  :مقرن

املقرن هو املوثق و )3(... يقرنان به  حبلان وهو رقيف و رنعريين يف قَبأعطاه و.. .الشجاعة
 )4(.باألغالل

يد املقرون ملقا األسرياليت تطلق على و"  رنقم"لكلمة  مجعا" ننيرمق" الدالليةالوحدة  وردت     
  : )5(هقول يفبأسري أخر باستعمال احلديد 

  ايننِرقَم يددحالْي ى فرسأَو          ايضبِا واسرفْأَ نبلتستلَ
 ضعطو ،إحيائي هو شدة التوثيق معىن" مقرنني"لنا من الوحدة الداللية  يتداعىأن  ميكن    

 .)6( احلديديةء ثقل األصفاد اّيت يعيشها هؤالء من جراملعاناة الو ،سرىاألاألصفاد على 
 ذلك، وهو اإلمساك  ومن رد، وهو احلبسط، و قياس موالسني والراء أصل واحد اهلمزة :أسرى
 .)7(، فسمي كل أخيذ وإن مل يؤسر أسريا نه بالقد وهو اإلسارووكانوا يشد ،األسري
سياق حديثه عن أسر قومه لألعداء حيث  يف" أسرى"الوحدة الداللية  الشاعر ملعاست     
   :)8(يقول

  ايننِرقَم يددحالْي ى فرسأَو          ايضبِا واسرفْأَ نبلتستلَ
 ن، كما ميكننا أاألشخاص احملبوسني نتيجة للحرب معىن" أسرى"  الدالليةالوحدة  محلت     

 ،لذي يقيد به األسري، أي استعمال اإلساراصة كالقيد ابعض املالمح الداللية اخل نستشف
الداللية  الوحدة جعلت" مقرنني"جميء كلمة و" حديد"ة كلمل الوحدة الداللية مصاحبةف

يشعر ا األسري وهو مقرن  اليتواملعاناة  والذل، داللية هامشية كاملهانة اللحتت ضتتموضع 
  .الصلبقيل ثباحلديد ال

  ــــــــــــ
  ).صفد( 377صس البالغة، أسا الزخمشري، )1(
  .83ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  ).قرن( 537ص أساس البالغة،الزخمشري،  )3(
  .1122 ، صالقاموس اجلديد ،، اجليالين بن احلاج حيىيبلحسن البليشعلي بن هادية، ) 4(
  .86ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
 ابصأَ ثُياًء حرخ هرِمأَي بِرِجت يحالر ها لَنخرسفَ{:تعاىلاألغالل يف قوله مبعىن " األصفاد"يف القرآن الكرمي كلمة  جاءت )6(
)36( والشيكُاط نيلٌّ باٍءن واصٍغو )37( وف نِنيقَرم رِينيآخ فَادالْأَص)ص سورة} )38.   
   ).أسر( 107 /1مقاييس اللغة، ابن فارس )7(
  .86ص ، الديوان،عمرو بن كلثوم) 8(
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   وهو" إسار"اليل من خالل اشتقاقها من كلمة الداللية اكتسبت املعىن الد الوحدةأن  نالحظ
املعىن  وإن مل يقيد  يفا من باب التوسع أسري سبح، مث صار كل من ياألداة اليت يقيد ا األسري

على الذكر واألنثى، يف مقابل  قتطل" أسرى"نالحظ أيضا أن الوحدة الداللية ، كما  يؤسرومل
 .فقط باألنثى"  سبايا"كلمة ختصص 

، نالحظ أن الوحدات الداللية مل وحدات اموعة الداللية الرابعةل استعراضاخالل  من     
كل وحدة داللية مرة واحدة مع تسجيل أربع وحدات وردت ، حيث شيوع عالية نسبةتسجل 

واحدة دلت على  داللية ووحدة" ، سبايا ني، مصفدين، مقرنأسرى"  :باألسرى خاصة داللية
داللتها على الغنائم بجاءت فعال  اليت"  نبتستل"الوحدة الداللية صت ختصو ،" سبايا"الغنائم

  ."بيض ،أفراس"والسيب 
، و متيزت كل وحدة داللية يف داللتها على الغنائم واألسرىال الوحداتكل  اشتركت      

يف  املأسورين األشخاصبداللة  متيزت "أسرى"خاصة، فالوحدة الداللية  داللية مبالمحداللية 
محلت و اإلناثاقتصرت على و األسرياتعلى النساء  دلت" سبايا"احلرب، والوحدةالداللية 

 رىعلى األس دلت" مصفدين"الداللية  الوحدة، واهلامشية كما رأينا ل الداللية الكثري من الضال
 نياملقرونباحلديد و املقيدين ىمعىن األسر محلت" مقرنني" الدالليةوحدة الألصفاد، وبا نياملكبل

 ةبالعنو املسلوبمتيزت بداللة الشيء على الغنائم و دلت" النهاب"الوحدة الداللية و، همبغري
. يدهب واإلجبار مع تأكصعىن الغم محلتفعال و جاءت" تستلنب"والقهر، والوحدة الداللية 

 .رب قومه وقهرهم ألعدائهمالداللية يف سياق الفخر حب تالوحدامعظم  جاءتاكم
ادف بني الوحدتني الدالليتني رالداللية ميكن أن نالحظ عالقة الت العالقاتحيث  من     

  ."مصفّدين مقرنني، سبايا،"و" أسرى" وص بني صاخلعالقة العموم وو" مصفّدين مقرنني،"
 املعىنتوسع و"  سبايا"ة يف الوحدة الداللية لص الدالشيئا من ختصي نستشفميكن أن  كما     

كل وحدة داللية مع سياقاا، نسبة ورود  يبين اآليتاجلدول و ".أسرى" يف الوحدة الداللية 
    :مصاحباا اللغويةو

   
  )سرىالوحدات الداللیة الدالة على الغنائم واأل(المجموعة الداللیة الرابعة : 41الجدول  
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 مج ج اسم م اسم فعل اللغوية املصاحبات السياقات تكرارها الداللية اتالوحد
 داحلدي باحلرب الفخر 1 1   أسرى
 النهاب باحلرب الفخر 1 1   سبايا

 أسرى باحلرب الفخر 1 1   مقرنني
 امللوك باحلرب الفخر 1 1   مصفدين
 .آبوا باحلرب الفخر 1 1   النهاب
بيض أفراس، باحلرب الفخر 1   1 تستلنب. 



تكررت وحدات اموعة الداللية الدالة على األسرى والغنائم ست مرات مع تفوق      
الوحدات الداللية الدالة على األسرى، ألن هدف الشاعر هو إذالل أعدائه وإحلاق العار م 

    ).مقرنني، مصفدين، سبايا(كما هو واضح يف 
 أمسائها وأفعاهلا ،الفرعي الثالث اخلاص باحلرب لوحدات اال الداليل استعراضاخالل  من   
، مع الطعانو الضربوحدات الداللية اخلاصة بالقتال ونالحظ كثرة ورود ال ،سرىاألو الغنائمو

اليت تشري إىل أمساء  الوحداتأنّ  مع مالحظة ،األسرىحدات الداللية اخلاصة بالغنائم وقلة الو
   .ا تسجل نسبة شيوع عالية هي أيضاحلرب مل

هذا ما تؤكده يف سياق احلرب والفخر ببطوالت قومه، و جاءت الداللية الوحدات كل     
اال الداليل يف رار الوحدات الداللية ـيبني نسبة تك اآليتاجلدول و .املصاحبات اللغوية

  :باحلربالفرعي الثالث اخلاص 
 

 مج ج اسم م اسم فعل السياقات تكرارها الداللية اموعات
 الفخر باالنتصار و احلرب 4 1 3  على أمساء احلرب تدل كلمات
 الفخر باالنتصاراتو احلرب 25 2 8 15 على الضرب والقتل  تدل كلمات
 الرحلةو احلرب 14 10 4  السالحعلى  تدل كلمات
   باالنتصارات الفخرو احلرب 6 5  1 الغنائم و األسرى تدل كلمات
  )الحربالداللیة الدالة على  المجموعات(رعي الثالث جال الداللي الفمال :42الجدول

  
أحصينا يف إطار هذا اال الداليل الفرعي أربع جمموعات داللية، وقد مثلت الكلمات      

، )مرة 25تكررت(الداللة على أفعال القتال أكثر من نصف الكلمات املشكلة للمجال الداليل 
  .عارك ماثلة أمامهألن الشاعر حني نظم معلقته كانت أهوال امل

 
II-  ال الداليل العامالثاينا:   

كننا ميو. مسكنهطعامه وشرابه، ترحاله و: الداللية اخلاصة مبعيشه اإلنسان يضم الوحدات     
تشري و الفرعي األول الداليلاال  :فرعينيإىل جمالني دالليني  العام أن نقسم هذا اال الداليل

 الدالليةتشري وحداته و الداليل الفرعي الثاين االو ،البيوتو الترحالو لوحداته الداللية إىل احل
  .صغرية دالليةوتندرج حتت كل جمال داليل فرعي جمموعات  ،امأدواالشراب والطعام و إىل
   

، دالليتني ينقسم إىل جمموعتنيو )احلل والترحال والبيوت(:األول الفرعي الداليلاال / 1
لية األوىل تشري وحداا الداللية إىل احلل والترحال، واموعة الداللية الثانية تعرب اموعة الدال

  . وحداا الداللية عن البيوت واملواد اإلنشائية
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   :األوىلالداللية  اموعة/ أ
، حرب ،أنزل"  :اآلتيةوحداا الداللية إىل احلل و الترحال و تضم الوحدات الداللية  وتشري     

  ".النازلون محل، احلابسون،  ،نقل نزل
بالكسر  زالنِومالمرتَل نزوال، ورتنزل م سياحللول، وقد نزهلم، ونزل عليهم، و: الرتول :نزل

أنزلت ومل بني نزلت و يفرقوكان أبو عمرو : ويهبزله وأنزله ونزله مبعىن، قال سيـنو ت... شاذ 
  )1(.إالّ صيغة التكثري يف نزلت أنزلتلت ونز ق بنيال فر  :، قال أبو احلسنالفرق جهو يذكر
 أقمناجاءت مبعىن واحدة يف سياق الفخر واحلرب، و مرة" أنزل" الدالليةالوحدة  وردت     

 : )2(أنشأناها يف ذلك املكان الذي ذكره حيث يقولأي أقمنا بيوتنا وأنشأنا و
أَونلْزا الْنبيبِ وتإىل          وحٍلُي طُذ الشامات ننالْ يفموعداين 

يظهر ذلك من و ،، مث ختصصت أكثر مبعىن خيمنامبعىن أقمنا وأنشأنا الداللية الوحدةجاءت      
فالبيوت  ،للحرب ااستعدادنصب اخليام ، حيث تالبيوت لكلمة" أنزل"الوحدة الداللية  مصاحبة

 .، حيث يسهل محلها عند الترحالالوبرشعر ون أن تكون إالّ بيوتا من اليف هذا السياق ال ميك
 يفسياق حديثه عن سرعة الرد على األعداء  يف" نزل" الوحدة الداللية الشاعر استعمل كما

 :)3(ولهـق
نلْزتم ملَزِن األضياف مأَفَ          انعلْجالْ انقى أنْر تشتماون  

 إقراءكميا حني شبه سرعة الرد على األعداء بتعجيل  معىن"  نزل"  الدالليةالوحدة  محلت     
مح داليل خاص هو مبل متيزتو، حللتم حمل األضياف منا أي" لّح"اف، كما جاءت مبعىن ياألض

احلال الذي وردت فيه الوحدة  سياقيفهم ذلك من وليس احللول املادي و احللول املعنوي
  .الداللية
  .)4(املشقّةبرح يب فالن أحلّ عليّ باألذى وو أنا،أبرحته و ،مكانهبرح و كذا،بفعل  يربحال  :برح
مالزمته ملكان شرا حيث حديثه عن اخلمر، و سياق يف" برح"الوحدة الداللية  وردت     
 : )5(يقول

  اوينر دوا قَالُـقَو اوهالُـغت          ىتح بِرالش الَجم تحرب امفَ
على  للداللة" مل" ـجمال الشرب مع نفي الفعل ب كلمة" برح"اللية الد الوحدة صاحبت    

  ـــــــــــــــ      .من مكان إىل آخر االنتقال، كما دلت على نفي شرب اخلمرو تعلّق الشاعر بأماكن اللهو
  ).نزل( 112-111 /13لسان العرب ظور،ابن من )1(
   .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  .73املصدر نفسه، ص )3(
  ).برح( 33ص ،أساس البالغة الزخمشري، )4(
  .66ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
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 ضربالنقيل التحول، و: يء من موضع، نقله ينقله نقال فانتقل، والتنقّلالش حتويلالنقل  :نقل
 )1(.عليهمن السري وهو املداومة  

من اقتران الوحدة الداللية يظهر ذلك و احلرب،سياق  يف" نقل" الدالليةالوحدة  وردت   
  :)2(يقولعلى احلرب جمازا حيث  الدالة" رحى" بكلمة

مىت نلْقُن مٍإىل قو رحاان          واكوني لَ قاِءي اللِّفا طَهحاين 
 عدة،داللية  معاين"  حنول" جاءت فعال مبعىن  اليت" قلنن"من الوحدة الداللية  نستشف    

 لداللةل"مىت"واستعمل املفردة  أخرى،أي ننتقل من حرب إىل  احلرب، بتحويلخاص  نافالنقل ه
ع يتحدي مجن أيداللة التحدي و ،الشاعر يف االنتقال من حرب إىل حربأهل على إرادة 

 ،حمددينالشاعر أنّ القوم غري  لنا  ليوضح نكرة" قوم"جاءت املفردة  حيث، األقوام يف احلرب
  .يكونوا ضحايا حرب قومه وبطشهم ميكن أننّ أي قوم أأي 
ص يف احلبس، واحملبس، اللو احتبس، واحتبسته اختصصته لنفسي،ف حسبته :ونبساحلا

ومن ... س ب، وهن حوهوحبيس احملابس، وأحبست فرسا يف سبيل اهللا وخيال، يفاللصوص و
 )3(.أمواله حبسا على اخلريات جعلااز
  :)4(يقولحيث  الفخر،مذكر ساملا يف سياق  مجع" ناحلابسو" الدالليةالوحدة  وردت     

ونحالْ نابِحبِ ونَسأُي ذىاطَر          ـتسالْ ةُلَّجِالْ فخور رِِالداين  
) 5(الذين حبسوا أمواهلم بذلك املوضع نياملقيم مبعىن" احلابسون"الوحدة الداللية  جاءت     

 الدالة" أراطى ذي"اقتران الوحدة الداللية بكلمة  منتخلصه متيزت مبلمح داليل ميكن أنّ نس كما
، ال يف ذلك املكان دون خوف من أحدا طويتقأنّ قومه قد قضوا و حيث، كانمعلى اسم 

إلحيائي للشطر الثاين من يظهر ذلك من املعىن او ،األعداء على إبلهم استالءودون خوف من 
 ."اجللّة اخلور الدرينا  فتس"البيت 

 .)6(شجرة ذات محل، وعلى ظهر محل، وامرأة حاملوامراة  : محل
 حتملهملتدل على حدث يف سياق حديثه عن اخليول اليت  فعال" محل" الدالليةالوحدة  جاءت  

 :)7(يقولحيث  احلرب،أثناء 
  اينلتفْاو ذَائقَن لَنا نفْرِع          درج عِوالر اةَدغَ انلُمحتو

   احلروب،أي نركب خيال أثناء  الركوب،يف هذا البيت على معىن  الدالليةلوحدة ا دلت     
   ــــــــــــــ

  .)نقل( 269 /13ابن منظور، لسان العرب) 1(
  .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  ).حبس(108الزخمشري أساس البالغة، ص )3(
  .82ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
  .98ات السبع، صالزوزين، شرح املعلق) 5(
  ).محل( 143الزخمشري أساس البالغة، ص  )6(
  .85ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )7(
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، كما احلصان على الدالة"  جرد"احلرب والدالة على  "الروع"ورود كلميت  منذلك ويظهر
 .راكضدلت على االنتقال من مكان إىل آخر ركوبا على ظهر حصان 

مرات  ثالثجاءت مجع مذكر ساملا  اليت"  النازلون" لوحدة الداللية الشاعر ا استعمل: النازلون
 : )1(هم حيث يقولائعيف املعلقة يف سياق الفخر ببطوالت قومه ووق

أَومانِالْ انون إذا أَعردان          وأنازلون بِا النحثُي يشان 
  اوننمالْ هالنازلون بِ افخي          رٍغثَ لِّكُأنا النازلون بِو                 

 فباإلضافةبوضوح اعتداد الشاعر بقومه  تربز" النازلون"للوحدة الداللية  للوحدةدراستنا  إنّ     
اكتسبتها من  هامشية،أي أا محلت ضالال  خاصة،إىل املعىن املعجمي فقد متيزت مبالمح داللية 

 حيث"لعبارة  ملصاحبتهاطال الشجعان وذلك ، فقد محلت داللة األبلكلمات أخرىجماورا 
 قومه وحلوهلم املستمرعلى األماكنالداللية تربز تنقل  الوحدةأنّ  كما .أي إذا أردنا فعلنا" شئنا 

، الداللية مرتني منسوبة إىل قومه مالحظة أنّ الشاعر استعمل الوحدة مع، أرادواو مىت شاءوا
على  تفوقهمذلك ليبني شجاعة قومه، و كل" خياف"مة إىل أعدائه وقرا بكل نسبهاومرة واحدة 

  .الناس مجيعا
 وحدات أننالحظ  الترحال،لوحدات اموعة الداللية اخلاصة باحلل و  دراستنا خالل من     

 اليت" برح" الدالليةاموعة الداللية جاءت كلها تقريبا يف سياق الفخر باحلرب ما عدا الوحدة 
  .جاءت يف سياق اخلمر

مح داليل عام هو داللتها على احلل و الترحال ، كما مليف الداللية  الوحدات اشتركت     
إقامة  بداللة متيزت" أنزل"اللية خاصة ، فالوحدة الداللية مح دداللية مبال وحدةمتيزت كل 

، يافلول املعنوي ، و اقترنت باألضاحل بداللة متيزت" نزل"و الوحدة الداللية البيوت أو اخليام 
 متيزت بداللة األشخاص الذين يقيمون يف مكان معين، فقد" النازلون"الداللية  أما الوحدة

الوحدة و الذين حيبسون أمواهلم يف مكان ما،اختصت بداللة القوم  "سونباحلا" الداللية والوحدة
 جاءت" قلن"والوحدة الداللية  ،"جرد"وب القتراا بكلمة بداللة الرك ختصصت" محل" الداللية
 . من قوم إىل قوم معركتناحول أي حنول مبعىن 
" أراطى، جمال الشرب، ثغر ، ذيطلوح" الداللية بأمساء األماكن  الوحداتجل  ارتبطت    

 .على املكوث مبكان أو مغادرته للداللة
    برح أنزل،"تقابل بني الوحدتني الدالليتني الداللية نالحظ عالقة ال العالقاتمن حيث  اأم "

  :األخرىالتنافر بني بقية الوحدات الداللية  وعالقة
  ــــــــــــ

  .89املصدر السابق، ص )1(
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 اللغوية املصاحبات السياقات تكرارها الداللية اتالوحد
   مج ج اسم م اسم فعل 
 ذي طلوح ،البيوت باحلرب الفخر 1   1 أنزل
 األضياف زلـمن باحلرب الفخر 1   1 نزل

 "احلرب مبعىن" رحى باحلرب الفخر 1   1 قلن
 أراطى ذي الفخر 1 1   ونبساحلا

 ثغر الفخر 3 3   النازلون
 جرد الروع، الفخر 1   1 محل
 الشرب جمال اخلمر 1   1 برح

  
  )الحل والترحالالوحدات الداللیة الدالة على ( األولى المجموعة الداللیة 43الجدول

  
أي  ،اللية تسع مرات، وقد ارتبطت بأمساء األماكن اليت لقومه فيا فخرتكررت وحداا الد     

، حيث تتنقل قبيلة الشاعر، وتقيم استعدادا )ذي أراطى، ثغر، ذي طلوح(حلربية أماكن املعارك ا
  .للحرب

  
  :الثانية الدالليةاموعة /  ب

و حتتوى على  ،اإلنشائية واداملتضم الوحدات الداللية اليت تشري إىل البيوت و البناءات وو     
 " بىن ،حصون، بلنط ،،قبب ، رخام سارية، الباب ،  البيوت" الوحدات الداللية اآلتية 

بيوت  ت و، يقال بي، واملآب، وجممع الشمل، وهو املأوىالياء أصل واحدو الباء :البيوت
 )1(...املعاينوف و احلرألنه جممع األلفاظ و،، ومنه يقال لبيت الشعر بيت على التشبيه أبياتو

 حيثحديثه عن تنقل أهله لقتال أعدائهم و الفخر،سياق  يف" بيت" الدالليةالوحدة  وردت     
 :)2(ولـيق

 ايندوعمالْ ننفي اماتإىل الش          وحٍلُذي طُبِ وتيبا الْنلْزأنو
 بالبيتاختصت يه اإلنسان واملأوى الذي يأوي إل مبعىن" البيوت" الدالليةالوحدة  جاءت     
، كما محلت الدائمةا لإلقامة يت، فالبيت هنا ظريف وليس بقام أثناء االستعداد للقتالي الذي

 .مجع الشمل  داللة الوحدة الداللية
الغاية : حنوه، والبابة يف احلدود واحلساب وبالتبوي: الباب معروف، والفعل منه: الليث : الباب

 )3(... ب احلاجب اّالبوالروم وثغر من ثغور : والباب 
  يفدخل منه ـالطاق الذي يو ،سياق الغزل مبعىن املدخل يف "باب" الدالليةالوحدة  جاءت     

  
  ــــــــــــــــ

  ).بيت( 324 /1ابن فارس، مقاييس اللغة )1(
  .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان،) 2(
  ).بوب( 611/ 15األزهري، ذيب اللغة )3(
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  : )1(ولهقـ
وكَأْمةًم يضالْ يقباب عناه          كَوشا قَحد نِجنبِ ته جناون  

عتبار اب البيتداللية هامشية كداللتها على وجود  مبالمح"  الباب" الداللية  الوحدة يزتمت     
  .و طرف منه البيت،أن الباب جزء من 

 تسري، اجلماعة من الرفاق اليت حاب الذي جييء بالليلهي املطرة بالليل، الس السارية :سارية
لتعلق به  السفينةلسارية عند املالحني هي العمود الذي ينصب يف وسط او... ليال، األسطوانة 

  )3(.قعدوا إىل السواريسارية املسجد، و إىل وقعت)  2(.الشرع
حيث  حبيبته، لساقيسياق الغزل معادال دالليا  يف" سارية" الدالليةالوحدة  جاءت     

  :)4(ولـيق
وارِسيتي لَبنأَ طو رامٍخ          نُّرِي خشاش هِيِلْحمنِا راين 

البناء الذي هو على شكل أسطوانة،  ، أو دعامةللسارية هو األسطوانة املعجمياملعىن  إنّ     
 االستعارةوذلك عن طريق  ،سم املرأةهنا انتقل معناها الداليل من جمال البناء إىل جمال ج لكنهاو

 ،البياضو مالجلاارة وداالستجديدة، تضمنت الطراوة و حيث محلت الوحدة الداللية معاين
ني ساقني كأسطوانت تريك"أن حبيبته  فاملعىن ،"، رخامطنبل" يتيظهر ذلك من مصاحبتها لكلمو

 .)5("ضخامةمن عاج أو رخام بياضا و
 قبب، و اجلمع معروفة، وقيل هي البناء من األدم خاصة، مشتق من ذلك من البناء القبةو :ةـبقُ

صغري  بيتمن اخليام  القبةحعل فوقه قبة، و:دخلها وبيت مقبب :ببهاقببها عملها و تقوقبات، و
  )6.(العربوهو من بيوت  مستدير،

 : )7(سياق الفخر يف قوله يف"  قبب"  الدالليةالوحدة  جاءت     
قَود علقَالْ مبلُائ من معإذا قُ          دبأَبِ بـطَبحهيِا بانن 

 اتسمتكما ،مقعر ا  سقفهليتت اوالبي مبعىن" ببق"الوحدة الداللية  الشاعر لاستعم      
 ،"بنينا"الوحدة الداللية لكلمة مبالمح داللية خاصة كبناء البيت ، و يظهر ذلك من مصاحبة  

للحرب ، كل ذلك لتحملنا  ا، اليت بناها قومه استعدادالقببالكثرة أي كثرة  كما محلت معىن
  .للحرب املنتظرة ا، استعدادر، هوكثرة املقاتلني من بين قومهآخ ضمينالوحدة الداللية إىل معىن 

  
  ـــــــــــــ

  .69ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )1(
  .413اج حيىي،  القاموس اجلديد، صعلي بن هادية، بلحسن البليش، اجليالين بن احل) 2(
  ).سرو( 311ص ،أساس البالغة الزخمشري، )3(
  .69ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
  .92الزوزين، شرح املعلقات السبع، ص )5(
  ).قبب( 7/ 11العربلسان  ابن منظور، )6(
  .88ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )7(
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 من معىن القبة الدالة على السقف إىل معىن البيت نفسه عن نالحظ انتقال الداللة أنهنا  ميكننا  
 اجزءالشيء باسم الشيء الذي جياوره إذا كان منه بسبب أوي فالعرب تسم ،ااورة طريق

  .)1(منه
يف رأسها بياض، وفرش داره بالرخام وهو حجر بيض، وكأن رأسه : ءشاة رمخا ،رخم :رخام
  )2(.بيضأطائر  وهي، رمخة
 )3(.، وأرخىالرخام، إالّ أنّ الرخام أهش منهبه يشيء شب طالبلن :بلنط

، وقد قرا الشاعر بالرخام يف مبعىن العاج يف سياق الغزل "بلنط"  الدالليةالوحدة  جاءت     
 معىن" رخام"ليونة امللمس، كما محلت الوحدة الداللية ، وومحلت داللة البياضواحد  بيت

  .نظرمجال املو ليونة امللمسالبياض  و
  جمال املرأة إىلجمال البناء ،  من" ، رخام بلنط"بنقل معىن الوحدتني الدالليتني  قامالشاعر  نّإ     

  . للجمال األنثوي دالليني بذلك يكون قد استعملهما معادلنيوالغزل، و
ن، :نصحن نفسه وماله، وحتصواحلصانة حص، صان وحاصن بينة ومدينة حمصنة وامرأة ح

  )4(.ت نصحتونساء حواصن وقد حصنت املرأة ، ونحلصاواحلصانة 
 : )5(فيقول قومه،سياق الفخر بعزة  يف" ونحص" الدالليةالوحدة  وردت     

ثْرِوان مجد قَلْعةَم بن سيف          أبنا لَ احـحالْ ونَصمجد داين  
 ذ للدفاع عن املدن والثغور أثناءخالداللة املعجمية هو كل بناء حمكم يت حيثمن  ناحلص إنّ

  مرتبةلكن الشاعر استعمل الوحدة الداللية معادال دالليا لعلو  ،لعةقاحلروب وبعبارة أخرى هو ال
ميكن أن نستشف  كما" اد"قومه يف اد، ويظهر ذلك من مصاحبة الوحدة الداللية لكلمة 

حصانة األعداء، ويظهر هذا املعىن  كسرمن الوحدة الداللية داللة القوة والقهر لبلوغ اد و
قد ورثوا جمدهم الشريف، و قد  أم" ، معىن ذلك )ارهق( مبعىن" دينا" الداليل من ورود كلمة 

  .)6("عنوة أي غلب أقرانه على ادو مباحة قهرا ادعل هلم حصون ج
بنيت البناء : تقول إىل بعض، بعضه والياء أصل واحد، وهو بناء الشيء بضم نالنووالباء  :بىن

  )7(.أبنيه

  ـــــــــــــــ
و يراد به اإلنسان، أو " الفاين " يتحقق عند إطالق اللفظ العام على اخلاص مثل أن يذكر و: وص املطلقكذلك باخلص يسمى )1(

عادل ينظر . ةللداللة على السفين" شراع"للداللة على الشخص، ولفظة " رأس " عند إطالق اجلزء على الكل كاستعمال كلمة 
  .54ص  ،1994، 2دراسة مقارنة مع السيمياء احلديثة، دار الطليعة، بريوت،ط: علم الداللة عند العربفاخوري، 

   ).رخم( 37ص ة،أساس البالغالزخمشري،  )2(
  .120ص صرفا،تأصيال وداللة و: العشرندى عبد الرمحن يوسف الشايع، معجم لغة دواوين شعراء املعلقات  )3(
  ).حصن( 130 اس البالغة، الزخمشري، صأس )4(
  .    80ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
   .97، صالزوزين، شرح املعلقات السبع )6(
  ). بين( 32/ 1ابن فارس، مقاييس اللغة )7(
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 : )1(يف سياق الفخر ، يف قوله الدالليةالوحدة  وردت     
قَود علقَالْ مبلُائ من معإذا قُ          دبأَبِ بـطَبحهيِا بانن 

ضم  بداللة الوحدة الداللية توقد جاء القبب،البناء لقومه أي بناء  عمليةالشاعر  نسب     
 يف بنيتأنّ القبب  ليوضح"  أبطح" ، كما اقترنت الوحدة الداللية بكلمة بعض إىلالشيء بعضه 

  .مكان مكشوف دون خوف من األعداء
لوحدات اموعة الداللية الثانية اخلاصة بالبيوت وما يتعلق ا نالحظ  استعراضناخالل  من     
وظف ، والفخر سياق يف" حصون بيوت، ،، بىنقبة"لشاعر استخدم الوحدات الداللية ا أنّ

 .الغزل سياق يف" ، رخام بلنط ،الباب ،سارية" الوحدات الداللية
لتها على مسكن اإلنسان أو مح داليل عام هو دالاموعة الداللية يف مل وحدات اشتركت    

 ،دة داللية مبالح داللية خاصة ا، كما متيزت كل وحيأوي إليه وما يتكون منه الذي املكان
الطاق الذي و املدخل بداللية متيزت"  باب"ة ، فالوحدة الدالليبقية الوحدات الداللية عن متيزها
له  الذيبداللة البيت  يزتمت "قبب"الوحدة الداللية و، "يضيق"  كلمةـاقترنت بو منه يدخل

دلت على فعال، و ءتاج"  بىن"  الدالليةالوحدة و ،"نيناب ،أبطح" يتاقترنت بكلموسقف مقعر 
والوحدة ،" أنزل" اقترنت بكلمة و بداللة اخليام متيزت"  البيت" الوحدة الداللية و ،بناء القبب

معادال دالليا لعلو قومه يف اد   الشاعر استعملهاالبناء احلصني ومتيزت بداللة "  حصون" الداللية
، مثىن جاءت مبعىن ساقي املرأةجاءت  اليت"  سارية"الداللية  الوحدةو ،" اد" واقترنت بكلمة 

 متيزتا"  رخام، بلنط" الوحدتان الدالليتانادال دالليا جلمال ساقيها والشاعر مع استعملهاو
  .األنثويا الشاعر معادال دالليا للجمال ماض واستعملهالبيوة ونيبالل

 اخلصوص ينبو ومنالحظ عالقة العمالداللية داخل اموعة الداللية  العالقاتحيث  من     
 وبني" ، باب سارية، بيوت"من الكل بني الوحدات الداللية  عالقة اجلزءو ،"قبب "و "بيوت"
  )2(."، بلنط رخام ،سارية"

اجلدول اآليت يوضح لنا نسبة و .رنا إىل ذلك يف مواضعهشالداليل فقد أ التطورحيث من  ماأ     
  :الداللية اتالوحدورود 

  
  ـــــــــــــ

  .88ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )1(
د خمتار ينظر أمح .لكنه جزء منههنا الباب ليس نوعا من البيوت، وواضح، ف) التضمن(االشتمالالفرق بني عالقة اجلزء بالكل و )2(

  .101عمر، علم الداللة، ص
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 اللغوية املصاحبات السياقات تكرارها الداللية اتالوحد
   مج ج اسم مث اسم م اسم فعل

 ذي طلوح ،أنزلنا الفخر 1 1    البيوت
 ضيقي الغزل 1   1  الباب
 بنينا أبطح، الفخر 1 1    قبب
  قبب  الفخر  1     1  بىن

  اد  الفخر  1  1     حصون
  رخام بلنط،  الغزل  1   1    سارييت

  ييتسار  الغزل  1    1   بلنط
    ييتسار  الغزل  1    1   رخام

  )البیوت والمواد اإلنشائیةالوحدات الداللیة الدالة على ( الثانیة المجموعة الداللیة 44الجدول
  

ما توضحه تكررت وحدات اموعة الداللية مثان مرات، وجاءتفي سياق الفخر والغزل ك     
  .املصاحبات اللغوية

ة العمرانية ألهل الشاعر فهم يعرفون البيوت والقبب واحلصون ئتربز الوحدات الداللية البي     
الشاعر كان يتردد على امللوك لذلك فقد استعمل  نيزينان القصور ألن يالبلنط والرخام اللذو

 .رأةالوحدتني الدالليتني األخريتني معادلني دالليني لساقي امل
 

 مج اسم ج مث اسم م اسم فعل السياقات تكرارها الداللية الوحدة
على احللول  تدل كلمات

 الترحالو
 اخلمر  باحلرب، الفخر 9 4   5

على البيوت  تدل كلمات
 املواد اإلنشائيةو

 الغزل  الفخر، 8 3 1 3 1

  
الحل والترحال الة على الد المجموعات الداللیة(المجال الداللي الفرعي األول  :45الجدول

  )والبیوت والمواد اإلنشائیة
 

أحصينا يف إطار هذا اال الداليل الفرعي األول جمموعتني دالليتني تكررت وحداا الداللية 
  .وقتذاكسبع عشرة مرة، وقد وضحت البنية العمرانية السائدة 

  
    :الثايناال الداليل الفرعي  / 2

جموعتني يتفرع إىل ، وامأدواالطعام والشراب و إىلة اليت تشري يضم الوحدات الدالليو     
  : دالليتني
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  :األوىلالداللية  اموعة/  أ
 ،فالثال" :الوحدات الداللية اآلتية وتضمالطعام أدوات الشراب وإىل  وحداا الداللية تشري     
  ."، صحن قـح، الرحى، طحن، الكأس

  )1(.ه الرحىاجللد يوضع علي :فالثال
 :)2(، حيث يقول قومهسياق الفخر حبروب  يف"  فالث" الوحدة الداللية  وردت     

ونُكُي الُفَثاه شقَري نجد          لَوهوتقُا هضةُاع أجمعاين 
، قبسط حتت الرحى ليقع عليها الدقيت اجللدة هو" فالث"ملعىن املعجمي للوحدة الداللية ا إنّ     

 ارعفاست"، حيث محلت معىن مكان املعركة باحلربعملها يف سياق الفخر تلكن الشاعر اس
 )3(."الطحنيو الرحى اللهوة ليشاكل اسم ىللقتلو ،فالثاسم ال للمعركة
كأس  يقالال و )4(شراب وإالّ فهي قدح أو كوب فيهاالكأس ال تكون كأسا حىت يكون  :كأس

  .)5(فهي زجاجة إالّ إذا كان فيها شراب وإالّ 
 : )6(سياق ذكر اخلمر ثالث مرات يف قوله يف"  كأس" الوحدة الداللية  وردت     

صبنكَالْ تأُ أسم عورٍـم          انَكَو الكأس مجرااه اليماين 
  انيرِاصقَو قشمدي خرى فوأُ          كبلَعببِ تبرِش دقَ وكأسٍ

      ها جاءت يف سياق  اخلمر،كأس  بداللة" كأس"الوحدة الداللية  زتمتيكما  اخلمر،ألن
 الوحدة الداللية بالفعل فاقترنت" كأس قد شربتو"قوله  يفنفسها  اخلمرأطلقها الشاعر على 

 .الزجاجةعلى أنّ الكأس هنا مبعىن اخلمر الذي حتتويه  داللةلل" شربت"
، وذلك ة األداة إىل داللة ما يوضع فيها، من دالل الدالليةحدة أنّ انتقاال دالليا وقع للو نالحظ

 اهلوادج: فأصلها" ظغائن"اليت حتدث عنها القدامى، ومثل ذلك كلمة  املكانيةعن طريق ااورة 
 )7(.ينةعوكن يكن فيها فقيل للمرأة ظ

على املكان  تدل وكلمات" كأس"الداللية  الوحدةضا أنّ الشاعر قد ربط بني يأ نالحظ     
شرب بذلك ليستحضراملكان الذي يذكّره  كل" ، قاصريندمشق ، بعليك،اليمني، جمرى" مثل 

  .اخلمر
الرحى قطعة الياء ، تقول مها رحيان  و منمنقلبة   األلفو ، وهي مؤنثةالرحى معروفة :الرحى

 ـــــــــــــ  .)8(حومتها ، ورحى احلربورحى القوم سيدهم ،حوهلا ما من األرض تستدير وترتفع على
      .)ثفل( 160 /1ابن فارس، جممل اللغة )1(
   .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان،) 2(
       .93ص علقات السبع،شرح املالزوزين، ) 3(
      .99، صابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة )4(
       21صالثعاليب، فقه اللغة وأسرار العربية،  )5(
  .66-65ص ن،عمرو بن كلثوم، الديوا )6(
  .54ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص )7(
      )رحي( 6/2353صحاح العربيةحاح، تاج اللغة ووهري، الصاجل )8(
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 : )1(سياق الفخر حبروب قومه حيث يقول يف" الرحى"الوحدة الداللية  وردت     
مىت نإىل قومٍ لْقُن راناح          هلا طَ قاِءونوا يف اللِّكُيحاين  

معادال  ، واستعملها الشاعرن احلبوبحتط اليت احلجريةالوحدة الداللية مبعىن اآللة  جاءت     
  ."ننقل" و" اللقاء" يتلكلم مصاحبتهاالدليل على ذلك و للحرب،دالليا 
من  ستشفن لذا )2(من مسة تأثيلية إىل مسة حتويلية امدلوهل انتقل" رحى"الوحدة الداللية  إنّ     

طورا دالليا حدث للوحدة نّ تأظ ح، كما نلالطحنق ولسحا داللة" رحى"لداللية الوحدة ا
 .جمال احلرب إىلاملدلول من جمال اآللة  فانتقل، الداللية
 )3(.الصحن القدح الواسع الضخم :صحن
 :)4(هقول يفالوحدة الداللية يف سياق اخلمر  وردت     

 اينرِدناَأل ورمـخ يقبال تو          اينحباصفَ كنِحصبِي به الَأَ
ملمحا دالليا  ، كما محلتالقدح الواسع الضخم بداللة" صحن"الوحدة الداللية  متيزت     

مر، اخل على صحن امللمح الداليل يتمثل يف اقتصار معىن الصحن هذا، خاصا يف هذا البيت
، كما أنّ على شراب الصباح دالةال" اصبحنا"الداللية لكلمة  الوحدةيظهر ذلك من مصاحبة و

 .كثار من شراإلاو ةعلى االرتواء من اخلمر لعزمه" الصحن"ذكر  الشاعر
، مما يصلح أنّ ذلك وغري، وت من اخلشب والعاجح، هذا املناحلق واحلقة بالضم معروفة : قاحلُ 

 )5(.منهينحت 

 :)6(سياق الغزل يف قوله يف"  حق" الوحدة الداللية  وردت     
ثَوداي لَثْم حق اجِالع رخاص          ـحصاان مكُأَ ناللَّ فِساماين  

هر ذلك من اقتران الوحدة ظياملنحوت من العاج، و الطعامالوحدة الداللية معىن إناء  محلت     
ة وظف الوحد فالشاعر امللمس،كما نستشف ملمح االستدارة وليونة  ،"العاج" كلمةبالداللية 

 .دالليا للثديالداللية معادال 
 داليل عام هو داللتها على أدوات يف ملمح الثانيةوحدات اموعة الداللية  اشتركت     

 ،لطعاموات اعلى أد بداللتها" حق ثقال، رحى،" الداللية، واختصت الوحدات الشرابوالطعام 
 .لشراباعلى أدوات  بالداللة" صحن ،كأس"الدالليتان  الوحدتاناختصت و

  ــــــــــــــ
  .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )1(
هي مسات حتويلية وثيلية ترتبط بالداللة األصلية، وهي مسات تأمالزمة ومييز األلسنيون بني نوعني من السمات الداللية، مسات  )2(

 اجلزائر،، ديوان املطبوعات اجلامعية ،ان العريباملكون الداليل للفعل يف اللسأمحد حساين،   تقترن بالداللة احملولة، ينظرالسمات اليت
   .8ص، 1993

   .320، صاخلطيب التربيزي، شرح القصائد العشر )3(  
  .64ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(  

  .)حقق( 26/ 3ان العربلسابن منظور،  )5(
 .68ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )6(
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مبلمح اآللة  متيزت" رحى"، فالوحدة الداللية خاصة ليةدالكل وحدة داللية، مبالمح  متيزت     
، واقترنت بكلمات تدل على دالليا للحرب معادال الشاعراستعملها  ، ولطحن احلبوب احلجرية
 استعملت، وبداللة اجللدة توضع حتت الرحى متيزت" ثقال"الداللية  الوحدةو ،"ءاللقا"ذلك 

الوحدة الداللية و ،"جند يقشر"كلمة تدل على املكان واقترنت ب ،معادال دالليا ألرض املعركة
"حس والبياض، معاين االستدارة وليونة امللم ومحلت، مبعىن املنحوت من العاج جاءت"  ق
ر من غريها يف املعلقة وردت أكث اليت" كأس"الوحدة الداللية و ،" العاج" اقترنت بكلمة و
واقترنت  ،نفسهاها الشاعر على اخلمرة طلقأ، وبداللة كأس اخلمر متيزت) مرات ثالث(

لواسع الضخم الذي القدح ا بداللة متيزت"  صحن"الداللية الوحدةو ،بكلمات تدل على ذلك
 الوحدتني ، ماعدااخلمر سياقوردت معظم الوحدات الداللية يف ، كما حيمل فيه اخلمر

يف سياق  وردت" حق"اللية الوحدة الد، ويف سياق احلرب وردتا نياللت" ، رحىثفال"الدالليتني 
  .الغزل
 أشرنا وقد" ، ثفالكأس، رحى"ذلك يف الوحدات الداللية  الحظناحيث التطور الداليل   من     
  .ذلك يف موضعه إىل

" وثفال رحى"حصرنا عالقة االستلزام يف  فقد الداللية اموعةالعالقات الداللية داخل أما      
اجلدول اآليت و ."كأس و صحن"قة العموم واخلصوص بني د الثقال، وعالووج تستلزم فالرحى

  :ا اللغويةامصاحبداللية مع سياقاا املختلفة و وحدة ليوضح نسبة شيوع ك
 

 مج ج اسم  اسم  م اللغوية املصاحبات السياقات تكرارها          الدالليةات الوحد
 قاصرين ،، جمرىشرب، بعلبكصنب، اخلمر 3   3 كأس

 مخور األندرين اصبحينا، اخلمر 1   1 صحن
  العاج الغزل 1   1 حق
  ننقل احلرب 1   1 رحى

   
  )أدوات الطعام والشرابالوحدات الداللیة الدالة على (  األولى المجموعة الداللیة :46الجدول   

  
 تكررت وحدات امعة الداللية الدالة على الطعام والشراب ست مرات وارتبطت اخلمر     

الوحدات الداللية ايل جاءت يف سياق اخلمر، مع مالحظة أن  واحلرب والغزل، مع تفوق
  .سياق احلرب ومحلت معىن املعركةجاءت يف ) رحى(الوحدة الداللية األخرية 

  
  :اموعة الداللية الثانية/ ب

، مشعشعة" :، وتشمل الكلمات اآلتيةعلى الطعام والشراب الدالة الوحدات الداللية تضمو      
   ."، سف تو، قذاق ،ماء ،اللهوة ،ىرو اخلمور، ،الشرب، أصبح ،شرب
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العموم أصح ألا ، وقد يذكّر، وةعام كاخلمر ما أسكر من عصري العنب، أو :اخلمور
أو  ،واختمرت ،وألنها تركت حىت أدركت ومسيت مخرا ألنها ختمر العقل وتستره... حرمت

                                                                                                                               )1(.العقلختامر ألا
       :  )2(يف قوله هلاواحدة يف املعلقة يف سياق ذكره  مرة" مخور" الوحدة الداللية وردت     

  اينرِدناَأل ورمـخ يقبال تو          اينحباصفَ كنِحصبِي به الَأَ
، كما متيزت بداللة ذهاب العقل الذي يسكر الشرابلة الوحدة الداللية هنا بدال اتسمت     
ا ميكن أنّ نستخلص داللة كم .من املعىن اللغوى للكلمة الداليلنستشف هذا املعىن  ،تمارهخأو ا

شهورة جبودة اليت هي قرية م "األندرين"الشاعر وأضافها لكلمة  قراوذلك حني اجلودة 
 .مخورها

طويل من قوم شعاشع  : مشعشعة، ورجل شعشاع فهيا تهج، إذا مزشعشعت اخلمر :مشعشعة
 )3(. إذا مزجهنبشعشع اللو... شعشاين وشعشعان أيضا رجل: قالواو

 : )4(يف سياق افتخاره بشرا حيث يقولللخمر  صفة"  مشعشعة" الوحدة الداللية  جاءت     
مشعشالْ نَّأَكَ ةًعحالْإذا ما           فيها صاُءم طَالَـخها سخاين  

املعصورة حىت أرقت  ة، ومتيزت بداللة اخلمر ةاخلمر على"  مشعشعة"الوحدة الداللية  دلت     
ميكن أنّ نستشف داللة اللون من  لذلك )5(هوالورس يشبهها بلونهو باحلصقد قرا الشاعر و

 . يةالدالل الوحدة
، رباش، ورباشوغريه  شرب املاء: مصدر شربت أشرب وشربا، ابن سيدة الشرب :شرب

 .)54،55الواقعة () 6(} يمِاهل برش ونَبارِشفَ يمِماحلَ نم هيلَع ونَبارِشفَ{:قوله تعاىل هنومربا شو
  :)7(قولهودلت على شرب اخلمر يف  اخلمر،سياق  يف"  شرب" الوحدة الداللية  وردت     

  انيرِاصقَو قشمدي خرى فوأُ          كبلَعببِ تبرِش دقَ وكأسٍ                    
 دمشق، بعلبك،"معينة ة نكواقترنت بأم اخلمر، شرب بداللة" شرب"الوحدة الداللية  متيزت     

 :)8(بالشرب هنا شرب املاء يف قوله املقصوداستعملها يف سياق الفخر و كما ."اصرين ق
ونشرنْإ ب وردا املاَءن فْصا و        ويشرغَ بيركَ اندرا وطاين  

   كما جاءت بداللة  الصايف،هذا البيت داللة شرب املاء  يف" شرب"الوحدة الداللية  محلت     
  ـــــــــــــ

  ).مخر( 2/22الفريوز آبادي، القاموس احمليط )1(
  .64ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
 ).شعشع( 1/206ابن دريد، مجهرة اللغة )3(
  .64ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
، 1هذبه علي اخلطيب التربيزي، جتقيق فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، طذيب إصالح املنطق ،ابن السكيت،  )5(

  .201ص م،1999
  ).شرب( 487 /1ابن منظور، لسان العرب )6(
  .66ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )7(
  .90صاملصدر نفسه،  )8(
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 البيت األول لذلك جند أن شرب املاء يف شطر املاء الكدريف الشطر الثاين من البيت، شرب
 ،ر الثاين من حيث السمات الدالليةألهل الشاعر خيتلف عن شرب املاء يف الشط املنسوبو
 الكدر، وشرب اآلخرين للماء بطشهمم وللماء الصايف دليل على سلطارب أهل الشاعر شف

البيت  يف" شرب" الدالليةإنّ الثنائية الداللية اليت محلتها الوحدة  .على ذهلم ومهانتهمدليل 
  .وزادته قوة وضحت املعىن أكثر

وقد صاحبت كلمة  اخلمر، سياق شارب يف مجع" الشرب"وردت الوحدة الداللية  كما     
  :)1(قوله يف" جمال"

 اينوِر دوا قَـالُقَو اوهالُـغت          ىتح بِرالش الَجم تحرب امفَ
على املكان الذي يشرب فيه  دلت" جمال" لكلمة" الشرب"مصاحبة الوحدة الداللية  إنّ     

 "  املخمرة" مبعىن  اخلمر،الشاربون 
ما أصبح عندهم من  والصبوح ،خالف الغبوق وهو، بوح كل أكل أو شرب غدوةصال :صبحا

  .)2(لب بالغداةح ما نبمن الل الصبوحشرام فشربوه، و
 : )3(يف سياق اخلمر يف قوله األمرالوحدة الداللية فعال يف صيغة  جاءت     

  اينرِدناَأل ورمـخ يقبال تو          اينحباصفَ كنِحصبِي به الَأَ
 مخور،" لت كلمات مثحني صاحب وذلك" اخلمر اسقينا" الوحدة الداللية مبعىن وردت     

  .صباحاشرب يأي الشراب الذي  ،خاصة كداللة الزمن دالليةمتيزت مبالمح  كما ."وصحن 
 وماءأروى إبله و وتروى،وارتوى  يامن املاء ر ىرود وق رِواء،وهو  ريا،ريان وهي  هو :ىرو
  .)4(، ورويرواء
السياق األول الذي  ،تلفنييف سياقني خم املعلقة،يف  مرتني" روى"الوحدة الداللية  وردت     

