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Abstract
The phoneme is considered the smallest linguistic unit that is used to distinguish
words from each other. The relation between phonology and semantics is placed in
the context of relation between signifier and signified. The discrepancy among
linguists about the nature of this relationship has continued from the past. Some
believe that phoneme plays a semantic role in literary work. Whereas others believe
that there is no relationship between meaning and phoneme. In this article we count
phonemes in Emraolqeis poem and express presence and absence defamiliarisation in
women description. And then we tried to analyze the relationship between presence
and absence defamiliarisation and meaning in women descriptions. Finally, we
conclude that the phoneme plays a meaningful role in the text of the poem and in
women description for Emraolqeis poem. In other words, phonemes that are
associated with meaning are abundant and the phonemes that have no relationship
with meaning are scant.
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امللخّص
إنّ أيّة دراسة على مستويات البحث اللغوي تعتمد يف كلّ خطواتها على نتائج الدراسات الصوتية ،وذلك أمر ميكن إدراكه .إذا عرفنا أ ّن
األصوات هي اللبنات األوىل لألحداث اللغوية وهي اليت يتكوّن منها البناء النصّ اإلبداعي .فاللغة عندما تندرج يف نصّ الشعر ،جديرة
بالدراسة العلمية الدقيقة لفهم دورها الوظيفي وكشف غناها .إذن اهلدف الذي تّتبعه هذه الدراسة لغوية حبتةٌ تندرج ضمن جدلية العالقة بني
الدالّ واملدلول،إلبراز قيمة اجلانب الصوتي الذي يتمثّل هنا يف الفونيمات .متتلك الفونيمات بسماتها إحياءً يوجد يف النفس ج ّواً يهيّئ األرضية
لقبول املعنى ويوحي به.
نهتمّ يف هذه الدراسة أ ّوالً بإحصاء الفونيمات يف معلّقة امرئ القيس وذكر نسبة انزياحها احلضوري والغيابي يف مقطع وصف املرأة ،وهو
يشكّل جزءاً من القصيدة اجلاهلية ال تكاد ختلو قصيدة منه ،وثانياً نسعى أن حنلّل عالقة االنزياح احلضوري والغيابي للفونيمات مع املعنى يف
مقطع وصف املرأة .وأخرياً وصلنا إىل أنّ الفونيمات العربية تستطيع أن تؤدي دوراً داللياً يف نصّ الشعر ،وذلك من خالل صفات الفونيمات
اليت هلا أضداد كاجلهر واهلمس أو االنفجار واالحتكاك والصفات اليت ليس هلا ضدّ كصفة التف ّشي يف فونيم الشني وهي تدلّ على االنتشار
وحتيل إىل فتيت املسك املتناثر فوق فراش احلبيبة يف مقطع وصف املرأة والعبق الذي ينبعث من ذلك الفراش .تؤ ّدي خمارج الفونيمات دورها
الداللي من خالل األعضاء املشاركة يف نطق الفونيم وعمق املخرج وبروزه كفونيم الغني الذي سجّل انزياحاً حضورياً يف مقطع وصف املرأة
ليدلّ بعمق خمرجه على بعد املرأة عن الرجال وعدم ابتذاهلا.
املفردات الرئيسية :االنزياح ،وصف املرأة ،امرؤ القيس
1ــ تاريخ التسلم1314/10/02 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1316/8/00 :هـ .ش.
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1ـ املقدّمة
يف العصور احلديثة هيّأت الظروف للغويني فرصاً أفضل من ذي قبل ووفّرت هلم وسائل مل يعهدها السابقون ومل يعرفوا منها شيئاً
وأضحت الدراسة الصوتية احلديثة تستعني بفروع العلم األخری ،كعلم وظائف األعضاء والتشريح والفيزياء وغريها ،وأصبحت
ختضع للتجارب التطبيقية والعملية املختلفة .إنّ قضية العالقة بني الشكل والداللة من القضايا اللغوية املهمّة اليت شغلت حيّزاً كبرياً
من الدراسات اللغوية منذ القديم إىل اآلن واختلف آراء العلماء ونظرياتهم فيها .وهلذا تقوم هذه الدراسة بتبيني ببيعة هذه العالقة
بشكل تطبيقي حيث خيتار نصّاً شعرياً وهو مقطع وصف املرأة ملعلّقة امرئ القيس لتسعى حتديد اآللية اليت تؤدّي بها الفونيمات دوراً
داللياً.