   :)5(قولهيف  اخلمروردت فيه هو سياق 
  اينوِرد وا قَـالُقَو اوهالُـغت          ىتح بِرالش الَجم تحرب امفَ

، خصها الشاعر باالرتواء من اخلمرو ،واءرتهو األ عامالوحدة الداللية مبلمح داليل  متيزت     
 ، واإلكثار مناالرتواء يعين اإلكثار منها ألن، الثمالةو السكرستشف داللة ولذلك ميكن أنّ ن

السياق الثاين الذي وردت فيه الوحدة الداللية فهو سياق  أما .حمالة اليؤدي إىل السكر اخلمر
 :)6(قولهالفخر يف 

ابأن ورِند الرايبِ اتايض          ونصدرهن حمقَا رد وِراين    
  ـــــــــــــــ

  .66ص ،املصدر السابق )1(
   ).صبح( 271/ 7العربلسان ابن منظور،  )2(
  .64ص الديوان، عمرو بن كلثوم، )3(
  ).روي( 275ص ،أساس البالغة الزخمشري، )4(
     .66صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )5(
  .71ص ،املصدر نفسه )6(

  
163  



 باللون األمحر داللة على تلطخهاتلطيخ الرايات  مبعىن" ىرو"الوحدة الداللية  جاءت     
جمال شرب اإلبل  من" وىر"وقد قام الشاعر هنا بنقل داللة  القتلى، كثرةاء اليت تشري إىل مبالد
 عالمألانستشف داللة الرجوع من احلرب و ن، كما ميكن أرايات يف احلربجمال تلطيخ ال إىل

اإلبل ذهاب  يعين فالورد" صدرهنن"لية بكلمة الوحدة الدال، حيث اقترنت ملطخة أو خمضبة
 :، قال تعاىلمن الورد الوارد، وهو خالف الصدر الذي يعين رجوع واإلنسان إىل املاء كل يوم

 ).23القصص( )1(}اُءعرلا ردصى يتي حقسن ال{
:  أماهواكثر ماؤها، وحفروا حىت: هت الركية، وماوأمواهمياه عندي مويه، ومويهة، و :املاء

 .)2(سقاها: أنبطوا ماءها، وأماه دوابه: تهميركهوا ماأبلغوا املاء، و
 :)3(قولهمرة يف سياق اخلمر يف  مرتني،الوحدة الداللية يف املعلقة  وردت     

مشعشالْ نَّأَكَ ةًعحالْإذا ما           فيها صـ اُءمطَالَخها سخاين  
  :)4(قولهسياق الفخر يف يف سياق آخر هو  جاءتكما 

               ونشرنْإ ب وردا املاَءن فْصا و        وشيرغَ بيركَ اندرا وطاين 
  .مىت يشاؤوناملاء الصايف الذي يشربه أهله  داللة"  املاء" من الوحدة الداللية  نستخلص    

أهليت يف الرحى ، يقال من احلبوب للطحني فم الرحى يف ألقياللهوات بضم الالم ما  :اللهوة
 )5(.ألقيته يف الرحى، وهو ما أخذته بكيل واللهوة، ومنها أي صببت فيه حنطة

 : )6(حيث يقول قومهسياق الفخر ببطوالت  يف"  هلوة" الشاعر الوحدة الداللية  استعمل    
ونُكُي الُفَثها شرقي نجد          ـلَوهوتقُ اهضأَ ةُاعجمعاين 

لكن و ،القبضة من احلب تلقى يف فم الرحى هو" ةهلو"ملعىن املعجمي للوحدة الداللية ا إنّ    
، كما نستخلص داللة اإلبادة على سبيل االستعارةدالليا للقتلى  معادالالشاعر استعملها 

 .لألعداءاجلماعية 
 مصدرين انيكون املذاق، فالذواق وذاقامذواقا ويذوقه ذوقا و الشيءالذوق مصدر ذاق   :ذاق

والذوق يكون فيما يكره  الشيء،واملذاق طعم ...مذاقه طيب، كما تقول ذواقه وطعما يكونانو
 ابتالها بسوء ماخربت من عقاب أي .)112النحل(}فواخلَو وعِاجلُ اسبل اُهللا اهاقَذَأَفَ{:حيمدو

  )7(.اخلوفو اجلوع
  ـــــــــــــــ

   م1991هـ، 1410، 1دراسة لغوية ملفهوم الزمان وألفاظه يف الثقافة العربية، ط: الداليل الزمان ،  زكي حسام الدينكرمي )1( 
  .75ص 

  .)موه( 646 ص البالغةأساس  ،الزخمشري )2(
.64ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(  
  .90صاملصدر نفسه،  )4(
  ).هلو( 114ص  م،1975، 1،دار احلضارة العربية، بريوت، ط، حتقيق هاشم الطخانالبارع يف اللغة ،القايل )5(
  .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )6(
).    ذوق(111 /10ابن منظور، لسان العرب )7(  
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   :)1(سياق اخلمر يف قوله يف"  ذاق" الشاعر الوحدة الداللية  استعمل     
تجذي اللُّبِ ورابنة عن هوإذا          اه ـا ذاقَمها حّتـى يلاين  

نستشف ، أي اخترب طعمها أحلو أم ال وةاخلمر ذاق  مبعىن" ذاق"الوحدة الداللية  وردت     
إىل السخاء وتبذير األموال يف  هاللذيذ الذي يدفع بصاحب الشراب ذوق داللة من الوحدة الداللية

  .سبيله
 الطحانة،كحمار الطاحونة وهي  الطحني وهونقي الطحن  الطحن،ن جيد اّهو طح :طحن

 )2(.كتيبة طحوناملنون و طحنتهم.. .اازومن  طواحنك،أكلت و
لكن الشاعر استعمل الوحدة الداللية يف سياق  بالرحى، نحوطمعجميا هو احلب امل الطحني
  :)3(قولهللقتلى يف  داللياحيث جاءت معادال  احلرب،

مىت نإىل قومٍ لْقُن راناح          هلا طَ قاِءونوا يف اللِّكُيحاين 
اقترنت بكلمات  وخباصة حني وشدا،املعركة  ضراوةمن الوحدة الداللية داللة  نستشف     
   ".اللقاء رحى،" مثل 
  )4(.قوت عليهميقوت عياله، وي، وهو الرمق ميسك، وهو ما مأكلوا قوم وأقوا :قوت
 : )5(حيث يقول الفخر،يطعمن يف سياق  عىنمب" يقنت"الداللية حدة الو جاءت     

قُيتجِ نيادنا ولْقُيلَ نستم          ولَـعبتلَ إذا انم تمنـعاون  
ني صاحبت الوحدة الداللية ح وخباصة" خيولنا  يعلفن" من الوحدة الداللية داللة  نستشف     

وهي أن النساء  الداللية،الوحدة  هذهمن ميكن أن نستخلص قيمة اجتماعية  كما."جياد"كلمة 
 .للحربهن اللوايت كن يطعمن اخليول أثناء االستعداد 

الشيء وأسفّه :سف ه : يقال سفونعم ، وسففت السويف وكل شيء يابسباألصابعشج ،
 )6(.السفوف هذا

   :)7(قوله يف عن اإلبل هسياق حديث يف" سف"الوحدة الداللية  وردت     
ونحبِحاالْ نذي أُبِ ونَسىاطَر          تسـالْ ةُلَّجِالْ فخور رِالداين  

اليابس وقد خص ا الشاعر  الشيء، أي أكل األكل هو" سف"الداللة املعجمية للفعل  إنّ      
  "الدرين"ل  لذلك صاحبت كلمة اإلب

  الشراب نالحظ تعلقة بالطعام وامل الثانيةالداللية  اموعة ضنا لوحداتخالل استعرا من      
  ــــــــــــ

  65ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )1(
  ).طحن( 409ص ،، أساس البالغةالزخمشري )2(
  .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(
  ).قوت( 561املصدر نفسه، ص )4(
  .87ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
  ).سفف( 315الزخمشري، أساس البالغة، ص )6(
  .82ص و بن كلثوم، الديوان،عمر )7(
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" ة، شرب، روىشعشع، ممخور" شرب اخلمر خباصةولوحدات الداللية اخلاصة بالشراب كثرة ا
  .اخلاصةبالطعام الوحدات الداللية وقلة
داليل عام هو داللتها على الطعام أو  ملمحيف اشتركت معظم وحدات اموعة الداللية      
 متيزت" مخور"فالوحدة الداللية  ،خاصة ا دالليةلية مبالمح ختصصت كل وحدة دالو باالشر

" مشعشعة"الوحدة الداللية محلت معاين االختمار وذهاب العقل، ووبداللة الشراب املسكر 
بداللة  متيزت"  اصبح" ة يالدالل، والوحدة ترقّاليت أ ةمتيزت بداللة اخلمرللخمر وصفة  جاءت

كما استعملها  اخلمر،شرب  بداللة متيزت" شرب"لداللية االوحدة و ،شرب اخلمر صباحا
والوحدة  ،شارب مبعىن الندامى جع" برالش"الداللية  لشرب املاء كما وظّف الوحدة الشاعر

وجاءت  السقيبداللة  متيزت" روى"مبلمح ذوق اخلمر، والوحدة الداللية  متيزت" ذاق"الداللية 
 الشاعر مبعىن استعملها" ماء"الم بالدماء والوحدة الداللية تلطيخ األعو على وجهني سقي اخلمر،

 "هلوة" والوحدة الداللية ،من البئر أو النبع املستخرجاملاء املاء الذي يضاف إىل اخلمر، و
 علىأكّدت  اليت" طحني"الوحدة الداللية  معادال دالليا للقتلى، وكذلكاستعملها الشاعر 

 اإلبل" احليوان  طعامإيف جمال  اجاءت "قوت "و" سف"ن ضراوة املعركة وشدا، والوحدتا
  .مواضعهإىل ذلك يف  أشرناأما من حيث التطور الداليل فقد  ."اخليول و

حظ عالقة العموم واخلصوص بني الداللية نال اموعةمن حيث العالقات الداللية داخل      
. "طحنيو هلوة" و "املاء، روى، شرب"عالقة االستلزام بني و "صبحا ،مشعشعةو مخور"
  :الدالليةوحدات اموعة  نسبة شيوع  اآليت يبني لاجلدوو
 

 مج  ج اسم م اسم فعل اللغوية املصاحبات      السياقات   تكرارها           الداللية اتالوحد
 األندرين  اخلمر 1 1   مخور

  قضاعة باحلرب الفخر 1  1   هلوة
 ، طني ا، كدراصفو،كأس  اخلمر 3   3  شرب
الشجمال  اخلمر 1 1    بر  

  صحن اخلمر 1   1  أصبح
 على اخلمرة  يعود"  ها" الضمري  اخلمر 1   1  قاذ

 الرايات  نشرب، الفخر  ،اخلمر 2   2  روى
 اجللة اخلور  الفخر  1   1  فس
 ادجي الفخر  1   1 قنتي   
 نشرب  ،ةاخلمر الفخر  ،اخلمر 2  2    ماء

  اللقاء باحلرب الفخر 1  1   طحني
    احلص  اخلمر 1  1   مشعشعة
  )الوحدات الداللیة الدالة على الطعام والشراب(المجموعة الداللیة الثانیة :47الجدول
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يف سياق اخلمر والفخر، مع تفوق وجاءت  وحداا الداللية ست عشرة مرةتكررت      
 ).مرة11(دة يف سياق اخلمر وحدات الداللية الوارال

ا مأدواالفرعي الثاين اخلاص بالطعام والشراب و الداليلخالل تتبعنا لوحدات اال  من    
 .الطعاممث  الشراب،على  الدالة نالحظ كثرة الوحدات الداللية دالليتني، موعتنيالذي يضم جمو

، مع مالحظة قلة الوحدات للطعام وحدات داللية وأربع وحدات للشراب داللية مثان وحدات
أحصينا مخس وحدات داللية  حيث" الشرابالطعام و أدوات" الثانيةالداللية اخلاصة باموعة 

 .فقط
جاءت  وأدواتهحيث السياقات نالحظ أنّ جل الوحدات الداللية اخلاصة بالشراب  من أما    

معادال دالليا للحرب واته الكلمات الدالة على الطعام وأد كما استعمل بعض اخلمر،يف سياق 
  :اموعتني الدالليتني وحداتاجلدول اآليت يوضح نسبة تكرار و .القتلىو
  

 مج ج اسم م اسم فعل السياقات تكرارها              اموعات الداللية
على أدوات  تدل كلمات

 الشراب و الطعام
 الغزل  باحلرب،الفخر  اخلمر، 7  7 

م على الطعا تدل كلمات
 الشرابو

 الفخر باحلرب  اخلمر، 15 2 4 9

  
  )الجموعتان الداللیتان الدالتان على الطعام والشراب وأدواتھما(المجال الداللي الفرعي الثاني  :48الجدول

      
أحصينا يف إطار اال الداليل الفرعي الثاين جمموعتني دالليتني، وقد تكررت وحداته       

  .مرة، مع طغيان الوحدات الداللية الدالة على الطعام والشرابالداللية اثنتني وعشرين 
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 الــــــــفصل الثاني
 األلفاظ الدالة على جسم اإلنسان وانتمائھ الجماعي 

صفاتھ الجسمیة،   األلفاظ الدالة على جسم اإلنسان،: (المجال الداللي العام األول - 1
:مراحل عمره، والقرابة والنسب  

األلفاظ الدالة على جسم : (المجال الداللي الفرعي األول - أ 
 اإلنسان

الصفات الجسمیة  األلفاظ الدالة على: (المجال الداللي الفرعي الثاني - ب          
)لإلنسان  

األلفاظ الدالة على مراحل عمر اإلنسان ( :ثالثالمجال الداللي الفرعي ال - ج
   )ومصیره

األلفاظ الدالة على القرابة والنسب وانتماء اإلنسان : (الثانيالمجال الداللي العام  - 2
:)للجماعات  

) و النسباأللفاظ الدالة على القرابة : (المجال الداللي الفرعي األول - أ  
انتماء اإلنسان للجماعات  األلفاظ الدالة على( :المجال الداللي الفرعي الثاني - ب

         ) غیر القرابیة
 
 
 
  

37  
  األلفاظ الدالة على جسم اإلنسان ومراحل عمره والقرابة وانتمائه للجماعات      

  
لى جسم اإلنسان وصفاته عسوف نتطرق يف هذا الفصل إىل مفردات املعلقة الدالة      

اجلسمية، ومراحل عمره، والقرابة وانتماء اإلنسان إىل اجلماعات، وقد ارتأينا أن نقسم هذا 
عامني، وكل جمال داليل عام يتفرع إىل جماالت داللية فرعية، فاال الفصل إىل جمالني دالليني 

الفرعي األول تدل وحداته الداللية على جسم اإلنسان، وصفات اإلنسان اجلسمية،  الداليل



، أما اال الداليل العام الثاين فتشري وحداته الداللية إىل القرابة وانتماء اإلنسان ومراحل عمره
   .إىل اجلماعات

  
I -ال الداليل العام األولا:  

 ،عمره لمراحاجلسمية،  هصفات، إلنساناول عن جسم تعرب وحدات اال الداليل العام األ     
  :ويضم ااالت الداللية الفرعية اآلتية

  .اإلنسانجسم :األولاال الداليل الفرعي  - أ
  .الصفات اجلسمية لإلنسان:الثايناال الداليل الفرعي  - ب
 .مراحل عمر اإلنسان: اال الداليل الفرعي الثالث- ج
  
 :األولفرعي اال الداليل ال-1

الدالة على أعضاء جسم اإلنسان  الداللية يضم اال الداليل الفرعي األول الوحدات     
  :اآلتيةوعات الداللة ـوينقسم إىل ام

 :األوىلة ياموعة الدالل -أ
 :الدالليةوتشمل الوحدات  ،الدالة على رأس اإلنسان وما يتعلق به الداللية وتضم الوحدات     

  .)ممجاج ،جبنيعني  ،رأس(
 )1( ورؤوس يف الكثري ،راس على القلبرأس كل شيء أعاله واجلمع يف القلة أرؤس وآ: رأس

    )2(.لقوم إذا كثروا وعزوا هم رأسكما يقال ل
 املعلقة،كما فقد وردت ثالث مرات يف ،يف سياقات خمتلفة "رأس "جاءت الوحدة الداللية      

 ،ه بشجاعة قومه وبطولتهم يف احلربعلى الرأس يف سياق فخرمبعىن أو استعملها  ،جاءت مجعا
وقد ورد هذا السياق يف  ،درجة أم يشقون رؤوس القوم شقا وانتصارهم على أعدائهم إىل

  :)3(قوله
نشق ا رؤوس مِالقو شا          قونخقَرِـال يلتفَ ابتختلاين  
               نذُّج رؤوسهيف غَ مبِ رِيفَ            رما  يدـم ونَراذا يقُتــــــــــــــ       اون 

  .80_ 79ص  ،5مج  م،1994هـ، 1414، 1، دار صادر، بريوت، طلسان العرب ابن منظور، )1(
 .30ص  ،، حتقيق أمحد خمتار عمراملنجد يف اللغة) أبو احلسن على بن احلسن اهلنائي( كراع  )2(
   .75 -74ص م، 1991هـ، 1411، 1الديوان، حتقيق إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب، بريوت، طبن كلثوم،  عمرو )3(
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القتل املعلقة بكلمات تدل على احلرب و يف "رؤوس" اقتران كلمة منويظهر سياق احلرب  

يف " رؤوس"،كما استعمل الوحدة الداللية للداللة على قوة أهل الشاعر "جنذ ،نشق"خاصة مثل 
فهم يدهدهون الرؤوس  ،عن حالة األعداء بعد اية احلربسياق فخره بشجاعة قومه وحديثة 

وقد عربت الوحدة  ،)1(كما يدهدي الغلمان الغالظ الكرات يف مكان مطمئن من األرض
وسهولة النيل منهم فيقول يف هذا  ،بأعدائه  معلقة الشاعر عن استهزائهيف" رؤوس" الداللية
  :)2(الشأن



  

يدهدونَه الرؤوس كما تدهيد          وِزاـحأَبِ ةٌرطَبحرِكُا الْهاين  
  :)3(معادال دالليا للسيد حيث يقول امفرد "رأس "كما استعمل الشاعر الوحدة الداللية      

 اونزحوالْ ةَولَهه السـب قدن          رٍكْب نِب مِشي جنِب نم برأسٍ                
هلا ابن سيدة واجلبينان حرفان مكتنفا جبينان عن ميني اجلبهة ومشا االصدغ، ومهفوق :اجلبني

  )4(.الشعراحلاجبني مصعدا إىل قصاص اجلبهة من جانبيهما فيما بني 
األول  قخمتلفني، السيايف سياقني  تاملعلقة، وجاءمرتني يف "جبني " الدالليةوردت الوحدة      

  :)5(يقول عمرو بن كلثوم يف هذا السياق  .وردت فيه هو سياق ذكر اخلمر وشاربيهاالذي 
  اينبِجها الْتافَحوا بِعرإذا قَ          هانم يف اآلذان بهالش أنّكَ

 ويظهر ذلك ،كامالا مبلح داليل هو شرب إناء اخلمر متيزت هن "جبني "لية فالوحدة الدال     
فيه ،يعين  ما شتففقرع الشارب باإلناء جبهته إذا ا" حافة  ،قرعوا"لمتني مصاحبتها للك من

  )6( .شرب ما فيه 
 للألعداء، فيقووعدم رضوخهم قومه كما وردت يف سياق آخر هو سياق االفتخار بعزة      

  :)7(واصفا عزهم مستعريا له لفظ القناة
عشوزةًن  لَقَإذا انبأَ  ترنت          تشا الْفَضق جقِّثَموالْ فبِِجاين  

للداللة   يت مبلمح داليل هو اجلبني املشجوجيف هذا الب "جبني "فقد متيزت الوحدة الداللية       
 ذلك ويظهر ،حىت أن القناة اليت يريد املثقف أن يثقفها تشق قفاه وجبينه ،على قوة أهل الشاعر

وكلمات تدل على  ،الدالة على الصالبة والتمرد "نةعشوز"لكلمة  من مصاحبة الوحدة الداللية
  ."تشج"القتل واجلرح مثل 

  
  ــــــــــــ

  .10ص  ،شرح املعلقات السبعالزوزين،  )1(
  .88عمرو بن كلثوم، الديوان، ص )2(
  .78املصدر نفسه، ص )3(
  .)جنب(172 /2لسان العربابن منظور،  )4(
  .65ص بن كلثوم، الديوان، عمرو )5(
  ).شرب( 120 / 2ن منظور، لسان العرباب )6(
  .80ص، عمرو بن كلثوم، الديوان )7(
  

39 
 :قال ابن السكيت ،أنثى تكون للحيوان وغريه من احليوان ،العني حاسة البصر والرؤية :عني

 1(.والكثري عيون ،ع أعني أعينات األخرية مجع اجلمعالناظر واجلم االعني اليت يبصر( 
، مرة جاءت مفردة ومرة أخرى جاءت مجعا، مرتني يف املعلقة)عني(اللية وردت الوحدة الد     

  :)2(يقولففي سياق فخره بانتصار قومه يف احلرب 
كَ مِبيوريهة ضربطَا وعقَأَ          انـبِ ره ـمواليك العياون  



أس أو العضو الذي ء من الرفقد متيزت الوحدة الداللية يف البيت األخري مبلمح داليل هو اجلز     
مصاحبة ويظهر ذلك من ، صة كالسرور والفرحباإلضافة إىل مالمح داللية خايرى به اإلنسان، 

أبرد اهللا دمعك، أي سرك غاية  :وقد زعم األصمعي أن معناه ،"أقر"الوحدة الداللية لكلمة 
وهو ، ن القروروهو عندهم مأخوذ م، السرور وزعم أن دمع السرور بارد، ودمع احلزن حار

  )3(.املاء البارد 
قد اتسمت بداللة العني الدامعة  "عني"نستخلص من شرح األصمعي أن الوحدة الداللية      
يف  وتغزله ايف سياق وصفه املرأة " عيون"كما استعمل الشاعر الوحدة الداللية .الفرح الحيف 

  :)4(ولهـق
تريك إذا دلْخت الٍءعلى خ          وأَ قدمننَوعي ت الكاشاحين  

متيزت مبلمح داليل هو االطمئنان  ا، كمالعدوبداللة عني  "عيون"فقد متيزت الوحدة الداللية    
  .من مراقبة عيون األعداء اليت عرب عنها بلفظ الكاشحني

 مثانية متصل مؤلفة من يالدماغ، وهاملشتملة على  اجلمجمة ج مجاجم، عظام الرأس :مجاجم
  )5( .حتفر يف سبخة رخشب، البئالقدح من باآلخر، د منها الواح
العظم الذي  وقد جاءت مبعىن ،واحدة يف املعلقة مرة "مجاجم"وردت الوحدة الداللية      
  :قولهي دماغ اإلنسان وذلك يف يغطّ

  اينمتري  زِماعاَألبِ وقسو          فيها طالِباَأل مماجِج كأنّ
 كما متيزت هذه الوحدة الداللية مبالمح ،م حبمل اإلبل الساقطة يف األماعزامجهفقد شبه مج     
، وكذلك القوة ،"وسوق"ويظهر ذلك من مصاحبتها لكلمة  ،تعددة منها الضخامةم داللية

والكثرة الدالة على تساقط مجاجم األبطال يف  ،"األبطال"ويظهر ذلك من مصاحبتها لكلمة 
  .وقد جاءت يف سياق احلرب.مكان تكثر فيه احلجارة 

  رجل أُذاين عظيم األذنني: قال الفراء وغريه  األذن مؤنثة ومجعها آذان، وقال ابن السكّيت: أذن
  ـــــــــــــ

   .)عني( 504/ 9منظور، لسان العرب ابن )1(
  .67صبن كلثوم، الديوان،  عمر )2(
  .90ص  ،شرح املعلقات السبعالزوزين،  )3(
  .68صالديوان،  بن كلثوم، عمر )4(
  .100ص  م ،1988، بريوت، 37اللغة واألعالم، دار املشرق، طيف نجد املكرم البستاين، بولس موترد، عادل أنبوبا، )5(
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      )1(.ويقال نعمة  أذناء، ممدود وكبش آذان وأذنت فالنا فهو مأذون إذا ضربت أذنه
ة يف معلقته مبعىن العضو الذي يسمع به مرة واحد "أذن  "الداللية استعمل الشاعر الوحدة      

  :)2(اإلنسان الكالم يف سياق حديثه عن تأثري اخلمر يف شارا حيث يقول يف هذا الشأن
  كَأنّ الشهب يف اآلذان منها          إذا قَرعوا بِحافَتها الْجبِينا              



  

آذان الشرب حني يشربوا شهب  نكأ، النارفالشهب مجع شهاب وهو الشعلة الساطعة من 
  )3(.وذلك إذا قرعوا جباههم بآنيتها من شدة امحرارها

مصاحبتها لكلمات تدل  منويظهر ذلك  ،مبلمح داليل هامشي وهو االمحرار كما متيزت     
  ."شهاب"على ذلك مثل 

الفرعي األول اليت لوحدات اموعة الداللية األوىل يف اال الداليل  امن خالل استعرا ضن     
الدالة على رأس اإلنسان،  الداللية تشري إىل رأس اإلنسان وأجزائه نالحظ ارتفاع عدد الوحدات

أما الوحدتان الدالليتان . )جبني(مث الوحدة الداللية مرات، ثالث  )رأس(حيث وردت كلمة 
  .املعلقةوردتا مرة واحدة يف  د، فق)وآذانمجاجم (

ها على الرأس أو الداللية األوىل يف ملمح داليل عام هو داللت موعةا اشتركت وحدات     
اجلزء من بداللة " آذان، عني، مجاجم، جبني"كما ختصصت الوحدات الداللية األخرى،اجلزء منه

 سياقات  الرأس، وجاءت يف
لكلمات مصاحبة الوحدات الداللية  ق احلرب أكثر ورودا، ويظهر ذلك منكان سيا ،خمتلفة

ت هذه الوحدات الداللية مفاهيم عمرو للقد مح .)جنذ، نشذ : ( ى احلرب والقتل مثلتدل عل
وهلذا فقد  ،صابصيب أو مونظرته جلسم اإلنسان الذي هو إما مقبيلته بن كلثوم الذي ميثل 

  :و اجلدول اآليت يوضح نسبة ورود كل وحدة داللية .افتخر كثريا بالرؤوس املقطوعة
  

  املصاحبات اللغوية  السياقات    تكــرارها         الوحدات الداللية
  مج  اسم  ج  اسم م

  تشج، جنذ،  يدهدهون  احلرب  3  3    رؤوس
  كريهة،ضربا، طعنا، تريك  احلرب ، الغزل  2  2    ونيع

  تشج، عشوزنة  احلرب  1    1  جبني
  وسوق، يرمتي  احلرب  1  1    مجاجم

  قرعوا حافتها  اخلمر  1  1    آذان
  

  ).الوحدات الداللیة الدالة على رأس اإلنسان(موعة الداللیة األولى المج: 1الجدول
  

  ـــــــــــــ
  .16ص .م1967هـ، 1387حتقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة،  ،ذيب اللغةاألزهري،  )1(
  .65عمرو بن كلثوم، الديوان، ص )2(
  .65املصدر نفسه، ص )3(
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وحدات اموعة الداللية مثان مرات،كان سياق احلرب طاغيا على بقية السياقات  تكررت
وهذا ألن الشاعر  ،)كريهة، شج، جذّ، طعن، ضرب(كما توضحه املصاحبات اللغوية  األخرى

  .كان يف مقام الدفاع عن قومه وافتخاره حبروم
  :اموعة الداللية الثانية -ب



 وتشمل ثالث وحدات ،وما حييط ا وأجزائهااإلنسان إىل رقبة  الداللية تشري وحداا     
  ." رقفا، حن ،رقاب" :داللية
ب  ب ورقبات وأرقُقُر وقيل مؤخر أصل العنق واجلمع ،العنق وقيل أعالها :الرقبة: قابرِ

  )1( .أطلق أسريا  :رقبة وأعتق رقبة أي نسمه وفك .طرح الزائد والرقبة اململوكةواألخرية 
مرة واحدة يف املعلقة وجاءت يف سياق احلرب والقتل، " رقاب" وردت الوحدة الداللية     

  :)2(يقولحيث ) خنتلي(لكلمات تدل على ذلك مثل  مصاحبة الوحدة الدالليةمن ويظهر ذلك 
مِ شالقو ؤوسا ر قشنا          ونقا ليهاخينلتخفَت الـرِقَاب  

املقطوعة، ح الرقاب كما متيزت مبلم.اقعنمعىن األ "رقاب"الداللية  فقد محلت الوحدة     
عار فقد استبسرعة، الدالة على القطع الذي جيري  )) ليخن((لكلمة مصاحبتها  ذلك من رويظه

 ،الدال على قطع احلشيش باملخلب للداللة على سهولة قطع رقام) ليخن(الشاعر للرقاب الفعل 
فادها أن قومه مللجميع وجه رسالة يو ،وليبني قوة قومه ،احلرب والرتالالنيل منهم أثناء  وسهولة

  .ال يرمحون أعداءهم
ابن ، والعرب تؤنثها، والتذكري أعم ،القفا مقصور مؤخر العنق، ألفها واو:األزهري: اـقف

  )3(.القفا وراء العنق أنثى: سيدة
 " تشج"يف مصاحبتها لكلمة يف سياق احلرب ويظهر ذلك  "قفا"الوحدة الداللية وردت      

  :)4(حيث يقول
  عشوزنةً  إذا انقَلَبت  أَرنت          تشج قضفَا الْمثَقِّف والْجبِِينا

الكمال و والصفاء والبياضمبالمح داللية خاصة كاإلضاءة  "حنر"الوحدة الداللية متيزت: حنر
 ،ضوء البدر: (لى هذه املعاين الداللية مثلعمصاحبتها لكلمات تدل  منوالربوز، ويظهر ذلك 

فنحر املرأة يضيء من شدة بياضه كضوء بدر مكتمل الح وبرز وسط ظالم  ،)...إمتام  ،وايف
  :(5)حيث يقول دامس ألناس مدجنني

  ونحرا مثْلَ ضوِء البدرِ وافَــى     بِإتـمامٍ أُنـاسا مـدجِنِـــينا
  ام هو ــملمح داليل عيف  "قفا، حنر ،رقاب"الثانية اموعة الداللية  اشتركت وحدات     

  ــــــــــ  ـــــــــــــ
  .)رقب( 281/ 5 ابن منظور، لسان العرب )1(
  74صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )2(
  ).قفي( 262/ 11ابن منظور، لسان العرب )3(
  .80صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )4(
   .69صاملصدر نفسه،   )5(
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  "قفا"بداللة أسفل الرقبة، والوحدة الداللية " حنر"داللتها على الرقبة، وختصصت الوحدة الداللية 

الداللية والوحدة " وحنر قفا"الوحدتني كما نالحظ عالقة اجلزء من الكل بني  ،مبؤخر الرقية
" حنر"لداللية ا يف سياق احلرب والوحدة "رقاب وقفا"الدالليتان تانوحدال كما وردت "رقاب"



  

ا املختلفة الثانية وسياقا ةوهذا جدل توضيحي يبني وحدات اموعة الداللي .يف سياق الغزل
  :واملصاحبات اللغوية

  
  الداللية اتالوحد

 
 املصاحبات اللغوية   السياقـات تكــــــرارها       

 مج ج م
 ختتلينا احلرب 1 1  ابرق
 تشج احلرب 1  1 قفا
  إمتام ،ضوء البدر، وايف  الغزل  1    1  حنر
  

    )الوحدات الداللیة الدالة على رقبة اإلنسان( المجموعة الداللیة الثانیة:2الجدول
مل تسجل وحدات هذه اموعة الداللية نسبة شيوع عالية، وقد ارتبطت الوحدتان      

ارتبطت بسياق  فقد" حنر"بسياق احلرب، أما الوحدة الداللية " قفا"و" رقاب"لدالليتـان ا
 .الغزل، فالنحر هو حنر حبيبته الذي الح كضوء البدر

  :اموعة الداللية الثالثة -ج
وتشمل الوحدات  ،تشري وحدات اموعة الداللية الثالثة إىل ذراع اإلنسان وأجزائها     

  )ذراع  ،سواعد ،فأيدي، أك(: الداللية اآلتية
ملرفق إىل طرف الوسطي، مث مسي العود املقيس ذرعت الثوب بذراعي، وهي من طرف ا:ذراع 

 ).)1ا
 ،ه للمرأة وتغزله ايف سياق وصف"  ذراعي"استعمل الشاعر الوحدة الداللية ذراع مثىن      

  :)2(حيث يقول فهذه املعشوقة تريك ذراعني ممتلئتني حلما كذراعي ناقة
ذراعي عأَ لٍطَيماَءد رٍكْب          هلَّال انَجون قْمل تأْر نِجاين  

ويظهر ذلك من  ،معادال دالليا لالمتالء والسمنة" ذراعي"استعمل الشاعر الوحدة الداللية       
أيضا بداللة  وهي الناقة الطويلة العنق، كما متيزت) عيطل(الداللية لكلمة الوحدة مصاحبة 
  ).أدماء ،هجان اللون(والبياض مصاحبتها لكلمتني تدالن على اللون ويظهر ذلك من  ،البياض
ساعده على األمر عاونه،  )3(سواعد عاجلزء املمتد من املرفق إىل أصابع الكف، واجلم :سواعد

 ماهلم ساعد يعتمدون عليه أي رئيس، ما بني املرفق والكف،: الرئيس يقال: الساعد مجع سواعد
  ــــــــــــــ

  ).ذرع( 213أساس البالغة، ص ،الزخمشري )1(
 .68صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )2(
  .215ص ،1ج كرمي زكي حسام الدين، التحليل الداليل إجراءاته ومناهجه، )3(
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جناحاه، ويقال طائر شديد السواعد أي  :أعانك، ساعدا الطري يشد اهللا ساعدك، أ ليقا

  )1(.القوائم



يف سياق حديثة عن مرة واحدة يف املعلقة وذلك " سواعد" استعمل الشاعر الوحدة      
ت كما محلت دالال ،هو داللتها على ذراع اإلنسانرب، وقد متيزت مبلمح داليل عام احل

ثل جميء مصاحبة اللغوية للوحدة الداللية امل ويظهر ذلك من منها الذراع املقطوعة، ،متعددة
 ،)2(عكما تطري القلة املضروبة بالقالفالسواعد تطري) القلنيضرب، (كلمات تدل على الضرب 

         : )3(النساء أثناء احلرب، حيث يقول يبكما متيزت بداللة ذراع الرجال اليت تس
وما منالظَّ ععائن لُثْم ضبٍر          ـترى منه السواعقُالْكَ دلاين  

نثى وحمذوفة الالم وهي أ ،اليد من أطراف األصابع إىل الكف وقال أبو إسحاقالكف،  :اليـد
  .)4(األيادي يف النعم لأكثر ما تستعم وقال ابن جين...

حيث  ،حديثة عن رحلة قام ا مع أصحابهمجعا يف سياق " يد"جاءت الوحدة الداللية      
  :)5(، يقول يف هذا الشأنثل أسياف يف أيدي املصلتنيم) اليمامة(هلم  برزت

  اينتلصـي مديأَبِـ افيسكأَ          ترخماشو ةُاممالي تضرعأَفَ
مصاحبتها  من ويظهر ذلككما متيزت بداللة الربوز والظهور، ،وقد محلت داللة كف اإلنسان

يف سياق احلرب  "دي"كما جاءت الوحدة الداللية .)أسياف ،تأعرضت، امشخر(لكلمات مثل 
  : )6(وحديثة عن ضرم بالسيوف وعدم مباالم باألعداء يف قوله

  اينبِي العديأَبِ يقارِخم          ا فينا وفيهمنوفَيس كأنّ
وعدم اخلوف من األعداء  ،ت املذكور آنفا بداللة االستهزاءمتيزت الوحدة الداللية يف البي     

فسيوفهم يف  ،ال يثري يف نفوسهم الرهبة واخلوفإىل درجة أن استعماهلم للسيوف أثناء املعركة 
  .يت يلعب ا الصبيان أوقات السلمكاملخاريق ال أيديهم أثناء القتال

سأله الكف كَفّ الشيء يكفُّه كفا ،ويف حديث احلسن أن رجال كانت به جراحة ف:الكف 
  الكف كف .أي امجعها حوله والكف اليد أنثى، ويف التهذيب  ،كفه خبرقة:كيف يتوضأ؟ فقال 

  
  ـــــــــــــــــــ

  .333ص،  ألعالماملنجد يف اللغة واكرم البستاين وآخرون،  )1(
ض عنها هاء التأنيث ،ومل وذفت المها وعة وهدا اجلمع شاذ قياسا ،إال أنه جيوز استعماله يف كلمة ثالثية حلّمجع قُ: القلني )2(

  .139ص ،شرح املعلقات العشر وأخبار شعرائهاالشنقيطي، تكسر ،هذه الشروط اجتمعت يف قلة ، ينظر 
  .88ص الديوان،كلثوم، عمرو بن  )3(
ويد  ،تأخذ دالالت أخرى عن طريق ااز، يد القوس أعالها " يد"جند لفظة  .)يدي( 437 / 15لسان العرب ابن منظور، )4(

  .439ص /  15مج ن، واليد النعمة ينظر لسان العرب، السيف مقبضه على التمثيل، ويد الرحى العود الذي يقبض عليه الطاح
  .70صم، الديوان، عمرو بن كلثو )5(
  .76املصدر نفسه، ص )6(
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  )1(.اليد والعرب تقول هذه كف واحدة



  

وهي مجع كف مرة واحدة يف املعلقة يف سياق تغزله " أكف"استعمل الشاعر الوحدة الداللية 
  :)2(وذكر حماسن ومجال املرأة حيث يقول

  اينِسالالم فكُأَ نا مصانح  ا        صخر العاجِ قح لَثْا ميدوثَ             
كما متيزت مبالمح داللية . اليدمبلمح داليل عام وهو  الداللية وقد متيزت هذه الوحدة     

متيزت بداللة الكف  اوالضم، كماجلمع  )كف(خاصة كضم شيء مستدير باعتبار أن من معاين 
  .) نصاح(املمنوعة من اللمس، ويظهر ذلك من مصاحبتــها لكلمة 

من خالل استعراضنا لوحدات اموعة الداللية الثالثة اخلاصة بالذراع نالحظ أا اشتركت      
رادف بني الوحدتني كما نالحظ عالقة الت ،يف ملمح داليل عام وهو الذراع أو اجلزء منها

ء فالكف أو اليد جز .ن الكلاجلزء م وعالقة ،)أيديأكف، (بني و) ذراع وسواعد(الدالليتني 
  .الساعدمن الذراع أو 

يف سياق  جاءت" ذراع" الداللية الوحدةفيف سياقات خمتلفة،  الداللية الوحدات وردت لقد     
يف سياق " عدسوا"والوحدة الداللية  ،يف سياق الرحلة واحلرب "أيدي" الداللية والوحدة ،الغزل

  .يف سياق الغزل "أكف"والوحدة الداللية  ،احلرب أيضا
حيث وردت  ،أن وحدات اموعة الداللية الثالثة قد سجلت نسبة شيوع قليلة نالحظ     

اجلدول اآليت يبني و. الداللية األخرى مرة واحدة مرتني، والوحدات) أيدي(الداللية الوحدة 
  :نسبة ورود وحدات اموعة الداللية

  
  اللغوية املصاحبات  السياقات       تكرارها                   الداللية الوحدات

      مج   اسم  ج  مثىن اسم  اسم  م  
  عيطل      الغزل  1    1    ذراعي
  ضرب       احلرب  1  1      سواعد
  سيوف، العبني     ،الرحلةاحلرب  2  2      أيدي
الالمسني      الغزل  1  1      أكف  

  
  )الدالة على ذراع اإلنسان الوحدات الداللیة(المجموعة الداللیة الثالثة  :3الجدول

  
مرات، وجاءت كلها تقريبا يف سياق احلرب كما  مخس الدالليةحدات اموعة تكررت و

اليت جاءت مثىن، ) ذراعي(ت مجعا ماعدا الوحدة الداللية دتوضحه املصاحبات اللغوية، وقد ور
أكثر ) أيادي(بداللة القوة الرتباطها باحلرب، باعتبار أن لفظة ) أيدي(وجاءت الوحدة الداللية 

 ).ابن جين(النعم على رأي ما تستعمل يف 
  ــــــــــــــــ

  ).كفف( 43 / 15ابن منظور ،لسان العرب )1(
  .68صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )2(

45  
  :اموعة الداللية الرابعة/ د



تشري وحدات اموعة الداللية الرابعة إىل جذع اإلنسان وقده، واألطراف السفلى من      
، روادف، كشح، لدنة، منت، مأكمة ،جلود" :الداللية اآلتيةجسم اإلنسان وتضم الوحدات 

  ."ثدي
اجللد بالكسر والتحريك من كل حيوان مجع أجالد وجلود، وأجالد اإلنسان : دجلــ

 )1( .وجتاليده مجاعة شخصه أو جسمه
وردت مرة واحدة يف سياق حديثه قد يف املعلقة مجعا، و "جلود"جاءت الوحدة الداللية      

  :)2(احلرب، وافتخاره بأبطال قومه حيث يقول عن لباس
إذا وضعت األبطالِ نِع يوام          رأيلَ تـها جالقَ لودمِو جاون 

بداللتها املعجمية وهي الطبقة  اخلارجية من جسم  "جلود"وردت الوحدة الداللية      
 ، ويظهر ذلك منألسوداإلنسان، كما متيزت مبلمح داليل خاص وهو اجللد املصبوغ با

اليت هي من األضداد وتعين األبيض واألسود، كما محلت داللة اجلسد  )جون(مصاحباا لكلمة 
اليت وردت يف البيت الذي ) سابغة(صاحبتها لكلمة ذي عليه لباس احلرب، ويظهر ذلك من مال

  .قبل املذكور سابقا
واملنت ما ارتفع من األرض  ،ما صلب ظهره ،واجلمع متون ومتان املنت من كل شيء: منت

واملنت الظهر يذكر ويؤنث عن اللحياين ...وصلب واجلمع كاجلمع  عوقيل ما ارتف ،واستوى
  )3(.واجلمع متون

فقد محلت أيضا داللة  "متون"باإلضافة إىل املعىن املعجمي الذي محلته الوحدة الداللية      
) الشاربني(ة واقتراا بكلم )اضطربت( ر ذلك من مصاحبتها لكلمةاالضطراب والتبختر، ويظه

 منوالسكارى ،كما متيزت مبلمح داليل آخر وهو الضخامة، ويظهر ذلك اليت تدل على الثماىل 
وقد كىن هنا عن ثقل أجسامهن وامتالئهن  )ميشني اهلويىن(مصاحبة الوحدة الداللية لعبارة  

  :)5(حيث يقول )4(.مهن باللحم والشحم ،إذ ميشني رفيقا لثقل أردافهن وكثرة حلو
إذا ما رحن يمشالْ نيهويكَ          ىنمطَا اضربت مونُت بِارِالشاين  

أي  ،اىفدويقال جاء القوم ر ،تبع شيئا فهو ردفه ءوكل شي ،الردف ما تبع الشيء :روادف
به بعضهم  صوخ ،الكفل والعجزك :والردف ،وردوف كل شيء مؤخره...يتبع بعضا عضهم ب

  .)6(والروادف األعجاز ،واجلمع من ذلك أرداف ،املرأة عجيزة
  ــــــــــــــــ

  .م1977هـ، 1397، اهليئة املصرية العامة للكتاب،)جلد(  281 / 1القاموس احمليط آباديالفريوز  )1(
    .85صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )2(
  .)منت( 18 / 13لسان العرب ابن منظور، )3(
  .100ص  ،ات السبعشرح املعلق ،وزينالز )4(
  .87صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )5(
  ).ردف( 196، 189 / 5لسان العرب  منظور، ابن )6(
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مجعا يف سياق الغزل، ونالحظ من خالل " روادف"استعمل الشاعر الوحدة الداللية      
فقد متيزت مبلمح داليل خاص  دراستنا هلذه الوحدة الداللية أا باإلضافة إىل داللتها املعجمية

فالنوء  ،)ويل ،تنوء(ا بكلمات تدل على ذلك مثل اقترامن ويظهر ذلك وهو الضخامة والثقل، 
  :)2(الشأنحيث يقول يف هذا  )1(.نهوض يف تثاقل والويل هو القربهو ال

ومتنلَ يدنة سقَمت الَطَوت          روفُادها تبِ وُءـنما ويلان 
أو  ،كمة مبعىن العجيزةاملأ )أكم (اشتقت العرب من مادة  ،رأس الورك ،واجلمع املآكم :مأكمة

  )3(.واجلمع مآكم ،حلمتان على رأسي الوركني
ووصف جسد املرأة حيث  يف سياق الغزل" مأكمة"استعمل الشاعر الوحدة الداللية      
  :)4(يقول

                كَأْومةًم يضالب يقاب هاعن          كَوشا قَحد نِجنبِ ته جنا ون  
ر ذلك من مصاحبتها مبلمح داليل هو الضخامة، ويظه "ةكمأم"وقد متيزت الوحدة الداللية      
  .وذلك نظرا لضخامتها وامتالئها باللحم) يضيق الباب عنها( لعبارة
... ه على اآلخر أضمره وستره وطوى كشح ،الكشح ما بني اخلاصرة إىل الضلع اخللف :كشح

ذات اجلنب، وكشح كعين، كوى منه  ج كشوح بالتحريك داء يف الكشح يكوى منه أو
الدابة أدخلت ذنبها  ،والقوم فرقهم ،داوة عاداه ككاشحةوكشح بالع والكاشح مضمر العداوة،

  )5(...الفأس كشاحوامل ،حها جامعهاوتكشنسه والبيت ك ،بني رجليها
وقد متيزت مبلمح  ،يف سياق الغزل ووصف املرأة" كشح"الشاعر الوحدة الداللية  استعمل     

ويظهر ذلك من  ،شاعر قد جن حني رآهالعقل البشري إىل درجة أن ال يسيباجلمال الذي 
  .العقلالدالة على فقدان ) جنونجننت، (كلمات مثل مصاحبة الوحدة الداللية ل

ن من كل شيء من عود أو حبل أو خلق واألنثى لدنة واجلمع اللد )6(.اللينةاللدنة القامة : ةلدن
ورمح لدن ورماح لدن بالضم …نه وثناه لي:لدان ولدن، وقد لدن ولدانة ولدونة ولدنه هو 

وامرأة ري،7(لدن ا الشباب ناعمة وكل رطب مأد(.  
  

  ـــــــــــــ
 .91ص  شرح املعلقات السبع،الزوزين  )1(
    .69صيوان، عمرو بن كلثوم، الد )2(
  .560ص ، 2ج  ،الداليل إجراءاته ومناهجه لالتحليكرمي زكي حسام الدين،  )3(
  .69ص عمرو بن كلثوم، الديوان،  )4(
  .)كشح( 266 / 3لسان العرب ابن منظور،  )5(
، 3يدا، بريوت، طص املكتبة العصرية، ،حممد عبد القادر الفاضلي قيقحت ،وأخبار شعرائها شرح املعلقات العشرالشنقيطي،  )6(

  .125ص  م،2000
    .)لدن( 266/  3لسان العربمنظور،  ابن )7(
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  : )1(يف سياق الغزل حيث يقول" لدنة"استعمل الشاعر الوحدة الداللية    
  ومتني لَدنة سمقَت وطَالَت          روادفُها تنـوُء بِما ولينا                 

كما متيزت مبلمح داليل  ،وخباصة قامة املرأة ؛عىن القامةمب )لدنة (لوحدة الداللية جاءت ا     
آخر هو اللني والطراوة إىل جانب الطول، ويظهر ذلك من مصاحبة الوحدة الداللية لكلمتني 

  ).مسقت ،طالت ( تدالن على الطول واالرتفاع 
كر ويؤنث وهو للمرأة والرجل وف يذالثدي ثدي املرأة ويف احملكم وغريه الثدي معر: ثدي
  )2(.ضا بكسر الثاء ملا بعدها من الكسروثدي على فعول وثدي أي مجعه أثد ،أيضا
مرة واحدة يف سياق الغزل والوصف اجلسدي  "ثدي"استعمل الشاعر الوحدة الداللية      

  :)3(للمرأة، أو العشيقة حيث يقول
  رخصا          حصانا من أَكُف الالمِسيناوثَديا مثْلَ حق العاجِ                

ويظهر  متعددة منها الطراوة والنعومة، مبالمح داللية" ثدي" فقد متيزت الوحدة الداللية     
 باإلضافة إىل داللتها على اللون األبيض واالستدارة، ويظهر )ارخص( مصاحبتها لكلمةذلك من 

  .)حق العاج(لكلمة  من مصاحبتهاذلك 
عي األول من خالل استعراضنا لوحدات اموعة الداللية الرابعة يف اال الداليل الفر     

ظ أن الوحدات الداللية متيزت مبلمح داليل مشترك، وهو داللتها حاخلاص جبسم اإلنسان نال
وقد جاءت يف سياقات  ،اف السفلىعلى جذع اإلنسان وقامته أو اجلزء من اجلذع، أو األطر

 .ةخمتلف
منت، (ات الداللية والوحد ،األبطاليف سياق وصف  "جلود"فقد وردت الوحدة الداللية      

، نالحظ أن كلها يف سياق الغزل ووصف املرأة جاءت) ، لدنة، ثديكشحمأكمة، روادف، 
ط األكرب من اموعة الداللية على جسم ووصف املرأة قد أخذت القسالوحدات الداللية الدالة 

يعود ذلك إىل دور املرأة يف حياة اتمع اجلاهلي كعشيقة وحبيبة، فقد وصف الشاعر الرابعة و
  .جسدها وصفا حسيا

اجلزء من الكل بني رابعة نلحظ من خالل دراستنا للعالقات داخل اموعة الداللية ال     
اللتني ف بني الوحدتني الدوكذلك التراد ،دنة والوحدات الداللية األخرىالوحدة الداللية ل

  ل قد استعملها الشاعر يف جمال داليل آخر لتد" متون"كما نالحظ أن كلمة .)مأكمة  ،روادف(
  :)4(على سطح ماء الغدير ،حيث يقول

  انيرإذا ج ياحا الرهقُفِّصت          رٍدغُ ونُتم نهنضوغُ كأنَّ
  ــــــــــــ

  .69صبن كلثوم، الديوان،  عمرو )1(
  .)ثدي( 109 / 14لسان العرب ،منظور ابن )2(
  .68صبن كلثوم، الديوان،  عمرو )3(
  .85صبن كلثوم، الديوان،  عمرو )4(
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مع سياقاا واملصاحبات اموعة الداللية الرابعة  وحدات واجلدول اآليت يبني نسبة شيوع
  :اللغوية 

  
   تكرارهـــــا     الداللية اتالوحد

 السياقات
  

 مج جاسم  اسم م غويةاملصاحبات الل
 القوم وصف األبطال 1 1  ودجل
 الشاربني، لدنة ميشني، الغزل 2 1   ونمت

  ولينا تنوء،  الغزل  1  1    روادف
  يضيق الباب عنها  الغزل  1  1    مأكمة
  رخصا  ،حق العاج  الغزل  1    1  ثدي
  جنون، جننت  الغزل  1    1  كشح
  طالت ،مسقت  الغزل  1    1  لدنة
  

  )الوحدات الداللیة الدالة على جذع اإلنسان(الرابعة مجموعة الداللیة ال :4الجدول
  

بالغزل،  وردت وحدات اموعة الداللية سبع مرات، وتكررت مثان مرات، وقد ارتبطت
كشح، (وبذلك فقد خص ا املرأة، كما ارتبطت يف كثري من األحيان بالغزل احلسي مثل 

  ).ثدي، روادف
حدات اال الداليل الفرعي األول اخلاص بأعضاء جسم اإلنسان والذي من خالل تتبعنا لو     

الدالة على قامة اإلنسان حيث  الداللية ضم أربع جمموعات داللية نالحظ ارتفاع الوحدات
مث  ،)كشح، لدنروادف مأكمة، ثدي،  جلد، منت،: (سبع وحدات داللية وهي أحصينا

 مخس وحدات داللية، مث الوحداتحيث أحصينا  الدالة على رأس اإلنسان الداللية الوحدات
الدالة على رقبة اإلنسان ،كما نالحظ أن  الداللية مث الوحدات ،الدالة على الذراعالداللية 

لتها على وحدات اال الداليل الفرعي األول قد اشتركت يف ملمح داليل مشترك عام وهو دال
مح داللية خاصة وقد رأينا ذلك عند متيزت كل وحدة داللية مبال أعضاء جسم اإلنسان، و

 أن هذه الوحدات أيضا دراستنا للوحدات الداللية يف إطار جمموعاا الداللية، كما نالحظ
سياق احلرب يف املرتبة  مث ،يف سياقات خمتلفة، كان سياق الغزل هو الغالب الداللية قد وردت

  .الثانية
صت ا املرأة دون صختلى جسم اإلنسان قد اليت دلت ع الداللية نالحظ أن جل الوحدات     

لرجل فقد جاءت يف وردت يف سياق الغزل، أما الوحدات اليت دلت على االرجل، لذلك فقد  
 .املصاحبات اللغوية لكل وحدة داللية قد بينت معىن الكلمة أو الوحدة الدالليةسياق احلرب، ف

ال الداليل نسبة ورود حواجلدول اآليت يوضالفرعي األول وحدات ا: 
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 السياقات         اهــتكرار     اموعات الداللية     
 مج  جاسم  ماسم 

 احلرب  9  7  2 كلمات تدل على رأس اإلنسان
 الرحلة احلرب، ،الغزل  5  5   كلمات تدل على ذراع اإلنسان
 الغزل ،احلرب  3  1  2 كلمات تدل على رقبة اإلنسان

 وصف األبطال ،الغزل  8  4  4 دهوقكلمات تدل جذع اإلنسان 
  

  )المجموعات الداللیة الدالة على جسم اإلنسان(المجال الداللي الفرعي األول :5الجدول
  

بلغ تكرار الوحدات الداللية الدالة على جسم اإلنسان مخسا وعشرين مرة، مع مالحظة      
ر كبري يف قيادة احلرب، أس اإلنسان، ملا للرأس من دوكثرة الوحدات الداللية الدالة على ر

  .وكذلك بالنسبة للوحدات الداللية الدالة على جذع اإلنسان وقده اليت ارتبطت بقد املرأة
  
  :الثايناال الداليل الفرعي -2 

  :ويتشكل من جمموعتني دالليتني، إىل الصفات اجلسمية لإلنسان وحداته الداللية شريت      
  :األوىلاموعة الداللية -أ 

كر وتشمل الوحدتني الدالليتني لذّلتضم الوحدات الداللية الدالة على الصفات اجلسمية      
  ).السهولة احلزونة (

وما سهل يل أن أفعل  ،له اهللاوسهوقد سهل بعد صعوبته، ،أمر سهل، سهل :السهولة
وسهول  ،حزنووأسهل الدواء بطنه واألرض سهل  ،ضد تعاسر عليه ،يهوتساهل األمر عل،ذلك

 ،هلةوجاء السيل بالسا إذا نزلوا من اجلبل إىل السهل ،وقد أسهلو ،حزون وسهولة وحزونةو
از رجل سهل اخللُ ،قاقوهو الرمل ليس بالدوهو  ،، وكالم فيه سهولةةسهل املقاد ،قومن ا

   .)1(سهل املأخذ 
حزن وقد  ،وله قلب حزين وحمزون وحزن ،وهو مما حيزنه ،أحزنه فراقك :حزن :احلزونة
يف احلزونة والروض  ت واستحزنت وأحسن من روضة احلزن،وما أشد حزنه وقد حزن. واحتزن

وهؤالء  ،وكم أسهلنا وأحزنا ،هولة وهذه أرض فيها حزونة وخشونةأحسن منه يف الس
إذا تبعت خزانته أن جتوع  وفالن ال يبايل ،أي أهلك الذين تتحزن هلم وتم بأمورهم ،حزانتك
شي وفيه إنه حلزن امل ارخيم وقوهلم للدابة إذا مل يكن وطيئ :از صوت حزينومن ا ،حزانته
  )2(. قورجل حزن إذا مل يكن سهل اخللُ ،حزونة
  ويسحقون،الذين ينهزمون بداللة الرجال الضعاف البنية " السهولة"جاءت الوحدة الداللية      

  ـــــــــــــ
  .)سهل( 330، ص أساس البالغة ،الزخمشري )1(
  .)حزن(125ص  املصدر نفسه، )2(
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  :)1(يقولحيث ) ندق (مصاحبتها لكلمة تدل على السحق  ويظهر ذلك من
  اونزحوالْ ةَولَهـُّبه الس قدن          رٍكْب نِب مِشي جنِب نم برأسٍ

يف لشاعر مرة واحدة الدالليتان يف سياق احلرب، واستعملهما ا تانكما جاءت الوحد     
اشتركت الوحدتان الدالليتان أيضا يف ملمح داليل عام هو داللتهما على الرجال من املعلقة و

  .النساءدون 
 الدالليتني  نالحظ أن الوحدتني الدالليتني  قد حدث فيهما من خالل استعراضنا للوحدتني     

ة واحلزونة من انتقال داليل من جمال الطبيعة إىل جمال اإلنسان، حيث انتقل مفهوم السهول
مفردتني تطلقان على األرض السهلة والصعبة على التوايل إىل مفردتني تطلقان على اإلنسان 

الن اموعة الضعيف والقوي، كما جند أيضا عالقة التقابل بني الوحدتني الدالليتني اللتني تشكّ
اخلاصة بالصفات  واجلدول اآليت يوضح نسبة ورود وحدات اموعة الداللية األوىل .الداللية

  : اجلسمية للذكر
  

 املصاحبات اللغوية  السياقات اتكرارهــــ الوحدات الداللية
 مج جاسم  ماسم 

 ندق احلرب 1 1  السهولة
 ندق احلرب 1 1   احلزونة

  
  )الصفات الجسمیة للذكر على الوحدات الداللیة الدالة(األولى المجموعة الداللیة  :6الجدول

  
وحدتني الدالليتني كانتا متقابلتني ووردتا يف بيت واحد ليبني الشاعر عدم رأفتهم نالحظ أن ال

    .باألعداء، سواء كانوا ضعفاء أم أقوياء، فحرم كالرحى اليت تسحق كل شيء
  :اموعة الداللية الثانية /ب

، خصربكر، :"الدالة على األنثى، وتشمل الوحدات اآلتية الداللية وتضم الوحدات     
حسان، عيطل، ميسمصانا، ح"   

فهي  قال أبو عبيد إذا ولدت املرأة واحدا. والبكر من النساء اليت مل متس قط: قال اخلليل :بكر
  )2(.بكر أيضا

وقد وردت مرة واحدة يف املعلقة، حيث زل، يف سياق الغ) بكر(جاءت الوحدة الداللية      
  :)3(ولـيق

ذراعي عأَ لٍطَيماَءد رٍكْب          هاللَّ نَاجون قْمل تأْر نِجاين  
  ـــــــــــــــــ

  78صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )1(
 279، ص 1، مجم1991هـ، 1411 ،1حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، ط ،اللغة سمقاييابن فارس،  )2(
  .)بكر(
  .68صبن كلثوم، الديوان،  عمرو )3(
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  لعبارةمصاحبتها  منا الشاعر بداللة املرأة الشابة اليت مل متس من قبل، ويظهر ذلك وقد استعمله
  .ما محلت داللة احلصانة والعفةك ،مل حتمل يف بطنها جنينا مبعىن) مل تقرأ (

رخصت الشيء، أوقد رخص املرء وأرخصه اهللا فهو رخيص و ،الرخص ضد الغالء :رخص
الف الشديد فيه، وقد رخص له يف كذا ترخيصا فنتخفى اشترينه رخيصا، والرخصة يف األمر خ

وصة، يقال هو رخص اجلسد بين الرخ ،والرخص بالفتح الناعم .يستنقصأي مل ، هو فيه
    )1(.والرخاصة عن أيب عبيد

سياق الغزل يف وصفه مرة واحدة يف املعلقة يف  " رخص" استعمل الشاعر الوحدة الداللية      
 فقد استعمل هذه الوحدة ،لعاج يف استدارته وبياضه ونعومتها قمثل حالذي هو لثدي املرأة 

  :)2(بداللة الشيء اللني يف وصفه جلزء من جسم املرأة حيث يقول الداللية
  وثَديا مثْلَ حق العاجِ رخصا          حصانا من أَكُف الالمِسينا               

ححاصنات نة، املرأة كانت عفيفة فهي حصان ج حصن وحصن، حصنا وحصنا وحصا:انص
جها أحصنها فهي حصنة، أي عفيفة تزوجت ألن زواعفّت فهي م أحصنت املرأة، حصناءو

الرجل تزوج فهو حمصن و املرأة زوجها، حتصنت املرأة كانت و ،أي متزوجة حمصنة بفتح الصاد
   )3(.حصناء

مبلمح  متيزتالشاعر جلسد املرأة املعشوقة، وقد  اق وصفيوردت الوحدة الداللية يف س     
   :)4(هذه املرأة حيث يقولعفة داليل هو احلصانة و املناعة من أكف الرجال، كما محلت داللة 

  وثَديا مثْلَ حق العاجِ رخصا          حصانا من أَكُف الالمِسينا
  )5( .سانهي حسناء وهم ح و، نجمل فهو حس الشيء،حسن حيسن حسنا  :حسان
مجع حسناء يف سياق احلرب و مشاركة النساء " حسان "استعمل الشاعر الوحدة الداللية       

  .احلرميتدفعهم للقتال ذودا عن احلرب مع الرجال إلعطاء محاسة معنوية يف 
مالمح ا تضمنت ، فإيل هو اجلمال و احلسنمبلمح دالإذا كانت الوحدة الداللية قد متيزت      
   ،حناذر"مصاحبتها لكلمات  من ، و يظهر ذلكخاصة كالشرف والغرية على العرض داللية

  
  ــــــــــــ

  
هـ، 1399، 2ت أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط ،اجلوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1(

  .1041ص 3 جم، م1979
  .68صوان، عمرو بن كلثوم، الدي )2(
  .138، املنجد يف اللغة و األعالم، ص وآخرونكرم البستاني )3(
  .64صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )4(
م، 1991، 7، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، طالقاموس اجلديد ، علي بن هادية، حيىيبلحسن البليش اجلياليل، بن احلاج  )5(

  .280ص 
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الدالة على النساء اجلميالت الكرميات حيث " بيض"ءت صفة لكلمة كما أا جا" ون تقسم،
  :)1(ولـيق

  اونهت أو مسقَت نْأَ رحاذن          انٌسحِ ضيا بِنعلى آثارِ
 قيلوامرأة عيطل طويلة، وقيل طويلة العنق يف حسن جسم وكذلك من النوق واخليل،و: عيطل

قال ابن  .طل الناقة الطويلة يف حسن منظر ومسنالعيكل ما طال عنقه من البهائم عيطل، و
  )2( .طويلة: لياء زائدة، و هضبة عيطلاالعيطل الناقة الطويلة و: األثري
رأة الطويلة ، و قد محلت معىن امليف سياق الغزل" عيطل"مل الشاعر الوحدة الداللية استع     

  : )3(و خباصة طول العنق حيث يقول ،العنق يف حسن و اء
  ذراعي عيطَلٍ أَدماَء بكْر          هجانَ اللَّون مل تقْرأْ جنِينا

فقد متيزت بداللة اجلمال أيضا إىل  العنق،دام ذوق العريب اجلاهلي حيب املرأة الطويلة  و ما
  ".طول العنق"املركزية جانب الداللة 

يسمها أثر اجلمال ، و ملدوابه ميسم الوسم أثر الكي، و اجلمع وسوم، و يقال إن فالنا: ميسم
  )4(أثر احلسن : والعنق و امليسم و الوسامة

  :)5(غلبيات حيث يقولتيف سياق حديثه عن كرم النساء ال" ميسم"جاءت الوحدة الداللية      
  ايندا وبسح مٍسيمبِ نطْلَخ          رٍكْب نِب مِشي جنِب نم عائنظَ

إىل  اجلمال باإلضافةمعادال دالليا للحسن و" ميسم"ة مل الشاعر الوحدة الدالليفقد استع     
املرأة عند فكمال حماسن " حسب ودين"مصاحبتها لكلميت  يظهر ذلك مناكتمال الشيء، و

الشاعر حيصل باحتاد واختالط ثالث صفات، صفة مادية وهي احلسن و صفتان معنويتان ومها 
املرأة وحدها دون الرجل، وبذلك " ميسم"لداللية اعر الوحدة اقد خص الشو .احلسب و الدين

  .فقد محلت مدلوال غزليا
من خالل دراستنا لوحدات اموعة الداللية الثانية من اال الداليل الفرعي الثاين، نالحظ      

كما  للمرأة،ملمح داليل عام هو الوصف اجلسدي يف  أن كل الوحدات الداللية اشتركت
  متيزت بداللة املرأة اليت  "كربِ"فالوحدة الداللية  ،ال وحدة داللية مبالمح داللية خاصة متيزت ك

متيزت بداللة النعومة و الليونة، " رخص "مل حتمل قط داللة على عفتها، و الوحدة الداللية 
    يزتـمت" انحسـ"الوحدة الداللية متيزت بداللة املناعة و العفة، و) حصان (والوحدة الداللية 

    ـــــــــــ
  .86صبن كلثوم، الديوان،  عمرو )1(
    ).عطل( 435 / 11لسان العرب  ،ابن منظور) 2(
  .ذراعي عيطل أدماء بكر       تربعت األجارع و املتونا: حسب رواية التربيزي يقول، 68ص عمرو بن كلثوم، الديوان،  )3(

هـ، 1400، 4فخر الدين قباوة، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط حتقيق ،العشرالقصائد  شرحاخلطيب التربيزي، ينظر 
  .326ص  م،1980

  .)وسم( 303- 301 /15 ابن منظور لسان العرب )4(
  .87صبن كلثوم، الديوان،  عمرو )5(
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الطول داللة متيزت ب "عيطل"الداللية  الوحدةأيضا، و "ميسم" الداللية الوحدةداللة اجلمال، وب
  .ل العنقطو خاصةو

الثانية قد حدث فيها تطور  نالحظ أن بعض الوحدات الداللية اليت تشكل اموعة الداللية     
لشأن بالنسبة للوحدة من جمال احليوان إىل جمال اإلنسان كما هو ا داللتها ، حيث انتقلتداليل

  .ر عن الناقة اليت كانت تعب" عيطل"الداللية 
" سانح" الدالليتنيعالقة الترادف بني الوحدتني  ية سجلنامن حيث العالقات الدالل      

كما نالحظ . مصدراو إن جاءت األوىل مجعا لصفة و الثانية  ،من حيث املفهوم العام" ميسم "و
ورد يف املعلقة أربع مرات  أن سياق الغزل كان طاغيا على بقية السياقات األخرى، حيث 

كل وحدة داللية مع سياقاا  يبني نسبة ورود اجلدول اآليتو. "يطل، عبكر، رخص، حصان"
   :صاحبات اللغوية اليت اقترنت ااملختلفة و امل

  

  
  )الصفات الجسمیة لألنثىالوحدات الداللیة الدالة (الثانیة المجموعة الداللیة  :7الجدول 
  

وردت ست وحدات داللية تعرب عن الصفات اجلسمية لألنثى، وقد جاءت معظمها يف      
، وقد استعار من حقل احليوان بعض الكلمات غزل كما توضحه املصاحبات اللغويةسياق ال

  .ليصف  جسد املرأة
، ين واخلاص بصفات الذكر واألنثىلوحدات اال الداليل الفرعي الثا اضنمن خالل استعرا     

دات نالحظ ارتفاع وحدات اموعة الداللية الثانية اليت تعرب عن املرأة، حيث وردت ست وح
قتصرت على حيث ا ،وحدات اموعة الداللية األوىل اليت تعرب عن الذكر داللية مع اخنفاض

  ه يفـ، كما نلحظ أن سياق الغزل قد أخذ مدلوال انفعاليا ميكن إدراجدالليتني فقط وحدتني
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  ةالوحدات الداللي

    تكرارها
  السياقات

  
  مج  جاسم   ماسم   املصاحبات اللغوية

  جنني ،هجان اللون  الغزل  1    1  بكر
  ، أكف الالمسنيحصان  الغزل  1    1  رخص
  الالمسني أكف  الغزل  1    1  حصان
  بكر أدماء،  الغزل  1    1  عيطل
  بيض  الفخر  1  1    حسان
  دين ،حسب  الفخر  1    1  ميسم



  

  )1(" ستيفن أوملان "إطار املعىن العاطفي الذي حتدث عنه 
يف ملمح داليل عام هو داللتها على الصفات داليل الفرعي الثاين ال الوحدات ا اشتركت     

اموعة الداللية الداللية األوىل بصفات الذكر، و اجلسمية لإلنسان مع ختصص وحدات اموعة
  :الثاينوحدات اال الداليل الفرعي  نسبة ورود و اجلدول اآليت يبني األنثى،الثانية بصفات 

  
  

  الوحدات الدالليـة
    اتكـــــرارهــ 

  مج  جاسم   ماسم     السيـــــاقــــات  
  احلرب   2    2  كلمات تدل على الذكر
  القبيلةالغزل، االفتخار بكرم نساء   6  1  5  كلمات تدل على األنثى

  
  ) الصفات الجسمیة لإلنسانالمجموعات الداللیة الدالة (المجال الداللي الفرعي الثاني :8الجدول

  
وق الوحدات الداللية اخلاصة باألنثى على الوحدات الداللية اخلاصة بالذكر من نالحظ تف     

  .حيث الشيوع
وردت الوحدات الداللية اخلاصة جبسم الذكر يف سياق احلرب ألن احلرب تقتضي ذلك،      

  .أما الوحدات الداللية اليت تصف جسم املرأة فقد جاءت يف سياق الغزل
  
  :الثالثالفرعي اال الداليل / 3

ميكننا أن نقسم وحدات هذا اال إىل و. اإلنسانو يضم املفردات الدالة على مراحل عمر       
  :كاآليتأربع جمموعات داللية هي 

 الوحداتتوي على حتو  الطفولة،تضم الوحدات الدالة على و :األوىلاموعة الداللية / أ
 "، رضيعدالفطام، ولي جنني،: "الداللية اآلتية

إدراج  لدالة على مرحلة الشباب، و ميكنا الداللية تضم الوحداتو :اموعة الداللية الثانية/ ب
  ".ان، حزاورة، شبفتيان": اآلتية يف هذا اإلطار الداللية الوحدات

تضم الدالة على الشيخوخة، و الداللية حتتوي على الوحداتو :اموعة الداللية الثالثة/ج
  "، شيبمشطاء" مها وحدتني دالليتني فقط

تضم ى اية عمر اإلنسان أو املوت، والدالة عل الداللية تضم الوحداتو :اموعة الداللية الرابعة/د
  ."، جننيمات املنايا، املنون،" :الداللية الوحدات

  
  ــــــــــ

  .56ص يف اللغة، ترمجة كمال حممد بشر، دور الكلمة ستيفن أوملان، ينظر  )1(
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   :األوىلة الداللية اموع-أ
  ."دالفطام، ولي جنني،" مرحلة الطفولةاموعة الداللية األوىل إىل  وحداتتشري      
قد أجنة وأجني بإظهار التضعيف، ومجعه دام يف بطن أمه الستتاره فيه، واجلنني الولد ما: جنني

ة احلامل، ويقال لكل ما استتر جنا وأجنجن اجلنني يف الرحم جين ويقال جن ة : وأجنجن
  )1(...الليل

  :)2(ليقويف سياق تغزله باملرأة حيث " جنني"ية استعمل الشاعر الوحدة الدالل     
  ذراعي عيطَلٍ أَدماَء بكْر          هجانَ اللَّون مل تقْرأْ جنِينا

مه قبل أن يولد، كما مبلمح داليل عام هو الولد يف بطن أ" جنني"متيزت الوحدة الداللية      
ومحلت داللة اجلدة وحداثة السن، حيث مل ، تفاءاالخمبالمح داللية خاصة كاالستتار و متيزت

" تقرأ" هي جميء الفعلصاحبة اللغوية للوحدة الداللية وامل منيظهر ذلك يضم رمحها جنينا، و
  )3(. مل حتمل أو تضم يف رمحها جنينا، مبعىنبلم ياملنف

طمت األم ولدها، وفطمت ، يقال فوالطاء وامليم أصل صحيح يدل على قطع شيءالفاء : الفطام
، قال منه فطام يقال فطمت احلبل إذ قطعته: الرجل عن عادته، قال أبو نصر صاحب األصمعي

  )4(.األم لولدها 

شدة بطش أبناء الفخر، و االعتزاز بعزة قومه، و يف سياق" فطام"جاءت الوحدة الداللية      
  :                  )5(لة باألعداء حيث يقولالقبي

غَلَإذا ب الفلَ طامنا وليد          تخله الْ رجابِبساجِ رداين  

على توقف املرأة عن إعطاء  داللتها مبلمح داليل عام هو" فطام"متيزت الوحدة الداللية      
القهر، والغلبة و ،الشيء عن الشيء محلت مالمح داللية متعددة كقطع، كما هااحلليب لوليد

كلمات تدل و" اجلبابر"صاحبتها لكلمات تدل على امللك رغم داللتها على الطفل و ذلك مل
 ، و يظهر ذلك منكما محلت داللة الوصول إىل الشيء ،" خر، ساجدين"لى الطبقة الراضخة ع

  .قيقهحتمبعىن الوصول إىل الشيء و" بلغ "مصاحبة الوحدة الداللية للفعل 
  

  ــــــــــــ

  .)جنن( 386 / 2ابن منظور، لسان العرب )1(
  .68صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )2(
       استعمل الشاعر الوحدة جنني مبعىن املقبور و مل ندرجها يف اوعة الداللية اخلاصة مبرحلة الطفولة الختالف الصفات الداللية  )3(

اجلنني الذي يضمه الرحم واجلنني الذي يضمه القرب، وإن كان هناك تشابه بني املعنيني من حيث االختفاء  املالمح الداللية بنيأو 
 :سكن اإلنسان أثناء موته حيث يقولفمن املمكن أن املعىن الداليل هنا قد انتقل من جمال اإلنسان إىل م ،السترو

  .هلا من تسعة إال جنينا       وال مشطاء مل يترك شقاها                                
  )فطم( 510 / 24القاموس احمليطالفريوز آبادي،  )4(
  91صبن كلثوم، الديوان،  عمرو )5(
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بل هو  قال بعضهم تدعى الصبية أيضا وليدا، وقال بعضهم،و الصيب حني يولد،: الوليد :ليدو
  )1(.الولوديةاالسم الوالدة ولدان واجلمع ووالوليد املولود حني يولد و ،للذكر دون األنثى

بطشهم قومه و فخره بعزةيف سياق " وليد"بن كلثوم الوحدة الداللية  استعمل عمرو     
  :)2(يقولباألعداء حيث 

  إذا بلَغَ الفطام لَنا وليد          تخر له الْجبابِر ساجِدينا

 ،صغري الذي بلغ الفطام الذكر من دون األنثىبداللة الطفل ال" وليد"متيزت الوحدة الداللية      
كلمات و ،متيزت أيضا مبالمح داللية خاصة اكتسبتها من جماورا لكلمات تدل على امللككما 

لوليد ، فهذا اتها املركزية اتسمت مبعان هامشيةإىل جانب دالل "وليد"، فلفظة تدل على العبودية
  .غة املشاعرهنا تظهر مبالليس كبقية الولدان اآلخرين، و

من خالل استعراضنا لوحدات اموعة الداللية األوىل اخلاصة ببداية حياة اإلنسان ومرحلة      
حدة حيث وردت كل و قليلة،الطفولة، نالحظ أن الوحدات الداللية قد سجلت نسبة شيوع 

  .داللية مرة واحدة يف املعلقة
م هو داللتها على بداية حياة اإلنسان، يف ملمح داليل عا الداللية اشتركت هذه الوحدات     

لداللية ، فالوحدة اوحدة داللية مبالمح داللية خاصة كما اتصفت كل ،أو مرحلة الطفولة
زت بداللة فصل الشيء عن متي" فطام"متيزت باالستتار واالختفاء، والوحدة الداللية " جنني"

  . أثناء الرضاعداللة الطفل الصغريمتيزت ب) وليد(الوحدة الداللية الشيء، و
جاءت يف " جنني"ة ، فالوحدة الدالليلداللية يف سياقات داللية خمتلفةالوحدات اجاءت      

جاءتا يف سياق الفخر بعزة قومه وشدة بطشهم " فطام، وليد" الدالليتانالوحدتان وسياق الغزل 
ل اآليت يوضح اجلدوو. ت اللغوية هلذه الوحدات الدالليةيظهر ذلك من املصاحباو ،باألعداء

نسبة ورود الوحدات الداللية اخلاصة باموعة الداللية األوىل يف إطار اال الداليل الفرعي 
  :لثاين اخلاص مبراحل عمر اإلنسانا

  
  

  الوحدات الداللية
    تكرارها        

  السياقات   
  

  مج  اسم ج  اسم م  املصاحبات  اللغوية
  مل تقرأ  الغزل  1    1  جنني
   ، اجلبابروليد، ختر  الفخر   1    1  فطام
  الفطام ، بلغ  الفخر   1    1  وليد

  
   )مرحلة الطفولةالوحدات الداللیة الدالة (األولى المجموعة الداللیة :9الجدول

  ــــــــــــــ
  .393 / 15العرب  ابن منظور، لسان )1(
  .91صبن كلثوم، الديوان،  عمرو )2(
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اللية اخلاصة مبرحلة الطفولة نسبة شيوع عالية، حيث مل تسجل وحدات اموعة الد     
اقتصرت على ثالث وحدات داللية فقط، ووردت يف سياقي الفخر والغزل، مع مالحظة أن 

استعملهما الشاعر مببالغة كبرية ألن املعىن انتقل من الضعف ) فطم، وليد(الوحدتني الدالليتني 
  .كما تبينه املصاحبات اللغوية إىل القوة

  
  :اموعة الداللية الثانية -ب

: لداللية اآلتيةتضم الوحدات الداللية الدالة على مرحلة الشباب وتشمل الوحدات او     
  ."حزاورة، فتيان، شبان"
  :حسانقال عبد الرمحن بن  الفتوة، وهي احلرية والكرم،هذا الفىت بني  :فىت 

  انيبالص جِلَمغمى بِتفَالْ سـيلَ   ى       لَعالْو مِارِكَمى الْتفَى لَتفَالْ إنَّ
  :و قال آخر

يا عهلْ ز لك في شفَ خٍيى أَتبا          دقَود كونُي  شغَ  بابير فتيان  
ن الشاب، و هذا فىت بيكيت من غري متييز بني الشيخ وو فىت من صفته كيت: و تقول العرب

            :  هو طراوة السن قالالفتاء و
ال إذا عاشفىت قَفَ          امئتني عامذَ دهالفَو البشاشةُ ب1(.اُءت(  

تأثريها على شارا يف سياق حديثه عن اخلمر و" فتيان"الداللية استعمل الشاعر الوحدة      
   :)2(ولـحيث يق

إذا صمدت حميرِا أَاها          يبمن الفتيان ِلْخبِ ته جناون  
يت الذي بلغ مرحلة يف هذا البيت بداللتها على الشخص الف" فتيان " متيزت الوحدة الداللية      

يظهر متعددة كالفتوة املعادلة للهو واون و غياب العقل، و ، كما محلت معان دالليةالشباب
  .ص األريبالدالة على الشخص انون واملنافية للشخ" جنون"مصاحبتها لكلمة  منذلك 
شبابا وشيبة، و: الشباب: انشب يشب م الشبيبة وهو خالف الشيب االسالفتاء واحلداثة، شب
  )3(.كذلك الشبانالشباب مجع شاب وو

مرة واحدة يف املعلقة يف سياق حديثه عن " شبان"استعمل الشاعر الوحدة الداللية لقد      
  :)4(يقولاحلرب حيث 

بشبان يرنَو لَالقت مجو          اديبٍش ي الْفحوبِر مجبِراين  
  ـــــــــــــــ

  .)فيت( 493ص ،أساس البالغةالزخمشري،  )1(
  .66صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )2(
  .)شبب( 12- 11 / 7ابن منظور، لسان العرب )3(
  .95ص  ،شرح املعلقات السبع الزوزين،  )4(
، ص )شبان(أما يف شرح املعلقات العشر للشنقيطي فقد وردت مفردة .  77، ص )شبان(من  بدال)فتيان(لفظة  نالديواوردت يف  

130.  
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كما محلت معاين  اإلنسان،قد متيزت مبلمح داليل عام هو داللتها على مرحلة القوة من عمر و
ومحلت  ،"دا يرون القتل جم"ويظهر ذلك يف قوله  الشباب،داللية خاصة كاحلماسة اليت متيز 

  .االندفاع واالفتخار بالقتل يف احلروب معاينيضا أ
احلزور املكان الغليظ من ، احلزورة الرابية الصغرية واجلمع احلزاور وهو تل صغري :حزاورة

اجلمع احلزور الغالم الغليظ الشديد وو )1(ر بتشديد الواو الغالم الذي قد شباحلزواألرض و
  )2(.احلزاورة 

خره بقوة قومه يف احلرب حيث يف سياق ف" حزاورة"اللية الد استعمل الشاعر الوحدة     
  :)3(ولـيق

  يدهدهونَ الرؤوس كما تدهدي          حـزاوِرةٌ بِأَبطَحها الْكُرِينا
زت مبالمح داللية خاصة على الغالم أو الشاب، كما متي" حزاورة "دلت الوحدة الداللية      

  ."يدهدهون الرؤوس "ن مصاحبتها لكلمات تدل على ذلك ذلك ميظهر و ،الشدةكالغلظة و
من خالل استعراضنا لوحدات اموعة الداللية الثانية الدالة على مرحلة الشباب، نالحظ      

حدة داللية مرة واحدة ، حيث وردت كل ولداللية قد سجلت نسبة شيوع قليلةأن الوحدات ا
، كما متيزت كل وحدة  عام هو داللتها على الشبابداليلملمح يف ت ، و قد اشتركيف املعلقة

و اون، وشرب اخلمر وارتبطت باللهو " فتيان " داللية مبالمح داللية خاصة  فالوحدة الداللية 
الوحدة ، وجاءت يف سياق احلرباحلماسة واالندفاع وداللة متيزت ب" شبان "الوحدة الداللية 

، كما أن لظة والشدة والقوة وجاءت أيضا يف سياق احلرببداللة الغمتيزت " حزاورة "الداللية 
  .وحدات الثالث  قد وردت كلها مجعاال

" فتيان"الوحدتني الدالليتني نالحظ عالقة الترادف بني من حيث العالقات الداللية      
  ."شبانفتيان و"الليتني تني الدالوحدو"  حزاورة"بني الوحدة الداللية التضمن عالقة ، و"شبان"و

نتقاال ا ناالحظ، حيث موعة الداللية الثانيةتطورا دالليا قد حدث يف ا لقد سجلنا أيضا     
ذلك عن طريق نسان واألرض إىل جمال اإلمن جمال الطبيعة و" حزاورة "دالليا للوحدة الداللية 

وحدات  دنسبة ورو اجلدول اآليت يوضحو .الغالم الشديدمشاة بني التل الصغري و ااز لوجود
  :اموعة الداللية الثانية

  ــــــــــــ
 .)حزور( 150 / 3ابن منظور، لسان العرب )1(
  .100شرح املعلقات السبع، ص الزوزين،  )2(
  .88صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )3(
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  اللغويةاملصاحبات   السياقات     تكرارها             الوحدات الداللية
  مج  اسم ج  ماسم 

  جنون محياها، أريب،  اخلمر  1  1    يانفت
  القتل  احلرب  1  1    شبان

  يدهدون الرؤوس  احلرب  1  1    حزاورة
  

  )مرحلة الشبابالوحدات الداللیة الدالة (الثانیة المجموعة الداللیة :10الجدول
  

يف سياق اخلمر ألا حتمل معاين الطيش ) فتيان(نالحظ أن الشاعر وظف الوحدة الداللية      
فقد ارتبطتا بسياق احلرب ) شبان، حزاورة(ون الرتباطها باللهو، أما الوحدتان الدالليتان وا

  .  ألما حيمالن معاين الشدة والصالبة والقوة
  :اموعة الداللية الثالثة/ج

مشطاء، "تني دالليتني فقط مهاتضم وحدإىل مرحلة الشيخوخة و الداللية تشري وحدا      
  ."شيب
املشيب مثله و رمبا مسي الشعر نفسه شيبا يب معروف قليله وكثريه، بياض الشعر والش: شيب

نعت إمنا يكون من باب فعل يفعل وال هو أشيب على غري قياس ألن هذا الو ،ومشيبا وشيبة
، و ال يقال امرأة شيباء، ال يقال أشيبفعالء له، قيل الشيب بياض الشعر، ويقال عاله الشيب و

يب الشيب مجعه أشاكتفوا بالشمطاء عن الشيباء، وقد يقال شاب رأسها و تنعت به املرأة،
  )1(.الشيب اجلبال يسقط عليها الثلج فتشيب به و

دور الشيوخ يف حروب ذكر احلرب ويف سياق الفخر و" شيب"جاءت الوحدة الداللية      
  :)2(قومه حيث يقول 

يبٍ فا          وشدجلَ منَ القتوري انابشببِينرجوبِ مري الْح  
ملمحا دالليا عاما هو داللتها على الرجل الكبري يف " شيب " فقد محلت الوحدة الداللية       
وجتربة الشيوخ  ،اللون على كبياض الشعر الدال، كما متيزت مبالمح داللية خاصة السن

مصاحبة الوحدة  ن، و يظهر ذلك مم يف إدارة احلرب مقابل اندفاع ومحاس الشبابحكمتهو
  ا أعطت هلا مفهوما دالليا خاصحدة الداللية، واليت جاءت صفة للو" جمربني"الداللية لكلمة 

  
  ــــــــــــــ

  .)شيب( 251 / 7لسان العربابن منظور،  )1(
  .95ص  ،شرح املعلقات السبعالزوزين، ) 2(
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وحىت حديثا واملتمثل يف جتربة الشيوخ املتعارف عليه قدميا ) 1(يدخل يف إطار املعىن االجتماعي
  اليت اكتسبوها من خالل تعاقب األيام واألحداث اليت مرت عليهم

مهم من كالو: عن أيب زيد قال، األخرية خلطه: مشط الشيء يشمطه مشطا و أمشطه :مشطاء
ومشط بني  ،كل لونني اختلطا فهما مشيطأمشط عملك بصفته أي أخلطه وشيء مشيط مشموط و

  )2(.بياضالشعر اختالطه بلونني من سواد و الشمط يفو ،اللنب خلطو املاء
حديثه عن معاناته احدة يف املعلقة يف سياق الغزل ومرة و "مشطاء" وردت الوحدة الداللية     

  :   )3(بسبب فراق حبيبته حيث يقول
وال شطاَءم مل يترك شاقاه          نِإال جاين ةعسـن تلَها م  

حيث صور حزنه أشد من حزن مشطاء  فيصور حالته النفسية اليت هو فيها من جراء فراق احلبيبة،
  .فقدت  أوالدها كلهم

نالحظ أا متيزت مبلمح داليل عام هو " مشطاء " من خالل دراستنا للوحدة الداللية       
 ،على أا عجوزيف السن واضه للداللة على كربها داللتها على املرأة اليت اختلط سواد شعرها ببي

احلزن على و، اليأس  من عودة األبناءكما محلت معىن انفعاليا نفسيا  وهو  فقدان  األمل  و
مبعىن " جنني " و" شقاها"احبتها لكلمات تدل على ذلك مثل مص من يظهر ذلكو، فراق احلبيبة

  .املقبور أو املستور يف القرب 
، للداللة على املرأة دون الرجل"  مؤنثة"هو أا جاءت لح داليل خاص آخر كما متيزت مب     

  .اء أمشط بالنسبة للرجل، و يقابل لفظ مشطاملعىن الداليل للوحدة الداللية فللتأنيث دور يف حتديد
اليت لثالثة اخلاصة مبرحلة الشيخوخة ولوحدات اموعة الداللية ا اضنمن خالل استعرا     

و أما حظ أن الوحدتني الدالليتني متيزتا مبلمح داليل عام هضمت وحدتني دالليتني فقط  نال
، كما متيزت كل وحدة داللية مبالمح داللية خاصة ميكن إدراجها دلتا على مرحلة الشيخوخة

    :كما يلي 
  .بياض الشعر واختالطه بالسواد+ أنثى+ عجوز= الوحدة الداللية مشطاء 
  .اض الشعربي+ ذكور + شيوخ = الوحدة الداللية شيب 

  .الوحدة الداللية مشطاء دلت على املرأة
  اقتصرت عليه فال ميكن أن نصف املرأة بأا شيباء،ة الداللية شيب دلت على الرجل، والوحد

  ــــــــ
 املقام هي األساس الذي ينبين عليه الوجه االجتماعي من وجوه املعىن، وهو الوجه الذي تتمثل فيهن أن فكرة ايرى متام حس )1(

كون من املستوى الصويت العالقات واألحداث والظروف االجتماعية اليت تسود ساعة أداء املقال، ولذلك يرى أن املعىن املقايل يت
للغة العربية ينظر متام حسان، ا. االجتماعي يرى أن املعىن املقايل معىن فارغ متاما من حمتواه، وهو ظاهر النص، والنحويوالصريف و

  .337ص معناها ومبناها، 
  ).مشط( 196 / 14ابن منظور، لسان العرب )2(
  .70صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )3(
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  .    يقترن مع كلمة رجل وال يقترن مع كلمة امرأة" أشيب"فاللفظ 
إن كانت األوىل جاءت و" مشطاء، شيب"نالحظ عالقة التقابل بني الوحدتني الدالليتني       

  .مفردا و الثانية مجعا
جاءت يف سياق  "مشطاء"جاءت الوحدتان الدالليتان  يف سياقني خمتلفني فالوحدة الداللية      

دور جاءت يف سياق احلرب و" شيب"لية الوحدة الدالو ،احلزن على فراق احلبيبةالغزل و
نسبة ورود الوحدتني الدالليتني مع  اجلدول اآليت يبنيو .شيوخ يف انتصار قومه على األعداءال

  : اللغوية امصاحبام
  
  املصاحبات اللغوية     السياقات    تكرارها  الوحدات الداللية 

  مج  اسم ج  اسم م
  احلروب، جمربني  احلرب  1  1    شيب
  )مبعىن املقبور(شقاها، جنني  الغزل و احلزن  1    1  مشطاء

  
  )مرحلة الشیخوخةالوحدات الداللیة الدالة ( المجموعة الداللیة الثالثة :11الجدول

  
ارتبطت بسياق احلرب نظرا لتجربة الشيوخ يف ذلك، ) شيب(نالحظ أن الوحدة الداللية      

اليت جاءت يف سياق الغزل ومحلت مفهوما انفعاليا حادا دل ) مشطاء(وتقابلها الوحدة الداللية 
وهذه  الدالة على امليت يف القرب) جنني(على احلزن واليأس وفقدان األمل، القتراا باملفردة 

    .آنذاككان يعيشها الشاعر  اليتاألخرية تبني احلالة النفسية 
  :الرابعةاموعة الداللية  -د

" تضم الوحدات الداللية اآلتية و اإلنسان،اية حياة ري وحداا الداللية إىل املوت وتشو      
  "جنني  مات، منايا، منون،

  )2(.املوتهي تقدير ملوت واملنايا مجع املنية واملنية هي او )1(ج منايا ألنه قدر علينا: ةنيـم
رة ة إىل معاقالدعوو املوت،يف سياق حديثه عن " منايا"الداللية استعمل الشاعر الوحدة      

  :)3(يقولاخلمر قبل أن يفىن اجلسد حيث 
  اينرِدقَما ونلَ ةًردـقَم          انايما الْنكُرِدإنا تو

    عمر اإلنسان، اية مرادفا دالليا للموت والفناء و" املنايا "اعر الوحدة الداللية استعمل الش     
  

    ـــــــــــــ
  
  .77األعالم، ص املنجد يف اللغة و كرم البستاين وآخرون، )1(
  .90الزوزين، شرح املعلقات السبع ،ص  )2(
  .66صبن كلثوم، الديوان،  عمرو )3(
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  الدالة على املوت للداللة على أن املوت يف نظره يأتينا يف أشكال " نيةم"مجعا لكلمة قد وظّفها و
، كما نستشف من نسان بالسيف أو املرض أو حادث مابأسباب عدة فقد ميوت اإلو ،متعددة

من مصاحبتها  يظهر ذلك، والشاعر إىل املنية اليت هي مقدرةخالل هذه الوحدة الداللية نظرة 
تمي كما تظهر لنا هذه الوحدة الداللية على أن املوت حادث ح ،"مقدرينمقدرة، و"لكلميت 

ميكننا أن نلحظ املعىن االنفعايل النفسي الذي أحدثته  وهلذا ،يدرك أي إنسان يف هذا الوجود
هي اهلالك و  )1(اليت حتمل داللة مركزية "  املنايا "يف بناء البيت فكلمة " منايا "الوحدة الداللية 

مل يف نفسية الشاعر و يف نفسية أي قارئ للمعلقة دالالت هامشية تلتصق ، فإا حتو الفناء
ذا ختاف من ه، وحتزن ورية اليت ترهب من قدرها احملتوم واملقدرالتصاقا وثيقا بالنفس البش

تها ، لنسيان االنفعاالت اليت أحدثوالشرب حد الثمالة ةرة اخلمر، لذلك ال حمال من معاقاملصري
  .يف نفس الشاعر " منايا"للفظ الدالالت اهلامشية 

مبعىن )  6التني(}أَجر غَير ممنون{:قال تعاىل )2(هي املنيةمنته املنون قطعته القطوع و:  منــون
الدهر ريب  ،)ذكرتمؤنثة و قد (يقطع املدد املنون املوت ألنه ينقص العدد وو ،غري مقطوع

  .)3(املنون حوادث الدهر و أوجاعه
ه بشجاعة قومه يف سياق حديثه عن احلرب و فخر" نمنو"شاعر الوحدة الداللية استعمل ال     

  :)4(يقولو ال خيافون من مواجهة املوت حيث  ،يف احلروب حيث أم يرتلون األماكن اخلطرة
وا النثَ لِّكُبِ لونَازِإنرٍغ          يخاف بِ ونَلُازِالنالْ همناون  

 احلرب،اهلالك الناتج عن هنا مبلمح داليل عام هو املوت و "منون"لية متيزت الوحدة الدال     
عدم خوف أهل ة ومحلت شجاعو املعركة،داللية خاصة كالقتل الناتج عن  متيزت مبالمحكما 

كما أن الوحدة  ."خياف"مصاحبة الوحدة الداللية لكلمة  يظهر ذلك من، والشاعر من املوت
من مصاحبتها  ذلك يظهرو ،معينة و هي أماكن املعارك احلربية ارتبطت بأماكن" منون"الداللية 
أن الوحدة نلحظ أيضا و و املكان الذي يأيت منه اخلطر،الدالة على أرض املعركة أ" ثغر"لكلمة 

هنا يتضمن وجود الرجال ، فاملنون  ة املوت الذي يكون عن طريق القتلالداللية محلت دالل
  .يبيدون أعداءهم الثغور و األشداء واملسلحني الذين حيرسون

    فالفعل مات هنا محل داللة انتهاء" مات"كما استعمل الشاعر فعال للداللة على املوت وهو      
   ــــــــــــ  

يشبه و. جممعهيرى إبراهيم أنس أن الداللة املركزية هي القدر املشترك من الداللة بني الناس، و هو الذي يسجله اللغوي يف  )1(
هم الناس منها يف نقطة فما تكون منها أوال يعد داللة مركزية يقع ف املاء،بتلك الدوائر اليت حتدث عقب إلقاء حجر يف  الداللة

  .106ص  ،علم الداللة ،ينظر إبراهيم أنيس.... بعضهم يف جوانب الدائرة أو على حدود حميطها و قد تتسعاملركز، و
 )منن( 642ص  أساس البالغة، الزخمشري، )2(
  .786ص كرم البستاين وآخرون، املنجد يف اللغة واألعالم،)3(
  .89صلثوم، الديوان، بن ك عمرو )4(
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  :)1(الشأنحياة اإلنسان حيث يقول يف هذا 
رثْوناهم عآ ناِءب صقٍد          وثُورِـنها إذا متننِا باين  

، فإنه يتضمن أيضا معىن الك والفناءحيمل معىن معجميا وهو اهل" مات"الفعل  إن كان     
يظهر ذلك واحلفدة، وباء إىل األبناء اآلو األجداد ري من خالل انتقال املسرية منالتواصل البش

فانتقال اخليول اليت ورثها قوم الشاعر من أجدادهم " نورثها "لكلمة " متنا"مصاحبة الفعل  من
مل تعد حتمل معىن " متنا"أن الوحدة الداللية  ل وراثتها إىل أبنائهم بعد املوت، نالحظسوف تنتق

، أن يستخدمها يف جمال مرغوب فيه ومقبولبل أن الشاعر استطاع بتحايله  ،هغري مرغوب في
بداللتها " مات"ز  الذي تتركه الوحدة الداللية فإننا عندما نقرأ البيت ال حنسن بذلك االمشئزا

 .ياق الفخر بعظمة وأصالة قومه وأجدادهاستعملها يف س املعجمية املعروفة ألن الشاعر

  .املدفوناإلنسان امليت  أو) 2(.ستعمله الشاعر هنا مبعىن املقبورا: جنني 
يف سياق احلزن الذي يشعر به من فراق عشيقته " جنني"استعمل الشاعر الوحدة الداللية      

  :)3(يقولحيث 
  تسعة إال جنِينا وال شمطاَء مل يترك شقاها          لَها مـن

يزت مبالمح داللية خاصة كاحلزن كما مت املقبور،معىن " جنني"محلت الوحدة الداللية      
به الشاعر من جراء فراق حبيبته، كذلك االختفاء عن األعني االضطراب النفسي الذي يشعر و
  .الفراقو