إنّ السياق إذا كان جمرّداً من الفونيم ،يعيش يف عزلة داللية .ولكن عندما يندرج الصوت يف النصّ اإلبداعي يتغيّر .ومن أهم هذه
التغيريات هو التكرار واالنزياح بسبب حرّية التصرّف يف بعض العناصر الصوتية اليت نستطيع أن نستخدمها لغايات أسلوبية .ويتمثّل
االنزياح في الفونيمات يف أن تُحصى نسبة كلّ منها يف النصّ عموماً .ثمّ تُقارن بنسبتها يف كلّ الوحدات النصّية اليت ينقسم إليها
النصّ على أساس املضامني أو تقريباً ما تعارف عليه النقّاد العرب القدامى باألغراض.
0ـ خلفيّة البحث
أما يف ما يتعلّق باملرأة فما أكثر ما حتدّث الشعراء عنها يف الشعر اجلاهلي ،وما أكثر ما توقّفوا لديه فتحدّثوا عن رمزيتها وواقعيتها
ووضعها االجتماعي .فلقد اهتمّ النقّاد منذ القديم بدارسة وصف املرأة كجزء من بنية القصيدة اجلاهلية .ويف جمال الدراسة األسلوبية
توجد جهود شتّى يف االهتمام بوصف املرأة ،منها االعتماد على املستوی الداللي أو املستوی الرتكييب أو املستوی الصوتي ،مثل
مقالة املرأة املعشوقة يف أشعار املعلّقات السبع للدكتور حامد صدقي ،مطبوعة يف فصلية إضاءات نقدية؛ فتتناول هذه املقالة كيفية
اتّجاه الشعراء اجلاهليني إىل املرأة يف جمتمعهم ويقارن هذه النظريات.
وأما بالنسبة إىل نظرية االنزياح احلضوري والغيابي اليت سنقوم بتطبيقها يف وصف املرأة ،فليس عندنا كتاب أو مقالة تتناول
وصف املرأة من هذا املنظر .ولكن موضوع الفونيم والداللة شغل حيّزاً كبرياً من الدراسات اللغوية اجلديدة .هناك مقالة عنوانها
«الدراسة الصوتية يف لغة القرآن وداللتها يف اآليات الفقهية» لكربى روشنفكر وخليل پرويني ،ببعت يف جملة آفاق احلضارة
اإلسالمية .فتهدف هذه املقالة إىل حتليل موسيقى اآليات اليت تتناسب مع مضمونها وتصل إىل أنّ املوسيقى ال تتنافى مع قوّة بيان

األحكام ،غري أنه ليس يف هذه املقالة مقارنة بني اآليات وحماسبة انزياح األصوات .ومقالة أخری ،عنوانها «دور الفونيم الوظيفي
وانزياحاته يف مقطع وصف الناقة ملعلّقة برفة» ،ببعت يف فصلية إضاءات نقدية .فإبار هذه املقالة ومنهجها مثل ما أقوم به يف هذا
البحث الذي بني أيدينا وما مييّز هذه املقالة عنها موضوعها هو وصف املرأة .موضوع العالقة بني الفونيم والداللة موضوع ميكن
تطبيقه يف النصوص املختلفة ،ألنّ لكلّ نصّ مجالية خاصة به ودراسة العالقة بني الفونيم واملعنى تكشف اللثام عن هذه اجلمالية.