ة باملوت وانتهاء حياة اإلنسان من خالل دراستنا لوحدات اموعة الداللية الرابعة اخلاص     
حظ كما نل.املوتيف ملمح داليل عام هو داللتها على  الداللية اشتركتنالحظ أن الوحدات 

اليت " منايا"اصة، فالوحدة الداللية انفردت مبالمح داللية خأن كل وحدة داللية قد متيزت و
دلت " منون"دة الداللية يأيت مقدرا وبأسباب خمتلفة، والوحجاءت مجعا  دلت على أن املوت 
ت على دل" مات"ريق القتل يف املعارك احلربية، والوحدة الداللية على   املوت الذي  يأيت  عن ط

املقبور دلت على " جنني"ره إىل أبنائه، والوحدة الداللية انتقال مآثحدث انتهاء حياة اإلنسان و
  .يف القرب أو املستور فيه

نفسية انفعالية يف هذه اموعة الداللية، وخباصة يف الوحدتني  كما ميكننا أن نلحظ معاين     
" منون"، ولقد وردت الوحدات الداللية يف سياقات خمتلفة، فالوحدة الداللية "منايا وجنني"

  جاءت يف سياق" منون"والوحدة الداللية " ثغر"جاءت يف سياق احلرب وارتبطت بكلمات مثل 
  جاءت يف سياق الفخر بـأصالة آبائه " مـات"دة الداللية ذكر املوت بعد شرب اخلمر، والوح

  ــــــــــــ
  .86ص ،املصدر السابق )1(
  .126ص  ،أخبار شعرائهاالشنقيطي، شرح املعلقات العشر و) 2(
  .70صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )3(
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اجلدول و لغزل،جاءت يف سياق احلزن على فراق احلبيبة أو ا" جنني" الداللية الوحدةووأجداده، 
  :حدات اموعة الداللية الرابعةو نسبة وروداآليت يوضع 

  
  تكرارها  الوحدات الداللية

  
  

  السياقات
  

  املصاحبات اللغوية
  

  مج  اسم ج  اسم م  فعل
  ثغر  احلرب  1    1    منون
  تدركنا مقدرة،   ذكر املوتاخلمر و  1  1      منايا
  بنني  الفخر   1      1  مات
على فراق احلزن   1    1    جنني

  احلبيبة
  شقاها وجدت،

  
  )الوحدات الداللیة الدالة(الرابعة المجموعة الداللیة  :12الجدول

  
محلت بعض وحدات اموعة الداللية مفهوما انفعاليا وخباصة حني وظفها يف سياق الغزل      

  ).منون( احلرب، وسياق )جنني(
    

  تكرارها  اموعات الداللية
  

  السياقات
  

  مج  اسم ج  م اسم  فعل
احلرب، الغزل، اخلمر،   3    3    ةعلى الطفولتدل كلمات 

  الفخر  
  اخلمر، احلرب  3  3      الشباب كلمات تدل على
  احلرب، الغزل  2  1  1    الشيخوخة كلمات تدل على

    الغزل، الفخر  4  1  2  1  كلمات تدل على املوت
    )ي الثالث املعرب عن مراحل عمر اإلنساناال الداليل الفرع( اموعة الداللية الثالثة:13اجلدول

أحصينا أربع وحدات داللية، تكررت وحداا الداللية اثنيت عشرة مرة، وقد تفوقت      
ع، ألن الشاعر كان يف مقام الفخر الوحدات الداللية الدالة على املوت من حيث الشيو

   . دة األعداءاحلماسي، فاملوت عنده تعبري عن املقاومة والتشبث باحلياة بإبا
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II - ال الداليل العام الثاينا :        
القرابة و انتماء اإلنسان  تشري الوحدات الداللية اليت تنتمي إىل هذا اال الداليل العام إىل      

  :فرعينيللجماعات من الناس و يضم جمالني دالليني 
  .النسبالدالة على القرابة و  ةالداللي يضم الوحداتو :األولاال الداليل الفرعي  -1
الدالة على انتماء اإلنسان للجماعات  الداللية يضم الوحداتو :الثايناال الداليل الفرعي  -2

  .البشرية
 
  :األولاال الداليل الفرعي  -1

  :حيتوي على ثالث جمموعات دالليةعلى القرابة و الدالة الداللية الوحداتو يضم      
  .النسب املباشر: اللية األوىلاموعة الد/ أ

  .النسب غري املباشر عن طريق املصاهرة :الثانيةاموعة الداللية / ب
  .اموعات القرابية:  اموعة الداللية الثالثة/ جـ

  
  :األوىلاموعة الداللية / أ

 أب،" تية و تضم الوحدات الداللية اآل املباشر،تشري وحداا الداللية إىل نسب اإلنسان       
  "موىل أخ، ،ابن أم،
بذلك ، وغدوتها  إذا الشيء أبوه أبو ، أبوتو الباء يدل على التربية و الغدواهلمزة ) أبو: ( أب
1(.ويقال يف النسبة إىل أب أبوي مي األب أباس(  

، و قد وردت يف ثالث مرات يف املعلقة مبعىن الوالد" أب"استعمل الشاعر الوحدة الداللية      
شدة بطشهم يف احلرب حيث لها يف سياق الفخر بشجاعة قومه و، فقد استعمخمتلفةياقات س

  :)2(محلت معىن الكنية يف قوله
أبا هنفَ دال تعلْج لَعيأَ          انونظرنا نخبرالْ كيقاين  

يظهر ذلك يف عليه بغرض ديده، وبداللة الشخص املنادى  الوحدة الداللية متيزت     
مجعا " آباء " ،  كما استعمل الشاعر كلمة "ال تعجل علينا "و عبارة " انظرنا" ورود كلمة

آلباء قد أراد الشاعر أن جيمع األجداد إىل ايف سياق فخره بعزة قومه وجمدهم وأصالتهم، و
  ) 3(.للداللة على املعنيني معا" آباء"بلفظ واحد يف صيغة اجلمع 

  
  

  ـــــــــــ
  .)أبو( 44 / 1اللغةمقاييس  ابن فارس، )1(
 .71صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )2(
، 2ط مكتبة لبنان ناشرون، صرفا،قات العشر تأصيال وداللة والشايع، معجم لغة دواوين شعراء املعل يوسف ندى عبد الرمحن )3(

  .7ص م،1993
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افتخاره بآبائه حيث عن قومه و سياق حديثهمجعا يف " آباء"كما استعمل الوحدة الداللية      
  :)1(ولـيق

  ورثْناهم عن آباِء صدقٍ          ونـورِثُها إذا متنا بنِينا
ن مصاحبة الوحدة يظهر ذلك مهي األصالة والوحدة الداللية بداللة خاصة، و قد متيزتو

  ".صدق"الداللية للفظ 
يظهر و ،محلت معىن االستعطافاق الغزل، ويف سي "أب"كما استعمل الوحدة الداللية      

كذلك استعماله حبيبته الذين ظلموه حسب قوله، و ألب" اهلاء"لضمري مصاحبة امن ذلك 
  :)2(لة خاصة على أب حبيبته حيث يقولكما دلت دال."؟ أيف ليلى يعاتبين أبوها " لالستفهام 

 اونمالِي ظَل مهها وتوإخو       ا وهبأَيعاتبنِي ى يف ليلَأ
فأصل واحد، يتفرع منه أربعة أبواب، وهي األصل واملرجع واجلماعة  امليموأما اهلمزة و: أم

القصد، قال احلني والقامة و: متقاربة وبعد ذلك أصول ثالثة وهيوالدين، و هذه األربعة 
  .)3(أماتأم و: جلمع أمهات و رمبا قالوا اد واألم الواح: اخلليل

خمتلفة، قد جاءت يف سياقات مرات يف املعلقة، و أربع "أم"الشاعر الوحدة الداللية استعمل      
  :)4(يقولحيث  اخلمر،مرتني مبعىن الكنية يف سياق حديثه عن  فقد وردت

صبنت الكأس أم عورٍٍم          انَكَو الكأس مجراها اليماين  

               وا مشالثَالثّ رأُ ةم عبِ          ورٍٍمبِِصاحِالّ كذي ال تبِِصحاين  
ها الشاعر، ألا هي املرأة الساقية اليت المهنا بداللة خاصة و" أم"داللية متيزت الوحدة ال     

  .يف العتاب الذي كان يقصده الشاعر، كما أدى أسلوب النداء دوره صبنت الكأس عنه
، الوجد الذي حيس به، و يظهر ذلك السياق يف سياق حديثه عن كما استعملها مبعىن الناقة     

  .)5(سقبها ولدها الذكر فأم سقب ناقة و" سقب"باملفردة ) أم(قتران الكلمة ال لداليلأو املعىن ا

، ة اليت حتس ا األم اجتاه ولدهاالرمحالشاعر األم  هنا بداللة خاصة وهي الشفقة و قد خصو
اقة الن ده يفوق وجدوج د، فوجاليت فقدت وليدها وجد الناقةوذلك حني قارن بني وجده و
  :)6(املفجوعة يف وليدها حيث يقول

فما وجدكَ توجي أُدم أَ          بٍقْسلَّضتـفَ هرجعنِـَحالْ تاين  
  

  ــــــــــــ

  .86صبن كلثوم، الديوان،  عمرو )1(
  .67صاملصدر نفسه،  )2(
  .)أم( 21 / 1س، مقاييس اللغةابن فار )3(
  .65-64ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
 .330ص ، شرح القصائد العشر اخلطيب التربيزي، )5(
  .69صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )6(
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م مل يكونوا يوما خدما ، حيث أيف سياق فخره بعزة قومه" أم"ة استعمل الوحدة الدالليلقد    
مصاحبتها  منيظهر ذلك لة أم الرجل السيد، والوحدة الداللية بدال ، كما متيزتألم عدوهم

الدالة " مقتوين"ويظهر ذلك أيضا يف جميء كلمة " أب هند " لكاف اخلطاب الذي يعود على 
حيث )1(" مقتوي"املقيت مصدر كالقتو ننسب إليه فنقول على خدمة امللوك، فالفعل قتا يقتو و

  :)2(ولـيق

تهددنأَا ووعدنا روياد          مى كُتنأُا لمك قْـموِتاين  
ولد عن الشيء كابن اإلنسان وغريه هو الشيء يتالباء والنون والواو كلمة واحدة و: نـاب

  .)3(النسبة إليه بنويوأصل بنائه بنو و

اءت يف سياق فقد ج مثان مرات يف سياقات خمتلفة،" ابن"مل الشاعر الوحدة الداللية استع     
يف سياق الفخر ثالث مرات احلرب مرتني، ويف سياق اللوم والعتاب والتهديد ثالث مرات، و

  : )4(ففي سياق احلرب يقول عمرو ابن كلثوم.أيضا
حديهِلِّـكُ اسِا النم جمايع         قَمارةًع هِينِبم ـعن نِباين  

  اونزحالْو ةَولَهالس هبِ قدن        رٍكْب نِب مِشبين ج نم سٍٍأْربِ    
ء الذين يقارعون أبناء بداللة األبنا" بنني "اليت جاءت مجعا " ابن"فقد متيزت الوحدة الداللية      

 يظهر ذلك من، ومعىن التحدي" بنني"محلت الوحدة الداللية و، األعداء ويتحدون الناس مجيعا
كما دلت على األبناء الذين يتغلبون "  مقارعة"وكذلك " يادح" لمةمصاحبة الوحدة الداللية لك

كما محلت  ." ندق"مصاحبة الوحدة الداللية للفعل يظهر ذلك من ، والضعفاءشداء وعلى األ
  ."برأس من بين جشم بن بكر"نسب اإلنسان ألبيه كما يف قوله معىن 
جاءت أيضا مبعىن و. ا الشاعر أربع مراتقد استعملهالتهديد فالعتاب واللوم و يف سياقأما      

    :)5(قولهنسب الشخص إىل أبيه يف 
  اينطيها قَف مــكُيلقِلِ كونُن          دنه نو برمــع ةشيئَم أيبِ

          دنه نو برــمع شيئَةم بِأيتبِ طيعشاةَنا الو وــتزرِداين  
  شيئَةم بِأي          دنه نو برــمعتونُـــا نكرى أن ذَاألرينال  

 فهل حثْدت يف جمِش نِب بِ          رٍكْبصٍقْن وبِــطُيف خ األولاين  

  الم معىن الشخص مقترنة بأمساء األعاليت جاءت مضافة و" ابن"كما محلت الوحدة الداللية      
  

  ــــــــــ
  .96ص  شرح املعلقات السبع، الزوزين، )1(
  .79صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )2(
  ).بنو( 303 / 1، مقاييس اللغةابن فارس )3(
  .78-77صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )4(
  .80-78صبن كلثوم، الديوان،  عمرو )5(
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  ، ألرذلنيا، رينا، تزدالوشاة"اللوم بكلمات تدل على ذلك مثل  اقترنت يف سياقاملنتسب ألبيه، و
كما استعملها .إبالغ الرسالة إىل أعداء الشاعر دوره يفأدى أسلوب االستفهام وقد  ،"نقص 

  : )1(مرتني يف سياق الفخر يف قوله
ـِدقٍ         ونـورِثُها إذا متـنا بنِـينا   ورثْناهم عن آباِء صـ

  ايند دجمالْ ونَصلنا ح احبأَ          فيس نب ةَمقَلْد عجا منورثْ
بداللة الولد من صلب أبيه حيث تنتقل األشياء " ابن"فخر متيزت الوحدة الداللية ففي سياق ال

ورثناهم " و لذلك فقد محلت معىن التواصل، و ذلك باقتران كلمة  ،اجلميلة من اآلباء إىل األبناء
  .الكنية أراد اعىن انتساب الشخص  ألبيه ور مبكما استعملها الشاع ،"ابن"داللية ـبالوحدة ال

اإلخوان قيل الصديق و الصاحب، فالن،يقال هؤالء إخوة مجع أخ من النسب و"األخوة : "وةخإ
يستعار لكل مشارك لغريه يف القبيلة أو يف الدنيا أو  صفاء،أخ من الصداقة يقال هؤالء إخوان  ج

  )2(.يف الصنعة أو يف معاملة ما

، يف سياق تغزله بليلى ج أخ مرة واحدة يف معلقته" إخوة "لية الوحدة الدال عرالشااستعمل      
  :)3(يقولحديثه عن ظلم أهلها له حيث و

  وإخوتها وهم لي ظَالِمونا       أيف ليلَى يعاتبنِي أَبوها 
 ،ان يف األب واألمخ الذي يشارك اإلنسمتيزت الوحدة الداللية هنا مبلمح داليل عام هو األ     

من الشاعر  عتاب ،، كما متيزت مبالمح داللية خاصة تضمنت العتاب و الظلمأو األب أو األم
" يعاتبين، ظاملون"بة الوحدة الداللية لوحدات مثل مصاح منيظهر ذلك و ،ظلم من إخوة ليلىو

  .فهؤالء اإلخوة ظلموا الشاعر مبوقفهم
اجلار والشريك واحلليف وقال وابن األخت موىل لعم موىل واابن : ، قالابن األعرايب...  :ايلمو

  :اجلعدي
    موالي لْحف ال موالقَ يرابة          لَوقَ كنطينا ياَأل ونَلُأَساوِتاي  
 )4( .هم حلفاء ال أبناء عم: يقول
    :)5(يقولاستعمل الشاعر الوحدة الداللية مبعىن ابن العم حيث      

بيرِكَ مِويهة ضربطَا وعقَأَ          انر به مواليك العياون  
ة لكلمات تدل على يللدالايظهر ذلك من مصاحبة الوحدة ، وقد جاءت يف سياق احلربو

  ـــــــــــ    ".طعن ضرب، ،كريهة: "احلرب مثل
  .80، 86ص املصدر السابق، )1(
  .5، ص اللغة و األعالميف نجد امل ،وآخرون ،كرم البستاين)2(
  .67صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )3(
  .)ويل( 402  / 1ابن منظور لسان العرب  )4(
  .67صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )5(
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يل الفرعي األول من خالل استقرائنا لوحدات اموعة الداللية األوىل املتعلقة باال الدال     
قد اشتركت يف " ، موىلوةخ، إأم، أب، ابن" ات الداللية د، نالحظ أن الوحاخلاص بالقرابة

، أي قرابة الدم، كما ى القرابة املباشرة عن طريق الدمملمح داليل عام مشترك هو داللتها عل
متيزت بداللة الوالد الذكر " أب"فالوحدة الداللية  ،متيزت كل وحدة داللية مبالمح داللية خاصة

اآلباء، كما محلت  محلت معاين األجداد إىل جانبمجعا و كما جاءت ،ت معاين األصالةمحلو
فقد متيزت " أم"اق الفخر، أما الوحدة الداللية جاءت يف سياقات خمتلفة أكثرها سيمعىن الكنية و

وجاءت يف سياق اخلمر  ،الكنية أيضاالوالدة األنثى ومحلت معاين احلنان والوجد و بداللة
الشاعر مرة واحدة يف املعلقة للداللة على  فقد استعملها"  إخوة"والفخر، أما الوحدة الداللية 

فقد أكثر الشاعر من استعماهلا  "ابن"أما الوحدة الداللية  ،محلت معاين الظلمو حبيبته،إخوة 
ذين الاألبناء الذين يرثون آباءهم ومحلت معاين خمتلفة كو ،حيث وردت مثان مرات يف املعلقة

محلت معاين متيزت بداللة أبناء العمومة و"  موايل"لوحدة الداللية او. ون أقراميتحدحياربون و
  .احلربفرحهم بانتصارهم يف 

ث العالقات املوجودة داخل اموعة الداللية الثانية نالحظ التضاد احلاد أو التضاد من حي     
  ".أب أم،" املوجود بني الوحدتني الدالليتني  )1(غري املتدرج

بني  )2(كما نلحظ عالقة التنافر األبناء،فاآلباء يتضمن وجود  التضمن، كما نلحظ عالقة     
داليل رغم انتمائها حلقل  تتنافر مع كلمة إخوة "ابن" فكلمة" إخوة  ابن،" الوحدتني الدالليتني 

 ذا ميكننا أن منثل العالقة املوجودة بني الوحدتني الدالليتنيو .واحد وهو القرابة املباشرة
  :الشكل

    
  ابن                    قرابة                        أخ                          
    

وردت " ابن"لذكر نالحظ أن الوحدة الداللية من خالل دراستنا للوحدات الداللية اآلنفة ا     
مث  ،"أربع مرات " اليت استعملت " أم"مث تليها الوحدة الداللية  ،"مثان مرات " أكثر من غريها 
    ــــــــــــ   " موايل"الوحدة الداللية و"وةخإ"أما الوحدة الداللية ، وردت أربع مرات"أم " الوحدة الداللية

ينظر  .، ذكر أنثىمثل حي ميت، متزوج أعزب NONGADABLEأو UNGRADABLEالتضاد احلاد و التضاد غري املتدرج  )1(
 .102ص  ،علم الداللةأمحد خمتار عمر، 

ال يشتمل على ) ب(و ) ب(ى ال يشتمل عل) أ(مرتبط بفكرة النفي مثل التضاد ويتحقق داخل احلقل الداليل إذا كان  التنافر )2(
 :كلب يف الشكل اآليتة أخرى هو عدم التضمن من طرفني وذلك مثل العالقة بني خروف وفرس وقط وبعبار، و)أ(
 
   

  حيوان          قط                كلب              خروف      فرس                                    
  .105ينظر علم الداللة، أمحد خمتار عمر، ص 
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، كان سياق فقد وردتا مرة واحدة يف املعلقة، وجاءت هذه الوحدات الداللية يف سياقات خمتلفة
دة الداللية ذكر احلرب أكثر ورودا، كما يظهر لنا أنّ الشاعر أكثر من استعمال الوحالفخر و

استعملها قد وقودها، ولقتال فهم عدة احلرب وملا لألبناء من دور يف إذكاء احلروب وا" ابن"
واجلدول اآليت يوضح نسبة تكرار وحدات اموعة الداللية . كثريا يف سياق الفخر بأبناء قومه

  :وسياقاا املختلفة مع مصاحباا اللغوية
  

  املصاحبات اللغوية        السياقات         تكرارها        الوحدات الداللية
  مج  ج  م

  
  أب

  
2  

  
1  

  
3  

والعتاب، الفخر،  التهديد
وذكر ظلم إخوة الغزل 
  ليلى له

نورث،  ،هند، انظرنا، صدق
  .يعاتبين

  
  أم

  
4  
  

    
4  

بعزة الغزل،الفخر اخلمر،
  قومه

الكأس  ،صبنت ،عمرو
 ،تصبحينا، سقب، وجد

  .مقتوين ،احلنني
  

  ابن
  
6  

  
2  

  
8  

احلرب، اللوم و العتاب و 
  الفخر يد،التهد

  

مقارعة، ندق، ،قيل ،قطني 
تزدري األرذلني،  الوشاة ،

خطوب األولني، نورث 
  .سيف، حصون اد متنا،

  نيظامل  الغزل و العتاب  1  1    إخوة
    طعن ،كريهة، ضرب  احلرب  1  1    موايل

  ) ة الدالة على القرابة بالدمالوحدات الداللی( األولىالمجموعة الداللیة  :14الجدول
  

تكررت وحدات اموعة الداللية الدالة على القرابة بالدم سبع عشرة مرة، وذلك نظرا ملا      
أواصر الدفاع للذود عن األهل والقبيلة، وقد شكلت الوحدة  ةللقرابة من أثر كبري يف تقوي

نظرا ملا لألبناء من دور كبري يف  نصف وحدات اموعة الداللية تقريبا، وذلك) ابن(الداللية 
     .بسط نفوذ القبيلة على بقية القبائل األخرى

  :الثانيةاموعة الداللية  -ب
على الوحدات الداللية  حتتوي، وليت تشري إىل اموعات القرابيةا الداللية تضم الوحداتو     
  "بطن، حي ،، آلبنو، معشر، قبيلة: "اآلتية
، أو اجلد الواحد القريب أو الذين ينتمون إىل األب )1(أهل بيت الرجل  يشري اللفظ إىل :بنو 

  )2(.البعيد 
  ـــــــــــــــ

  .72املائدة  }كُم اَهللا  ربي و رب اقَالَ الْمِسيح يا بنِي إِسرائيلَ اعبدوو{ :تعاىلمنه قوله و )1(
  .258، ص 2اته ومناهجه، جكرمي زكي حسام الدين، التحليل الداليل إجراء )2(
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حيث وردت يف املعلقة مخس  مبعىن أهل يف سياقات خمتلفة ،" بنو"جاءت الوحدة الداللية      
حيث يقول يف " جشم، بكر، الطماح"ما اقترنت بأمساء األعالم مثل  نالحظ أا كثريامرات و

  : )1(هذا الشأن
  اونزحالْو ةَهولَبه الس قدن          رٍكْب نِب مِشي جنِب نم أسٍربِ

  اينقيا الْنـوا مفُـرِعت مألَ          مــكُيإلَ رٍكْي بنِيا ب مكُيإلَ

  ينادا وبسح مٍسمبي نطْلَخ         رٍكْب نِب مِشي جنِب نم نائعظَ

  اونمتدجو فيكَا فَيمعدا          ونع ـاحِـمي الطَّنِب غْلبا أَلَأَ                
يظهر ذلك من أهل الرجل، و" يف األبيات السابقة مبعىن" بنو"جاءت الوحدة الداللية      

خاص هو سيادة أهل جشم بن ، كما متيزت مبلمح داليل الوحدة الداللية ألمساء األعالممصاحبة 
الدالة على الرئاسة " رأس"اللية للمفردة بة الوحدة الدذلك من مصاحيظـهربكر ، و

  :)2(مبعىن أبناء و ذلك يف قوله" بنو" كما وردت الوحدة الداللية.امللكو
كُونا األينِمإذا الْ نيقَتيان          اَأل انَكَويرِسين ببِو أَناين  

ومه، كما متيزت مبلمح داليل يف سياق فخره ببطولة ق" اءأبن"فقد استعملها الشاعر هنا مبعىن      
حيث " اإلخوة"حيث صارت حتمل مدلول  "أبينا " ذلك عندما أضافها إىل كلمة خاص و

هي األخوة كما إىل داللة متعلقة بقرابة أخرى و انتقلت الوحدة الداللية من داللة األهل أو االبن
  .ذكرنا آنفا

لشاعر وظفها ونسبها أحيانا لقومه نالحظ أن ا" بين"الل تتبعنا للوحدة الداللية ن خم     
  .يتوعدهماطبهم وأحايني أخرى ألعدائه حيث خيو

قال ذو األصبع  .ماعة متخالطني كانوا أو غري ذلكاملعشر اجلومعشر الرجل أهله و: معشر
  :العدواين

  وينيدكا فَرم طُكُرموا أَعمفأج          هِائِعلى م دبز رشعأنتم مو
  )3(.النساءالرهط معناهم اجلمع ال واحد هلم من لفظهم للرجال دون والنفر والقوم و واملعشر

  :)4(يقوليف سياق الفخر حيث  "معشر"استعمل الشاعر الوحدة الداللية      
وسيد معقَ رٍشد ـتوجبِ          وهالْ اجِتلْمك يحي الْممحرِجاين  
كْترا الْنخلَي اعةًفَك لَعيه         لَّــقمـأع ةًدنتهفُا صاـون  

    مـوا سيدهم رئيسا عليهنالحظ أن الشاعر استعمل الوحدة الداللية مبعىن القوم الذين توج ،    
  ـــــــــــ

  .90، 87، 84 ،78صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )1(
  .83املصدر نفسه، ص )2(
  ).عشر( 220 / 13لسان العرب ،بن منظورا )3(
  .72 -71صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )4(
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كلمات مصاحبة الوحدة الداللية ل يظهر ذلك منلية خاصة كالطاعة، وكما متيزت مبالمح دال
م من قبل أقوام كما محلت معاين القوم املقهورين رغم قو، "، تاجتوجوه"تدل على امللك مثل 

ت الذي وردت فيه اين البيت الذي يلي مباشرة البيمع يظهر ذلك منمنهم بطشا وقوة، و أشد
  .الوحدة الداللية

وحدة قرابية كبرية تتكون من أفراد ينتمون إىل أصل مشترك يصدرون يف سلوكهم عن : لةـقبي
كل فلقة أو  هي، اللفظ مشتق من قبائل الرأس وباالنتماء إىل هذا األصل املشتركشعور قوي 

ا نلمح داللة ،كمشتقاق اللغوي للفظ داللة التجمعذا االنلمح يف هقطعة قوبلت بأخرى، و
  )1(.هم على بعض إما بالذات أو املودةهي التقابل فكأن أفرادها يقبل بعضأخرى يف االشتقاق و

وبطولتهم حيث مجعا يف سياق فخره بشجاعة قومه " قبيلة"الوحدة الداللية  استعمل الشاعر     
ت الوحدة الداللية مبلمح داليل عام هو انتماء مجاعة من قد متيزو ،خص قبائل أعدائه من معد

  :)2(إىل جد واحد حيث يقول مشترك أيالناس إىل أصل 
قَود علبائلُالقَ م من معإذا قُ          دبأَبِ بطَبحهنِا باين  

ة التجمع من ميكننا أن نلمس داللو ،تتمثل يف التجمع والتقابل كما متيزت مبالمح داللية خاصة
تنتمي إىل أصل  املعىن الصريف للكلمة فقد جاءت مجعا لكلمة قبيلة للداللة على كثرة القبائل اليت

  ".علم"ائل اليت تعلم ببطش أهل الشاعر وذلك القتراا بالفعل ، كما محلت معىن القبواحد
 ،عن طريق اازذلك يا حدث يف هذه الوحدة الداللية وميكننا أن نلحظ أيضا تغريا دالل     

إىل  هو القبائل مجاعة من الناس و تنتميمن قبائل الرأس إىل مفهوم آخر و حيث انتقل املدلول
  .أصل واحد وهلا شعور مشترك

  )3(.آل اإلسكاف: عمل إال فيما شرف غالبا فال يقالال يستأولياؤه، وأهل الرجل وأتباعه و: آل

حديثه عن واحدة يف املعلقة يف سياق فخره ورة م" آل"استعمل الشاعر الوحدة الداللية      
  :)4(بطوالت قومه حيث يقول

تنى الْادمصعبان ورٍٍكْآل ب          ووا يا لَنادِكنةَد معيناأج  
يزت مبالمح كما مت أتباعه،مبلمح داليل عام هو أهل الرجل و "آل"متيزت الوحدة الداللية      

اليت تشري إىل أهل اإلنسان ال الداللية أن هذه الوحدة  فعة حيثالرداللية خاصة كالشرف و
الذين هم قوم " بكر"دة جاءت مقترنة باملفر كما )5(.تستعمل إال ملن شرف يف احلياة الدنيا

  ـــــــــــــ     .أعدائه
  .259 – 258، ص 2كرمي  زكي حسام الدين، التحليل الداليل إجراءاته ومناهجه، ج  )1(
  .88صن كلثوم، الديوان، عمرو ب )2(
  .)آل( 221 – 220 / 3الفريوز آبادي، القاموس احمليط )3(
  .91عمرو بن كلثوم، الديوان، ص )4(
حيث أضافها إىل فرعون يف . يف آيات كثرية مع املؤمنني ومع الكافرين أيضا) آل (  املفردة نلحظ أن القرآن الكرمي استعمل )5(

  .41القمر " نَ النذُروفرع اَء آلَولَقَد ج" :قوله تعاىل
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: رأة للزوج بطنها إذا أكثرت الولد، و بطنه وظهرهنثرت املألقت الدجاجة ذا بطنها، و :بطن
هم يف بطن و نزلوا بطن الوادي،و... ومن ااز ... ضرما منه وقد بطن فالن إذا ابتل بطنه 

  )1(.العربأكرم بطون  بطنه منو مكة،
حديثه عن احلرب حيث مجعا يف سياق فخره و "بطن"الداللية شاعر الوحدة مل الاستع     

  :)2(ولـيق
داميةً اخليلَ نقود ِكإىل اَأل          االهداءِِع ِةًقَالح طُباون  

كما أخذت داللة القوم . متيزت الوحدة الداللية هنا بداللة اجلزء من القبيلة أو الفرع     
" الحقة"صاحبة الوحدة الداللية للمفردة يظهر ذلك من مو ،ناء املعركةاهلاربني من أعدائهم أث

  .املطاردةالدالة على 
اليت جاءت مجعا اهلدف منه هو التذكري أن " بطون"ستعمال الشاعر للوحدة الداللية إن ا     
تها فداللة الكثرة اليت محل كثروا،إن ، فهم يالحقون األعداء خبيوهلم وال يعرفون التراجعه قوم

  .األعداءالوحدة الداللية تظهر من مجعها باإلضافة إىل اقتراا بكلمة 
مررت حبي و... أي ال أحد و ما بالدار حي  حي يل ينفعينو ال هو حي من األحياء،: ... حي 

أي " ال يعرف احلي من اللي: "النسبة إليه حيوي يقالض امليت واحلي نقيو)3(.العربمن أحياء 
  )4(.، البطن من بطون العربلقومحملة ا أنه أمحق،

عة املشتركة يف أصل مبعىن اجلما" حي"عمرو بن كلثوم الوحدة الداللية استعمل الشاعر      
الداللية، كما ميكننا أن نستبدهلا بكلمة كما يدل عليه املعىن املعجمي للوحدة " بطن"واحد مبعىن 

ملَت مبعىن استعر واحلرب، وسياق الفخوقد استعملت الوحدة الداللية ثالث مرات يف  ،)5("قوم"
فقد مسي اجلزء من القبيلة  ،احلركةيزت مبلمح داليل خاص هو احلياة ومتاجلماعة أو البطن، و

  :)6(يف هذا الشأنيقول  .ألن احلياة تدب فيه احي" بطن"

  اــينلي نـم ةَادتا قَنبذَّشو          انم حيالْ البك تهر دقو
  اينلي نم نعمن فاضِاألح عنِ         خرت يحالْ مادن إذا عحنو

إذا ما عي باألسناف حـي         من املُ لِاهلوشبأنْ ه ـكياون  
ترا بارِانزين ح لُّكُوقَ         ــيد اتذُـخوا مافَـخترِا قَناين  

  ــــــــــــ   
  ).بطن( 41ص الزخمشري، أساس البالغة، )1(
  .84صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )2(
  ).حيي(152الزخمشري، أساس البالغة، ص  )3(
  .165األعالم، ص يف اللغة و كرم البستاين وآخرون، املنجد )4(
  .إذا ما عي باألسناف حي        من اهلول املشبه أن يكونا :يقول الزوزين يف شرحه للبيت )5(

كما . 95ينظر الزوزين، شرح املعلقات السبع، ص . إذا عجز قوم من التقدم خمافة هول منتظر متوقع يشبه أن يكون و ميكن
شرح  الزوزين،ينظر  -ترانا بارزين وكل حي         قد اختذوا خمافتنا قرينا  : يف البيت اآليت" قبيلة "يشرح كلمة حي مبعىن 

  .100املعلقات السبع، ص 
  .87، 76، 75، 72صرو بن كلثوم، الديوان، عم )6(
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ففي البيت األول اقترنت . قد اقترنت بكلمات خمتلفة" حي" نالحظ أن الوحدة الداللية     
    الدالة على احليوان، ويف البيت الثاين اقترنت بالعماد الدالة على خيام احلـي" كالب"بكلمة 

دالة على الشجاعة واإلقدام، ويف البيت الرابع ال" األسناف"ويف البيت الثالث اقترنت بكلمة 
بكلمات يف األبيات " حي"الدالة على الكل، كما اتصلت الوحدة الداللية " كل"اقترنت بكلمة 

   "، خمافةاهلول ،شذّب"ل على احلرب مثل تد
 من خالل استعراضنا لوحدات اموعة الداللية الثانية اخلاصة باموعات القرابية نالحظ     

. هو داللتها على اجلماعة القرابيةد متيزت مبلمح داليل عام مشترك وأن هذه الوحدات الداللية ق
، وحدة داللية مبالمح داللية خاصة ، كما متيزت كلقرابة دموية بني أفرادهاك صلة وحيث هنا

ت بداللة متيز" معشر"والوحدة الداللية  ،متيزت بداللة األبناء أو األهل" بنو"فالوحدة الداللية 
 ،متيزت بداللة التجمع و التقابل" قبائل " الوحدة الداللية و ،ل و القوم و العشرة و املعاشرةاأله

داللة متيزت ب" حي"الوحدة الداللية ، والقبيلةاجلزء من داللة متيزت ب "بطن"الوحدة الدالليةو
كالب، "ت مثل بكلمات دالة على احلركة أو الصواحلركة حيث ارتبطت أو اقترنت احلياة و

  .الشرفالرفعة ومتيزت بداللة " آل"، والوحدة الداللية "خرت، األسناف 
أما من حيث العالقات داخل اموعة الداللية فنالحظ عالقة اجلزء من الكل بني الوحدة      

وعالقة الترادف بني " بنو، بطن، معشر"وبقية الوحدات الداللية األخرى " قبيلة"الداللية 
واجلدول اآليت يبني نسبة شيوع الوحدات الداللية مع ". حي"و " بطن"ليتني الدال الوحدتني

  :السياقات اليت وردت فيها و مصاحباا اللغوية
  

  املصاحبات اللغوية         السياقات           تكرارها     الداللية الوحدات
  مج  ج  م

الفخر  ،احلرب  5    5  بنو
  ديد األعداءو

ندق ، أبينا ح،، الطمابكر،جسم 
  أبلغ، )وا مبعىن تنح( إليكم  ،

  توجوه ،سيد   الفخر  1    1  معشر
  علم ،معد   الفخر  1  1    ائلقب

  بكر  الفخر  1    1  آل
الفخر و حديثه عن   1  1    نوبط

غارات قومه على 
  األعداء

  الحقة

 ،األسناف ،،خرتعماد  ،كالب   احلرب و الفخر  4    4  حي
    بارزين

  )الوحدات الداللیة الدالة على الجماعات القرابیة(نیةالداللیة الثاالمجموعة :15الجدول
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وحدات اموعة الداللية الدالة على اجلماعات القرابية ثالث عشرة مرة، وجاءت  تتكرر     
يف سياق الفخر واحلرب،ألن الشاعر كان يتحدث عن مآثر قومه وشدة بطشه باألعداء، لذلك 

    ).ندق(وكلمات تدل على البطش ) جشم، بكر، الطماح(م فقد اقترنت بأمساء األعال
  :الثالثةاموعة الداللية  -ج

املصاهرة والنسب  بالقرابة غري املباشرة عن طريق تضم وحدتني دالليتني فقط متعلقتنيو     
  ). ائن، ظعبعولة(: مهاو

ته  يسقى أو ما سقزرع الوكل خنل وشجر و ،عة متطر يف السنة مرةتفاألرض املر: البعل :بعولة
وصنم كان  ،الذكر من النخلو ،على النخل اإلتاوةما أعطي من قد استبعل املكان وو. السماء

والزوج ج بعال وبعولة  ،مالك الثقلمن امللوك ورب الشيء وملك لقوم إلياس عليه السالم، و
  )1(.عولة صار بعالل كسمع ببع، واألنثى بعل وبعلة وأو بعول

  :)2(قولهمجعا مبعىن األزواج يف " بعولة"شاعر الوحدة الداللية استعمل ال     
  اينـملَعم ائبتا كَوإذا القَا          دهع نهِتولَععلى ب نَذْخأَ
قُيتجِ نيادنا ولْقُيلَ نستم           بولَعتـا إذا لَنـم تمنوعان  

     م الذين مينعون ج سمت بداللة األزواكما اتعداء من الوصول إىل األاألوفياء لزوجا
الدالة على العزم وتأكيد ) عهد(احبة الوحدة الداللية لكلمة مص منهر ذلك يظنسائهم، و

 يستسلموا لألعداء أثناء عهدا بأن ال نعلى أزواجه ن، ألن نساء أهل الشاعر قد أخذالوفاء
 .وكذلك الشأن يف البيت الثاين ،اللقاء

اليت استعملها " بعولة "دارستنا للوحدة الداللية ضنا وميكن أن نلحظ من خالل استعرا     
احلروب أا محلت معىن الرفعة واالستعالء و  شجاعتهم يفشاعر يف سياق الفخر بنساء قومه وال

، فاألزواج مسؤولون السلم اعتماد النساء عليهم يف احلرب و يظهر ذلك من خاللالقوامة، و
أَتدعونَ {:البعل يف اللغة ما عال و ارتفع ومنه قيل للسيد بعل قال تعاىلفأصل . (جامعن زو

نيقالالْخ نسونَ أَحذَرتلًا وعيف " ب، ع، ل"ادة ما يؤكد ذلك مراجعة املو ).37ات الصافّ( }ب
أمساء اآلهلة  تداول على أنه من، فاللفظ ماالرتفاعاللغات السامية، حيث يتأكد معىن العلو و

حيث  العايل السماءو" اإلله"على االتصال بني بعل الداللة على األرض املروية مباء املطر دليل و
بني  اتعارض ال جندو، )3()و صاحب الشيء ينعكسان يف أشكال أخرى ترتبط بالزوج و السيد

 "رب"و ـوه اإلله ا جند لفظا آخر يدل علىـ، ألنناالستعمال األقل شأنا، و"إله"املعىن املقدس 
  

  ـــــــــــ
  ).بعل( 225 / 3الفريوز آبادي، القاموس احمليط )1(
  .87-86صبن كلثوم، الديوان،  عمرو )2(
  .299فايز الداية، علم الداللة العريب، ص )3(
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ا يا صاحبيِ السجنِ أَم {:يوسفقال تعاىل يف سورة  مالكه،كما يدل على صاحب الشيء و
جند رب  ، لذاالرب يف هذه اآلية هو السيدفمعىن ). 4يوسف (} ه خمراما فَيسقي ربأَحدكُ

  .أرباب العمل يف تعابرينا احلديثةاألسرة و
هو شد اهلودج بالظعان والظعائن وهي اجلمال عليها اهلوادج، واألظعان ومرت الظعن و: ةنيظع

هي ظعينة فالن : ومن ااز ...ظعاا ظعنت املرأة مركبها إذا شدت و... كاحلزام للرجل 
  )1(. هؤالء ظعائنهمرأته وال

واحدة وردت مفردا ثالث مرات يف املعلقة مرة " ظعينة "استعمل الشاعر الوحدة الداللية      
حبيبته  ففي سياق الغزل خياطب. الفخروجاءت يف سياق الغزل واحلرب و مرتني مجعا،و
  :)2(الـقائ

قي قَفبفَل التقِر ا ظَيعاين          نخبرك اليقني وترِبِخاين  
حيث يطلب من  الغزل،فقد استعمل الوحدة الداللية مبعىن الزوجة أو احلبيبة يف سياق      

 يظهر سياق الغزل منو ،ه مبا لقيتحبيبته أن تقف مطيتها ليخربها مبا قاسى بعدها كما خترب
  .الدالة على البعد" قالتفر"لمة مصاحبة الوحدة الداللية لك

معىن " ظعائن"ومه، حيث محلت الوحدة الداللية استعملها مجعا يف سياق افتخاره بنساء قو
           :)3(قولهيف النساء بصفة عامة 

ظعائن من نِبي جمِش نِب رٍكْب          طْلَخـبِ نميمٍس حسبا وداين  
  :)4(حديثه عن النساء حيث يقولسياق احلرب و ا استعملها مجعا يفكم

  اينلقُالْكَ دواعالس هنى مرت          بٍرض لُثْم ائنالظع عنا ممو
ابة عن طريق املصاهرة أو من خالل استعراضنا لوحديت اموعة الداللية الثالثة اخلاصة بالقر     

ر على معلقته ألفاظا كثرية تدل على ذلك بل اقتص، نالحظ أن الشاعر مل يستعمل يف القانون
مرتني و الوحدة " بعولة"حيث وردت الوحدة الداللية " بعولة، ظعينة"وحدتني دالليتني فقط مها 

وردتا يف سياق الغزل واحلرب  الدالليتني ، كما نلحظ أن الوحدتنيثالث مرات" عينةظ"الداللية 
  ."، منعميسم، حسب، دين، التفرق، ضرب" املصاحبات اللغويةيظهر ذلك من والفخر و

 هو داللتهما على العالقة املوجودة بنيالدالليتان يف ملمح داليل عام و اشتركت الوحدتان     
  فالوحدة الداللية  ،داللية خاصةيف حني متيزت كل وحدة داللية مبالمح  باملصاهرة،املرأة الرجل و

  ـــــــــــ
   ).ظعن( 427صالزخمشري، أساس البالغة،  )1(
  .66صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )2(
  .87ص املصدر نفسه، )3(
  .88صاملصدر نفسه،  )4(
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لية أما الوحدة الدال القوامة،اهليمنة واالستعالء والسيادة وداللة الذكورة ومتيزت ب" بعولة"
  .احلبيبةأو  فقد دلت على النساء أو الزوجات" ظعائن"

اال  من حيث انتقلت الداللة )بعل( نلحظ تطورا دالليا يف كلمة من وجهة نظر تارخيية     
كذلك بالنسبة السيد، مث إىل معىن الزوج، و معىن ، من معىن اإلله إىلاحلسي إىل املعىن ارد

، ففي البداية كانت تطلق على اهلودج مث أصبحت مدلوهلاانتقل حيث " ظعينة "للوحدة الداللية 
، أي هؤالء ظعائنه: ن هنا جاء  قوهلم م، وملرأة املوجودة داخل اهلودجتطلق على الزوجة أو ا

. ،كما نالحظ عالقة التقابل بني الوحدتني الدالليتنيوذلك عن طريق ااورة املكانية )1(نساؤه
  :اجلدول اآليت يبني نسبة ورود كل وحدة داللية على حدةو
  

  املصاحبات اللغوية      تالسياقا          تكرارها         الدالليةات الوحد
  مج  جاسم   ماسم 

  عهد، القوا، كتائب، جياد   الفخر    2  2    بعولة
حسب، دين، التفرق،ميسم،  احلرب ،الغزل  3  2  1  ظعينة

    ضرب ،جشمبين 
  )الوحدات الداللیة الدالة القرابة بالمصاھرة(المجموعة الداللیة الثالثة :16الجدول

  
  .اللية على كلمتني فقط تشكالن ثنائية عكسيةاقتصرت وحدات اموعة الد

ر اال الداليل العام الثاين يف إطا الفرعي األولمن خالل استعراضنا لوحدات اال الداليل      
دات اخنفاض وحوحدات اموعة الداللية األوىل، و نالحظ ارتفاع، النسباخلاص بالقرابة و و

  :عات اال الداليل الفرعي األولآليت يبني نسبة شيوع جممواجلدول او. اموعة الداللية الثالثة
  

  السياقات  تكرارها            الداللية اموعات
  مج       جاسم   م اسم

  كلمات تدل على القرابة
  املباشرة

 الغزل، ،الفخر العتاب،التهديد و  17         5   12
  احلرب

  اجلماعاتكلمات تدل على 
  القرابية

  راألعداء، الفخديد  احلرب،    12  2  10

كلمات تدل على القرابة 
  طريق املصاهرة عن

  احلرب الفخر، الغزل،   5  4  1
  

    )المجموعات الداللیة الدالة على القرابة( المجال الداللي الفرعي األول  :17الجدول
لكلمات ، مع مالحظة كثرة اتكررت وحدات هذا اال الداليل الفرعي أربعا وثالثني مرة     

  ـــــــــــــــ  . الدالة على القرابة بالدم بسبع عشرة مرة
  .171ص م، 1994 ،2دار املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط، زبري دراقي، حماضرات يف فقه اللغة )1(
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  :الثايناال الداليل الفرعي  -2
ويشمل  ،ري القرابيةالدالة على انتماء اإلنسان للجماعات غ الداللية يضم الوحداتو      

  :جمموعتني دالليتني
تشمل و ة على اجلماعات من الناس،تضم الوحدات الداللية الدالو: اموعة الداللية األوىل - أ

  ."قطني ،كتائب ،قوم ،ناس" :الوحدات الداللية اآلتية
ت من اجلماعاود جتوكيد والدالة على  الداللية تضم الوحداتو :اموعة الداللية الثانية - ب

    ."أمجعني ا،طر ا،عيمج" :تشمل الوحدات الداللية اآلتيةو الناس
  :األوىلاموعة الداللية / أ

  ."قطني ،كتائب،قوم ،ناس" إىل اجلماعات من الناس تشري وحداا الداللية     
أنه مسع عن األعراب أم  ذكر أبو زيدو ،أناس و أناسيوالناس معروفون يقال ناس و :ناس

الواحد، إنسي : اإلنسو )1(.الناسذلك أناس من : اك أناس من األناس قال الشاعرذ: نيقولو
2(حليفكابن إنسك أي أليفك وإنسك و كاملالالبشر أو غري اجلن و: وأنسي ج أناس وأناسي (

  )3(.بين آدم واحده إنسان من غري لفظهللجمع من  الناس هو اسم و
قد وردت يف سياقات يف املعلقة ست مرات، و" اسن"استعمل الشاعر الوحدة الداللية      

  : )4(ففي سياق الغزل وردت مرة واحدة يف قوله خمتلفةداللية 
ونحرلَثْا م ضِءو البرِد بِى          فَاوـإتأُ امٍمناسا منِجِداين  

الذين ال تربطهم  بشربداللة اجلماعة من بين ال" أناس" مجعا " ناس"جاءت الوحدة الداللية      
بكلمة " أناس"الداللية  ، كما اقترنت  الوحدةلكن تربطهم عالقة التجمععالقة النسب، و

ح وضعية لتوض لنا حال اجلماعة وزمنها الليلي، واليت جاءت وصفا للجماعة ليبني "مدجنني"
   .و قد بان هلم ضوء القمر املكتمل املستويفاجلماعة املتجمعة ليال 

قد و. مراتاحلرب مخس يف سياق الفخر و" اسأن"داللية مل الشاعر الوحدة الكما استع     
  :)5(قولهففي  :فيهمحلت معاين خمتلفة و دالالت متعددة حسب السياق الذي وردت 

نعأُ مناسنا ونعف عنهم          ونحلُم عنهم ما حلُماون  
نعم عشائرنا بنوالنا : "ئر أو األهل من القبيلة يقولمحلت الوحدة الداللية معىن العشا  

  كما محلت ). 6(مؤمونعف عن أمواهلم وحنمل عنهم ما محلونا من أثقال حقوقهم و" وسبينا
  ـــــــــــ   

  .265ص م،1991هـ، 1411، 1حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، ط ،ابن دريد، االشتقاق )1(
  .19، صاملنجد يف اللغة و األعالماين وآخرون، كرم البست )2(
  .1184ص  ،القاموس اجلديد علي بن هادية، ، اجليالين بن احلاج حيىي، بلحسن البليش،  )3(
  .69صبن كلثوم، الديوان،  عمرو )4(
  .73صاملصدر نفسه،  )5(
 .94شرح املعلقات السبع ، ص الزوزين، )6(
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ل بكلمة تد" أناس" ن اقتران الكلمة احملورية يظهر ذلك مباخلري، والقرابية اازية  معىن اجلماعة
وكلمة تدل على اإلبقاء عليه، وعدم األخذ من أموال الغري وهي كلمة " منع"على العطاء مثل 

"نعف".  
حيث  احلرب،مبعىن اجلماعة املعادية وقت " الناس"استعمل الشاعر الوحدة الداللية  كذلك     

  :)1(ولـيق
طَناعن ما تراخى الناس عان          ونرِضب بالسإذا غُ يوفشاين  

اقترنت بكلمات ال ميكن أن  فقد اتسمت الوحدة الداللية يف البيت األخري بداللة األعداء حني
فالتراخي أثناء " تراخى"، فالطعن ال يكون إال لعدو و"نطاعن"ن إال موقعا للعداوة مثل تكو

  .اعة أخرىيكون إال للجماعة  املصارعة مع مج احلروب ال
يف سياق فخره بتحدي قومه وعشريته " الناس"استعمل الشاعر الوحدة الداللية كما      

    :)2(يقولتغلبهم يف حروم على مجيع الناس حيث و
يدحهِلِّكُ اسِا النم جمايع          قَمارةًع هِينِبم عن نِباين  

اء عادية أيضا مثلها مثل ما جبداللة اجلماعة امليف هذا البيت " الناس"ة يزت الوحدة الدالليفقد مت
حدي ال فالت ،"اديح"اقتران الوحدة الداللية لكلمة  يظهر ذلك منيف البيت الذي ذكرناه آنفا، و
عة ستثن يف حتديه للناس مجااملعادي، مع مالحظة أن الشاعر مل ييكون إال للشيء املنافس و

كدتا معىن التحدي اللتني أ" مجيعا ،كلهم"اقتران الوحدة الداللية بكلميت يظهر ذلك من معينة، و
ر الذي أراد أن يبني تفوق قومه وقدرم على كثريا يف تعبري الشاع ابالغتجلميع الناس، و

ا عن ذبو ،بضرم بالسيوف محاية للحرميني عن أبنائهم بفهم يقارعون األعداء ذا ،املواجهة
  )3(.احلوزة
يف سياق الفخر وذكر احلرب اليت خيوضها " الناس"استعمل الشاعر الوحدة الداللية كما      
حيمون الناس محاية  ، فحني يستلون سيوفهم يف احلرب يظهر الناس مجيعا أبناء هلم، أي أمقومه

  :)5(حيث يقول)4(.الوالد لولده
  اعينما أجرطُ ا الناسندلَو          التلَّسم يوفالسو كَأَنا

  .البشرهنا يف هذا البيت بداللة اجلماعة من " الناس"الوحدة الداللية  فقد متيزت
  يظهر ذلك من اقتران الوحدة داللية خاصة مثل داللة األبناء واألهل، وكما متيزت مبالمح      

  دى قوة قوم الشاعر ومحايتهم جلميع، لذا نستشف من الوحدة الداللية م"ولد"الداللية بالفعل 
  ــــــــــــ

  .74صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )1(
  .74املصدر نفسه، ص )2(
  .95الزوزين، شرح املعلقات السبع، ص  )3(
  .100املصدر نفسه، ص  )4(
 .88ص املصدر نفسه، )5(
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عون أيضا عن الناس ا يدافإمنالناس من الظلم والظاملني، فهم ال يدافعون عن أهلهم فقط، و
  .اآلخرين

ذلك القتران مبعىن الناس املستعبدين واملقهورين و" الناس"الوحدة الداللية  كذلك وردت     
  :)1(قولهذلك يف مبعىن قهر و" سام"كلمة الوحدة الداللية ب

ا الْإذا ملْمك سام الناس خأَا          فًسبينْا أَن نـقلَّذُّـال ر فاين  
ي ذلك قوله يقووالنساء، قيل هو للرجال خاصة دون اجلماعة من الرجال والنساء و: قــوم

  )2(.عشريتهوقوم كل رجل شيعته و )11احلجرات (}ال يسخر قَوم من قَومٍ{:تعاىل

يظهر ذلك ، ويف سياق احلرب املعلقة،أربع مرات يف " قوم"مل الشاعر الوحدة الداللية استع    
  ." شقا نشق، اللقاء،" القتال قتراا بكلمات تدل على احلرب وا من

الرجال دون النساء أثناء احلرب بداللة اجلماعة من " قوم " فقد متيزت الوحدة الداللية      
  :)3(قولهذلك يف و

متى نلْقُن مٍإىل قو رحا          انكُيا  قاِءوا يف اللِّونطَلَهحاين  
نكرة غري معرفة ليبني لنا أن أي قوم من األقوام " قوم"الوحدة الداللية ستعمل الشاعر لقد ا     

 موبطشه الشاعر،إذا لقوهم يكونون كالطحني الذي تطحنه الرحى للداللة على قوة أهل 
  .اآلخرينباألقوام 

  :)4(معرفة يف قوله ستعملهاكما ا
  اينلتختفَ قابا الريهلخنو          نشق ا رؤوس الْقَومِ شقا

يظهر ذلك من بداللة القوم املهزومني واملقتولني يف احلرب، و" قوم"متيزت الوحدة الداللية      
اقتران كلمة رؤوس اليت تشوف أثناء اشتداد املعركة احلربيةبالسي ق.  

  :)5(مجعا خماطبا أعداءه وظّفهاو     
  ايننِِو دنا قَأَا ونعضعضت           انأ امواألقْ مِلَعيال أال 

اليت جاءت يف سياق الفخر و الرد على األعداء معىن " األقوام"فقد محلت الوحدة الداللية 
يعرفون أهل الشاعر بأم ال  األعداء الذيناألعداء ألن خطاب الشاعر كان موجها لألقوام 

  .يخذَلونيترددون وال 
  :)6(عىن اجلماعة من الناس أثناء رجوعهم من القتال و يظهر ذلك يف قولهكما استعملها مب

إذا وضعع نِت طالِِاألب يوا          ملَأَر يتالقَه لُودمِِا جا وونج  
  ــــــــــــ  
  .90ص املصدر السابق، )1(
  .)قوم( 361 / 7ابن منظور، لسان العرب )2(
  72صن، عمرو بن كلثوم، الديوا )3(
  .74صاملصدر نفسه،  )4(
  .78ص  املصدر نفسه، )5(
  .85ص املصدر نفسه، )6(
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السقاء، كتب وجهيها، والكتبة بالضم اخلرزة اليت ضم السري كال  السيدة،ابن  :كتب :كتائب  
أكتبت  :يقولمسعت أعرابيا  :األعرايبابن  كتيب،القربة يكتبه كتبا خرزه بسريين فهو و املزادة و

قيل هي و الكتيبة ما مجع فلم ينشر و... جلفائه وغلظه يستوفلم يستكتب أي مل  لسقاء،افم 
ل إذا غارت من املئة قيل الكتيبة مجاعة اخلية من اخليل أي يف حيز على حدة، واجلماعة املستحيز

كتب اخليل هيأها و ،إىل األلف والكتيبة اجليش، القطعة العظيمة من اجليش، واجلمع الكتائب
  )1(.بت اخليل أي جتمعتتكتة كتيبة  وكتيب
مجعا  لتنيقد وردت يف كلتا احلا، و يف املعلقةمرتني" كتيبة "استعمل الشاعر الوحدة الداللية      

 يظهر ذلك منو، فهي الثلة املقاتلة اجليش أثناء القتالمبعىن اجلماعة من جاءت يف سياق احلرب و
  :)2(يقول حيث" يرمتني يطّعن،"  القتلمصاحبتها لكلمات تدل على احلرب و

  اينمترـيو نعطَّي تائبكَ          مكُنـما ونوا مفُتعرِ ـَّاأملَ
  اينملَعم ا كتائبوإذا القَ          عهدا نهِتعولَى بلَع نَذْخأَ

 لت من جمال داليليث انتقح" كتيبة"را دالليا حدث للوحدة الداللية ميكننا أن نلحظ تطو     
  .املقاتلةمن كتابة فم السقاء إىل اجلماعة إىل آخر 

القطني و... ن فهو قاطن توطّطن باملكان يقطن قطونا أقام به وقطن القطون اإلقامة ق: قطني
: يف التهذيباخلدم واألتباع و احلشم و: القطنيأهل الدار و: ه والقطنيمماليكتباع امللك  و

، اليكه وخدمهمموالقطني تبع الرجل و... املماليك والقطني اإلماء  احلشم األحرار والقطني
  )3(.حشمه الرجل خدمه ونيقط: دريد قال ابن: القطانمجعها و

يف املعلقة مرة واحدة يف سياق الرد على عمرو بن هند " قطني " وردت الوحدة الداللية      
  : )4(حيث يقول

  اينطيها قَف مكُيلقل كونُـن          دنه نو برعم يئةشم أيبِ
مبلمح داليل عام هو اجلماعة من الناس اليت تقوم باخلدمة " قطني"فقد متيزت الوحدة الداللية 

كيف تشاء يا عمرو : املعىناخلدم و: خدمة امللك ، فالقطني  كما متيزت مبلمح داليل خاص هو.
 )5(.وك فلم يظهر منا ضعف يطمعكم فينامللبن هند أن نكون خدما ملن و ليتموهم أمرنا من ا

  .امللكالدالة على " قيل"ران الوحدة الداللية بكلمة اقت ر منلداليل أكثيظهر املعىن او
من خالل دراستنا لوحدات اموعة الداللية األوىل يف اال الداليل الفرعي الثاين اخلاص       

  سواء كانت مفردا أو " ناس"ظ أن الوحدة الداللية بانتماء اإلنسان للجماعات غري القرابية، نالح
  ـــــــــ

  .)كتب( 25 -24 / 12ابن منظور، لسان العرب )1(
    .86-84صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )2(
  .)قطن( 321 /11ابن منظور، لسان العرب )3(
  .785ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
  .132ائها ، صات العشر و أخبار شعرشرح املعلقالشنقيطي،  )5(
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  اليت وردت أربع مرات، مث" قوم"مجعا قد وردت ست مرات يف املعلقة، مث تلتها الوحدة الداللية 
كذلك و ،اليت سجلت نسبة شيوع قليلة حيث وردت مرتني فقط "كتائب"الوحدة الداللية 

  .اليت وردت مرة واحدة" قطني"الشأن بالنسبة للوحدة الداللية 
هو ضافة إىل امللمح الداليل العام وفباإل خاصة،ة داللية مبالمح داللية متيزت كل وحد     
" ناس" ة الداللية فالوحد. فقد متيزت كل وحدة داللية مبالمح داللية خاصة الناس،ماعة من اجل
متيزت بداللة اجلماعة " قوم " الوحدة الداللية ت بداللة اجلماعة أثناء القتال والسلم أيضا ، ومتيز

  .ام امللك دبداللة خ متيزت"قطني"ل دون النساء، والوحدة الداللية الق على الرجاليت تط
انتقل مدلوهلا فقد " كتيبة"حدة الداللية الداللية طرأت على الو لقد سجلنا بعض التطورات     

وي للغيظهر هذا التطور اىن اجلماعة املقاتلة أو اجليش، والقربة إىل معمن كتابة السقاء واملزادة و
منه جاء معىن الكتيبة اليت و ،اجلمعالذي حيمل معىن الضم و" كتب"من املعاين املختلفة للفعل  
  .تالتطلق على اجلماعة  أثناء الق

ة الوحدات بقيو" ناس"ميكننا أن نالحظ عالقة العموم واخلصوص بني الوحدة الداللية  كما     
  : يوضح نسبة ورود كل وحدة دالليةاآليت اجلدولو. "، قطنيقوم، كتيبة" الداللية األخرى 

  
  املصاحبات اللغوية      السياقات         تكرارها        ةالوحدات الداللي

  مج  جاسم   ماسم 
  أناس     

  
4   
  

2  
  

6  
  

 ،حديا،عفن،نعم،مدجنني  احلربالفخر،  ،الغزل
، تراخى،سام ،ولدنا

   نطاعن
  قوم      

  
3  
  

1  
  

4  
  

) املعركةمبعىن (اللقاء   احلرب
   ،جلود ،شقن ،رؤوس

  معلمني يرمتني، يطّعن،  احلرب  2  2    كتائب   
  )مبعىن امللك(قيل   الفخر  1    1  قطني    

  
  )الوحدات الداللیة الدالة على الجماعات من الناس(األولىالمجموعة الداللیة :18الجدول

  
س اليت تنتمي إىل اال تكررت وحدات اموعة الداللية الدالة على اجلماعات من النا     

سوم باجلماعات غري القرابية ثالث عشرة مرة، وارتبطت كلها تقريبا والداليل الفرعي الثاين امل
    .جتمع الناس من أجل القتال و النفري العامبسياق احلرب، هذا ما يؤكد 

  : اموعة الداللية الثانية/ ب
 تشمل الوحداتماعات البشرية وجد اجلالدالة على توكيد توا الداللية تضم الوحداتو    

 ."طرا، كل  أمجعني، مجيعا،" :تيةالداللية اآل
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أخذت حقي  :يقالمجيع من ألفاظ التوكيد و التفرق،اجلميع هي مجاعة الناس ضد  :مجيــعا
  )1(.كله، أي مجيعه

كَةُ كُلُّهم فَسجد الْملَائ{ :تعاىلالشمول ج أمجعون قال  اسم يدل يف التوكيد على :أجـمع
  )2(.)73، ص30احلجر(  }أَجمعونَ

تتميز وحدات اموعة الداللية الثانية يف إطار اال الداليل الفرعي الثاين اخلاص بانتماء      
اإلنسان إىل اجلماعات غري القرابية بأا وحدات داللية جاءت بغرض تأكيد االنتماء اجلماعي 

  "مجيعا، أمجعني"د ومن هذه الوحدات جن لإلنسان،
ثالث مرات يف املعلقة يف سياق الفخر " أمجعني"الشاعر الوحدة الداللية فقد استعمل      

عدم ا على أعدائهم، وقد اتسمت بداللة اجلمع والتوكيد وويشن احلرب اليتبشجاعة قومه يف 
  :)3(يقولحيث استثناء أي فرد من أفراد القبيلة 
  اينعمجأَ ةُاعضا قُهتوهلَو          دجن يقَرا شهالُفَث يكونُ

استعمل فقد . هلوا تصل إىل قبيلة قضاعةحيث أن ثفاهلا تشمل شرقي جند، و ،كالرحىفحرم 
كد على مشولية حرم و ليؤو )قضاعة(مع موطن  )جند (ليجمع" أمجعني"الشاعر الوحدة الداللية 

  . يستثنوا واحدا منهمىت أم مل ، حبأعدائهمشدة بطشهم 
ذلك القتران الوحدة الداللة فقد أكد املعىن مرتني و ،كما استعملها ليؤكد املعىن أكثر     

  :)4(الدالة هي األخرى على التأكيد حيث يقول  )اطر(بكلمة 
كأنا والسيوف ملَّسالت          لَودنا النطُ اسا أَرجمعاين  

  :)5(ا أيضا ليؤكد على عدم استثناء أي فرد من أفراد قبيلة كندة يف قولهاستعملهو     
تنى الْادمصعبان آلُو و           رٍكْبلَ ادوا يانكنةَد أجمعاين  

  :)6(قولهمرة واحدة يف املعلقة يف " مجيعا "استعمل الشاعر الوحدة الداللية كما      
وعتابثُلْكُا ووما جمهِبِ          ايعلْنِ منا تاألكْ اثَررماين  

الوحدة الداللية مبعىن التوكيد متيزت هذه يف سياق الفخر أيضا بآبائه وأجداده وفقد استعملها 
  .منهم اتوكيد جمد أجداده دون أن يستثين أحدواجلمع و

  )7(.احلال أي مجيعا و هو دائما منصوب على :راطـ
  

     ــــــــــــ 
  .258ص  القاموس اجلديد،علي بن هادية،  بلحسن البليش، اجليالين بن احلاج حيىي ، )1(
  .16ص ،املرجع نفسه) 2(
  .72صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )3(
  .88صاملصدر نفسه،  )4(
  .91صاملصدر نفسه،  )5(
  .81صاملصدر نفسه،  )6(
  .605ية، القاموس اجلديد، صبلحسن البليش، اجليالين بن احلاج حيىي ، علي بن هاد )7(
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بغرض التوكيد على محاية مجيع الناس كما حيمي الوالد  "طرا "استعمل الشاعر الوحدة الداللية 
                :)1(قولهولده يف 

يوفالسا وكأن لَّالتسم          و اسا الننالَدينعما أَجطُر  
كل لبناين كرمي أو : نس و ذلك إذا أضيف إىل نكرة حنوستعمل الستغراق اجلياسم : لّـكُ

  :تعربهنأت كل الطالب و: فة حنو أفراد اجلنس و ذلك إذا أضيفت إىل معر
  ) 30احلجر  (} مهلُّكُ ةُئكَالَلْما دجفَس{ :حنوتوكيدا يفيد العموم  - 1
  اجتهدت كل االجتهاد :حنومفعوال مطلقا  - 2
  .جنح الطالب كل الطالب :وحننعتا يفيد الكمال  - 3
  )2(.كل الطالب ناجحون: ن اجلملة حنو حسب موقعها م - 4

وردت الوحدة  قدكل يف سياق الفخر ببطولة قومه، واستعمل الشاعر الوحدة الداللية      
    :)3(قولهيف البشري يف املعلقة مرة واحدة مبعىن التوكيد أي توكيد التجمع  الداللية

حدهِلّكُ ا الناسِيام مجيع          مقارةًع يِبنهم عن نِباين  
  .مجيعا حيث حتدى قومه الناس "الناس"كلمة  صاحبتو ميكننا أن نالحظ ذلك حني 

، نالحظ أن هذه الوحدات الداللية وحدات اموعة الداللية الثانيةمن خالل استعراضنا ل     
، كما متيزت كل وحدة داللية مبالمح لناسمع اجتمتيزت مبلمح داليل عام مشترك هو توكيد 

ا لفئة مجاعية غري حمددة أطلقها توكيداستعملها الشاعر و "أمجعني"داللية خاصة فالوحدة الداللية 
، كما فقد خصها الشاعر بأجداده األجماد "مجيعا"أما الوحدة الداللية  ،)، كندة، الناسقضاعة(

  .ة التوكيد أيضا بدالل"كل ،طرا"متيزت الوحدتان الدالليتان 
ميكننا أن نالحظ عالقة الترادف بني وحدات اموعة الداللية حيث ميكن أن نستبدل كل      

مع مالحظة أن الشاعر استعمل  الوحدة الداللية  .كثرياكلمة بكلمة أخرى دون أن يتغري املعىن 
  .ليؤكد املعىن أكثر"عنيأمج"متبوعة بلفظة  "كل" الوحدة الداللية، و"أمجعني"متبوعة بلفظ  "طرا"

تكررت أكثر من غريها، " أمجعني"أما من حيث نسبة الشيوع فنلحظ أن الوحدة الداللية      
وردتا مرة واحدة، " كل"و " طرا"وردت مرتني والوحدتان الدالليتان " مجيعا"والوحدة الداللية 

واجلدول . ء آخرويرجع سبب ذلك يف رأيي إىل ضرورة الشعر والوزن والقافية ال ألي شي
  :اآليت يبني نسبة ورود كل وحدة داللية على حدة

  ـــــــــــ
  .88صعمرو بن كلثوم، الديوان،  )1(
 .358ص ،)ت.د(إميل بديع يعقوب، معجم اإلمالء و اإلعراب، دار شريفة، ) 2(
 :قولهأفادت استغراق اجلنس يف  اجلماعة البشرية حيث غري إىل "كل "أضاف الشاعر لفظة، 77عمرو بن كلثوم، الديوان، ص )3(

  .89-88، صيقول و إنا النازلون بكل ثغرو  بأنا العاصمون بكل كحل                
  .87ص .)و كل حي:(و استعملها مع لفظة حي يف قوله 
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املصاحبات      السياقات  تكرارها     الداللية الوحدات
مج           جاسم   ماسم   اللغوية

، طرا  ،قضاعة   احلرب      3  3    أمجعني
  الناس

  مكلثوعتاب،كلهم،  الفخراحلرب و  2    2  مجيعا
  أمجعني، الناس  احلرب  1    1  ارطُ

    الناس  احلربالفخر و  1    1  كل
  الوحدات الداللیة الدالة على توكید التجمع البشري(الثانیةالمجموعة الداللیة  :19الجدول

  .وارتبطت بالفخر واحلربتكررت وحداا الداللية سبع مرات،      
  

  اتالسياقـ         اتكرارهـ            اموعات الدالليـة       
  مج  اسم ج  اسم م

  الغزل، الفخر، احلرب  13  5  8  كلمات تدل على اجلماعات البشرية
تواجد كلمات تدل على توكيد 

  اجلماعات البشرية
  احلرب، الفخر  7  3  4

    
  ).انتماء اإلنسان للجماعات غري القرابية(فرعي الثاين اال الداليل ال:20اجلدول

  
تكررت وحدات اال الداليل الفرعي الثاين عشرين مرة، حيث كان هذا التجمع البشري      

  . رب، حيث النفري العام لقتال األعداء والذود عن األهل واحلرمييف كثري من األحيان مرتبطا باحل
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)األلفاظ الدالة على الحیاة الطبیعیة: (المجال الداللي العام  
)األلفاظ الدالة على الحیاة الطبیعة الجامدة: (المجال الداللي الفرعي األول -1  
)األلفاظ الدالة على الحیوانات: (المجال الداللي الفرعي الثاني -2    
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  األلفاظ الدالة على الطبيعة                                   
متثل الوحدات الداللية املعربة عن الطبيعة حقال خصبا للدراسات الداللية، ألا تعرفنا بالبيئة      

رف الطبيعية اليت كانت سائدة آنذاك، فمن خالل دراستنا لنسبة شيوع الكلمات الدالة عليها نتع
نباتات (على البيئة اجلغرافية من أماكن وغريها، وكذلك احلياة الطبيعية اجلامدة، واحلية 

أطلقنا  ، وأمهية هذا الشيوع، وقد ارتأينا أن يضم هذا الفصل جماال دالليا عاما واحدا)وحيوانات



داليل الفرعي األول األلفاظ الدالة على الطبيعة، وقسمناه إىل جمالني دالليني فرعيني، اال ال(عليه 
يشمل الوحدات الداللية الدالة على الطبيعة اجلامدة كالسماء والنار، والرب والبحر ومواطن املاء، 
واألماكن، واأللوان، والزمان، أما اال الداليل الفرعي الثاين فيضم الوحدات الداللية الدالة على 

 . الطبيعة احلية، ويشمل النباتات واحليوانات
  
I  /ال الداليل العاما: 

ذا اال الداليل كل الوحدات الداللية الدالة على الطبيعة من موجودات ـتنضوي حتت ه      
   :فرعينيوميكن أ ن نقسمه إىل جمالني دالليني  الطبيعة،جامدة وكائنات حية تعيش يف 

ما فيهما من و األرضووتشري وحداته الداللية إىل السماء  :األولاال الداليل الفرعي  -أ     
  .األشياءباإلضافة إىل الزمان املتحكم يف هذه أماكن وألوان وبلدان، 

 .واحليواناتحداته الداللية إىل النباتات ووتشري  :الثايناال الداليل الفرعي  -ب     
  
   :واأللوانض والزمن األراملاء و :األولاال الداليل الفرعي / 1

 .لية صغريةلفرعي األول إىل مخس جمموعات داليقسم اال الداليل ا
  

 :األوىلاموعة الداللية -أ
، وتضم الوحدات الداللية اآلتية والنارتشري وحدات هذه اموعة الداللية إىل السماء      

  ."الرياح البدر، ضوء،، الشهب"
والشهاب شعلة . ..، الشهبة البياض الذي غلب على األسود لون بيان: الشهب والشهبة :الشهب

 :بالليلويقال للكوكب الذي ينقض على أثر الشيطان  .وشهبان، نـار ساطعة، واجلمع شهب
  )1() 10الصافات (}فَأَتبعه شهاب ثَاقب{: تعاىلقال اهللا  شهاب،

  :)2(يف سياق اخلمر يف قوله" شهب"وردت الوحدة الداللية      
  اينبِجا الْهتافَحوا بِعرـإذا قَا        هنم ذاني اَآلف بهالش نَّأَكَ

لكن ، ومبعىن الشعلة الساطعة من النار" شهب"الوحدة الداللية يف سياق اخلمر جاءت      
  ا محلت داللة ـمحلت معىن تأثري اخلمر يف شارا، كم، لذلك الشـاعر وظفها يف سياق اخلمر
  ـــــــــــــ

  .)شهب( 222 /7ابن منظور، لسان العرب )1(
  .65ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
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و ورود عبارة " اناآلذ"مصاحبة الوحدة الداللية لكلمة  ، ويظهر املعىن الداليل مناللون األمحر

راء ساخنة من تأثري اخلمر ، فآذان الشرب تصبح مح، أي إذا شربوا اإلناء كله"قرعوا حبافتها اجلبني"
انتقل معناها الداليل من جمال النار إىل جمال " شهب"لوحدة الداللية نالحظ أيضا أن ا. عليهما

ألا أكثر " اآلذان"للخمر، وقد خص الشاعر االمحرار الذي يظهر على وجه اإلنسان أثناء تعاطيه 
  .األعضاءبروزا من غريها من 



وأضاءت النار أشرف ضوء الشمس، وضياؤها وأضواؤها، وأضاءت الشمس وأضات،  :ضوء
تبصرته يف : اللهم ضوئ عنه وتضوأت الشيء: وضاع ألعرايب شيء فقال... ظهرته أ:  شخصال

  .)1(الضوء وأنا يف الظلمة
لشعاع الذي يبدد الظلمة يف ، مبعىن ايف سياق الغـزل" ضوء"الداللية  وردت الوحدة     

  : )2(ولهـق
  ايننِجِدم ااسـنأُ مامٍإتبِى          وافَ رِالبد ِءضو لَثْا مروحنْ

إننا .خاصةيف سياق الغزل جعلها تأخذ مالمح داللية " ضوء"إن ورود الوحدة الداللية      
وداللة اإلشراقة  ، "البدر" ذلك من مصاحبتها لكلمة ر، ويظهنستشف منها داللة اجلمال

  .هحر وشبهه بضوء القمر عند اكتمال، إىل جانب اللون األبيض حيث  و صف النواللمعان
فحاجة الشاعر إىل حنر حبيبته  الداللية،نستطيع أيضا أن نستنتج داللة نفسية انفعالية من الوحدة 

  .الذين هم يف ظلمة إىل ضوء البدر الناس كحاجة جبمالهوانبهاره 
.. .سقطاتأي  بوادر،وكانت منه  يبدر،اخلطأ  :والبادرة وبادرت،بدرت إىل الشيء  :البدر

ومسي البدر  بدر،اللمحة اليت بني املنكب والعنق وكل شيء مت فهو  :غريهووالبوادر من اإلنسان 
، وبدر ماء معروف وغالم بدر إذا امتأل شبابا.. .بدرة :املاللبدرة  يقال ولذلك .)3(لتمامهبدرا 

  )4(...نسب إىل رجل كان امسه بدرا 
محلت معىن القمر  وقد، يف سياق الغزل يف البيت السابق" بدر"جاءت الوحدة الداللية      

لية ويظهر هذا املعىن من املعىن اللغوي للوحدة الداللية، ومن مصاحبة الوحدة الدال ،املكتمل
    ."واىف، وإمتام"لكلميت 

واإلشراقة والبياض  ، واجلمالدة الداللية نلمس مالمح االكتمالدراستنا للوح خالل من      
  إنّ الشاعر يريد أن يقول  ،النحر و ائه يا جلمال، كل ذلك ليستعملها معادال داللاملشرب حبمرة

  ـــــــــــ
  ).ضوأ( 403ص، أساس البالغة الزخمشري، )1(
  69ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
هو اهلالل أول ما يبدو فإذا كمل فهو بدر ، و هو إذا امتأل نورا ، و لذلك مسيت البدرة بدرة ، : " جاء يف أمساء القمر ما يلي )3(
الدارة اليت : من أمساء القمر، واهلالة: نقصان القمر، والزبرقان:  احملاقو... هي عشرة آالف درهم الجتماعها و امتالئها و كماهلا و

 حتقيق هادي األماين العمانية، ،عيسى بن إبراهيم الربعيينظر . "القمر و قيل الربد : والزمهرير تدور حول القمر  قبل أن ميتلئ نورا،
      .142ص ، م1992، هـ1413 ي،املطابع العاملية، روي، سلطنة عمانحسن محود

  ).بدر( 118 /1اللغةجممل  ،ابن فارس )4(
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  .لنا أن النحر كالبدر واؤه كضوء البدر

  الريح مجع أرياح وأرواح، ورياح ومجع اجلمع أراويح، وأراييح اهلواء، نسيم كل شيء، :الرياح
  )1(.حة أيضاوالريح الرائ... وهي مؤنثة 

  : )2(روع اليت يلبسها األبطال يف قولهيف سياق وصف الد" الرياح"وردت الوحدة الداللية      
  اينإذا جرِ احيا الرهقُفِّّصت          رٍدغُ ونُتم نهونضغُ نَّأَكَ

 



 "يصفّق"احبة الفعل الوحدة الداللية مبصوقد أتى الشاعر ب اهلواء،جاءت الوحدة الداللية مبعىن      
 جريها،فقد شبه غصون الدروع مبتون الغدران إذا ضربتها الرياح يف  ،لتأخذ داللة الضرب

كما نستشف أيضا داللة  ،)3(الدروع باليت تراها يف املاء إذا ضربته الريحوالطرائق اليت ترى يف 
لذي يسمع له فالصفق هو الضرب ا" ،الصوت بالتضمن فقوة الرياح تتضمن إصدار الصوت

  .)4(" صوت، وكذلك التصفيق
  .ليصف لنا تشنجات الدروع اليت يلبسها األبطال" الرياح"استعمل الشاعر الوحدة الداللية لقد 
من خالل دراستنا لوحدات اموعة الداللية األوىل اليت تشري إىل السماء والنار نالحظ أنّ      

 أربعفقد اقتصرت اموعة الداللية على  اال،هذا  يف معلقته كلمات كثرية يف الشاعر مل يوظف
  .واحدةكل وحدة داللية وردت مرة  فقط،وحدات داللية 

كما .الدروعوالغزل ووصف يف سياقات خمتلفة، يف وصف اخلمر، وحدات الداللية جاءت ال     
، ومتيزت ناروال اشتركت وحدات اموعة الداللية يف ملمح داليل عام هو داللتها على السماء

جاءت مجعا ودلت على النار " شهب"لية خاصة ا فالوحدة الداللية كل وحدة داللية مبالمح دال
، مةوختصصت بداللة االمحرار ، والوحدة الداللية ضوء ، اختصت بداللة الشعاع الذي يبدد الظل

اء والنور يالضمحلت معاين الكمال و" البدر" ، والوحدة الداللةومحلت معاين الظهور والربوز
جاءت يف وصف " الريح"، والوحدة الداللية حنر املرأةاستعملها الشاعر معادال دالليا جلمال و

" الرياح"، وقد محلت صفة تشنجات الدروع ، وقد استعملها الشاعر ليبنيالدروع مبعىن اهلواء
  .معاين التصفيق والضرب

 واجلدول اآليت .الدالليةني وحدات اموعة جند عالقة التنافر ب الداللية،من حيث العالقات      
  :ا اللغويةانسبة ورود كل وحدة داللية على حدة مع سياقاا املختلفة ومصاحب يبني

  
  

  ـــــــــــــ
   .285ص ،األعالميف اللغة و نجداملكرم البستاين و آخرون،  )1(
   .85ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  .99لسبع، صزوزين شرح املعلقات اال )3(
  ).روح( 202 /10سان العربابن منظور،  ل )4(

  
  

171  
 الوحدات الداللية تكرارها السياقات املصاحبات اللغوية

  اسم م اسم ج مج
 الشهب    1  1 اخلمر اآلذان
  البدر  1    1 الغزل ضوء
  ضوء  1    1  الغزل  البدر
  الرياح    1  1  وصف الدروع  تصفق



  
  ) الوحدات الداللیة الدالة على السماء والنار(األولى  المجموعة الداللیة: 49الجدول

  
تعرب وحدات اموعة الداللية عن السماء والنار، وقد جاءت يف سياق الغزل واخلمر ووصف      

الدروع، وقد عربت الوحدات الداللية اليت جاءت يف سياق الغزل عن مجال حنر املرأة ولذلك فقد 
  .أخذت معىن حسيا

 
 :الداللية الثانية موعةا/ ب

ل تضم اموعة الداللية الثانية الوحدات الداللية الدالة على الرب والبحر ومواطن املاء ،وتشم     
  " ، البحر، غدير، سفينة اعز، رهوة، طني، مرداة، األمالرب: "الوحدات الداللية اآلتية

  )1(.، ونبتلبحرالباء والراء يف املضاعف أربعة، الصدق وحكاية صوت، خالف ا :الرب
  :)2(يقوليف سياق الفخر حيث " الرب"وردت الوحدة الداللية      

نا الْأْلَمبر حتى ضاق عا          نونحن البحر نلَمؤه سفاين  
، مبالمح داللية خاصة معىن خالف البحر ، وقد متيزت" الرب " محلت الوحدة الداللية      

ويظهر ذلك من ورود . الشاعر الذين مألوه بكثرة عددهم أنه ضاق بقوم رغم كاالتساع 
  .البالغةلقد جاء الشاعر بالوحدة الداللية بغرض . "ضاق"الفعل 
، واملعز... جارة واجلمع األماعز ، ذات احلالغليظةاألرض احلزنة : هو األمعز، واملعزاء :األماعز

األمعز واملعزاء املكان الكثري ... بيد يف املصنف ، وقال أبو عكاألمعز ومجعها معزواتواملعزاء 
 ورجل معز... واملعز الصالبة من األرض ...حكى يف باب األرض الغليظة ، احلصى الصلب

  )3(.وماعز ومستمعز جاد يف أمره
كة وسقوط مجاجم يف سياق وصفه ألهوال املعر" األماعز"ستعمل الشاعر الوحدة الداللية ا     

  : )4(يث يقولاألبطال ح
  اينمتري زِاعمباَأل وقسويها          ف الِطَاألب مماجِأنّ جكَ

      ــــــــــــــــ
  .)برر( 177 /1ابن فارس، مقاييس اللغة )1(
  .91ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  ).معز( 141/ 13ابن منظور لسان العرب )3(
  .74ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
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، وقد متيزت مبالمح داللية مبعىن األرض اليت تكثر حجارا" األماعز"لداللية جاءت الوحدة ا      

املعىن الداليل أكثر حني اقترنت كلمة  ، ويظهركالغلظة والصالبة، وكثرة احلجارة واحلصى  خاصة
ا املكان األبطال تسقط كما تسقط محول اجلمال يف هذ بالوحدة الداللية، فجماجم" وسوق"

  .الصلب الغليظ
  .كان الذي كانت جتري فيه املعركةداللة امل" األماعز"نستشف من الوحدة الداللية      



: ايل األماكن يقول أبو قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي يف باب الصعود إىل اجلبال وأع :رهوة
  )1(...، ورهوة رابية وربوة عالية وصهوة من اخليل شاصية حلّ يف جنوة سامية

عده قومه لقتال األعداء يف سياق افتخاره مبا أ" اسم جبل"دت الوحدة الداللية رهوة مبعىن ور     
  : )2(حيث يقول

نصبنلَثْا م رهةَو ذات حد          ةًظَافَـحم كُونابِا الساـَينق  
ية خاصة كاالرتفاع، لجاءت الوحدة الداللية كما ذكر مبعىن اجلبل ، وقد محلت معاين دال

كما ميكن أن  ليا لقوة الكتيبة اليت جهزوها ، لكن الشاعر استعمل الوحدة الداللية معادال دالوالعلو
، ملضاء الذي يؤدي إىل قهر األعداء، فشوكة قومه حادة مثل قمة اجلبلنستخلص داللة احلدة وا

  ."ذات حد" لعبارة"  رهوة" ويظهر هذا املعىن الداليل من مصاحبة الوحدة الداللية
، وهلذا فقد محلت معاين الشاعر يف سياق الفخر بقوة قومه وظفها" رهوة " إن الوحدة الداللية 

  .املنعة واحلصانة والذود عن األهلالقوة وتضمنت 
هر يف طيانته، وطنت الكتاب، جعلت عليه طينة اخلتم، ومن طينت البيت، ورجل طيان ما :طني
  .)3(، جبله عليهلى اخلريطانه اهللا ع: ااز
  : )4(يف سياق الفخر حيث يقول" طني "  وردت الوحدة الداللية     

ونشرإنْ ب ورماَءنا الْد فْصاو          ويشرغَ بـيرا كَندرا وطاين  
ة أهل الشاعر نستشف داللة قو كما ،بالتراب محلت الوحدة الداللية داللة الوحل أو املاء املختلط     

اليت " طني"بالوحدة الداللية " صفوا"كلمة  اقترانويظهر ذلك من  وذهلم، ، وضعف غريهمبالتضمن
  ."كدرا"قرا الشاعر بغريهم وصاحبت كلمة 

تماعية تتمثل يف تقاتل الـناس قيمة اج" طني"توظيف الشاعر للوحدة الداللية  نستشف من     
 ثالعرب، حيا يعطينا نظرة واضحة عن البيئة الطبيعية يف صحراء ، وهذموارد املاء وتسابقهم على

  .وشحها املياهندرة 
  هوـكل مسيل فيه دقاق احلصى ف: ، واحلاء مهملة األبطح بالفتح مث السكون، وفتح الطاء :أبطح

  ـــــــــ
  .225ص ،)ت.د(حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد  جواهر األلفاظ،أبو الفرج قدامة بن جعفر،  )1(
  .76ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  ).طني( 425ص  ،أساس البالغة ،الزخمشري )3(
  .90ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
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األبطح  :حاء الرمل املنبسط على وجه األرض، وقال أبو زيداألبطح والبط: ، وقال ابن دريدأبطح
  )1(.أثر املسيل ضيقا كان أو واسعا

باألعداء  مأهله، وبطشه، واحلديث عن قوة يف سياق الفخر" أبطح"ة الداللية وردت الوحد     
  :)2(قولهالشاعر مرتني يف  احيث وظفه

يدهدونَه الركَ ؤوسما تدهي          دـحاوِزأَبِ ةٌرـطَبحرِا الكُهاين  



قَود علائلُـبقَالْ م من معإذا قُ          ــدـبأَبِ بـطَبحهـنِا باين  
، ويظهر هذا املعىن املكان من األرض منبسطا ومستويا معىن" أبطح" محلت الوحدة الداللية      
 ، كما اتسمت بداللة وجود دقاق احلصىارتباط دحرجة الكرات بذلك املكان، وبناء القببمن 

  .أو الرمل املنبسط على وجه األرض
ا حجرا لتكسره، رديته بالصخرة أرديه رديا، ومنه قولهلصخرة اليت ترمالرداة ا :رداةم مردى : ي

  )3(...املوت معروف : أي يقذف به فيها ، والردىحروب 
   :)4(يقوليف سياق الفخر حيث " مرداة"استعمل الشاعر الوحدة الداللية      

  اونحطَ اةًدرم حِبالص لَيبقُ          ماكُرا قِلْنجعفَ مكُانيرقَ
هو الصخرة ترمى ا حجرا لتكسره ولكن " مرداة "ملعىن املعجمي للوحدة الداللية إنّ ا     
، لذلك فقد انتقل مدلوهلا من معىن الصخرة إىل ا يف سياق الفخر وحديثه عن احلربوظفهاعر الش
  .االستعارةاحلرب على سبيل  معىن
مصاحبة  ويظهر ذلك من ،صة مثل السحق والكسرمح داللية خااتسمت الوحدة الداللية مبال     

نستشف كذلك من الوحدة الداللية ضراوة املعركة وقوا، كما ". طحون"الوحدة الداللية لكلمة 
نستشف قوة أهل الشاعر فمعركتهم مرداة وأعداؤهم كاحلجر الصغري الذي يكسر بالصخرة 

  .الكبرية
استبحر : ومن ااز. )5(، وهو انبساطه وسعتهبحارهاخلليل مسي البحر حبرا الستقال ....  :البحر 
، ويقال ماء حبر وهو امللح. )6(، وتبحر يف العلم واستبحر فيهاتسع وصار كالبحر يف سعته: املكان

  .)7(كصار كذلوقد أحبر إذا 
اتسمت  يف سياق الفخر ، مبعىن خالف الرب كما" البحر"وحدة الداللية وظّف الشاعر ال      

  ـــــــــــــــ  .االتساع واالنبساطبداللة 
م، 1995، 2معجم البلدان، دار صادر بريوت، ط شهاب الدين أبو حممد عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي الرومي البغدادي، )1(
 .74، ص1مج

  .88ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  .404، ص2االشتقاق، ابن دريد،ج )3(
  .73ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
  ).حبر( 201 /1يس اللغةابن فارس، مقاي )5(
 . )حبر( 28الزخمشري، أساس البالغة، ص )6(
   13كراع، املنجد يف اللغة، ص )7(
  

174  
، لة على قوم املادية والعسكريةللدال" منأل"، وجاء بالفعل البحر بالسفينة قرن الشاعر كلمة     

كان غرضه " البحر"داللية عر حينما جاء بالوحدة الإنّ الشا. كثرة عددهم اليت مشلت الرب البحرو
  :)1(لتخويف األعداء، يقول يف هذا الشأن القوة توكيد املبالغة يف

نا الْأْلَمبر حتى ضاق عا          نونحن البحر نلَمؤه سفاين  



ة من لشاعر كانت قريبي أن مساكن قبيلة اوهأيضا داللة أخرى " البحر"نستشف من كلمة      
   .البحر
ومن هذا  ،الشيء مغادرة وغدارا إذا تركتهوغادرت  ،أرض ذات حجارة، وجفار: درةلغا :غدير

  .)2(يتخلفه: اشتقاق الغدير، ألنّ السيل يغادره
يف سياق وصفه للدروع اليت يلبسها األبطال أثناء احلرب حيث   "غدر" جاءت الوحدة الداللية     
  :)3(يقول

  تصفِّّقُها الرياح إذا جرِينا          ونهن متونُ غُدرضنَّ غُكَأَ
قد صاحبت و وردت الوحدة الداللية مبعىن القطعة من املاء يغادرها السيل ، أي يتخلّفها،     

جات ماء الغدير حني ب الرياح ، كما نستشف للداللة على متو" متون "الوحدة الداللية كلمة 
  .لقد اكتسبت الوحدة الداللية داللتها املعجمية من اشتقاقها اللغوي .املكان اململوء ماء داللة أيضا
ومنه السفينة اليت تسفن .. .سفنت الريح التراب عن وجه األرض ، وسفن العود قشره  :سفني
  .)4(اإلبل سفائن الرب: واجلمع سفني ، وسفائن ومن ااز، ومتخره املاء

  : )5(مجع سفينة يف سياق الفخر حيث يقول" سفني"ية اللوردت الوحدة الد
 نا الْأْلَمبر حتى ضاق عا          نونحن البحر نلَمؤه سفاين  

، كما دلت على معىن الفلك الذي يشق البحر، ويسري على ظهره" فنيس"محلت الوحدة الداللية 
داللتها املعجمية من اشتقاقها " سفني"دة الداللية ، لذا اكتسبت الوحوسيلة السفر يف البحر

اقتران الوحدة  ، كما اختصت السفينة هنا بسفينة البحر دون النهر مثال ، ويظهر ذلك مناللغوي
أيضا يستدعي سفنا تسري على  ، والبحرفالسفينة تستدعي مفهوم البحر ،"البحر"الداللية بكلمة 

  .ظهره
نّ اموعة الداللية الثانية اخلاصة بالرب والبحر نالحظ أ من خالل استعراضنا لوحدات     

  وـهركت يف ملمح داليل عام ـاشت" ، مرداة بر، أماعز، رهوة، أبطح: "الوحدات الداللية اآلتية
  ــــــــــــ

  .91ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )1(
     .417، ص2ج ،ابن دريد،االشتقاق )2(
  .85ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(
  .)سفن( 316الزخمشري، أساس البالغة، ص )4(
  .91ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
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خاصة، فالوحدة الداللية  داللتها على األرض اليابسة واختصت كل وحدة داللية مبالمح داللية

يظة الغل متيزت بداللة األرض الصلبة" أماعز"لوحدة الداللية وا، جاءت مبعىن األرض اليابسة" الرب"
م جبل ودلت على االرتفاع جاءت مبعىن اس" رهوة "املألى باحلجارة واحلصى، والوحدة الداللية 

جاءت مبعىن الصخرة اليت يكسر ا احلجر الصغري واستعملها " مرداة "والعلو، والوحدة الداللية 



ال احلرب الصخرة والطبيعة إىل جم، حيث انتقل مدلوهلا من جمال ليا للحربالشاعر معادال دال
وصراع اإلنسان مع اإلنسان، كما محلت معاين الطحن والسحق، ويظهر ذلك من مصاحبتها 

فقد متيزت بداللة املكان املنبسط من األرض مع " أبطح " أما الوحدة الداللية  ،"طحون "لكلمة 
   .وجود دقاق احلصى أو الرمل

كتا يف ملمح داليل عام هو داللتهما على فقد اشتر" غدر"و"البحر" ما الوحدتان الدالليتان أ     
متيزت بداللة االتساع " البحر"، فالوحدة الداللية واختصت كل وحدة داللية بداللة خاصة ،املاء

ي يتجمع فيه املاء متيزت بداللة املكان الذ" غدر"والوحدة الداللية  واالنبساط وملوحة املاء،
السفر اليت تسري على ظهر  فقد محلت معىن وسيلة"  سفني"ويغادره السيل، أما الوحدة الداللية 

، ومحلت معاين ذل أعداء أهل بداللة اختالط املاء بالتراب" طني"متيزت الوحدة الداللية املاء، و
  .سياق الفخر وحديث الشاعر عن احلربجاءت كل وحدات اموعة الداللية يف ، وقد الشاعر

     البحر"و" الرب"موعة الداللية نسجل عالقة التقابل بني من حيث العالقات الداللية داخل ا "
واجلدول  .)1(العالقة املنطقية لالستلزام تتضمنحيث  "األماعز"و  "الرب"بني  وعالقة االشتمال

  :وحدات اموعة الداللية الثانيةاآليت يوضح نسبة شيوع 
  

  
 املصاحبات اللغوية

  
 السياقات

   تكرارها
 اسم م اسم ج جم الوحدات الداللية

 الرب  1    1  الفخر  ضاق 
  األماعز    1  1 الفخر وسوق 

  رهوة  1    1  الفخر  ، ذات حدنصب
  طني  1    1  الفخر  كدركدر

  مرداة  1    1  الفخر  طحون 
  البحر  1    1  الفخر  سفني
  غدر    1  1  وصف الدروع  متون 
  سفني    1  1  الفخر  البحر 

    أبطح    2  2  الفخر  ، بننيالكرين
  )الوحدات الداللیة الدالة على البر والبحر ومواطن الماء(المجموعة الداللیة الثانیة : 50الجدول

  ـــــــــــــ
يستلزم القول بأن هذه  خزامىالقول بأن هذه : نطقية اليت يتضمنها االشتمال مثلهو العالقة امل )ENTAILMENT(االستلزام  )1(

 .121ص م،1999دار املعرفة اجلامعية، األسكندرية،  ة صربي إبراهيم السد،ترمج علم الداللة إطار جديد،باملر، ينظر . زهرة
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تكررت وحدات اموعة الداللية عشر مرات، وجاءت معظمها يف سياق الفخر، مع تفوق      

بعض صحراوية، و الوحدات الداللية الدالة على اليابسة من حيث الشيوع، ألن بيئة الشاعر
تعرب عن البحر والرب أراد ا الشاعر املبالغة الشديدة البعيدة عن الواقع كما الكلمات اليت جاءت ل

   ).والبحر الرب(هو واضح يف 
  

 



 :          اموعة الداللية الثالثة/ ج 
، أصل، ةغدا اليوم،: "وتضم الوحدات الداللية اآلتية ،تشري وحداا الداللية إىل الزمان     
   ."الصبح

 أخرى،وينقضي عند غروا مرة  الشمس،رف اجلماعة العربية يبدأ من غروب هو يف ع :اليوم 
  .)1(وخمتلفني تارة أخر تارة،واللذين يكونان متساويني يف املقدار  والنهار،وهو يشمل بذلك الليل 

ست مرات يف سياق الفخر وذكر احلروب حيث " يوم"استعمل الشاعر الوحدة الداللية      
  :)2(يقول

ـغ إنَّودإنَّا و اليوم رهن          وبعغَ دبِ دام ال تـلَعماين  
  اونـيالع يكالوـم هبِ رقَأَا          نعـطَا وبرض ةيهرِكَ مِيوبِ
               لَ امٍـوأيا غُنر ـــطالٍو         عصيا الْنلْمنْفيها أَ ك نداين  
  اينـبِا ثُبصا عنلُيخ حبِصتفَ         مهِيلَا عنتيشـم خوـا يمأَفَ

ا يوأموم ال نخلَـشى عهِيفَ         منمـعارةًـغ ن ملَتـبِباين  
  اونج مِوالقَ ودلُا جهلَ تيأَرا        موي الِطَعلى األب تعضوإذا 

يظهر ، و، وما القاه من أهوال احلربيف سياق حديثه مع حبيبته" يوم"كلمة  وظف الشاعر     
كريهة، ضربا، طعنا، "نالحظ كلمات مثل  حيث ،سياق احلرب من املصاحبات اللغوية للكلمة

  ."األبطال 
، لية هو اجلزء من الوقت أو الزمن، يبدأ من غروب الشمسإنّ املعىن األساسي للوحدة الدال     

، دة الداللية معادال دالليا للحربند غروا مرة أخرى ، ولكن الشاعر استعمل الوحوينقضي ع
 ميكن استخالصها هو كثرة ، فالقيمة االجتماعية اليتتبطت أيام العرب باحلروب والقتالحيث ار
  .ال الداللة كان عن طريق املبالغة، حىت مسيت باأليام ، فانتقاحلروب

، ويظهر ذلك من ورود كلمات مثل متيزت بداللة الشدة واألهوال" ومي"لية إنّ الوحدة الدال     
رتبطة أي شهرة األيام اليت كانت م الشهرة،ميكن أن نستشف داللة  اكم ،"، كريهة خشية"

  ."أيام" مقترنة بالوحدة الداللية  "غر طوال"باحلروب حيث وردت الكلمة 
  ــــــــــ

  .150ص ،دراسة لغوية ملفهوم الزمان وألفاظه يف الثقافة العربية، يلدالالزمان ال ،يندكرمي زكي حسام ال )1(
  .85، 77، 71، 67ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  

177  
، تقول غدا يغدو ، والغدوة مجعها غدىاجلمع غدوات، ونهار، أو الالغداة أول الصباح :غداة
  .)1(غدوا

  :)2(، حيث يقولباحلرب يف سياق فخره" غداة"استعمل الشاعر الوحدة الداللية 
ونحغَ نأُ اةَدوقد يف خزى ار    فَردا فَنوفْرِ قد الرافدا ين  



لدالة على ا" أوقد"ترنت بكلمة ، واقة يف هذا البيت مبعىن أول الصباحجاءت الوحدة الداللي
ما بني الفجر البكرة الذي هو " كما جاءت  لتبني زمن وقوع املعركة .اشتعال احلرب وضراوا

الدالة " الروع"وقرا بكلمة  احلرب،كما استعملها يف بيت أخر يف سياق  ،)3("وطلوع الشمس
  : )4(على احلرب حيث يقول

وتحنا غَلُماةَد الرعِو جرد          فْرِعلَ ننـقَا نذَائ افْوتلاين  
غارة تكون فاإل العرب،املفاجأة يف حروب إن ارتباط الوحدة الداللية باحلرب يظهر عنصر      

  .حني يكون الناس نياما
 ها لَنإِب وعلْيع وترا يدا غَنعم هلْسرأَ{:، قال تعاىللذي يأيت بعد يومكالغد هو اليوم ا :غد
 )5(}رشَألا ابذَّكَالْ نِا مدغَ ونَملَعيس{:تعاىلواليوم املرتقب قال  ).12يوسف( }ونَظُافحلَ
  .)26القمر(

لداللية تدل أي أنّ الوحدة ا احلاضر،مبعىن اليوم الذي يلي اليوم " غدا "جاءت الوحدة الداللية      
، أي لتدل على املستقبل املطلق أخر،استعملها يف سياق  ر، ولكن الشاععلى املستقبل القريب

" املعىن الداليل أكثر حني اقترنت كلمة ، ويظهر هذا علم لإلنسان ماذا سيقع فيهاال  األيام اليت
   .بالوحدة الداللية" اليوم 
الغد، ويظهر ذلك حني أضيفت كلمة مبعىن اليوم الذي يلي " غدا"جاءت الوحدة الداللية      

  :)6(حيث يقول" غد "للوحدة الداللية " بعد"
ـغ إنَّودإنَّا و اليوم رهن          وبعغَ دبِ دال امت ـلَعماين  

، حة، وهو الصباح نقيض املساء واجلمع أصباح، والصبالصبح أول النهار، والصبح الفجر :الصبح
  )7(.صبح، واملصباحوالصباح  واإل

  ـــــــــــ
  .159، 158ص ،دراسة لغوية ملفهوم الزمان وألفاظه يف الثقافة العربية ،كرمي زكي حسام الدين، الزمان الداليل )1(
  .82ص رو بن كلثوم، الديوان،عم )2(

  .721ص ،القاموس اجلديدعلي بن هادية، بلحسن البليش، اجليالين بن احلاج حيىي،  )3(    
  .85ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
  .721علي بن هادية، بلحسن البليش، اجليالين بن احلاج حيىي، القاموس اجلديد، ص )5(
  .67ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )6(
  ).صبح( 271 /7لسان العرب ،ابن منظور )7(
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  : )1(يف سياق الفخر باحلرب حيث يقول" الصبح"الشاعر الوحدة الداللية  استعمل     
  اونحطَ اةًدرم حِبالص لَيبقُ          ماكُرا قِلْنجعفَ ماكُنيرقَ

" قُبيل"لكن الشاعر حني قرا بكلمة  ،الفجرمحلت الوحدة الداللية معىن أول النهار أو      
  .السحرأصبحت تدل على الوقت الذي قبل الصبح، أي 



مقترنة باحلرب ليبني سرعة الرد على األعداء " الصبح"استعمل الشاعر الوحدة الداللة      
  . ومباغتتهم

املغرب، واجلمع  ذي يكون من بعد العصر إىلاستعملت اجلماعة العربية اللفظ امسا للوقت ال :أصيل
  .)2(، واآلصال مجع اجلمعأُصل بضم اهلمزة

  : )3(يف سياق الغزل يف قوله" أصل " ا وردت الوحدة الداللية مجع     
ذَتكَّرت الصبا واشقْتا           تلَمأَريت حولَما أُهلًصا حداين  

سفر  شاهدحيث  املغرب،د العصر إىل جاءت الوحدة الداللية مبعىن الوقت الذي يكون بع     
عواطف االشتياق واحلزن  على املشهدفاملعىن االنفعايل الذي حتمله الوحدة الداللية أضفى  حبيبته،

  اجلزع  واحلرقة،
شاعر وقت األصيل للتعبري عن حزنه، ألنّ هناك مالزمة بني األصيل، وفراق لقد اختار ال     

  .فراقهابداية  هار، وسفر احلبيبةبداية رحيل الن ، فاألصيلاحلبيبة
من خالل استعراضنا لوحدات اموعة الداللية الثالثة اخلاصة بالزمان نالحظ أن الشاعر      

اءت معظمها يف سياق احلرب والفخر، كما تبينه استعمل مخس وحدات داللية يف املعلقة ج
  .املصاحبات اللغوية

هو داللتها على الزمان أو  يف ملمح داليل عام ،اشتركت كل وحدات اموعة الداللية      
مترادفان، ألن الوجود هو احلياة، فالوجود والزمان "لداللة حتيلنا إىل معىن الوجود ، وهذه االزمن

نّ ، هلذا فإري هو احلركة، واحلركة هي الزمن، فال وجود إذن إالّ بالزمانالتغيواحلياة هي التغيري، و
  .)4(" ومهي، أو هوال وجودأي وجود خارج الزمن وجود 

جاءت يف سياق " يوم"المح داللية خاصة، فالوحدة الداللية مبكما ختصصت كل وحدة داللية      
معادال دالال للحروب أو الوقائع، وتضمنت معاين الشدة والروع وخصها  احلرب واستعملها الشاعر

اح ودلت على البكرة، مبعىن أول الصب" غداة"الشاعر بالوقائع املشهورة، وختصصت  الوحدة الداللية 
مبعىن اليوم الذي يأيت بعد اليوم، ودلت على املستقبل مطلقا، " غد"وختصصت الوحدة الداللية 
  السحر حني ، ومحلت معىن بداللة أول النهار" الصبح"وختصصت الوحدة الداللية 

  ـــــــــــــ
  .73ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )1(
  .162ص ،دراسة لغوية ملفهوم الزمان وألفاظه يف الثقافة العربيةالزمان الداليل، الدين،  كرمي زكي حسام )2(
  .70ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(
  .25ص ،دراسة لغوية ملفهوم الزمان وألفاظه يف الثقافة العربية الزمان الداليل، ،كرمي زكي حسام الدين )4(
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اليت جاءت مجعا " يلأص"، وختصصت الوحدة الداللية الصبح أي قبيل" قبيل"أضافها الشاعر لكلمة 
  .مبعىن الوقت من العصر إىل املغرب، وجاءت يف سياق الغزل، لذلك فقد محلت داللة انفعالية



، أصيل، غداة"ة من حيث العالقات الداللية نسجل عالقة اجلزء من الكل بني الوحدات الداللي
". غداة وأصل"وحدتني الدالليتني وعالقة التقابل بني ال ،"اليوم"والوحدة الداللية " غدصبح، 

  :ة الثالثة اخلاصة مبفردات الزماناجلدول اآليت يوضح نسبة ورود وحدات اموعة الدالليو
  

 الوحدات الداللية تكرارها السياقات املصاحبات اللغوية
  اسم م اسم ج مج

الفخر واحلديث عن  األبطالخشية،  غر، ،رهن
 احلرب

 اليوم  5  1  6

  الصبح  1    1 الفخر باحلرب لَيبقُ  
  اةدغَ  2    2  احلرب  ع ، الروأوقد
حأُ    1  1  الغزل  ا دينلص  

 الفخر واحلديث عما  بعد
  خيبئه املستقبل هلم 

  غد  1    1
  

  ) الزمانالوحدات الداللیة الدالة على (المجموعة الداللیة الثالثة : 51الجدول
  

موعة الداللية الدالة على الزمان إحدى عشرة مرة، وقد سجلت الوحدة وحدات ا تكررت     
عىن مبيف بعض األحيان  تأيت )ست مرات(نسبة شيوع عالية باملقارنة مع غريها ) يوم(الداللية 

 ).األيام(الوقائع احلربية، وخباصة حني تأيت مجعا 
  

 :اموعة الداللية الرابعة/ هـ 
  :سيمها إىل جمموعات داللية صـغريةية إىل أمساء األماكن ، وميكن تقوتشري وحداا الدالل     

، ألندرين، بعليك، دمشق، قاصـرين، اليمامةا: "لية  الدالة على البلدان واملدنالوحدات الدال - 
  " ، ذي أراطى ،  جند، الشاماتذي طلوح

 " أبطح، ثغر، خالء: "ى األماكنالوحدات الداللية الدالة عل - 
   ."، األيسريناليمني، شرقي، األمينني: " على اجلهات ية الدالةالدالل الوحدات - 

وهو ذه الصيغة  ،ال وكسر الراء وياء ساكنة ونون، وفتح الدأندرين بالفتح مث الكون: األندرين
، ليس بعدها عمارة ية، بينهما مسرية يوم للراكب يف طرق الرباسم قرية يف جنوب حلب: جبملتها

  .)1(، وإياها عنى عمرو بن كلثوما إالّ بقية اجلدرانليس  ،خرابوهي اآلن 
   

  ــــــــــــــ   
  .260، ص1احلموي، معجم البلدان، مجياقوت شهاب الدين  )1(
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     ر حيث ـاسم قرية مشهورة جبودة مخرها يف سياق اخلم "األندرين"وردت الوحدة الداللية      



       :)1(ولـيق
  اينرِدناَأل ورمي خقبال توا          ينحباصفَ كنِحصي بِبا هلَأَ             

شاعر حني استعملها يف ، ولكن المعىن القرية يف الشام" األندرين"محلت الوحدة الداللية      
ا من ن يفقد بعضفاملكا"، امشية املتعلقة بذاتيه األديب، فقد تزودت ببعض الدالالت اهلسياق اخلمر

نتقل املكان إىل مسرح للهو واستهالك ، ويالشاعر عواطفه الغرامية، ويتجاوز خصوصيته الواقعية
  )2(."اخلمرة 

جعلتها حتمل معاين عشق اخلمر، " رمخو"لكلمة " األندرين"الوحدة الداللية  إنّ مصاحبة     
  .واحلنني إىل املكان املذكور

مدينة  قدمية فيها أبنية : ، الكاف مشددة والباء املوحدةبالفتح مث السكون، وفتح الالم،  :بعلبك
بني دمشق ثالثة ، وقصر على أساطني الرخام ال نظري هلا يف الدنيا وبينها وعجيبة، وآثار عظيمة

  .)3(فرسخا من جهة الساحل ، وقيل اثنا عشرأيام
ولكن الشاعر حني  مدينة على على اسم مكان وبالضبط تدل" بعلبك " تدل الوحدة الداللية      

، ويظهر سياق اخلمر من واللهو واونوظفها يف سياق اخلمر، فقد ارتبطت دالليا مبكان السكر 
  :)4(حيث يقول" شربت"و "كأس:"لوحدة الداللية لكلميتمصاحبة ا

قَ أسٍكَود رِشببِ تبلَعبك          أُوخرى يف دمشق قَورِاصاين  
، ولكنها اتسمت بظالل هامشية البيت مل حتمل داللة مركزية فقط ة الداللية يف هذاإنّ الوحد     

، ويظهر السياق االنفعايل العاطفي لكلمات أخرى متعلقة بسياق اخلمر استمدا من مصاحبتها
 املكان يأخذه إىل املاضي وإىل حنني" بعبلك"، فاملكان ثر وضوحا يف هذه الوحدة الدالليةأك

  .لهو واوناملرتبط بال
، الناقة اخلفيفة السريعة :والدمشق...أسرع فيه، ودمشق الشيء زينه: دمشق عمله :دمشق
دمشق : دمشقوها، أي ابنوها بالعجلة، كما قال اجلوهريف: مدينة من هذا أخذا، وقيل :ودمشق

  . )5(قصبة الشام
ووردت مبعىن مدينة يف  السابق،يف سياق اخلمر يف البيت " دمشق"جاءت الوحدة الداللية      
، ويتجلى السياق االنفعايل العاطفي واضحا باخلمر" دمشق"، مثلها مثل بعلبك فقد ارتبطت الشام

  .نة هنا بعواطف الشاعرفقد ارتبطت املدي. وجمونه إىل حنني املاضيالشاعر  حيث يعود
  ـــــــــــــ

  .64ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )1(
جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية، كلية اآلداب والعلوم   باديس فوغايل، لشعر العريب القدمي، املعلقات منوذجا،املكان وداللته يف ا )2(

  .37،41م، ص2002، هـ1423حمرم جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمبة، قسنطينة، العدد األول، اإلنسانية،
  .453، ص1معجم البلدان، شهاب الدين احلموي،مج )3(
  .66ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
  ).دمشق( 104 /10لسان العرب، ابن منظور )5(
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  .لوحدة الداللية حب الشاعر للخمرة، كما تظهر اوانفعاالته



  :)1(ىن جاءت الوحدة الداللية يف قوله، ذا املعاسم قرية يف الشام :قاصرين
قَ أسٍكَود رِشببِ تبلَعبك          أُوخىر يف دمشق قَورِاصاين  

الشاعر معاين انفعالية تذكر " قاصرين"ني محلت الوحدة الداللية مثل الوحدتني الدالليتمثلها      
  .بلهوه وجمونه وشربه للخمر، فاملاضي السعيد حسب الشاعر، متجل يف هذه املدن والقرى

  .)2(لعارض، هي اليوم امنطقة واحات غنية يف جند، اشتهرت قدميا :اليمامة
  : )3(فر، حيث يقوليف سياق الرحلة والس" اليمامة"وردت الوحدة الداللية      

أَوعرضت اليةُمام واشمخرأَكَ          تسـيأَبِ افيدي مصلـتاين  
ن أ، كما ميكن تكثر فيه الواحات الغنية يف جند جاءت الوحدة الداللية مبعىن اسم مكان     
أعرضت، "ويظهر ذلك من مصاحبتها للفعلني  ربوز والظهور من الوحدة الداللية،شف داللة النست

  .بيهها باألسياف البارزة املسلولة، وتش"امشخرت
إن ظهور معىن الربوز يف الوحدة الداللية يؤدي بنا إىل استنتاج داللة ارتفاع هذه املنطقة 

  .التابعة لنجد املرتفعة
، األرض ج  أجند وأجناد وجناد، وجنود، ونجد، ومجع النجود أجنده ف منالنجد ما أشر :جند

، ق الواضح املرتفع  ما خالف الغور، أي امة، وتضم جيمه، مذكر أعاله امة واليمنوالطري
  )4(... ، ذات عرف اق والشام، وأوله من جهة احلجازوأسفله العر

  :)5(يف قولهيف سياق احلرب " جند " جاءت الوحدة الداللية      
ونُكُي فالُثها شرقي نجد          لَوهوتا قُهضأَ ةُاعجمعاين  

 والصالبة، االرتفاع،كما تضمنت داللة  املكان،داللة اسم " جند"محلت الوحدة الداللية      
  .)6(واستوىفالنجد من األرض ما غلظ منها وأشرف وارتفع  واالستواء،

، ولكن الشاعر استعملها يف سياق ن املعىن اللغوي للوحدة الدالليةاالرتفاع ظاهرة م إن داللة     
داللة على مشولية  ، عنها بالثفال تشمل جندا بأكملهااحلرب حيث جعل أرض  املعركة املكىن

  .حرم وسطوم
  )7(.به ، أنزل قوم الشاعر بيومم مكاناس :ذي طلوح

  
  ــــــــــــــ

  .66ص لثوم، الديوان،عمرو بن ك )1(
  .621آخرون، املنجد يف اللغة و األعالم، صستاين وكرم الب)2(
  . 70ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(
  ).جند( 337/ 1، القاموس احمليط يالفريوز آباد )4(
  .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
  ).جند( 413 /3ابن منظور، لسان العرب )6(
  .93السبع، ص الزوزين، شرح املعلقات )7(
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  : )1(، حيث يقوليف سياق الفخر، وذكر احلرب" ذي طلوح"وردت الوحدة الداللية      



أَونلْزنا البيبِ وتوحٍلُي طُذ          اإىل الشمات نني الْفموعداين  
، وإبادة األعداءللحرب  ادلت الوحدة الداللية على اسم املكان الذي أقام فيه الشاعر استعداد     

ة ظرفية ، ولكن هذه اإلقامقامةللداللة على مكان اإل" البيوت"قد صاحبت الوحدة الداللية كلمة و
  .مرتبطة باالستعداد للحرب

  )2(.اسم مكان توجه إليه قومه إلبادة األعداء هناك :الشامات
 نفسه،السياق ، وقد وردت يف "الشامات"اعر الوحدة الداللية يف البيت نفسه ذكر الش     

  ".لشامات"وحدة الداللية بال" ننفي"وذلك حني قرن الفعل  املعركة،ومحلت معىن مكان 
شرقي ، و ماء على ستة أميال من اهلامشيةويقال أراط أيضا وه ،أراطى بألف مقصورة :ذو أراطى

  3(ويوم أراطى من أيام العرب"اخلزميية من طريق احلاج(.  
  : )4(يف سياق الفخر يف قوله الداللية وردت الوحدة     

واحلابِ حننبِ ونَسي أُذىاطَر          تسالْ ةُلّّجِالْ فخور رِالداين  
كما استعمل .محلت الوحدة الداللية معىن املكان ، وتضمنت معىن املكان الذي فيه املاء      

  .استالئهم على منابع املاء ، وقوة أهلهليستدل على " ذي أراطى " الشاعر الوحدة الداللية 
ا يدل ، وموالت قومه، وأيامهم املشهورةوظّفه الشاعر يف سياق الفخر ببط )5(اسم مكان :خزارى 

، أي " أُوقد"لية للفعل املين للمجهول و مصاحبة الوحدة الدال ،على ذلك سياق الفخر باحلرب
  .احلرب يف ذلك اليوم وذلك املكان اشتعال نار

، فإنها تتصف ببعض حتمل داللة أساسية مركزية" خزارى"ة الداللية إذا كانت الوحد
يف ، فهي تثري هل الشاعر حيث سيتذكّر ذلك اد، مثل ارتباطها مبجد أت واملعاين اهلامشيةالدالال

  ."خزارى"نفسه الفخر حني يتذكر االسم 
، وثغرة النحر من فروج البلداناج فالثغر الفرج ، يدلّ على تفتح وانفرالثاء والغني والراء أصل :ثغر

  )6(...والثغر ثغر اإلنسان ... ، واجلمع ثغر اللبةيف  اهلزمة اليت 

  : )7(فخر يف قولهليف سياق ا" ثغر"وردت الوحدة الداللية 
ا النثَ لِّكُبِ ونَلُازِوأنرٍغ          يخاف بِ ونَلُازِالنالْ همنا ون  

  كن ـحة ولـأي الفت ،املكان املنفرج من فروج البلدان مبعىن" ثغر"جاءت الوحدة الداللية      
فقد اصطبغت بدالالت أخرى، فالثغر هنا  يف سياق الفخر باحلرب لذلك" الثغر"الشاعر استعمل    ــــــــــــ

   .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )1(
  .93ص الزوزين، شرح املعلقات السبع، )2(
  .134، ص1مج ،معجم البلدانوي، شهاب الدين ياقوت احلم )3(
  .82ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
   .135الشنقيطي، شرح املعلقات العشر وأخبار شعرائها، ص )5(
  .379 – 378 /1مقاييس اللغةابن فارس،  )6(
  .79ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )7(
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أضعف مكان دفاعي  أو هو، الذي ميكن أن يتسلل منه العدو ، فهو املكاناخلطر مفهوم يستدعى
ويظهر ذلك املعىن السياقي من  ،محلت معىن اخلوف" الثغر"إنّ الوحدة الداللية . يأيت منه اخلطر

  .، فاخلوف مالزم للثغر"خياف النازلون به املنون"الشطر الثاين للبيت 
  )2( .والنل اجلواال حم) 1(... ، وجالوا يف احلرب جولة جال الفرس يف امليدان جوالنا :جمال
  :)3(يف سياق اخلمر حيث يقول" جمال"استعمل الشاعر الوحدة الداللية      

  اينوِد رـوا قَالُـقا ووهالُـغتى          تح بِرالش الَجم تحرا بمفَ
كن أن ـكما مي،إي جماولة الشرب ،ع ااولةجاءت الوحدة الداللية يف هذا البيت مبعىن موض     
يظهر ذلك من . ة والسكر والتنافس يف شرب اخلمرةمن الوحدة الداللية معاين العربدشف نست

 " تغالوها " الدالة على املتعاطني للخمرة، وورود الفعلني" الشرب" الوحدة الداللية لكلمة مصاحبة
                  ".                                                                            روينا"و

خالء: خال املكان خالء، وخال من أهله، وعن أهله، وخلوت بفالن وإليه ومعه خلوة، وخال 
                                                    .)4(، ومكان خالءوخال لك اجلو... انفرد بنفسه

                                    : )5(يف سياق الغزل يف قوله" خالء "  وردت الوحدة الداللية    
رِتيك إذا دلْخت لَعالٍءى خ          قَوأَ دمنت عكَالْ ونَيـِحاشاين  

، ولكن املعىن السياقي أو الداليل على املكان اخلايل من الناس" خالء"دلت الوحدة الداللية      
، فهذه املرأة تري عشيقها إذا كانت بالشيء بيت هو االنفراديف هذا ال" خالء" للوحدة الداللية
يف البيت " تريك"جسدها، والدليل على ذلك ورود كلمة احلاسدين حماسن  بعيدة عن أعني

، فليس الء املكان من احلاسدين واألعداء، أما املكان يف حقيقة األمر، فاخلالء هنا هو خاملذكور
  ر عشيقها الشاعاحلبيبة  وخالء ألنه حيتضن املرأة 

  )7(...، وأجروا اخليل والريح جترى، وجرت اخليل ،)6(ارى ج جمار املمر عموما :جمرى 
  : )8(مر مبعىن مكان إدارا حيث يقوليف سياق اخل" جمرى " وردت الوحدة الداللية      

صبِِِنت أُ الكأسم عورٍم          كانَو الكأس مجراها اليماين  
الدالة على مكان اجلري قد تقترن بكلمات عدة وال يفهم " جمرى"أن الوحدة الداللية رأينا      

  .، إىل غري ذلكري، والشمس جتري، واخليل جت، فالريح جتريال من خالل السياقمعناها إ
  ـــــــــــــ  ، حيث أضافها للخمرة الدال عليها يف سياق اخلمر" جمرى"داللية وظف الوحدة الإنّ  الشاعر     

   ).جول( 105ص ،أساس البالغة الزخمشري، )1(
  .111ص ،املنجد يف اللغة و األعالمآخرون، كرم البستاين و )2(
  .66ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(
  ).خلو( 180ص ،أساس البالغةالزخمشري،  )4(
  .68ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
   88 ص ،األعالمالبستاين و آخرون، منجد اللغة و كرم )6(
  ).جرى( 88ص ،الزخمشري، أساس البالغة )7(
  .65ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )8(
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يف هذا البيت تستحضر جملس الندامى الذين يشربون " ارى"فداللة  ،"اهلاء"املتصل الضمري  
  ".الكأس"ملعىن من خالل ورود كلمة هذا ا ، ويظهراخلمر
 األمينني،شرقي،  اليمني،(تدل على اجلهات مثل لية كما استعمل الشاعر وحدات  دال     

   )األيسرين
واألمين ...أمين وميائن  ،واليمني نقيض اليسار، واجلمع أميان...إلنسان وغره، مين االيمني :اليمني

  )1(...وامليسرةخالف األيسر : وامليمنة
  : )2(يف سياق اخلمر حيث يقول" اليمني"وردت الوحدة الداللية      

صبِِِنت أُ الكأسم عورٍم          كانَو الكأس مجراها اليماين  
معىن املكان الذي يعاكس اليسار، وهو اسم من أمساء الوحدة الداللية يف بيت الشاعر  محلت     

، أو املكان الذي اللة مكان جلوس الشاعر يف الس، وقد متيزت الوحدة الداللية بداجلهات
  ه جمرى كأس اخلمرصبنت الساقية عن

، وكان القياس املشرق بفتح الراء س شروقا طلعت واسم املوضع املشرقشرقت الشم :شرقي 
  )3(...ولكنه أحد ما ندر من هذا القبيل 

طوم يف سياق الفخر حبروب قومه ومشولية معركتهم وس" شرقي"وردت الوحدة الداللية      
  : )4(على مجيع القبائل حيث يقول
ونُكُي فالُثها شرقي نجد          لَوهوتا قُهضأَ ةُاعجمعاين  

متيزت بداللة خاصة وهي شرقي ، كما اللة جهة شرق جندمحلت الوحدة الداللية يف البيت د     
  ".جند"كلمة  صاحبت الوحدة الداللية ، حنيجند

الوحدة  من شفكما ميكن أن نكت ،الوحدة الداللية ليبني قوة قومه لقد استعمل الشاعر     
، فالوحدة الداللية تستدعي حضور الداللية وضع شروق الشمس، فالشروق مرتبط بالشمس هنا

، وحني خيتفي يبدأ ب الذي يتخذ معلما لتحديد املكان، ألنه حني يظهر يبدأ النهارهذا الكوك
   .، ومكان غروبه غربا أو مغربال فسمي مكان طلوعه شرقا أو مشرقااللي
وهو األمين وهي "يمني مكانا إذا كان غريه معلما األمين هنا مبعىن اإلنسان الذي يتخذ ال: األمين 
  . )5(يمىن، وأخذ ميينه وميناه ال

  : )6(يف سياق احلرب حيث يقول" األمين"وردت الوحدة الداللية      
كُوا اَألنينِمإذا الْ  نيقَتيا          ناَأل كانَويرِسين ببِو أَنا ين  

  ــــــــــــــ
  ).مين( 458 /15لسان العرب ،ابن منظور )1(
  .65ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  ).شرق( 94 /7لسان العرب ،ابن منظور )3(
  . 72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )4(
  ).مين( 750، صةأساس البالغ ،الزخمشري )5(
  .83ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )6(
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إنّ الوحدة الداللية يف هذا البيت دلت على املقاتلني يف املعركة الذين يظهرون من جهة اليمني      
  ."التقينا"يظهر سياق احلرب يف ورود الفعل و

  .اليسار مكانا إذا كان غريه معلمااأليسر هنا مبعىن اإلنسان الذي يتخذ  :األيسر 
، وقد متيزت مبلمح داليل اق احلرب يف البيت السابقيف سي" األيسر"وردت الوحدة الداللية      

سياق  ، كما يظهراليسار أو امليسرة لقتال األعداءهو املقاتلون يف املعركة الذين يتخذون جهة 
  ."التقينا " احلرب يف كلمة 

ميسرة ، وهنا ه ومحلتا معىن تقسيم اجليش إىل ميمن" األمين واأليسر"إنّ الوحدتني الدالليتني      
يف تنظيم اجليش حىت يتحقق  ، تتمثلنت سائدة عند العرب أثناء الرتالتظهر قيمة اجتماعية كا

  .النصر
حني تتبعنا لوحدات اموعة الداللية الرابعة اليت تشري إىل األماكن نالحظ أنّ هذه الوحدات      

وحدة داللية  ما اختصت كل، كداليل عام هو داللتها على املكانالداللية اشتركت يف ملمح 
  .مبالمح داللية خاصة

يف ملمح داليل عام " دمشق، بعلبك، قاصرين، األندرين"شتركت الوحدات الداللية اآلتية ا
تصت كل وحدة داللية بدالالت خاصة، فالوحدة ، واخأمساء املدن والقرى هو داللتها على

بعلبك ، "ينة، وكذلك الشأن بالنسبة إىل اخلمر وحنني الشاعر هلذه املدارتبطت ب" دمشق"الداللية 
أما . جبودة  مخورها" األندرين"الوحدة الداللية األخرية  اختصت كما، "وقاصرين واألندرين

فقد اشتركت يف ملمح " ذي طلوح، الشامات، ذي أراطى، خزاري: "الوحدات الداللية اآلتية
    . ر والقتال، وتنقل قومه ملالقاة األعداءام هو داللتها على أماكن املعارك، وارتبطت بالسفداليل ع

زيرة العربية، فقد دلتا على منطقتني مشهورتني يف شبه اجل" اليمامة، جند"ا الوحدتان الدالليتان أم
  بداللة العلو واالرتفاع " جند"واتسمت الوحدة الداللية 

يأيت منه اخلطر النفتاحه  باحلرب ومحلت معاين املكان الذي" ثغر"ارتبطت الوحدة الداللية      
   .وانفراجه

فقد جاءتا يف سياق اخلمر ،دلت ااألوىل على جملس " جمال ، جمرى " أما الوحدة الداللية      
  .تقل جمراها من اليمني إىل اليسار، حيث اننية دلت على جهة حتويل كأس اخلمرشرب اخلمر والثا

غزل ومحلت معىن املكان اخلايل ، ولكنها يف يف سياق ال" خالء " جاءت الوحدة الداللية      
  .سياق البيت دلت على انفراد العاشق بعشيقته 

تسمت ، والتدل على اجلهات" ني، األيسرين، األميناليمني، شرقي"جاءت الوحدات الداللية      
ني سياق اخلمر دلت على مي، فالوحدة الداللية اليمني اليت جاءت يف كل وحدة داللية بداللة خاصة

جاءت مبعىن شرق جند ومحلت معىن مكان شروق الشمس " شرقي"اإلنسان، والوحدة الداللية 
  لني الذين يكونون يف ميمنة اجليش، والوحدة الـداللية دلت على املقات" األمينني"الداللية والوحدة 
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  .لني الذين يكونون يف ميسرة اجليشدلت على املقات" األيسرين"
، وعالقة اجلزء من "األيسريناألمينني و"داللية نسجل عالقة التقابل بني قات المن حيث العال     

واجلدول اآليت . وعالقة التنافر بني مجيع الوحدات الداللية األخرى  ،"جند"و " اليمامة"الكل بني 
  :                                                نسبة ورود كل وحدة داللية يوضح
  

  اللغوية املصاحبات
 

  السياقات
 

  الوحدات الداللية تكرارها
 اسم  م اسم ج مج 

  األندرين  1    1 اخلمر مخور
  بعلبك  1    1 اخلمر ، كأسشربت
  اليمامة  1    1  الرحلة والسفر  تامشخرأعرضت، 

  جند  1    1  احلرب  شرقي
  ذي طلوح  1    1  احلرب  أنزلنا
  الشامات      1  احلرب  ننفي

  ذي أراطى  1    1  احلرب  احلابسون
  خزارى  1    1  احلرب  أوقد

  ثغر  1    1  احلرب  النازلون
  جمال  1    1  اخلمر  الشرب
  خالء  1    1  الغزل  دخلت
  جمرى  1    1  احلرب  اليمني
  اليمني  1    1  احلرب  جمرى
  شرقي  1    1  احلرب  جند
  األمينني    1  1  احلرب  التقينا
  األيسرين    1  1  احلرب  التقينا

  دمشق  1    1  اخلمر  ، كأسشربت
    قاصرين  1    1  اخلمر  كأس شربت،

  ) الوحدات الداللیة الدالة على األماكن(المجموعة الداللیة الرابعة : 52الجدول
  

عشرة وحدة داللية، وقد مثان أحصينا يف إطار اموعة الداللية الرابعة الدالة على األماكن      
ية، ماعدا بعض الوحدات كما توضحه املصاحبات اللغو جاءت كلها تقريبا يف جمال احلرب،

دمشق، بعلبك، ( الداللية اليت جاءت يف سياق اخلمر الرتباطها مبدن وقرى مشهورة جبودة مخرها
أما الوحدات الداللية اليت جاءت يف سياق احلرب فقد  ،)اليمامة( ، وسياق الرحلة )قاصرين

  . ارتبطت بأماكن املعارك
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 :اخلامسةاموعة الداللية / و
، جان، أدماء، هاللون" :الوحدات الداللية اآلتية، وتضم ري وحداا الداللية إىل األلوانتش     
  " ون ، ج، مسريض، بِضب، طليخغُر، ، رمح

حني لوى أي أخذ شيئا من اللون : كيف خنلكم، فيقولون: لونت الشيء فتلون، ويقال :اللون
 )1(األخالقخمتلف : صنف منه، ورجل متلون :يابالثعنده لون من  :اازومن .. .كانوتغير عما 

  : )2(ملرأة حيث يقوليف سياق الغزل ووصف ا" اللون"وردت الوحدة الداللية      
ذراعي عأَ لٍطَيداَءم رٍكْب          هاللَّ انَجون لَم قْتأْر نِجاين 

، والبعد الداليل قافة اتمع العريب اجلاهلييف ثبعدا دالليا  'اللون'تكتسي الوحدة الداللية "     
الثقافات  الذي اختذه اللون يف السيميائية إنما كان نتيجة الستخدامه يف دالالت متعددة يف

، ويظهر جاءت يف سياق الغزل داللة اجلماللذلك فقد محلت الوحدة الداللية حني  )3("املختلفة
  .الدالة على البياض اخلالص" هجان"ة ني صاحبت الوحدة الداللية كلمهذا املعىن ح

  )4(األدمة يف اللون من األضداد يكون للبياض والسواد :أدماء
  :)5(يف سياق الغزل يف قوله" أدماء"جاءت الوحدة الداللية      

ذراعي عأَ لٍطَيداَءم رٍكْب          هاللَّ انَجون لَم قْتأْر نِجاين 
، ولذلك فقد محلت الوحدة الداللية داللة يطلق خاصة على البياض يف اإلبل" ةاألدم"إن لون      
نالحظ أن الشاعر قد نقل معىن األدمة من جمال اإلبل . اض و تضمنت معاين اجلمال و الصحةالبي

لية ، ففي الكالم العادي ال ميكن أن تقترن الوحدة الدالاالستعارةإىل جمال املرأة وهذا على سبيل 
  .ت أخرى من غري اإلبل، ألا تطلق على اإلبل فقطمع كلما

، واألصل وفرس هجني إذا مل تكن األم عربية، ورجل بيض كرام: مجل وناقة، وإبل هجان :هجان
كرمية : رجل وامرأة هجان، وأرض هجان: ومن ااز...الروم والصقالبة  يف اهلجنة بياض

  .)6(التربة
   :)7(يقوليف سياق الغزل حيث " هجان"استعمل الشاعر الوحدة الداللية      

ذراعي عأَ لٍطَيداَءم رٍكْب          هاللَّ انَجون لَم قْتأْر نِجاين 
    ، ويعين بذلك بياضها املشوب ليعرب عن مجال املرأة" هجان"لية لقد اختار الشاعر الوحدة الدال     

  ــــــــــــ
  ).لون( 613ص ،أساس البالعةالزخمشري،   )1(
  .68ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
منشورات جامعة الريموك، سلسلة اآلداب أحباث الريموك   ،السيميائية اللغوية وتطبيقاا على مناذج من األدب العريب مسري ستيتية، )3(

   .54م، ص1989هـ، 1410 أربد، األردن، ،2، العدد7واللغات، جملة حمكمة نصف شهرية، الد
  .25ص ،األماين العمانيةعيسى بن إبراهيم الربعي،  )4(
  .68ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
  ).هجن( 123/  4الفريوزآبادي، القاموس احمليط )6(
  .68ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )7(
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 ال املرأة عنمن جمال اإلبل إىل جمال مج" هجان"داللة الوحدة الداللية لذلك فقد انتقلت ، حبمرة
از، ولذا فقد تضمداليل حني ىن النت معاين الصفاء والبياض اجلميل، ويظهر ذلك املعطريق ا

  .لمرأةلهذا اللون نسب 
  .سوداألبيض ضد األ :بيض
  : )1(يف سياق احلرب يف قوله" بيض"وردت الوحدة الداللية      

بأنورِا ند الربِ اياتايض          ونصدرهن حما قَرد وِراين  
أثناء استعدادهم للقتال  األعالم،للداللة على بياض " بيض " استعمل الشاعر الوحدة الداللية      

  .احلربظهر الوحدة الداللية قيمة اجتماعية وهي رمز القبيلة ورايتها أثناء وت
للحرب حبمل عداد تربز داللة االست" الرايات"املصاحبة لكلمة " يضب"إنّ الوحدة الداللية      

  .الرايات البيضاء، كما تضمنت معىن بياض األعالم
ففي سياق الفخر بنساء قومه كان  أخرى،كما استعمل الشاعر اللون األبيض يف سياقات 

   :)2(فيقولللنساء دالليا  اللون األبيض معادال
ثارِلى آعا بِنيض حانٌس          نحاذنْأَ ر قَتسم أو تهاون  
  ايننِرقَم يددحى يف الْروأسـا         يضبِا واسرأفْ نبلتستلَ

 األشراف،فالوحدة الداللة يف البيت األول محلت معىن اجلمال والعزة واإلباء واالنتماء إىل      
، ويف البيت الثاين نسبها "انسح"الشعري، ومصاحبتها لكلمة ويظهر ذلك من سياق البيت 

  ."سلب"لك من ورود الفعل ويظهر ذ والسيب،وكانت يف موضع الذل  ألعدائه،عر الشا
يف  اقوهليف مبعىن السيوف  السالحكذلك استعمل الشاعر اللون األبيض معادال دالليا لوصف      

  : )3(ولهـق
  اينلتـخي يـضٍبِبِ وأَ لَوابِذَ          نٌدلُ ىطِّخا الْنقَ نم رٍمسبِ

  اونفُجالْ تلَايز يضبِا الْإذا م          اينلا يمل ــونَعا املانِنوأ
لون األمحر يكون يف احليوان مرة من األلوان املتوسطة معروفة، واحلاألمحر لون من األلوان: مرح ،

  .)4(والثياب وغري ذلك مما يقبله
  : )5(ات بعد الرجوع من القتال يف قولهايلون الربارتبطت الوحدة الداللية يف البيت الشعري      

بأنورِا ند الربِ اياتايض          ونصدرهن حما قَرد وِراين  
  ، راواـملعركة وض، داللة على قوة ايزت مبلمح داليل هو كثرة القتلى وغزارة الدماءلذلك فقد مت

  ــــــــــــــ
  .71ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )1(
  .86ص ،املصدر نفسه )2(
  .89، 74ص ، الديوان،املصدر نفسه )3(
  ).محر( 316/ 3ابن منظور لسان العرب )4(
  .71ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
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  .األعداءبوشدة بطش قومه 
راء ، واألغر األبيض من كل الغرة والغر غرة بضمهما بياض يف اجلبهة ، وفرس أغر وغ :ر ـغُ

  .)1(وديقة غراءأليام الشديدة احلر وظهرة وا ، ومنشيء
  : )2(مبعىن البياض يف اجلبهة يف قوله يف سياق الفخر" غر"وردت الوحدة الداللية      

لَ امٍوأيا غُنر ـطالٍو          عصيا الْنلْمنْفيها أَ ك نداين  
     لت دالليا من جمال داليل إىل آخرها انتقمل تقترن الوحدة الداللية باجلبهة يف هذا البيت ألن ،

ة وتضمنت شهر" الشديدة املشهورة"ليت جاءت صفة لأليام محلت معىن ا" غر"فالوحدة الداللية 
  .أيام قومه حيث عصوا امللك فيها

ا كانت الغرة تظهر على سبيل ااز فإذ" غرة األيام "و " غرة الفرس"تظهر العالقة وطيدة بني      
   .وشهرمأهل الشاعر  تظهر قوة، فاأليام املشهورة س وتشهرهالفر
3(، فيما يقبل ذلكبالضم مرتلة بني البياض والسواد السمر: مرس(.  

  .رماح للداللة على قوا وصالبتهامعادال لل" مسر"استعمل الشاعر الوحدة الداللية      
، وقيل هو ون األسود املشرب محرةاجلون األسود اليحمومي، واألنثى جونة، ابن سيدة، اجل: جون

، واجلمع من كل ذلك جون ذي يضرب إىل السواد من شدة خضرته، واجلون األبيضالنبات ال
  .)4(الضم
، وحديثه عن الدرع اليت يضعها األبطال يف سياق الفخر" جون"وردت الوحـدة الداللية      

  : )5(ى أجسادهم أثناء القتال حيث يقولعل
إذا وضعع تطالِلى األب يوام          أَريلَ تهـلُا جالقَ ودمِو ـجاون  

، وقد جاء الشاعر ذه عىن اللون األسود اليحموميمب )6("جون"جاءت الوحدة الداللية      
لذا فإنّ داللة كلمة ،اليت تستعملها األبطال يف القتالالوحدة الداللية بغرض إظهار وصف الدروع 

  .لة على طول احلرب وشداذا البيت هو إظهار كثرة لبس األبطال للدروع للداليف ه"  نجو"
ة كثرية وامرأة خضيب... ، وبنان خمضب ه ويده باخلضاب، وكف خضيبب شعرخض :خضب
  .)7(اخلضاب

  ــــــــــــ
  ).غرر( 99 /2، القاموس احمليطيالفريوز آباد )1(
  .71ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
      .)مسر( 50/ 3، القاموس احمليطيلفريوز آبادا )3(
  .)جون( 24 /2ابن منظور، لسان العرب )4(
  .85ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
مث  فاجلون األبيض يف لغة حي من العرب، واجلون األسود يف لغة حي آخر،( :أنه من األضداد "اجلون"قول ابن األنباري يف شأن ي )6(

دراسة مقارنة، دار النهضة العربية للطباعة  ،رحبي كمال بكر، التضاد يف ضوء اللغات السامية ينظر. )اآلخرأخذ أحد الفريقني من 
 .10، صم1975 ،والنشر، بريوت

  ).خضب( 170 -169ص ،أساس البالغةالزخمشري،  )7(
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  : )1(فعال يف سياق احلرب حيث يقول" ب خض" جاءت الوحدة الداللية      
كأنّ ثيابنا ما ونمنهم          خضبأُبِ نرجوان  طُأولاين  

اصة ويظهر ذلك أكثر حني ارتبطت محلت الوحدة الداللية معىن الصبغ واختصت باللون األمحر خ
، حىت أنّ الرايات داللة كثرة الدماء" خضب"كما نستشف من الوحدة الداللية  ،"أرجوان"ة كلمب

  .اخلضابكبدت فتلطخت بالدماء 
إىل تلطيخ الرايات " احلناء"ضاب املرأة من خدة الداللية قد انتقل مدلوهلا نالحظ أن الوح     

  .بالدماء
قلح األسنان أي : والطليان. غشاها: طلى الليل اآلفاق...طلى البعري بالقطران لطخه به : طلى

        .)2(صفرا
اللون حيث ب، أي تلطيخ الرايات ت معىن اللونت الوحدة الداللية يف سياق احلرب، ومحلورد     
  : )3(يقول

كأنّ ثيابنا ما ونمنهم          خضبأُبِ نرجوان  طُأولاين  
ك املعىن اللغوي للوحدة على ذل ، ودلّلية بداللة األمحر الضارب للسوادمتيزت الوحدة الدال     

نالحظ أنّ الوحدة و.ليبني كثرة القتلى وإراقة الدماءذلك  ، أي طلي اإلبل بالقطران، كلالداللية
        .ال تلطيخ الرايات بالدماءالداللية انتقلت دالليا من جمال طلي اإلبل بالقطران إىل جم

اخلاصة باأللوان واملشتملة على من خالل استعراضنا لوحدات اموعة الداللية اخلامسة      
  .الغزللوحدات الداللية جاءت يف سياق الفخر واحلرب وكذلك أن جلّ ا داللية نالحظوحدات 

     زت كل  ،هو داللتها على اللون وعة الداللية يف ملمح داليل عامماشتركت وحدات اومتي
األلوان فهي  جاءت لتدل على كل" لون"، فالوحدة الداللية ة خاصة اداللي حداللية مبالموحدة 

، ياق الغزل ومتيزت بداللة البياضجاءت يف س" أدماء"ة الداللية الوحدلفظ متضمن لكل لون، و
ال املرأة وبياضها، والوحدة الداللية  داليل وانتقلت دالليا من لون يطلق على اإلبل إىل معادل

جمال املرأة والغزل ومتيزت بداللة  إىل بل، وانتقلت دالليا من جمال اإلياضمتيزت بداللة الب" هجان"
، والسيفاستعملها الشاعر معادال دالليا للمرأة " بيض"، والوحدة الداللية مرةحباملشوب بياض ال

جاءت يف سياق احلرب ومحلت معىن  "محر"والوحدة الداللية  ،وارتبطت باحلرب وبياض الرايات
جاءت " غر"راوة املعركة، والوحدة الداللية لدماء للداللة على كثرة القتلى وضامحرار الرايات با

، ووظفها الشاعر للداللة على شهرة أيام هةب سياق الفخر ومحلت معىن اللون األبيض يف اجليف
زت " خضب"، والوحدة الداللية استعملت معادال دالليا للرماح" مسر"م، والوحدة الداللية حرمتي  

  ـــــــــــــ  دلـت  "طلى"ة الداللية والوحد بداللة ختضب الرايات للداللة على كثرة القتلى وسيالن الدماء،
  .76ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )1(
  . 441كرم البستاين وآخرون، املنجد يف اللغة واألعالم، ص )2(
  .76ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(
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  .الرايات داللة على سيالن الدماء على تلطيخ  
اللون  الكلمات الدالة على ان نالحظ كثرةعنا للمجموعة الداللية اخلاصة باأللوتتبمن خالل    

، بيض، هجان"لكثرة الدماء، واللون األبيض وما يتعلق به وهذا " خضب، طلي ،رمح" )1(األمحر
معادل داليل للدم واحلرب والقتال، واللون ، فاللون األمحر للداللة على مجال املرأة" ، غر أدماء

  .داليل جلمال املرأة  األبيض معادل
نا لوحدات اموعة الداللية نسجل عالقة العموم واخلصوص بني الوحدة من خالل استعراض     

ة بني املصطلح فعالقة التضمن أو االشتمال جليخرى، وبقية الوحدات الداللية األ" لون " الداللية 
فالقول هذا أمحر يستلزم القول " محر، أدماء، هجان، جون"السفلية واملصطلحات " اللون"العام 

جون "كما نسجل عالقة التقابل بني  خرى،مع بقية الوحدات الداللية األ وهكذا ،هذا لون
جنة من أنواع واهلُألنّ األدمة " ، واللون األبيض، هجانأدماء"ن بني وعالقة التضم" وأبيض
  :اجلدول اآليت يوضح نسبة ورود كل وحدة داللية على حدةو .البياض

  
 الداللية الوحدات تكرارها السياقات املصاحبات اللغوية

  فعل ماسم     اسم ج مج
  اللون    1    1 الغزل هجان
  ىطل  1      1 الفخر أرجوان
  خضب  1      1  الفخر  أرجوان

، الرايات، خيتلي، اليلب
  ، اجلفونتستلب حسان

الفخر بنساء 
  .احلرب ،لةيالقب

  بيض    5    5

  محر    1    1  الفخر  الرايات 
  أدماء    1    1  الغزل  كر ب

  هجان    1    1  الغزل  اللون 
ستعداد الاوصف   جلود القوم

  .للقتال
  جون    1    1

  مسر    1    1  وصف الرماح  قنا اخلطى
  غر    1    1  الفخر   أيام 

  
  )الوحدات الداللیة الدالة على األلوان(المجموعة الداللیة الخامسة : 53الجدول

  
ة، تكررت أربع عشرة أحصينا يف إطار اموعة الداللية الدالة على األلوان عشر وحدات داللي     

  ألن الشاعر وظف هذا) غر، أدماء(مرة، وقد تفوقت الكلمات الدالة على اللون األبيض ودرجاته 
  

  ــــــــــــ
  
: واستعماالا تتعلق بوجود أو عدم وجود مصطلحات لغوية مثل" أمحر"إنّ قيم كلمة : "يف هذا الشأن) بيري غريو ( يقول )1(

الدم، اليوسفي، القمر تعترب كلها محراء، إنّ حالة اللغة هي اليت : ، وإذا مل تكن هذه موجودة فإن الكلماتبرتقايل، زهري، أرجواين
علم  )بيري غريو( ينظر" اليت حتدد حقل االستعمال يف اخلطابحتدد قيمة الكلمة، وهذه القيم ليست إلّا جمموع إمكانات العالقة 

  .43ص م،1988، 1للدراسات والترمجة والنشر، دمشق، طدار طالس  الداللة، ترمجة منذر عياشي،
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 )غر(لشهرة وقائع قومه كما يف و، وللمرأة) السيوف(ألشياء عديدة، للسالح  االلون معادال داللي
  . بياض الرايات عىنوجاءت مب

 
 اموعات الداللية تكـــرارهــا السياقات 

 فعل اسم م اسم ج   مج
 السماء والنار على كلمات تدل  2 2 4 لدروعاخلمر، الغزل، وصف ا

كلمات تدل على الرب والبحر   5 5 10 صف الدروعو ،الفخر
 ومواطن املاء

 كلمات تدل على الزمان  9 2 11 ، احلرب، الغزلالفخر
 كلمات تدل على األماكن  15 3 18 احلرب، اخلمر، الرحلة والسفر

 أللوانكلمات تدل على ا 2 2 10 14 الفخر واحلرب
  

 ) المجموعات الداللیة الدالة على الجمادات(المجال الداللي الفرعي األول : 54الجدول
  

مرة، وقد سجلنا ارتفاع الكلمات الدالة على 57تكررت وحدات اال الداليل الفرعي األول     
  .األماكن الرتباطها بأماكن املعارك، و تنقل قوم الشاعر املستمر استعدادا للقتال

  
 :اال الداليل الفرعي الثاين/ 2

 ،"حيوانات نباتات،" ة اخلاصة باألحياءيين الوحدات الدالليضم اال الداليل الفرعي الثا     
  :تنيم إىل جمموعتني دالليسوينق

   
 :اموعة الداللية األوىل/ أ 

، أرجوان: " تيةاللية اآل، وتضم الوحدات الدتشري وحدات اموعة الداللية الثانية إىل النباتات     
الدرين ، ادة، قتاحلص".  

، أو وردية زهار، تزهر له يف الربيع أيلة القرنية، وشجريات مجيلة من الفصأشجار: أرجوان
  .)1(بيض
  : )2(قوله يف سياق الفخر وذكر احلرب يف" أرجوان"وردت الوحدة الداللية      

               كأنّ ثيابنا ما ونمنهم          خضبأُبِ نرجوان  طُأولاين  
 ،ألزهارابصت داللتها ، كما ختصم نبات له أزهار أرجوانيةسمحلت الوحدة الداللية معىن ا     

، كما صفانتقال الداللة هنا بالتخصي" اراألزه"وأراد اجلزء " األرجوان"فقد ذكر الشاعر الكل 
  ، دماءـون األرجواين التابع لألمحر، للداللة على كثرة سيالن الة اللتضمنت الوحدة الداللية دالل
  ـــــــــــ

  .114، ص1ج ،م1995اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، دار اجليل،  حممد شفيق غربال، املوسوعة العربية امليسرة، )1(
  .76ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
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  .يل للدماء السائلةهنا معادل دال فاألرجوان
  .)1(، ويقال الزعفرانسرالو: بالضم واحلص: صحالْ

  : )2(الداللية يف سياق اخلمر حيث يقولجاءت الوحدة      
مشعشأنّ الْكَ ةًعحالْ اـم إذافيها           صاُمطَالَء خها سخاين  

وهو نبات يشبه  ،هو الورسذي بداللة زهر احلص ال" احلص"ختصصت الوحدة الداللية      
" احلص"األمحر كما أنّ الشاعر استعمل  تضمنت الوحدة الداللية معىن اللون كما. )3(الزعفران

  .د أزهاره فانتقلت الداللة وختصصتوأرا
، وأبل قتادية تأكلها والتقتيد أنّ تقطعه القتاد كسحاب، شجر صلب له شوكة كاإلبر: قتادة

  )4(...فتحرقه فتعلفه اإلبل 
  : )5(احلرب حيث يقوليف سياق " قتادة"حدة الداللية وردت الو     

وقد هرت كالْ البحي ما          نذَّـوشبا قَنتةَاد ـمن يلاين  
، لكن الشاعر وظّف الوحدة الداللية يف جمي للقتاد هو شجر ذو صالبة وشوكإنّ املعىن املع     

ا عز وقوة األعداء ، فانتقال الداللة من جمال النبات إىل جمال عز اإلنسان  سياق احلرب ، وقصد
، كما نستشف داللة القوة والصالبة من دد معىن الوحدة الدالليةألنّ السياق هو الذي حي حـواض

  ".شذّب"لشاعر وذلك لورود الفعل ، كما تظهر  مدى قوة أهل اةالوحدة الداللي
  .)6(األرض ادبة: شيش ، فال تأكله الدواب، الثوب البايل، أم درينلي من احلما ب :الدرين
  : )7(احلشيش الذي بلى واسود حيث يقولوردت الوحدة الداللية يف سياق الفخر بقومه مبعىن      

واحلابِ حننبِ ونَسي أُذىاطَر          تالْس الْ ةُلّّجِفخور رِالداين  
ما تضمنت معىن النبات مبلمح داليل هو احلشيش البايل ، ك" الدرين"الداللية  متيزت الوحدة     

هذا حسب املدلول املعجمي للكلمة، لكن إبل قوم الشاعر  ،الذي ال يؤكل ، أو الكألبصفة عامة
، وكثرة أمواهلم من جهة "ذي أراطى"ة على طول مكوث أهله يف املكان ، هذا للداللتأكله
بة الوحدة الداللية ظهر ذلك من مصاحيوليبس معىن ا "الدرين"ن داللة كما نستنتج م ،أخرى
   .)8(مبعىن تأكل يابسا" تسف"للفعل 
     نالحظ أن وحدات موعة الداللية اخلاصة بالنباتاتمن خالل استعراضنا لوحدات ا ،

  جاءت كل ، يث أحصينا أربع وحدات داللية فقطاموعة الداللية مل تسجل نسبة شيوع عالية ح
  ـــــــــــــــــــ

  ).حصص(1033 /1الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري،  )1(
  .64ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  .93ص ،شرح املعلقات السبعالزوزين، )3(
  ).قتد( 322/ 1الفريوزآبادي، القاموس احمليط )4(
  .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
  .214ص ،املنجد يف اللغة واألعالمرون، كرم البستاين و آخ )6(
   .82ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )7(
  .98ص ،شرح املعلقات السبع الزوزين، )8(
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  .ية القاحلة، وهذا الشيوع القليل انعكاس لبيئة الشاعر الصحراووحدة داللية مرة واحدة
     زت تها على النباتاتموعة الداللية يف ملمح داليل عام هو داللاشتركت وحدات اكما متي ،
  رب جاءت يف سياق الفخر باحل" أرجوان"وحدة داللية مبالمح داللية خاصة، فالوحدة الداللية  كل

، والوحدة للدماء وكثرة القتلى ، واستعملها الشاعر معادال داللياومتيزت بداللة اللون األمحر
يضا ودلت على لون اخلمر االمحرار أ جاءت يف سياق اخلمر  ومتيزت بداللة" حلصا"الداللية 

 ،مبعىن الشجر ذي شوك وتضمنت معاين الصالبة والقوة" قتادة"املشعشعة، ومتيزت الوحدة الداللية 
شاعر معادال دالليا للعز واملنعة، ومتيزت ألها جاءت يف سياق الفخر بالقوة والعز، واستعملها ال

رة يف سياق الفخر وتضمنت معاين كث وجاءت ،ش البايلبداللة احلشي" الدرين"الوحدة الداللية 
  .استعدادا لقتال األعداء " ذي أرطى"موال أهله وطول مكوثهم باملكان أ

ال داليل من التعميم إىل حدث هلما انتق" ان، أرجواحلص"نالحظ أن الوحدتني الدالليتني      
  ."رمهاأزها" الشاعر النبتتني وأراد من خالهلما، فقد ذكر التخصيص

افر بني وحدات أما من حيث العالقات الداللية داخل اموعة الداللية فسجلنا عالقة التن     
  :حدة ح نسبة شيوع كل وحدة داللية علىواجلدول اآليت يوض .اموعة الداللية

   
 الوحدات الداللية  تكرارها      السياقات        املصاحبات اللغوية  

مج    اسم  اسم ج 
  أرجوان   1    1 الفخر باحلرب  خضب 
  احلص   1    1 اخلمر  " اخلمر" مشعشعة
  قتادة   1    1  الفخر بقوة قومه   شذّب 

الدرين   1    1  الفخر   ، اجللة اخلور سف  
  

  ) النباتالوحدات الداللية الدالة على (اموعة الداللية األوىل : 55اجلدول
  

ص بالنباتات نسبة شيوع عالية، حيث اقتصرت على أربع مل تسجل الوحدات الداللية اخلا     
  .اليت هي معادل داليل للعز) ادةقت(وحدات داللية فقط، وقد استعمل بعضها معادال دالليا كما يف 

 
  :اموعة الداللية  الثانية/ ب

  :وتضم ثالث جمموعات داللية فرعية تشري وحدات اموعة الداللية إىل احليوانات     
  "، اخلورةلّ، اجلضاحفاأل، ول، حدا، محأم سقب: "الدالة على اإلبلوحدات الداللية ال - 
  "صفون ،جرد  ،ةعناألع، الرصائ ،الفرس اخليل ،: "الوحدات الداللية الدالة على اخليل - 
  ."هر، الكالب: "الوحدات الداللية الدالة على الكالب - 
  
  

195  



م فإن كان ذكرا ، فإذا علنثىقبل أن يعلم أذكر هو أم أ ،سليل إذا وضعت الناقة فولدها: أم سقب
  .)1(، وأمها أم حائلإن كانت أنثى فهي حائل، وفهو سقب، وأمة مسقب

مبعىن الناقة يف سياق الغزل وذكر اجلوى الذي خلفه فراق " أم سقب"وردت الوحدة الداللية      
  :)2(احلبيبة حيث يقول
  انـينِحالْ تعـجرفَ هتلَّضأَ          بٍقْس مي أُدجوكَ تدجا ومفَ

 ، كما أنها" وجد"الفعل  نان ألا صاحبت احلني احلب واحلتضمنت الوحدة الداللية معاين      
، إنّ هذه املعاين اليت حتملها وذلك للداللة على األم واألمومة "سقب+ أم "مركبة من كلمتني 

  .ياق العاطفي االنفعايلدخل يف السالوحدة الداللية ت
وعشقه ، كما ميكن أن نكتشف بعض العالقات دة الداللية نفسية الشاعر الوهلي تربز الوح     

بني السقب والناقة يف عامل هذا احليوان الذي أعطى له العريب مكانة  -إن صح التعبري  - االجتماعية
   .خاصة
مل اء أوسليت عليها اهلوادج كان فيها نال يقال ظعن وال محول أي لإلبل ا: قال أبوزيد: محول

    .)4(، كانت فيها نساء أو مل تكنومرت احلمول أي اهلوادج ،)3(كني
الداليل من عىن ، ويظهر هذا املمبعىن اإلبل يف سياق الغزل" محول"جاءت الوحدة الداللية      

  : )5(ء ، أو احلداء حيث يقولبل بالغناالدالة على قيادة اإل بالوحدة الداللية "نحدي"اقتران كلمة 
ذَتكَّرت الصبا واشقْتا           تلَمأَريت حولَما أُهلًصا حداين  

عر ، لكن الشاهلوادج اليت تكون على ظهور اإلبلهو مبعىن ا" محول"إن األصل يف كلمة      
، كما اورة بني اهلوادج واإلبلسبب ا، فتطور الداللة أو انتقاهلا كان باستعملها مبعىن اإلبل

  .وسيلة السفر من الوحدة الداللية نستشف معىن
، وما أملح داء إذا غنى هلا، وحدا ا حداا، وهم ح، و هو حادي اإلبلحدا اإلبل حدوا: حدا
اة حيديوبينهم أحد! داءه ح 6(، أي أغنيةون(.  

حىت السياق نفسه، ومحلت معىن الغناء لإلبل  ت السابق فعال يفيوردت الوحدة الداللية يف الب     
" ولمح"احبت الوحدة الداللية كلمة اصة عندما صخبو ، كما محلت معىن قيادة اإلبلسرعتسري وت

تتمثل يف انتشار احلداء  ندرك من الوحدة الداللية قيمة اجتماعية كما .الدالة يف البيت على اإلبل
  .والغناء

  ــــــــــــ
  .21، صمايل، األالقايل )1(
  .69ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  .54ص ،ابن قتيبة، أدب الكاتب )3(
  ).محل( 144، صأساس البالغة ،الزخمشري )4(
  .70ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
  ).حدو( 117، صأساس البالغة ،الزخمشري )6(
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  .)2(وهنا يعىن اإلبل )1(احلفض متاع البيت إذا هيء ليحمل: ضاحفاأل
  :)3(عىن اإلبل يف سياق الفخر يف قولهمب" األحفاض " جاءت الوحدة الداللية      

ونحن إذا عالْ مادحي خرت          اَأل نِعفاضِح نمنع من يلاين  
اورة ، من معىن إىل آخر عن طريق ا أوانتقلت داللة الوحدة الداللية من جمال إىل آخر ،      
تطلق حمل مث أصبحت لي هيئ، فأصل الكلمة  متاع البيت إذا "مولح"هو الشأن يف كلمة كما 

 العدوى ت، واورة الشيئني فانتقلن هناك سببا وثيقا بني املعنينيأل .على اإلبل اليت حتمل املتاع
  .نييبني املعن الداللية
  )4(...واجلّة وجلّة ، تقدم يف السن فهو جليل ج أجالّء ، جلّ جالال وجاللة: اجللة 
ن يف مة يف الس، املتقدل مبعىن الناقة الكبريةمجع جلي" اجللة " استعمل الشاعر الوحدة الداللية      

  : )5(تعداد للحرب حيث يقولسهم يف ذلك املكان ا، وحديثه عن مكوثسياق الفخر
  اينرِالد ورخالْ ةُلَّجِِالْ فتس    ىاطَري أُذسون بِوحنن احلابِ

، لكن الوحدة الداللية الداللية هو البارز يف هذا البيتإنّ ملمح كرب السن يف الوحدة      
، ويظهر هذا املعىن الداليل اجلديد من مصاحبة الوحدة الداللية صت بداللة الناقة الكبرية اهلرمةختص

  .اليت جاءت صفة للوحدة الداللية" اخلور " 
كان بسبب  -قة الكبرية السناصها بالناصاخت- لتها اجلديدة لقد اكتسبت الوحدة الداللية دال    
ن نستشف داللة ن أكما ميكتعادل قولنا ناقة  كبرية السن،" اجللة"ة كأن الكلموة  ين الوصففقدا

يف  كبريات + إناث + إبل= ة اجللّ :ية كاآليتداللا الاللية إىل مكونادلنا الوحدة الاألنوثة إذا حلّ
  .ينفي ذلك" اخلور"تدل على اهلرم، ألن ورود كلمة  عين أن الوحدة الدالليةوهذا ال ي. السن

مبعىن مصب  ،، وقد يكون اللفظ مشتقا من اخلورخور، واجلمع  رة الناقة غريرة اللنباخلوا: اخلور 
6(سع املياه اجلارية يف البحر إذا ات(.  

ودلت الوحدة الداللية .ق الغزيرة اللنبوردت الوحدة الداللية يف البيت السابق نفسه مبعىن النو    
  .على غزارة احلليب ، هذا جييلنا إىل داللة أخرى هي كرب ضرعها على سبيل االستلزام

مصب املياه اجلارية يف البحر إذا داللية معناها من جمال الطبيعة من معىن أخذت الوحدة ال     
ة إىل جمال احليوان، وهذا لوجود شبه بني ، فانتقال الداللة كان بني حمسوسني من جمال الطبيعاتسع
  .يئني جمازاالش

  ـــــــــــــــ
  .105اخلطيب التربيزي، ذيب إصالح املنطق البن السكيت، ص  )1(
ن روى عن األحفاض اجلمع أحفاض، من روى البيت على األحفاض أراد ا األمتعة، وماحلفض متاع البيت و( :ول الزوزينيق )2(

  .94ينظر الزوزين، شرح املعلفات السبع، ص). أراد ا اإلبل
  .75ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )3(
  .95كرم البستاين وآخرون،  املنجد يف اللغة و األعالم، ص )4(
  .82ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
  .235، ص2مناهجه، جالتحليل الداليل إجراءاته وكرمي زكي حسام الدين،  )6(
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أتى خبيله ورجله : اب اخليل، يقالكّل للفرسان وروأخيال مجاعة األفراس تستعمخيول  مجع: اخليل
  .)1( أي بفرسانه ومشاته

مرات يف املعلقة يف سياق الفخر بشجاعة أهله يف  ثالث" اخليل"ت الوحدة الداللية ورد     
  : )2(حلروب يف قولها

كْترا الْنخلَي عةًفَاك لَعيه          لَّقَمأَ ةًدعنتهــفُا صاون  
ا يوفأمم خشيتفَ            ا عليهمنتبِصح خلُينا عصبِا ثُباين  
اخليلَ نقود دامةًي كاَأل إىل           االهداِءع ةًقَالح طُباون  

، مجعا للفرس" اخليل"ة، حيث جاءت الوحدة الداللية يزت الوحدة الداللية بداللة األحصنمت     
 ، فداللة عكوف اخليل مالزمةنستشفها من السياق الذي وردت فيهوتضمنت عدة دالالت 

 ،الثاينللوحدة الداللية يف البيت  ، وداللة اجلماعة من اخليل مالزمةللوحدة الداللية يف البيت األول
ر هذه الدالالت من ، وتظهللوحدة الداللية يف البيت الثالثوداللة مالحقة اخليل لألعداء مالزمة 

  ."ب، الحقة بطونا ص، ععاكفة"دل على ذلك تمصاحبة الوحدة الداللية لكمات 
     هو عنصر رس فظهر الوحدة الداللية مدى اعتماد العريب على اخليول يف مالحقته لألعداء فالت

  .أساس يف احلرب عند العرب
والفرس حيوان أهلي أكثر  )3(...حبوافره األرض س لدقّهر، ومنه الفَالعنق دق سالفر: سافراأل

، وربما قالوا فيها رج، وعلى األنثى ويقال هلا حاله للركوب، يقع على الذكر، ويقال حصاناستعم
وربما مجعت كثرة " سأفرا"، وعلى لفظها فقيل "خيل"فرس على غري لفظها فقيل ومجعت  ،سةرفَ

  .)4(على فروس 
  : )5(قتال يف قولهسياق حتريض النساء للرجال على ال جاءت الوحدة الداللية يف     

  ايننِرقَم يددحى يف الْروأسـا         يضبِا واسرأفْ نبلتستلَ
، كما متيزت مبلمح داليل خاص أخر هو داللتها على األحصنة بداللة ت الوحدة الدالليةورد     

، "تستلنب"الوحدة الداللية للفعل  مصاحبةويظهر ذلك من  ،األفراس املستلبة قهرا من قبل األعداء
  .مة يف البيتنيفالوحدة الداللية تضمنت معىن الغ

نطالقا من املعىن ، الداللية داللة دق األرض باحلوافر الوحدة اىنكما نستنتج أيضا من مع     
  .االشتقاقي للكلمة

  واجلرد... شعر عليهال رجل أجود الويق...قشره : جيدره جردا ، وجرده جرد الشيء : جرد
  ـــــــــــــــ

  .203كرم البستاين، وآخرون املنجد يف اللغة و األعالم، ص )1(
  .84، 77، 74ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  ).فرس( 500ص الزخمشري، أساس البالغة، )3(
  .575كرم البستاين وآخرون، املنجد يف اللغة و األعالم، ص)4(
  .87ص كلثوم، الديوان، عمرو بن )5(
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  .)1(، وقد جرد واجنردمن األرض ما ال يثبت، وفرس أجرد قصري الشعر
  : )2(الداللية يف سياق الفخر حيث يقولوردت الوحدة      

وتحداةَنا غَلُم الرعِو جرد          فْرِـعلَ ننا نذَقائ افْوتلاين  
لشعور داللةً على عىن اخليول القصرية امب" أجرد " مجعا لكلمة " جرد"جاءت الوحدة الداللية      

الدالة على " عالرو"ا للحروب، ويظهر ذلك من ارتباطها بكلمة ، وصالحيتهكرمها وتفوقها
  .احلرب
يول مل يأت اعتباطا، ولكنه داللة على قوة اخلطالقها على وإ" جرد"إنّ اختيار الشاعر صفة       

  .ذه اخليول ألنّ احلرب تتطلب ذلكالقوة مالزمة هل، إنّ داللة السرعة وأيضا، وسرعتها اخليول
  : فرس صافن، وخيل صفون، وقد صفن صفونا، وتفسريه يف قوله :صفون

  )3(...ا ريِسكَ الثعلى الثّ ا يقوممم          هكأن زالُفال ي فونَالص فلِأَ
  : )5(يف سياق الفخر باحلرب يف قوله للخيل صفة) 4"(صفون"جاءت الوحدة الداللية      

   كْترا الْنخلَي عةًفَاك لَعيه          لَّقَمأَ ةًدعنتهــفُا صاون  
يامه على ثالث قوائم مع ثين مبعىن ق ، حيث وصفت حالهحدة الداللية على اخليلدلت الو     

  .الرابع سنبكه
أي انقاد  ذلّ عنانه: ، يقالض الفم فال يلمحهعرنه يألذلك مسي ب ،اللجامسري : ج أعنة وعنن :أعنة

  .)6(رجل طويل العنان  أي شريف عظيم السؤدد: ويقال ،هو قصري العنان  أي قليل اخلريو
  : )7(وله، أو اللجام يف قيف سياق الفخر مبعىن سري اللجام "نةعأ"وردت الوحدة الداللية      

كْترا الْنخلَي عةًفَاك لَعيه          لَّقَمأَ ةًدعنتهــفُا صاون  
: ري، ورصعت السزره: رصيعة اللجام اليت عند العذّر، كأا فلس، ورصيعة املصحف :ائعرص

  )8(...ه، قارب بعضه من بعض ونسجن والريشالطائر عشه بالقضبا ، ورصععقدت فيه عقدا مثلثة
له أثناء خروجهم مجع رصيعة يف سياق وصف خيول أه" رصائع"ة استعمل الشاعر الوحدة الداللي

  : )9(للقتال حيث يقول
ورنَد دارِوعا وخرجن شـك          اثًعثالِأم ـصالرقَ عِائد بلاين  

      ـــــــــــــــ
  ).جرد( 235 /2ابن منظور، لسان العرب )1(
  .85ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
   ).صفن( 379الزخمشري، أساس البالغة، ص )3(
  .من سورة ص 31اآلية )  اديات الْـجِنإذْ عرِض علَيه بالعشي الصاف( :تعاىل اهللا قال )4(
  .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )5(
  .532ص ،األعالمكرم البستاين وآخرون، املنجد يف اللغة و)6(
  .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )7(
  ).رصع( 245الزخمشري،  أساس البالغة، ص )8(
  .86ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )9(
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نان على قذال الفرس ، لكن الشاعر استعمل داللة عقد الع" الرصائع"داللية محلت الوحدة ال     
  ."بلى"يول ويظهر ذلك من ورود الفعل ، أي مشقة اخلللمشقة دالليا الوحدة الداللية معادال

، من ملحقات الفرس" رصيعة " اللية ، ألنّ الوحدة الددعت الوحدة الداللية معىن اخليولاست     
  .لمة مع حيوان أخر غري الفرسفال تتراصف الك

ار ، وهرهر الكلب يهر هريرا، فهو هار: يقال...، وهريرا كرهة هراه رهه ويرالشيء يهِ ره: رـه
  .)1(وته دون نباحهوقيل هو صوكشر عن أنيابه  ،إذا نبح

السالح حىت ، حيث لبسوا يف سياق الفخر فعال"  هر"استعمل الشاعر الوحدة الداللية      
        :)2(كالب احلي حيث يقولأنكرم 

وقد هرت كالْ البحي ما          نذَّـوشبا قَنتةَاد ـمن يلاين  
، أي نباح، أو أنه صوت دون ر عن أنيابهمبعىن نبح الكلب وكش" ره"جاءت الوحدة الداللية      

عىن مب" هر"دة للفعل ح، لكنهما يف حقيقة األمر تلتقيان يف داللة واأنّ املعىن املعجمي حيتمل داللتني
الكلبِ غضب للهجومواستعداه  لألشخاص،ه وإنكار.  
، ألشخاصف هذه احليوانات األليفة على اتضمنت معىن عدم تعر" هر"نّ الوحدة الداللية إ     

الوحدة الداللية تتراصف مع ، ف"يكالب احل"ك من مصاحبة الوحدة الداللية لـويظهر ذل
  " .ر األسد أز: "بل نقول" هر األسد: "فال نقول مثال، الب فقط وال تتراصف مع حيوان آخرالك

  .)3(وأكالب وكالب ،ج أكلب ،وغلب على هذا النابحالكلب كل سبع عقور : الكلب
لمح مب، وقد متيزت يف البيت السابق مجعا يف سياق الفخر" كالب"وردت الوحدة الداللية      

وتضمنت معىن  ،، كما دلت على جنس الكالبيوان األهلي العقورداليل عام هو داللتها على احل
   ."هر"رتباط الوحدة الداللية بالفعل صوته ال

كل  ، فقد كانت تطلق علىتضييق املعىن يف الوحدة الدالليةلداللة أو نالحظ أيضا ختصيص ا     
النابح  مث ختصصت ذا احليوان" ...األسد، والنمر، والذئب "سبع عقور من احليوانات مثل 

  .ليف دون غريه من األنواع األخرىاأل
نالحظ ارتفاع  ،تعند دراستنا لوحدات اموعة الداللية الثانية واليت تشري إىل احليوانا     

، حيث أحصينا ست وحدات داللية، وعالوحدات الداللية الدالة على الفرس من حيث الشي
، وهذا الورود يؤكد دور هذا احليوان األليف يف حياة العريب القائمة على تكررت مثان مرات

    .ةاإلغاراحلروب و
  ، افتخر الشاعر ببطوالت قومه داللية الدالة على احلصان باحلرب، حيثارتبطت الوحدات ال      

  ـــــــــــــ  .املعلقة مقترن بالقتال ليس إالّ فاحلصان يف
  ).هرر( 261 -260 /5لسان العرب، ابن منظور )1(
  .72ص عمرو بن كلثوم، الديوان، )2(
  ).كلب( 124 /1الفريوزآبادي، القاموس احمليط )3(
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 ه، ذكرمل، هو اجلله دوره يف حياة اجلاهلين حيوان آخر يعيش يف البيئة الصحراوية كا     
عود وي ،وحدة داللية وردت مرة واحدة فقط ، ولكن كلعليهست وحدات داللية تدل يف الشاعر 

واعتماده ، البيئة قسوةتغلب العريب على  يف تركيز الشاعر على اجلمل لدور هذا احليوان األليف
  .ماناء اخليب، والدفاع، وية واللباس، والتغذعليه يف التنقل

، ووجد الناقة وحنينها حني ، ودر احلليبارتبطت الوحدات الداللية الدالة على اجلمل بالسفر     
  .قد اقتصرت وحداته على اثنتني فقط، فاآلخر فهو الكلب نأما احليوا .تفقد ابنها

تها على اليل عام هو داللهلذه اموعة الداللية يف ملمح داشتركت الوحدات الداللية      
  .وحدة داللية مبالمح داللية خاصة ، ومتيزت كلّاحليوان

يف ملمح " ض، اجللة، اخلوراحفأ، أم سقب، محول، حدا: " اشتركت الوحدات الداللية اآلتية     
اخليل ، : "حدات الداللية اآلتية، كما اشتركت الوعام مشترك هو داللتها على اجلمل داليل

ليتان واشتركت الوحدتان الدال ،يف داللتها على احلصان" ائعص، رأعنة، الفرس، صفون، جرد
  .ما على الكلبيف داللته" هر، كالب"

كل هذه الوحدات الدالية اليت ذكرناها يف إطار اموعة الداللية الثانية اشتركت يف ملمح      
  .ت األليفةتعلق باحليواناتها دون استثناء ، فكلداللتها على احليوان األليفداليل آخر هو 

اليت تدل على " أم سقب"مح داللية خاصة، فالوحدة الداللية متيزت كل  وحدة  داللية مبال     
زت بداللة األنثىالناقة جاءت يف سياق الغزل لذا فقد متينت معىن الوجد والعطف واحلنان ، وتضم

اجلمل الذي حتمل عليه جاءت يف سياق الغزل ومتيزت بداللة " محول"ة، والوحدة الداللية فقالشو
يزت جاءت فعال ومت" حدا"الوحدة الداللية بالسفر والترحال، والوحدة الداللية وارتبطت  ،األمتعة

، سياق الفخر يف" األحفاض"جاءت مجعا "  ضحف"والوحدة الداللية  بداللة الغناء لسوق اإلبل 
ت يف سياق جاء" اخلور"اللية اليت حتمل متاعا استعداد للسفر، والوحدة الدومحلت معىن اإلبل 

جاءت مبعىن " اجللة"محلت معىن النوق الكثرية اللنب، والوحدة الداللية الفخر وهي صفة للنوق و
جاءت يف " اخليل"بدر احلليب، والوحدة الداللية الناقة الكبرية ومتيزت مبلمح األنوثة الرتباطها 

" فرس"، والوحدة الداللية ارةواحلرب واإلغال ت بالقت، ومتيزت بداللة األفراس وارتبطسياق الفخر
عىن الغنيمة ألنها يف حال السلب، والوحدة الداللية ، وتضمنت مدلت على احلصان الذكر

ثالث قوائم مع ثين  ، ومحلت معىن قيام الفرس علىجاءت صفة للخيل يف سياق الفخر" صفون"
  .سنكبه الرابع

لت على اخليل ومحلت معىن قصر شعرها وتضمنت معىن فقد د" جرد"أما الوحدة الداللية      
جاءت مبعىن اللجام، والوحدة "  عنان"ألنها يف سياق التنقل إىل احلرب، والوحدة الداللية السرعة 
  .العنان يف سياق الفخر ووصف اخليلد قدلت على ع" رصيعة"الداللية 

 ،احهى التوايل على صوت الكلب دون نبفقد دلّنا عل" هر، كالب"أما الوحدتان الدالليتان       
  .وعلى ذلك احليوان األليف النابح، وجاءتا يف سياق الفخر
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من جهة نظر تارخييه عند تتبعنا لوحدات اموعة الداللية الثانية نسجل انتقاال دالال للوحدة      
إلبل، وذلك عن طريق ىن اىل معد انتقلت داللتها من جمال املناع احملمول إفق" محول"الداللية 
، كما ميكن أن نلحظ هذه الظاهرة "األحفاض"الشأن بالنسبة للوحدة الداللية ، وكذلك ااورة

عري ش، لكنها يف البيت ال"سري اللجام"أنّ أصلها هو حيث " أعنة " للغوية يف الوحدة الداللية ا
، كذلك نسجل الداللةوبذلك أنتقلت  ، حيث أطلق اجلزء للداللة على الكلعلى العناندلت 

، مثّ كل سبع عقور فقد كانت تطلق على" كلب"ص الداللة يف الوحدة الداللية يظاهرة ختص
  .ن األليف الذي ميأل الدنيا نباحاختصصت بذلك احليوا

وعالقة اجلزء من  "اخليل واألفراس"داللية نسجل عالقة الترادف بني من حيث العالقات ال     
صفون "نطقية لالستلزام بني ، وعالقة االشتمال اليت تتضمن العالقة امل"أعنةو رصائع"الكل بني 
، كذلك القول "خيل"أو " فراسأ" يستلزم القول بأنّ هذه " صفون"، فالقول هذا " وخيل وأفراس

يستلزم القول " خوارة"ل هذه ، والقو"كلب"يستلزم القول بأنّ هذا احليوان " يهر" بأنّ هذا احليوان
  .مبعىن الناقة" سقب أم"بأن هذه 

ثلها العالقة بني فرس ، فاحلدود املتناثرة متعالقة التنافر نا، فسجلخرىالعالقات الداللية األ أما     
بني نسبة شيوع كل وحدة داللية على يواجلدول اآليت " خيل"و " أم سقب"وكلب مثال، أو بني 

  :ع سياقاا، ومصاحباا اللغويةحدة م
    

  املصاحبات اللغوية  السياقات  تكرارها              ةالوحدات الداللي
  مج  جاسم   اسم م  فعل  
  وجد الغزل  1    1    أم سقب
  حدا  الغزل  1  1      محول
  محول  الفخر  1      1  حدا
  خرت  الفخر  1  1      أحفاض
  اخلور  الفخر  1  1      اجللة
  اجللّة  الفخر  1  1      اخلور
دامية، عاكفة، عصب،   الفخر  3  3      اخليل

  نصفو
  تستلب  الفخر  1  1      األفراس
  أعنة  باحلربالفخر   1  1      صفون
  الروع  الفخر باحلرب  1  1      جرد
  مقلّدة  الفخر باحلرب  1  1      أعنة
  دوارع، شعث  الفخر باحلرب  1  1      رصائع
كالب احلي  الفخر باحلرب  1      1  هر  
  هر، احلي  الفخر باحلرب  1  1      كالب

  
  ) الحیوانالوحدات الداللیة الدالة على ( الثانیة المجموعة الداللیة: 56الجدول
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الوحدات الداللية اخلاصة باحليوان نسبة معتربة الرتباطها باحليوانات األليفة اليت يعتمد متثل      
   .عليها اجلاهلي يف احلرب والسفر، كاإلبل واألفراس، حيث تكررت ست عشرة مرة

ني ، وما فيها واملنقسم إىل جمالني داللييل العام ،اخلاص بالطبيعةل الداللوحدات اا أثناء تتبعنا     
وما ل الذي يشري إىل األرض والسماء ني نالحظ ارتفاع وحدات اال لداليل الفرعي األويفرع
البيئة العربية  شساعة، يدل على مرة، وهذا التكرار 57، حيث تكررت الوحدات الداللية امفيه

 ، أما اال الداليلوصف الدقيق لألشياء اليت حتيط بهومقدرة العريب على ال ،الصحراوية وانبساطها
، وهذا مرة فقط 20وحداته الدالليةفقد تكررت " واناتينباتات وح"الفرعي الثاين اخلاص باألحياء 

ية احليوانات يف البيئة الصحراوو ة قلة النباتاتلالشح يف ذكر النباتات واحليوانات حييلنا إىل دال
فرعي الثاين اخلاص الواجلدول اآليت يوضح نسبة شيوع وحدات اال الداليل  .لعربيةا
  :"األحياء"ـب

  
 الداللية  اموعات تكرارها             السياقات اليت وردت فيها         

  فعل  اسم م  ج اسم  مج 
 كلمات الدالة على    4    4 اخلمر ، الفخر باحلرب وعزة قومه 

  اتات النب
الغزل، الفخر، احلرب ووصف وسائلها 

 " السالح واخليل"
على   دالة كلمات  2  1  13  16

  احليوانات 
  

 ) األحیاءالوحدات الداللیة الدالة على ( المجال الداللي الفرعي الثاني: 57الجدول
  

، وهذا يتناسب مع طبيعة تفوقت الوحدات الداللية الدالة على احليوانات من حيث الشيوع
لبيئة الطبيعية الصحراوية القاحلة، فالوحدات الداللية الدالة على احليوانات تعرب عن اهتمام العريب ا

   ).اإلبل واخليول(باحليوانات اليت ختدمه 
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  امتةـــاخل
 لقد رأينا أن علم الداللة علم حديث بدأ يشق طريقه حنو األمام ليتبوأ مكانه حتت ظل     

هج العلمية حيث ظهر على يد علماء غربيني آمنوا مببدأ تطبيق املنا ،شجرة العلوم اللغوية احلديثة
ر داللة رغم التطوورأينا أن علم ال ،لدراسة اللغة كظاهرة اجتماعية ،على الدراسات اللغوية

وتقف يف طريقه عدة معوقات جتعل منه أصعب العلوم اللغوية  ،امللحوظ ما زال يف طريق النشأة
بل أننا جند داللة مفردة واحدة ختتلف  ،الكلمات تتغري بتطور اتمع ألن داللة على اإلطالق،

  .ت الثقافاتاختلففما بالك لو تباينت البيئات و من شخص آلخر داخل البيئة الواحدة،
كان هلا األثر يف تطور علم  إن اهودات اليت بذهلا علماء العربية قدميا يف علم الداللة       

ص القرآنية أوال، ولغة األدباء والشعراء، الداللة العريب الذي كان يستمد موضوعاته من النصو
ا جاء به الغربيون احملدثون يف بل أن م ذا فقد سبق علماء اللغة العربية الغربيني يف هذا اال،و

  .ختصيصها وتعميمها مثالاللغة العربية،كانتقال الداللة وعلماء أومأ إليه هذا اإلطار 
إننا بتطبيقنا للمناهج احلديثة لتحليل داللة كلمات معلقة عمرو بن كلثوم خرجنا بعدة       

  :نتائج ميكننا إدراجها فيما يلي
معرفة الظروف احمليطة دون االعتماد على السياق اللغوي، و تال ميكن أن ندرس الكلما      
  .باملقام

هذه الكلمات تشكل حقوال داللية أمكننا أن  ،كل معلقة عمرو بن كلثوم من كلماتتتش     
  :ما يليـجنملها في

  الكلمات الدالة على جسم اإلنسان -1
 الكلمات الدالة على الصفات اجلسمية لإلنسان -2
 مراحل عمر اإلنسان ومصريهالكلمات الدالة على  -3
                                                                                                                             النسبالكلمات الدالة على القرابة و -4
 لجماعات غري القرابية الكلمات الدالة على انتماء اإلنسان ل -5
 الكلمات الدالة على العالقات االجتماعية  -6
 الطبقات االجتماعية ت الدالة على األخالق والصفات والكلما -7
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 أدوات القتال الكلمات الدالة على احلرب و -8
 الكلمات الدالة على احلل والترحال -9

  أدواماالشراب وطعام وات الدالة على الالكلم -10   
  الزمان الدالة على السماء و األرض و األلوان و األماكن و  الكلمات - 11   
  ) احليواناتالنباتات و( ياة الطبيعية احلية الكلمات الدالة على احل - 12   

تتوزع على جمموعات تماعية نسبة معتربة من املعلقة واالج ةمتثل الكلمات الدالة على احليا      
و شيوع األلفاظ الدالة  والتعدي،على القوة و البطش داللية عديدة حيث تكثر الكلمات الدالة 

حيث كثريا ما يلجأ الشاعر إىل اإلكثار من  .ق و الصفات و الطبقات االجتماعيةعلى األخال
الصفات القبيحة األخالق الطيبة إىل قومه ،و، حني ينسب الصفات احلسنة وبليةالثنائيات التقا

وضح لنا نظرة الشاعر للحياة اليت هي صراع مرير هذا الشيوع ي .الضعف والوهن إىل أعدائهو
  .مع القوى األخرى

إن نظرة القوة اليت كانت تتحكم يف اتمع اجلاهلي ميكن أن نستخلصها أيضا من نسبة       
إىل درجة أنه استعار من الطبيعة  األسلحة،الطعان واحلرب وة على القتال وشيوع الكلمات الدال

  .القتل والسالح كلمات ليوظفها يف جمال
أما الكلمات الدالة على الطبيعة فقد سجلت نسبة شيوع منخفضة باملقارنة مع بقية       

فقلة ورود الكلمات الدالة على النباتات تؤكد الطبيعة الصحراوية  اموعات الداللية األخرى،
خليول اليت ارزقه، وات وخباصة اإلبل ألا مورد أما كثرة الكلمات الدالة على احليوان القاحلة،

  .الدفاع عن النفسيرى فيها رمز القهر و
سياق و ،سياق الغزلو سياق احلرب والفخر، ،ن سياقات ثالثة إال نادرامقصيدة ال خترج ال   

  .اخلمر
ة املفردة فالكلم ،سياقها اللغوييف لقد تأكدت لنا مقولة أن الكلمات ال يفهم معناها إال     

ومن أمثلة ذلك  ،لة الكلمات وخباصة يف لغة الشعرفكثريا ما ترتاح دال ،حتمل داللة معجمية فقط
  استعمال أدوات الطعام معادال دالليا للحرب 

  معادل داليل للحرب : الرحى -       
  معادل داليل للقتلى: اللهوة - 



 
206

 معادل داليل ألرض املعركة : الثفال - 
 معادل داليل للقوة : قتادة - 
 معادل داليل للعز :قناة  - 
 معادل داليل للحروب و الوقائع:ياماأل - 
 معادل داليل للشهرة : غر - 
 

 الداللية داخل املعلقة فقد سجلنا كل العالقات الداللية، فنجد مثالأما من حيث العالقات       
ال يفهم املعىن إال و ،ومبعىن السيوفاليت جاءت مبعىن النساء " بيض" االشتراك اللفظي يف كلمة

مع تسجيل التقابل بني الكلمات  صاحبة هلذه األلفاظ أي السياق اللغوي،ملإذا درسنا الكلمات ا
ختتلف دالليا من حيث ، ورر يف البيت الواحدكما الحظنا أن املفردة الواحدة تتك التنافر،و

  ."لـجه"املالمح الداللية كما يف كلمة 
  

لمات اللغة العربية من وجهة نظر تارخيية ال ميكن تتبع كل كلمات املعلقة فما بالك بك     
  .فقد اجتهدنا ملعرفة أصل الكلمات و مع ذلك القدم، املوغلة يف

فإذا كانت اللغة تبدأ باحملسوسات و تنتهي باردات فهذا دليل على رقي احلياة العقلية ،و لذلك 
  .فقد سجلنا عدة ظواهر داللية يف هذا اال 

أخذت مفهوما مغايرا ملا كانت عليه من قبل لقد انتقلت داللة عدة كلمات يف املعلقة و     
  :نذكر ذلك على سبيل املثال 

أخذت معىن النساء أو الزوجات عن اهلوادج انتقلت دالليا و اليت كانت تعين" ظعائن"كلمة 
  .طريق ااورة املكانية

ت الرتفاع مث صارحيث كانت تعين ا ،ملعىن احملسوس إىل املعىن اردانتقلت من ا"بعل"كلمة 
  .اهليمنة املتمثلة يف الزوجمبعىن السيادة و

من معىن ربط فم السقاء إىل معىن اجلماعة  ،إىل آخرداليل انتقلت من جمال " كتيبة" كلمة
  .املقاتلة

  ".أدماء"من جمال ألوان احليوان إىل جمال املرأة مثل  - مثال–انتقال داللة األلوان 
  ة إىل جمال اإلنسانمن جمال الطبيع" حزاورة"انتقال داللة كلمة 
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  "كريهة"و "األرجوان"و " احلص"و " كلب"ختصيص داللة كلمة 
الثاين مبعىن ذهين األول مبعىن حسي و استعمل الشاعر أيضا مفردة واحدة مبعنيني خمتلفني،- 

  .اليت اقترنت باحلبل واليمني "عقد"جتريدي مثل كلمة 
ارتقت ارتقاء كبريا يف ذلك الزمن  ة قديإن هذه التطورات توضح لنا أن اللغة العرب     

هذه التطورات حتيلنا  إىل باحملسوسات وتصل إىل اردات، وتبدأ  - كما نعلم- السحيق، فالداللة
  .داللة رقي احلياة العقلية للمجتمع العريب اجلاهلي

راسة جتدر اإلشارة أيضا إىل أنه إذا أردنا أن نتتبع مفردات اللغة العربية ال بد من تفعيل د    
  . اللغة السريانيةوخباصة اللغة العربية القدمية و اللغات السامية األخرى
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  لحقــم
  معلقة عمرو بن كلثوم
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  المعلقة
  

  اينرِدناَأل ورمــــخ يقبال تو     اينحباصفَ كنِحصــبِي به الَأَ
مشعشالْ نَّأَـكَ ةًعحالْا ــإذا م      يهاـف صـ اُءمطَالَخها سخاين  
تجبِ وري اللَّذبانة عن ــهوإذا      اه ا ذاقَمـــهــا حا ىتينلي  
تـِحاللَّ ىرز الشحإذا أُ يحمرت    ـَلعيه هـالمل ـــيفههِـا ماين  

ف بهمي كَأنّ الش هاـِاآلذانن      عها الْجـــإذا قَرافَتاـَوا بِحبِين  
ع أم الكأس تنبرٍٍوـــصكَانَ الك       ماــوينما الياهرجم أس  

ع أُم الثّالثَة را شمرٍٍوـــوبِِ      ماـــبِصاحينبِِحصالّذي ال ت ِك  
  انيرِــاصقَو قشمدي رى فـخوأُ     كبلَعببِ تبرِش دقَ أسٍــوك

ماــإذا صا أَرِيباهيمح تد     ِخ يانتالف نبِـــم اـلْتوننج ه  
  اوينر دـــوا قَالُـقَو اوهالُغـت     ىتح بِرالش الَجم تحرب امفَ

ا تا الْمـــوإنرِكُنـَد ـَدرةً لَنـقَـم    ناياـ   درِيناـــا ومقَـ
ـْني وتخـــنخبرك اليق     عيناــرقِ يا ظَـقفي قَبل التفَ   بِرِيناـ
  اينـماَأل تنخ مأَ نِـيالبِ كـشول     امرص ثْتدحأَ لْهقفي نسألك 
ض ةمِ كَريهاـــبيونطَعا وبيأَ       رالع يكالـوم بِـه ـُقَر   وناــ

هر موإنَّ اليا وإنَّ غـدــوغَ       ن دعباـــوينلَـمعا ال تبِم د  
ـــأيف ليلَى ينِي أَبباـعاتوه       هها وتوي ظَـوإخل اــمونمِال  

على خ لْتخإذا د ريكالٍءــت     تنأَم قداـونَ الكــعيوحيناش  
راعمـذطَلٍ أَديع كْرٍــياَء ب       نــهأْ جقْرمل ت نانَ اللَّواـِجين  

خالعاجِ ر قثْلَ حا مياـوثَدص       صِسيـحالالم أَكُف نا ماــانن  
يناـــدجِنِـا ماسـبِإتـمامٍ أُن    ى ــونحرا مثْلَ ضوِء البدرِ وافَ  

ـَها تنـوُء بِما ولينــروادفُ     ت وطَالَتــومتني لَدنة سمقَ   اـ
  وناــوكَشحا قَد جنِنت بِه جن       اب عنهاــومأْكَمةً يضيق الب
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وارِسيتي لَبنأَ طو رامٍـــخ        نُّرِي خـشاش ـهِيِلْحمـينِا ران  
ـَنِيناـــأَضلَّته فَـرجعت الْ      فما وجدت كَوجدي أُم سقْبٍ   ح

وال شنيناـعة إال جــا من تســهل      قاهاـرك شـاء مل يتطَم  
  اـَيندـا حلًصا أُهولَـمح ترأي     امــلَ تقْتشاوا بالص ترتذكَّ
ـفَأَعتضر ترخماشةُ واممالي     اــكأَسينتلـصي مدبِـأَي ياف  

ـَال تعجــأبا هند فَ ـِقظرنا نخبرك الْيـــوأَن     لْ علَيناـ   يناـ
ابأن ورِــند الرايــيبِ اتاض      وندصرهن ــحمقَا رد ـيوِران  
أولَ امٍيــا غُـنر ـــطلٍاو    عصيا الْنلْمك ـــيفنْأَا ه نداين  

  جرِيناـبِتاجِ الْملْك يحمي الْمح      وهــد تـوجـوسيد معشرٍ قَ
اكلَ عيا الْخكْنـــترهلَيفُـ     فَةً عا صهتةً أعـنقــلَّداــمون  

ولْأنزنا البـبِ يوتــإىل الش      وحٍـلُطُي ذامات نـني املُفوعيدان  
  ذَّبنا قَتادةَ مـن يلينــاــوش     ي مناــوقد هرت كالب الْح

  يناـاِء لَها طَحــيكُونوا يف اللِّق      اناــومٍ رحـمتى ننقُلْ إىل ق
  معيناـاعةُ أَجــوتها قُضـْولَه      قَي نجدرـونُ ثفَالُها شــيك
نلْزتم مأَالَ لَزِـــنضياف مفأَ      انعلْجالْا نقنْأَ ىر تـــتشماون  
  اونحطَ ةًادرــــم حِبالص لَيبقُ    مـاكُرق انلْـــجعفَ ماكُنيرقَ

  ا حملُوناـهم مــملُ عنـْونح    همـــف عنـونع نعم أُناسنا
ى النراخا تم نعطَاـَن   ضرِب بالسيوف إذا غُشيناــون      اس عناـ

  اينلتخــــي يضٍبِبِ وأَ لَـابِوذَ    ندــلُ يطِّا اخلَنقَ نـم رٍمسبِ
 ؤوسا ر قشـالقنمِ شاـويـوخنْليها الـ       قلتخفَت اــرِقَابن  
اَألب ماجِمبِاَألم      طالِ فيهاــكأنّ ج وقسمــوترزِ  يـِاع   يناـ

إنّو الضغن بعد الضنِغ يـبود       لَعـيك وــيرِخال جاال اَءدينفد 
      قَد ْـدرِثْنا اا وـِين ـِمت معد         نـطَاعن دونه حـىت يبـ   عل

  ناــن يليـعنِ األحفاضِ نمنع م     رتـونحن إذا عماد الْحي خ
  وناـا  يدرونَ مـاذا يتقُــفَمــر       رِ بِـْنجذُّ رؤوسهم يف غَي

يا فينا وفيــكأنّ سهمــوفَن    ــمي العدبِأَي ارِيقاــبِيـخن  
يــكأنّ ثما ونا منـابهــنم    ضــخجبِأُر ناــبينطُل أو انو  
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  ولِ املُشبه أنْ يكـوناـــمن اهل    يــإذا ما عي باألسناف حـ
نصناب لَثْم ـرهةَو ذات ـحد     ـَحم   انـيقابِـالس انكُو ةًظَافَــ

جـبشبلَ منَ القتوري ـْان   ربِيناـَروبِ مجـوشيبٍ في الْح      داـ
اــحيعمج اسِ كُـلِّهِما النيقَ     داــــمنِينب ـنع نِيهِمةً بعار  

ا عنتيـشم خا يـوــفَأَمهِملَي     لُنيخ بِحصصفَتـَا ع   با ثُبِـيناــ
أَوّام  مويـْخال ن   انـــيببِلَـتم ةًارـغَ نعـمنفَ     ميهِلَى عشــ

  زوناــندق بـه السهولَةَ والْحـنِ بكْر     ي جشمِ بـبرأسٍ من بنِ
  د ونِِيناـــا قَضعنا وأَنــتضع      وام أناــــأال ال يعلَمِ األقْ

  اينلاهاجلَ لِهـــج قوفَ لَهجنفَ      انيلَع دـــأح نلَهجال ي أال
ه نو برــمع شيئَةم ـبِأيدن     ِقِكونُ لــنييلف اــكُمينها قَط  

ه نو برـمع شيئَةم ــبِأيدبِنا ال     ن طيعشاةَــتا ورِيندــزتو  
ه نو برـمع شيئَةم ــبِأيدي    نذَلا نكــونُ األررى أنناـــت  

عأَوا ونددهــتيوا رناــدد     تــــمم كأُما لاـى كُنوِينقْت  
  اينلت نْأَ كلَبقَ اِءدعلى اَألـــع      تيعو أَرمـــا عي اناتنقَ فإنّ

  إذا عض الثِّقاف بـها امشأزت      وولتـــــهم عشوزنةً زبونا
  ف والْجبِِيناــتشج قضفَا الْمثَقِّ      لَبت  أَرنتــعشوزنةً  إذا انقَ

  يناـبِنقْصٍ يف خطُــوبِ األول      ل حدثْت يف جشمِ بنِ بكْرٍـفه
ورثْنس نةَ بلْقَمد عجــا مفي    جونَ الْمصلنا ح احاـــأَبيند د  

  ورثنا مــــهلهلًا واخلري منه    زهريا نِعــم ذُخر الذاخــرينا  
ا جكُلْثُوما وابتعــواــمــبِ      يعا تنِلْن اــهِمينماثَ األكْرر  

ـْحمالْي محني ومحن هبِ      نهــع تثْدح يذالَّ ةربالْ وذا   اينرِجـ
ومقَ انلــبه لَكُ ـياعالسيب      املَ فأيــــجـقَاَ إلَّ دد ولاين  
ـَحا بِنتينرِقَ دــقعن مىت   اينرِالقَ صِقت أو لَباحلَ ذَّـــجِت      لٍبـ
وــنوجد نحن أمنعهم ذامار      أَوـفواهم دوـــقَإذا عينماا ي  

يف خ داةَ أُوقغَد نحنىـوارا فَ       زنفَدالـــر رِفْد قاـويندافر  
ونـحالْ نابِحبِ ونَسأُي ذىاطَر      ـتسالْ ةُلَّــجِالْ فخور رِِالداين  
  اينـِصإذا ع ونَمرالعا نــوحنْ      انعطأُ إذا ونَـــماحلاك نوحنْ
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ونحن ونَكُارِالت لما سطْـخوحنْ        انن ونَذُـاآلخ لمـِضا ر   اينـ
إذا الْت نِنيما األيكُنا       ونو أَبِيـــقَينب رِينسكَانَ اَألياــــون  

  اينلي نــــيمف ةًلَوـا صنلْصو    ميهِلي نيمف ةًلَوـص واالُــصفَ
  اــيندـَّفصم وكــلُمالْا بِنبأُو    اايــبالسبِو ابِــهالنبِ واآبفََ

ـَّا تعرِفُوا منا ومـنكُ   يناــــكَتائب يطَّعن ويـرتم    مـــأملَ
ِاخليلَ داميةً ك اـــنقوداله       ِداءِِ الحاــــإىل اَألعطُونقَةً ب  

لَعيالْ انبــيض الْولْيالْ بييانِم      أَوسـياف ـقُيمن ويـَحن   ناينِـ
لَعيلُّكُ ان ابِــــسغة الصٍد     تى فَروق ــلَ قِاطَالنا غُهضاون  

ضنِ األبطالِـــإذا وع تع      ا يماوونمِ جالقَو ـلودلَها ج ترأي  
تم نهرٍـــكأنَّ غُضونونُ غُد    إذا ج ياحا الرفِّقُهصاــــتنير  

وتحلُمغَ اناةَد الرعِِو ــجرد      فْرِــــعلنا ن ـقَنذَائ فْاوتلاين  
جرا وخارِعونَ ددرـوش ثًاـنعِ قَ    عصـائثالِ الراــكـأمينلب د  
اِء صآب نع ماهرثْنقٍـــونِ      دا بنتا إذا مـورِثُهناـــــوين  
ِح ا بِيضانٌـــعلى آثارِنس      هت أو مقَسأَنْ ت رحاذاــــنون  

اـــأَخدهع هِنولَتعا كَ     ذْنَ على بلَإذا القَوعم ائباـــتـينم  
  ايننِرقَم يددـــحالْي ى فرسأَو      ايضبِا واسرــــفْأَ نبلتستلَ

  رِيناــقَد اتخـذُوا مخـافَتنا قَ     ارِزين وكُلُّ حـيـــترانا ب
شمي نحطَــإذا ما را اضى    كَمنيوالْه ــنيتا ربارِبِينونُ الشتم  

ـْيقُتن جِيادنا ويقُلْن لَس   عوناـــتمنبعولَتنـا إذا لَـمتم       ــ
  اـنـييِال حو نـهدعب ٍءيـشل      اـينقب الَفَ نهِـــمحن ملَ إذا

نِ بمِ بشنِي جب نم كْرٍـظَعائن      يبِم لَطْنخاـــسيندا وبسمٍ ح  
ثْلُ ضم الظَّعائن عنا مبٍــومر     واعه السنى مـراــتينكَالْقُل د  

ـَكَأَنا والسيوف مس   اس طُرا أجمعيناــــولَدنا الن     لَّالتــ
  ها الْكُرِيناـِــحـزاوِرةٌ بِأَبطَح     يدهدهونَ الرؤوس كما تدهدي

عم نالقَبائلُ م ملع قَدـــود     طَحبِأَب بنِيــإذا قُبا باـــهن  
ـْحكَ لِّكُبِ ونَمالعاص اّبأن   ايندتجــــمل  لونَاذالب اأنو        لٍـ

  لكون إذا ابتليناـــــوأنا امله    مون إذا قدرناــــبأنا املطع
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ونَـــعانِامل اوأن ـلا أَمردان     وأنبِ ونَـــلُازِا النحثُي يشاـن  
ونَـعاملانِ اوأن ـلما يـلـــيإذا ما البِ      اـينض ازلَياا تفُونلْج  
ـون إذا سكُالتارِ اوأنطْــخان     وأنإذا ونَذُـا اآلخ رـــيضان  
ـِصإذا ع مونَراا العوأن      اـنعطإذا أُ ونَمــالعاص اّأنو   نايـــ
أَوالطَّ انالــــبون إذا نقموأ      اننارِــــا الضونَب إذا ابتلاين  

ا النإنرٍــــوازِلونَ بِكُلِّ ثَغ       نالْم ازِلُونَ بِهالن افخاـــيون  
ونشرنْإ ب ورداَءـا املن فْصاو       وشيرغَ بيرـــكَ اندرا وطاين  

  دتموناـــودعميا فَكَيف وج        احِ عناـأَلَا أَبلغْ بنِي الطَّمــ
  يناـــأَبينا أَنْ نقـر الـذُّلَّ ف        إذا ما الْملْك سام الناس خسفًا

  ناــريطش قادـحني نب بطشون      يهالــن أمسى عنيا ومالد لنا
بظَ اةًغالمني وا ظُمــــلملَو    انـكنا سـدبظَ أُنــــالماين  

ـْتنادى الْمصعبان وآل بك ـِِرٍٍ      ونادوا يا لَكـ   ندةَ أجمعيناـــ
  اينبِلَّغم رـــــفغي بلَغن وإنْ      امدق الّبونَـــفغ بلغن فإن

ى ضتح رلَأْنا الْباـــمنع ح     اقالب نحـْون   ر نملَؤه سفيناـــ
لَغَ الفإذا ب ابِربله الْج رخت        يدلا ولَن اــــساجِـــطاميند  
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  يات القرآنيةفهرس اآل

  
  الصفحة  السورة  رقمها  اآلية

س اَءتجو هلْولَى دفَأَد مهارِدلُوا وسةٌ فَأَرار16  يوسف  19  ي  
فَقَضاهن سبع سامو21        فصلت  12  ات  

 وأَ مكُاَءكَذكْرِكُم آب اللَّه فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُروا
  اركْذ دشأَ

  21  البقرة   200

  21  القصص   15  هيلَى عضقَى فَوسم هزكَوفَ
قَوضى ربلَّأَ كا تعبا إِلَّوا إِدي21  اإلسراء   23   اه  
لَوا كَلَولةُم سقَبت من ربى أَلَإِ كلٍج مسقُى لَمضي بينه21  الشورى   14  م  
  21  القصص  44  رمأَى الْوسى ملَا إِنيضقَ ذْإِ
  21  يوسف   41   انيتفْتست يهي فذالَّ رمأَالْ يضقُ
  21  القصص   29  لَجأَى الْوسى مضا قَملَفَ

 مئْتا شلُوا مم33    فصلت   40  اع  
 وننمم رغَي ر63  التني   6  أَج  

ائرنِي إِسا بي ِسيحقَالَ الْموودبايلَ اع بري وباَهللا ر 71  املائدة  72  كُم  
ج لَقَدوعراَء آلَ فو ذُر73  القمر  41  نَ الن  

 نيقالالْخ نسونَ أَحذَرتلًا وعونَ بعد76  الصافّات   37  أَت  
  77  يوسف   41  السجنِ أَما أَحدكُما فَيسقي ربُّه خمرا  يا صاحبيِ

  81  احلجرات  11  ال يسخر قَوم من قَومٍ  
الْم دجلَفَسةُ كُكَائلُّهأَ مجم84  احلجر،   30   ونَع  

  84  ص  73  فَسجد الْملَائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ
الَو تالْ عِِِبِته88  ص   26   ىو  
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  94  البقرة   71  ا يهف ةيش الَ
  99  األنفال   27   مكُاتانموا أَونختو ولَسالرو وا اَهللاونخت ال

  99  يوسف  54  أَمني نيكا منيدلَ الْيوم كنإِ الَقَ هملَّكَ امّلَفَ

إِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى تفيَء فَ
  إِلَى أَمرِ اِهللا 

  107  احلجرات  9

  125  املائدة   22   ينارِبج اموقَ
  134  هود   108  وذذُجم ريغَعطَاًء 

والشياطني أَمرِه رخاًء حيثُ أَصاب فَسخرنا لَه الريح تجرِي بِ
   .بناٍء وغواصٍ وآخرِين مقَرنِني في الْأَصفَاد كُلُّ

36- 37- 
38  

  148   ص

  162  لواقعةا   55 -54   يمِاهل برش ونَبارِشفَ يمِماحلَ نم هيلَع ونَبارِشفَ
  164  النحل  112  فواخلَو وعِاجلُ اسبل اُهللا اهاقَذَأَفَ
  164  القصص  23   اُءعرلا ردصى يتي حقسن ال

بثَاق ابهش هعب169  الصافات   10  فَأَت  
  178  يوسف   12  رسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب وإِنا لَه لَحافظُونَ أَ
سيلَعغَ ونَمدذَّكَالْ نِا ماَأل ابش178  القمر  26  ر  
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  فهرس الشعر

  
  الصفحة  الشاعر  األبيات الشعرية

ح كقٍــوأُمدص أُم بسنت ـول    نيابن كنخــيفس ع14  ابن حبناء  ها طَب  
  15  األعشى  ؤاراـورا جطورا سجودا وطـ    ن صلوات امللكــيراوح مـ

  16  امرؤ القيس  السجنجلِـك صقولةٌ ـترائبها م      فاضةـمهفْهفَةٌ بيضاُء غَير م
  19  النابغة اجلعدي  املُـختبلْواله أَو كـب الطَلَـ     رِهمــوأرانِي طَــرِبا يف إثْ

  32  ابن قيس  م واَألرقَاـــيت الْهـَواشتك    د غَــسقَاــإنَّ هذا الليلَ قَ
الليلُ خ قإذا ما أغس يـأزورلُـح    لَّتقائ مجرأنْ ي ى أود32  جساس  ذارِ الع  

35  ابن أمحد الباهلي  أس والصدر شاكيافأمسى ملا يف الر      به وختيلت وقالوا أنت أرض  
  35  ذو الرمة  أوكان صاحب أرض أو به املوم      نابكهاـإذا توجس قرعا من س

بن  الرمحن عبد  ى بِمغملَجِ الصبيانـلَيـس الْفَت       إنَّ الْفَتى لَفَتى الْمكَارِمِ والْعلَى
  حسان

58  

  69  اجلعدي  كن قَطينا يسأَلُونَ اَألتاوِياــولَ    ي قَرابةف ال موالــموالي حلْ
ع ــذو األصب  عوا أَمركُم طُرا فَكيدوينـفأجم      م معشر زبد على مائِهِــوأنت

  العدواين
72  

  124  لقيسامرؤ ا  بِلَّغم لُثْم كبلغ يومل فـيضع      ك مل يفخر عليك كفاخرٍـفإن
  181-163-162-160  عمرو بن كلثوم  اينرِدناَأل ورمـــخ يقبال تو     اينحباصفَ كنِحصــبِي به الَأَ
مشعشالْ نَّأَـكَ ةًعحالْا ـإذا م      يهاـف صـ اُءمطَالَخها سخ194-164-162  عمرو بن كلثوم  اين  
تجبِ وري اللَّذبانة عن ــهوإذا      اه ا ذاقَمــهــا حا ىتينل165-109-89  عمرو بن كلثوم  ي  
تـِحاللَّ ىرز الشحإذا أُ يحمرت    ـَلعيه هـالمل ــيفههِـا م109  عمرو بن كلثوم  اين  

ف بهمكَأنّ الش هاـِي اآلذانن      عها ــإذا قَرافَتاـَالْجوا بِح169-41-39  عمرو بن كلثوم  بِين  
ع أم الكأس تنبرٍٍوـــصكَانَ الك       ماـوينما الياهرجم 185-184-159-67  عمرو بن كلثوم  أس  

ع أُم الثّالثَة را شمرٍٍوـــوبِِ      ماــبِصاحينبِِحصالّذي ال ت ِ93-67  عمرو بن كلثوم  ك  
  -181-162-159  عمرو بن كلثوم  انيرِــاصقَو قشمدي رى فـخوأُ     كبلَعببِ تبرِش دقَ أسٍـوك

ماــإذا صا أَرِيباهيمح تد     ِخ يانتالف ناـــموننج بِه 121-58  عمرو بن كلثوم  لْت  

  184-163-151  عمرو بن كلثوم  اوينر دــوا قَالُـقَو اوهالُغـت     ىتح بِرالش الَجم تحرب امفَ
ا تا الْمـــوإنرِكُنـَد ـَدرةً لَنـمقَـ    ناياـ   62  عمرو بن كلثوم  درِيناــا ومقَـ
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ـْني وتخــنخبرك اليق     عيناــرقِ يا ظَـقفي قَبل التفَ   91-77  عمرو بن كلثوم  بِرِيناـ

ي نسألك قفأَ لْهحدثْت صرام     لوشالبِ كأَ نِـيم خناَأل تـماين  
 

  99-92  عمرو بن كلثوم

ض ةمِ كَريهاـــبيونطَعا وبي     رالع يكالـوم بِـه ـُأَقَر -138- 132-69 -40  عمرو بن كلثوم  وناــ
177  

هر موإنَّ اليا وإنَّ غـدــوغَ       ن دعباــوينلَـمعا ال تبِم 178-177  عمرو بن كلثوم  د  
ــأيف ليلَى ينِي أَبباـعاتوه       هها وتوي ظَـوإخل اــمونمِ106-69 -67  عمرو بن كلثوم   ال     

على خ لْتخإذا د ريكعي    الٍءــت تنأَم قداـونَ الكـوحين184-40  كلثومعمرو بن   اش  
راعمـذطَلٍ أَديع كْرٍــياَء ب       نـهأْ جقْرمل ت نانَ اللَّواـِج188-56-53-51-43  عمرو بن كلثوم  ين  

خالعاجِ ر قثْلَ حا مياـوثَدص       صِسيـحالالم أَكُف نا ماـان160-52-45  عمرو بن كلثوم  ن  

  170-79-42  عمرو بن كلثوميناـــدجِنِـاسا مـبِإتـمامٍ أُن    ى ـالبدرِ وافَ ونحرا مثْلَ ضوِء

ـَها تنـوُء بِما ولينــروادفُ     ت وطَالَتـومتني لَدنة سمقَ   48-47  عمرو بن كلثوم  اـ
  155-121-47  عمرو بن كلثوم  وناــه جنوكَشحا قَد جنِنت بِ       اب عنهاـومأْكَمةً يضيق الب

وارِسيتي لَبنأَ طو رامٍــخ      نُّرِي خـشاش ـهِيِلْحمـينِا ر155  عمرو بن كلثوم  ان  
ـَنِيناــأَضلَّته فَـرجعت الْ      فما وجدت كَوجدي أُم سقْبٍ   196-92-90-89-67  عمرو بن كلثوم  ح

  64-61-56  عمرو بن كلثوم  نيناـعة إال جــا من تسـهل      قاهاـرك شـاء مل يتطَمال شو
  196-179-90-89  عمرو بن كلثوم  اـَيندـا حلًصا أُهولَـمح ترأي     امـلَ تقْتشاوا بالص ترتذكَّ
ـفَأَعترخماشةُ واممالي تضر     ـكأَسدبِـأَي ايافينتلـص182-143-125-44  عمرو بن كلثوم  ي م  

ـِقظرنا نخبرك الْيـــوأَن     لْ علَيناـَال تعجــأبا هند فَ   66  عمرو بن كلثوم  يناـ
ابأن ورِــند الرايـيبِ اتاض      وندصرهن ــحمقَا رد ـيوِر189-163  عمرو بن كلثوم  ان  

أولَ امٍيــا غُـنر ــطلٍاو    عصيا الْنلْمك ـــيفنْأَا ه ند19- 177-127-115-110  عمرو بن كلثوم  اين  
  128-127-102- 100-72  عمرو بن كلثوم  جرِيناـبِتاجِ الْملْك يحمي الْمح      وهـد تـوجـوسيد معشرٍ قَ
  198-72  عمرو بن كلثوم  وناــمقــلَّدةً أعـنتها صفُـ     فَةً علَيهــكتركْنا الْخيلَ عا

ولْأنزنا البـبِ يوتـإىل الش      وحٍـلُطُي ذامات نـني املُفوعيد183-154-151-135-97  عمرو بن كلثوم  ان  
  200-194-135-74  عمرو بن كلثوم  مـن يلينــا ذَّبنا قَتادةَــوش     ي مناـوقد هرت كالب الْح

  165-160-132-81  عمرو بن كلثوم  يناـاِء لَها طَحــيكُونوا يف اللِّق      اناـومٍ رحـمتى ننقُلْ إىل ق
  185-182-164-157-84  عمرو بن كلثوم  معيناـاعةُ أَجــوتها قُضـْولَه      رقَي نجدـونُ ثفَالُها شـيك
نلْزتم مأَالَ لَزِــنضياف مفأَ      انعلْجالْا نقنْأَ ىر تـــتش151-121-104  عمرو بن كلثوم  ونَم  

  179-174-105  عمرو بن كلثوم  اونحطَ ةًادرــــم حِبالص لَيبقُ    مـاكُرق انلْــجعفَ ماكُنيرقَ
  112-79  عمرو بن كلثوم  ا حملُوناـهم مــملُ عنـْونح    همــف عنـناسنا ونعنعم أُ

ى النراخا تم نعطَااـَننع اس      ناــوينإذا غُش يوفبالس رِب143-138-137-80  عمرو بن كلثوم  ض  
  189-145-143  عمرو بن كلثوم  اينلتخــــي يضٍبِبِ وأَ لَـبِاوذَ    ندــلُ يطِّا اخلَنقَ نم رٍمسبِ
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مِ شالقو ؤوسا ر قشاـنيـوخنْليها الـ      قلتخفَت اــرِقَاب137-136-81-42-38  عمرو بن كلثوم  ن  

اَألب ماجِمبِاَألم      طالِ فيهاـكأنّ ج وقسمــوترزِ  يـِاع   172-125-40  كلثومعمرو بن   يناـ
إنّو الضغن بعد الضنِغ يـبود    لَعـيك وــيرِخال جاال اَءدينف95  عمرو بن كلثوم  د  

ع قد ْدـــورِثْنا اح هدون نطاعن       دعم تماـلبِينى ي117  عمرو بن كلثوم  ت  

تخر يالْح مادن إذا عحون     م نعمفاضِ نيـعنِ األحلي اــن197-101-74  عمرو بن كلثوم  ن  
  134-38  عمرو بن كلثوم  وناـا  يدرونَ مـاذا يتقُــفَمر       ـرِ بِـْنجذُّ رؤوسهم يف غَي

يا فينا وفيــكأنّ سهمـوفَن    ــمي العدبِأَي ارِيقاــبِيـخ143-44  عمرو بن كلثوم  ن  
يــكأنّ ثما ونا منـابهـنم    ضــخجبِأُر ناــبينطُل أو ان193-191  عمرو بن كلثوم  و  

  74  عمرو بن كلثوم  ولِ املُشبه أنْ يكـوناـــمن اهل    يـإذا ما عي باألسناف حـ
نصناب لَثْم ـرهةَو ذات ـحد     ـَحم   173-119  عمرو بن كلثوم  انـيقابِـالس انكُو ةًظَافَـ

ـْبشبان يرونَ القتلَ مج   134-132-117-60-58  عمرو بن كلثوم  ربِيناـَروبِ مجـوشيبٍ في الْح      داـ
اـحيعمج اسِ كُـلِّهِما النيقَ     داــــمنِينب ـنع نِيهِمةً بع139-85-80-68  ومعمرو بن كلث  ار  

ا عنتيـشم خا يـوـفَأَمهِمص     لَيا علُنيخ بِحصـَفَت   198-177  عمرو بن كلثوم  با ثُبِـيناــ
أَوّام  مويـْـخال نشيهِلَى عفَ     منـمعـغَ نةًار مبِلَـتـــيب139  عمرو بن كلثوم  ان  

مِ بشنِي جب نكْر     برأسٍ مـنِ بولَةَ والْحهبـه الس قداــنون127-72-68-51-39  عمرو بن كلثوم  ز-
136  

  110-109-81  عمرو بن كلثوم  د ونِِيناـــضعنا وأَنا قَــتضع      وام أناـــأال ال يعلَمِ األقْ
  122  عمرو بن كلثوم  اينلاهاجلَ لِهـــج قوفَ لَهجنفَ      انيلَع دــأح نلَهجال ي أال

  82-68  عمرو بن كلثوم  ها قَطيناــكُم فييلــنكونُ لِقِ     ندـمرو بن هبِأي مشيئَة عـ
ع شيئَةم بِأيه نو برــمدبِنا ال     ن طيعاــترِيندــزتشاةَ و114-94- 68  عمرو بن كلثوم  و  

  68  عمرو بن كلثوم  ناـــترى أنا نكــونُ األرذَلي    ندــمرو بن هأي مشيئَة عبِ
عأَوا ونددهـتيوا رناــدد     تــــمم كأُما لاـى كُنوِين97-68  عمرو بن كلثوم  قْت  

  144-109-93  عمرو بن كلثوم  اينلت نْأَ كلَبقَ اِءدعلى اَألـــع      تيعو أَرمــا عي اناتنقَ فإنّ
  136-42-39  عمرو بن كلثوم  ف والْجبِِيناــتشج قضفَا الْمثَقِّ      لَبت  أَرنتـعشوزنةً  إذا انقَ

  68  ثومعمرو بن كل  يناـبِنقْصٍ يف خطُــوبِ األول      فهل حدثْت يف جشمِ بنِ بكْرٍ
س نةَ بلْقَمد عجا مـورثْنفي    جونَ الْمصلنا ح احاـــأَبيند 156-117- 69  عمرو بن كلثوم  د  

ا جكُلْثُوما وابتعـواــمــبِ      يعا تنِلْن اــهِمينماثَ األكْر118-84  عمرو بن كلثوم  ر  
ـْحمالْي محني ومحن هبِ      نهـع تثْدح يذالَّ ةربالْ وذا   102-100  عمرو بن كلثوم  اينرِجـ
ومقَ انلــبه لَكُ ياعالسيب      املَ فأيــــجـقَاَ إلَّ دد ول119-117  عمرو بن كلثوم  اين  
  152-137-134-97  عمرو بن كلثوم  انيرِالقَ صِقت أو لَباحلَ ذَّـــجِت      لٍبـَحا بِنتينرِقَ دــقعن مىت
وـنوجد نحن أمنعهم ذامار      أَوـفواهم دوـــقَإذا عينم102-101-99-97  عمرو بن كلثوم  اا ي  

  178  عمرو بن كلثوم  رافديناـوق رِفْد الـــرفَدنا فَ       ونحن غَداةَ أُوقد يف خزارى
ونحالْ نابِحبِ ونَسأُي ذىاطَر      ـتسالْ ةُلَّــجِالْ فخور رِِالد194-183-165-152  عمرو بن كلثوم  اين -

197  
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  115  عمرو بن كلثوم  اينـِصإذا ع ونَمرالعا نــوحنْ      انعطأُ إذا ونَــماحلاك نوحنْ
ونحن ونَكُارِالت لما سطْخوحنْ        انن ونَذُـاآلخ لمـِضا ر   115-114  عمرو بن كلثوم  اينـ

إذا الْت نِنيما األيكُنا       ــونو أَبِيقَينب رِينسكَانَ اَألياــــو185-72  عمرو بن كلثوم  ن   

  139-48  ن كلثومعمرو ب  اينلي نـــيمف ةًلَوـا صنلْصو       ميهِلي نيمف ةًلَوص واالُـصفَ

  -147-127  عمرو بن كلثوم  اــيندـَّفصم وكــلُمالْا بِنبأُو    اايــبالسبِو ابِـهالنبِ واآبفََ

ـَّا تعرِفُوا منا ومـنكُ   140-138-82  عمرو بن كلثوم  يناــــكَتائب يطَّعن ويـرتم    مــأملَ
ِاخليلَ داميةً ك اــنقوداله       ِداءِِ الحاــــإىل اَألعطُون198-74  عمرو بن كلثوم  قَةً ب  

لَعيالْ انبـيض الْولْيالْ بييانِم      أَوسـياف ـقُيمن ويـَحن   143  عمرو بن كلثوم  ناينِـ
لَعيلُّكُ ان ابِـــسغة الصٍد     تى فَروق ــلَ قِاطَالنا غُهض145  عمرو بن كلثوم  اون  

ضنِ األبطالِــإذا وع تا       عموايونمِ جالقَو ـلودلَها ج ت177-125-81-48-46  عمرو بن كلثوم  رأي-
190  

تم نهرٍــكأنَّ غُضونونُ غُد    إذا ج ياحا الرفِّقُهصاــــتني175-171-48  عمرو بن كلثوم  ر  
وتحلُمغَ اناةَد الرعِِو ـجرد      فْرِــــعلنا ن ـقَنذَائ فْاوتل199-178-133152  عمرو بن كلثوم  اين  

ش نجرا وخارِعونَ ددرثًاـوعِ قَ    عصـائثالِ الراــكـأمينلب 199  عمرو بن كلثوم  د  
اِء صآب نع ماهرثْنقٍــونِ      دا بنتا إذا مـورِثُهناـــــو6769-64  عمرو بن كلثوم   ين-  
ِح ا بِيضانٌــعلى آثارِنس      هت أو مقَسأَنْ ت رحاذاــــن189-53  عمرو بن كلثوم  ون  

  98-82-76  معمرو بن كلثو  مـيناــــإذا القَوا كَتائب معلَ       أَخذْنَ على بعولَتهِن عهدا
  198-189-148-147  عمرو بن كلثوم  ايننِرـقَم يددـــحالْي ى فرسأَو       ايضبِا واسرــفْأَ نبلتستلَ

  74  عمرو بن كلثوم  رِيناـــقَد اتخـذُوا مخـافَتنا قَ     يح ارِزين وكُلُّــترانا ب
الْه نيشمي نحى    إذا ما رنيطَ  وا اضاــكَمارِبِينونُ الشتم ت46  عمرو بن كلثوم  رب  
ـْتم   يقُتن جِيادنا ويقُلْن لَس   101-76  عمرو بن كلثوم  عوناـــتمنبعولَتنـا إذا لَـم ـ

  100  عمرو بن كلثوم  اـنـييِال حو نـهدعب ٍءيـشل      اـينقب الَفَ نهِــمحن ملَ إذا
  118-77-72-53  عمرو بن كلثوم  مٍ حسبا وديناـــخلَطْن بِميس      ظَعائن من بنِي جشمِ بنِ بكْرٍ

ثْلُ ضم الظَّعائن عنا مبٍـومر     واعه السنى مـراــتينكَالْقُل 138-101-77-44  عمرو بن كلثوم  د  
  143-85-84-80  عمرو بن كلثوم  اس طُرا أجمعيناــــولَدنا الن     لَّالتـَـوالسيوف مس كَأَنا

ـِزاوِرةٌ بِأَبطَحح     يدهدهونَ الرؤوس كما تدهدي   174-59-39  عمرو بن كلثوم  ها الْكُرِيناــ
عم نالقَبائلُ م ملع قَدــود     بإذا قُب طَحنِيــبِأَبا باـــه174-157-155-73  عمرو بن كلثوم  ن  

  112-102  عمرو بن كلثوم  ايندتجــــمل  لونَاذالب اأنو        لٍـْحكَ لِّكُبِ ونَمالعاص اّبأن

  140-113  عمرو بن كلثوم  لكون إذا ابتليناـــــوأنا امله    مون إذا قدرناـــبأنا املطع
ونَــعنِاملا اوأن ـلا أَمردان     وأنبِ ونَـــلُازِا النحثُي يش153-101  عمرو بن كلثوم  اـن  
ونَـعاملانِ اوأن ـلما يـلــيإذا ما البِ      اـينض ازلَياا تفُون189-145-101  عمرو بن كلثوم  لْج  
ـون إذا سكُالتارِ اوأنطْـخان     وأنإذا ونَذُـا اآلخ رـــيض115-114  عمرو بن كلثوم  ان  
ـِصإذا ع مونَراا العوأن      اـنعطإذا أُ ونَمـالعاص اّأنو   116-115-103-102  عمرو بن كلثوم  نايـــ
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أَوالطَّ انالـــبون إذا نقموأ      اننارِــــا الضونَب إذا ابتل138  عمرو بن كلثوم  اين  
ا النإنرٍاـــوزِلونَ بِكُلِّ ثَغ       نالْم ازِلُونَ بِهالن افخاـــي183-153-63  عمرو بن كلثوم  ون  

ونشرنْإ ب وردا املاَءن فْصاو       وشيرغَ بيرـــكَ اندرا وط173-164-162  عمرو بن كلثوم  اين  
  72  عمرو بن كلثوم  دتموناـــودعميا فَكَيف وج        أَلَا أَبلغْ بنِي الطَّمــاحِ عنا

  127-115-108-81  عمرو بن كلثوم  يناـــر الـذُّلَّ فأَبينا أَنْ نق        إذا ما الْملْك سام الناس خسفًا
  124-123  عمرو بن كلثوم  ناــريطش قادـحني نب بطشون      ليهاـن أمسى عنيا ومالد لنا
بظَ اةًغالمني وا ظُمـــلملَو    انـكنا سـدبظَ أُنــــالم106  عمرو بن كلثوم  اين  

ـِِرٍٍ      ونادوا يا لَكـْتنادى الْمصعبان وآل بك   84-73  عمرو بن كلثوم  ندةَ أجمعيناـــ
  124  عمرو بن كلثوم  اينبِلَّغم رـــــفغي بلَغن وإنْ      امدق الّبونَــفغ بلغن فإن

ى ضتح رلَأْنا الْباــمنع ح     اقالب نحـْون   175-175-172  عمرو بن كلثوم  ر نملَؤه سفيناـــ
لَغَ الفــإذا ب ابِربله الْج رخت        يدلا ولَن اــــساجِطامين125-110-57-56  معمرو بن كلثو  د  
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197 ،198 ،199 ،128 ،90 ،95 ،106 ،112 ،121  

)كرم(البستاين  

52 ،79 ،84 ،148 ،99 ،128 ،102 ،143 ،155 ،178 ،132 ،139 ،140 )بلحسن(البليش    

)رابح(بوحوش  122  
)يريكإ(بوليسنس  8  

23 ،24 )جوزيف(ترير    
)نوام(تشومسكي  5  

53 ،67 ،160 ،162 ،197 )اخلطيب(التربيزي    
)أبو منصور(الثعاليب  35  

112 ،134 أبو العباس أمحد بن حيىي(ثعلب   )   
27 ،28 )أبو عثمان(اجلاحظ    



 
224
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نـــقيس ب(النابغة اجلعدي   
)عبد اهللا  

 ابن النحاس 94
 نريوب 3
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   املصادر واملراجع                               
  
  معن عاص برواية حفص القرآن الكرمي -
  
  ) ت.د(مشوس العرفان بلغة القرآن، دار املعارف، القاهرة ) عباس(أبو السعود  - 1
، علم الداللة واملعجم العريب، دار )داود(، غطاشة )حسني(، اليف )عبد القادر(أبو شريفة  - 2

  م1989هـ، 1409، 1الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردن ط
، ذيب اللغة، حتقيق إبراهيم األبياري، دار )ـه370أبو منصور حممد بن أمحد (األزهري  - 3

  .م1967هـ، 1387الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة، 
   )ت.د( 10، ضحى اإلسالم، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط)أمحد( أمني  - 4
  م1991، 6، داللة األلفاظ، مكتبة األجنلومصرية، ط)إبراهيم(أنيس  - 5
الكلمة يف اللغة، ترمجه وقدم له وعلق عليه كمال حممد بشر، مكتبة دور ) ستيفن(أوملان - 6

  م1975الشباب، القاهرة 
مراهنات دراسة الدالالت اللغوية، ترمجة أوديت بييت، خليل أمحد، تقدمي جوليان ) آن(إيتو  - 7

  م 1980هـ، 1401، 1كرمياس وأسعد علي، دار السؤال للطباعة والنشر، دمشق، ط
إعجاز القرآن، شرح وتعليق حممد عبد املنعم ) هـ403بو بكر حممد بن الطيب أ(الباقالين  - 8

  م1991هـ، 1411، 1خفاجي، دار اجليل بريوت، ط
باملر، علم الداللة إطار جديد، ترمجة صربي إبراهيم السد، دار املعرفة اجلامعية،  - 9

  م1999األسكندرية، 
  )ت .د( مجع وتنسيق دار شريفة ، معجم اإلمالء و اإلعراب، )إميل(بديع يعقوب  - 10
األصول والفروع، دار الفكر : ، الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية)صبحي(البستاين  - 11

  م1986، 1اللبناين، ط
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املنجد يف اللغة األعالم، دار املشرق، ) أنبوبا(، عادل )موترد(بولس ) كرم(البستاين  - 12
  م1998، 37بريوت، ط

، القاموس اجلديد، املؤسسة )علي(، بن هادية )اجليالين(حلاج حيىي ، بن ا)بلحسن(البليش  - 13
  م 1991، 7الوطنية للكتاب، اجلزائر،ط

  البنية اللغوية لربدة البوصريي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ) رابح(بوحوش  -14
ر اآلفاق ، شرح القصائد العشر، حتقيق فخر الدين قباوة، منشورات دا)اخلطيب(التربيزي  - 15

  م1980هـ، 1400،  4بريوت، ط اجلديدة،
، فقه اللغة و أسرار العربية، منشورات دار مكتبة احلياة، )هـ430أبو منصور  (الثعاليب  - 16

  ) ت .د(بريوت 
  )ت.د( 1اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم هارون، دار الفكر بريوت ط - 17
لبالغة يف علوم البيان، حتقيق سعيد حممد اللحام، دار الفكر أسرار ا، )عبد القاهر(اجلرجاين  - 18

   م1999، 1العريب، بريوت، ط
دالئل اإلعجاز، تقدمي علي أبو زقية، سلسلة األنيس، طبع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،  - 19

  ،م1991الرغاية، اجلزائر 
 م1978ريوت التعريفات، مكتبة لبنان، ب) علي بن حممد الشريف(اجلرجاين  - 20
، قضايا اللغة يف كتب التفسري، املنهج، التأويل، اإلعجاز، دار حممد )اهلادي(اجلطالوي  - 21

  م1998، 1علي اجلامعي، تونس، ط
اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، املوسوعة العربية امليسرة، إشراف حممد شفيق  - 22

  م1995غربال، دار اجليل
تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق أبو عبد الغفار : ، الصحاح)مساعيل بن محادإ(اجلوهري  - 23

   م1979هـ، 1399، 2عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط
التحليل الداليل إجراءاته ومناهجه، دار غريب للطباعة والنشر ) كرمي زكي (حسام الدين  - 24

  م2000والتوزيع القاهرة 
دراسة لغوية ملفهوم الزمان وألفاظه يف الثقافة : ، الزمان الداليل)كرمي زكي(حسام الدين  - 25

  م1991هـ، 1410، 1العربية، ط
  م1973، اللغة العربية معناها ومبناها، اهليئة املصرية للكتاب)متام(حسان  - 26
  م1999، مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر)أمحد(حساين  - 27
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، املكون الداليل للفعل يف اللسان العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر )أمحد(حساين  - 28
  م1993

، عوامل التطور اللغوي دراسة يف منو الثروة اللغوية، دار األندلس، )أمحد عبد الرمحان(محاد - 29
  م1983هـ، 1403، 1بريوت، ط

ت احلكمة، قرطاج، املعجم العريب إشكاالت ومقاربات، بي) حممد رشاد(احلمزاوي  - 30
  م1991، 1تونس، ط

معجم ) شهاب الدين أبو حممد عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي البغدادي(احلموي  - 31
  م 1995، 2البلدان، دار صادر، بريوت، ط

دراسات يف اللغة واألدب، املستقبل للنشر والتوزيع، عمان األردن ) إحسان(خضر الديك  - 32
  م 1995

هـ، 1421، 1، املقدمة دار الكتب العلمية، بريوت، ط)هـ808عبد الرمحان(ابن خلدون  - 33
  م2000

، تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان، )هـ501أبو حفص عمرو بن مكي الصقلي(ابن خلف  - 34
  م1990هـ، 1410، 1تقدمي وضبط مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

النظرية والتطبيق، دراسة تارخيية تأصيلية نقدية، ديوان  ، علم الداللة العريب)فايز(الداية  - 35
  م1993املطبوعات اجلامعية، اجلزائر

  م1999، 4حماضرات يف فقه اللغة، دار املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط) زبري(دراقي  - 36
زائر ، حماضرات يف اللسانيات التارخيية والعامة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجل)زبري(دراقي  - 37
   )ت .د( 

، مجهرة اللغة، حتقيق رمزي منري البعلبكي، )هـ321أبو بكر حممد بن احلسن (ابن دريد  - 38
  م1987، 1دار العلم للماليني، بريوت،ط

، االشتقاق، حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، دار )أبو بكر بن احلسن(ابن دريد  - 39
   م1991هـ، 1411، 1اجليل، بريوت، ط

  ) ت.د(، فقه اللغة يف الكتب العربية، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان )عبده(حي الراج - 40
، األماين العمانية، حتقيق هادي حسن محودي، املطابع العاملية روي، )بن إبراهيم(الربعي  - 41

  م1992هـ، 1413سلطنة عمان 
  م1983، هـ1403، 2طاملبادىء  واألعالم، ) علم اللغة احلديث(األلسنية) ميشال(زكريا  - 42
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، أساس البالغة، مراجعة وتقدمي )هـ538جار اهللا أبو القاسم حممد بن عمر (الزخمشري  - 43
  م1998إبراهيم قاليت، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر 

شرح املعلقات السبع، دار اآلفاق، ) أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن احلسني(الزوزين  - 44
  )ت.د(األبيار اجلزائر 

، الفلسفة اللغوية واأللفاظ العربية، مراجعة وتعليق مراد كامل، دار )جورجي(زيدان  - 45
   م1982، 2احلداثة بريوت،ط

، ذيب إصالح املنطق، هذبه علي اخلطيب )أبو يوسف يعقوب بن إسحاق(ابن السكيت  - 46
  م1999، 1التربيزي، حتقيق فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان ناشرون، ط

  م1991، 1، يف داللية القصص وشعرية السرد، دار اآلداب، بريوت،  ط)سامي(دان سوي - 47
  )ت .د( ، املخصص، املكتب التجاري، بريوت )أبو احلسن علي بن إمساعيل(ابن سيدة  - 48
، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، شرح )جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر(السيوطي  - 49

بك، حممد أبو الفضل إبراهيم، علي حممد البجاوي، منشورات املكتبة  وتعليق حممد جاد املوىل
  م1887هـ، 1408العصرية، صيدا، بريوت، 

، معجم لغة شعراء املعلقات العشر تأصيال وداللة )ندى عبد الرمحن يوسف(الشايع  - 50
  م1993، 2وصرفا، مكتبة لبنان ناشرون، ط

لعشر وأخبار شعرائها، حتقيق وشرح حممد ، شرح املعلقات ا)أمحد األمني(الشنقيطي  - 51
  م2000، 3الفاضلي، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت،ط

، اخلطاب اإلبداعي اجلاهلي والصورة الفنية، القدامة وحتليل النص، )عبد اإلله(الصائغ  - 52
 م1997، 1املركز الثقايف العريب الدار البيضاء، ط

أدب العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم، ديوان ، دراسات يف )زكريا عبد الرمحن(صيام  - 53
  م1984املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر 

، 1، األلسنية العربية، املكتبة اجلامعية، دار الكتاب اللبناين، بريوت، سلسلة)رميون(طحان  - 54
  م1981

قاهرة، ، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، مكتبة اخلاجني، ال)رمضان(عبد التواب  - 55
   م1990هـ، 1410، 2ط

، ااز وأثره يف الدرس اللغوي، دار النهضة العربية، بريوت، )حممد بدري(عبد اجلليل  - 56
  م1996هـ، 1406
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، التصوير اللغوي عند األصوليني، دار عكاظ للطباعة والنشر، )السيد أمحد(عبد الغفار  - 57
  م1981هـ، 1401، 1جدة ط

لفروق اللغوية، حتقيق حممد إبراهيم سليم، دار املعرفة والثقافة ، ا)أبو هالل(العسكري  - 58
  )ت .د( للنشر والتوزيع، القاهرة 

البن " الزينة"، التصوير اللغوي عند اإلمساعلية، دراسة يف كتاب)حممد رياض(العشريي  - 59
  )ت.د(، منشأة املعارف، األسكندرية )هـ322(حامت الرازي 

، 1ة، ترمجة أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات، بريوت، ط، علم الدالل)بيري(غريو  - 60
  م1986

دار طالس للدراسات والترمجة والنشر - ، علم الداللة، ترمجة منذر عياشي، )بيري(غريو  - 61
  ،1دمشق، ط

، علم الداللة عند العرب دراسة مقارنة مع السيمياء احلديثة، دار الطليعة، )عادل(فاخوري  - 62
  م1994، 2بريوت ط

الصاحيب يف فقه اللغة ومسائلها وسنن ) أبو احلسن أمحد بن زكريا اللغوي(ابن فارس  - 63
  م1993هـ، 1414، 1العرب يف كالمها، حتقيق عمر فاروق الطباع، مكتبة املعارف، بريوت ط

، جممل اللغة، حتقيق زهري عبد احملسن )هـ395أبو احلسني أمحد بن زكريا(ابن فارس  - 64
  م1986هـ، 1406، 2سالة، بريوت، طسلطان، مؤسسة الر

، معجم مقايبيس اللغة، حتقيق عبد )هـ 395أبو احلسني أمحد بن زكريا (ابن فارس  - 65
  م1991هـ، 1411، 1السالم حممد هارون، دار اجليل، بريوت، ط

، 1اللغة العربية، دار توبقال، الدارالبيضاء، طاللسانيات و) عبد القادر الفهري(الفاسي  - 66
   م1985

، القاموس احمليط، اهليئة )هـ817جمد الدين حممد بن يعقوب الشريازي(الفريوز آبادي  - 67
  م1977هـ، 1397املصرية العامة للكتاب، 

، األمايل، منشورات دار احلكمة، )هـ356أبو علي إمساعيل بن القاسم البغدادي(القايل  - 68
  ) ت.د(دمشق 

، البارع يف اللغة، حتقيق هاشم )هـ356بغدادي أبو علي إمساعيل بن القاسم ال(القايل  - 69
 م1975، 1الطحان، دار احلضارة العربية بريوت، ط
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، أدب الكاتب، شرحه وكتب هوامشه )هـ276أبو حممد عبد اهللا بن مسلم(بن قتيبة  - 70
  م1988، هـ1408، 1وقدمه علي فاعور،  دار الكتب العلمية ، بريوت، ط

  )ت.د(، جواهر األلفاظ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد )أبو الفرج(قدامة بن جعفر  - 71
هـ، 1416، 1مبادئ اللسانيات، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط) أمحد حممد(قدور  - 72

  م1996
املنجد يف اللغة، حتقيق أمحد خمتار ) هـ310أبو احلسن علي بن احلسن اهلنائي( النمل كراع - 73

  م1988، 2ب، القاهرة، طعمر، ضاحي عبد الباقي، عامل الكت
، مجع وحتقيق إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب، بريوت، )عمرو(ابن كلثوم ديوان  - 74
  م1991هـ، 1،1411ط

، التضاد يف ضوء اللغات السامية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية للطباعة )رحبي(كمال  - 75
  م1975والنشر، بريوت

االستعارات اليت حنيا ا، ترمجة عبد ايد جحفة، ) ركما(، جوكسن )جورج(اليكوف  - 76
  م1996، 1دار توبقال للنشر، الدار البيضاء ، املغرب، ط

، 4البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثري والتأثر، ط) أمحد(خمتار عمر  - 77
  م1982، هـ1402

  م1992، 2، علم الداللة، عامل الكتب، القاهرة، ط)أمحد(خمتار عمر  - 78
  )ت.د(امرؤ القيس، الديوان، صححه مصطفى عبد الوايف، دار الكتب العلمية، بريوت  - 79
، احلصيلة اللغوية، أمهيتها، مصادرها، وسائل تنميتها، عامل املعرفة، )أمحد حممد(املعتوق  - 80

  م1996هـ، أغسطس آب، 1417الكويت، ربيع األول
، لسان العرب، دار صادر، )حممد اإلفريقي املصريأبو الفضل مجال الدين (ابن منظور  - 81

  م1994هـ، 1414، 1بريوت، ط
، مفاتيح األلسنية، عربه وذيله الطيب البكوش، سلسلة فكرنا املعاصر، )جورج(مونان  - 82

  م1994منشورات سعيدان، اجلمهورية التونسية
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  :دورياتـال
أحباث الريموك،  ا على مناذج من األدب العريب،، السيميائية اللغوية وتطبيقا)مسري( ستيتية - 1

 ،2، العدد7منشورات جامعة الريموك، سلسلة اآلداب واللغات، جملة حمكمة نصف شهرية، الد
  م1989هـ، 1410األردن،  أربد

جملة (دراسات مغاربية  الفعل السيميائي والتواصل، ترمجة جواد بنيس، ،)إيريك( ليسنسبو - 2
، مؤسسة امللك عبد العزيز آل )م2000(، 11العدد) والبيلوغرافيا املغاربيةنصف سنوية بالبحث 

  سعود للدراسات اإلسالمية واإلنسانية، الدار البيضاء
جملة اآلداب ، املكان وداللته يف الشعر العريب القدمي، املعلقات منوذجا، )باديس( فوغايل - 3

معة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، اإلنسانية،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،جا والعلوم
    .م2002هـ، 1423قسنطينة، العدد األول، حمرم
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