ومن أهمّ املوضوعات اليت أثارت جدالً واختالفاً بني اللغويني هو موضوع العالقة بني الفونيم والداللة .ومن هنا اهتمّ هذا
البحث بهذا املوضوع واختار الوصف للمرأة إبارًا للدراسة وحاول اإلجابة عن األسئلة التالية:
هل يستطيع الفونيم أن يؤدّي دوراً داللياً يف النصّ األدبي من خالل مساته وصفاته وكيفية نطقه؟ -هل تنسحب هذه االستطاعة على كلّ الفونيمات أو تنحصر على بعض الفونيمات؟
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 هل يلعب غياب فونيمٍ ما دوراً دالليًا كما يلعب حضور فونيم آخر؟ هل تؤدّي األفكار واألحاسيس املشرتكة إىل استخدام الفونيمات املعيّنة؟ هل ميكن احلكم برباعة شاعرٍ ما وفضيلته يف الوصف اعتماداً على نسبة توظيف الفونيمات اليت تؤدّی دوراً داللياً؟فبناء على ما سبق ،أن يكون املنهجان اإلحصائي واجلمالي عماد هذا البحث .فاإلحصاء مناسب جدّاً للمستوی الصوتي
ومتعلّق بشكل أساسي بتحديد النسب العامة ونسب االنزياحات .وأمّا املنهج اجلمالي فهو األجدر بإضفاء الروح على حتليل
اإلحصاءات رابطاً بني الفونيمات والداللة يف وحدة وصف املرأة.
3ـ الفونيم والصوت
إنّ األصوات اليت تدخل يف عملية التواصل اللغوی اإلنساني ختتلف عن غريها ،حيث هناك أصوات لغوية وأصوات غري لغوية
كالصفري واألنني واحلفيف والدويّ وغريها  . ...فالصوت إذن مفهوم عامّ يرتبط بكلّ أثر مسعيّ مهما كان مصدره إما إنسان وإما
حيوان وإما مجاد «أمّا الفونيم ،فهو وحدة كالمية يف البناء اللغوي» (خليل1160 ،م ،ص  .)341وعند علماء الصوت «هو أصغر وحدة
صوتية قادرة على التمييز بني كلمتني خمتلفتني يف املعنى» (ناصر ،بال تا ،ص  .)91فهو عنصر ال يتضمّن مفهوماً معنياً بذاته ،بل هو «صوت
قادر على إجياد تغيري داللي» (عمر1119،م ،ص .)198

4ـ الفونيم والداللة
إنّ العالقة بني الصوت واملعنى نالت اهتمام اللغويني وأصبحت حجر الزاوية يف علم الداللة وأثارت تساؤالت عدة حول ببيعة
هذه العالقة .أهي ببيعية؟ فتكون معها داللة األلفاظ على معانيها ذاتية أم أن هذه العالقة اصطالحية مصطنعة يفرضها اإلنسان
مبحض إرادته وباختياره امساً لكلّ مسمّى تواضعا واتفاقاً؟ فتكون األلفاظ رموزاً لغوية اصطالحية تنفي التالزم الدائم والطبيعي بني
الصوت واملعنى .ال يظنّنّ أنّ دراسة املستوی الصوتي للنصّ الشعري ال تقدّم نتائج ميكن االعتماد عليها« ،فالشعرية جزء من

اللسانيات» (ظاظا1119،م ،ص ،)002ألنّها متعلّقة مبسائل البنية اللغوية (بركة1113 ،م ،ص  .)97إذا كانت اللغة يف الكالم اليومي تنزع
حنو الوظيفية التبليغية ،فإنّ اللغة يف النصّ الشعري تهيمن عليها الوظيفة اجلمالية اليت يركز فيها على الرسالة يف حدّ ذاتها (بركة،

1113م ،ص  ،)97ألنّ اللغة عندما تغادر نظامها لتدخل يف نظام النصّ فإنّها ال تبقى أداة ناقلة ،ولكنّها تصبح ذاتاً مبدعة ،حينما
تدخل اللغة يف فضاء النصّ وتهيمن عليه الوظيفة الشعرية تطرأ عليها حتوّالت ضرورية ختوّهلا آداء تلك الوظيفة ومتكّنها من حتمّل
دالالت متعددة ومن أهمّ هذه التحوالت االنزياح.
7ـ االنزياح
«من أهمّ مباحث األسلوبية ما يتمثّل يف رصد احنراف الكالم عن نسقه املثالي امللألوف أو االنتها الذي حيدث يف الصياغة والذي
ميكن بواسطته التعرّف على طبيعة األسلوب ،بل ربّما كان هذا االنتها هو األسلوب ذاته و ما ذلك إال ألنّ األسلوبيني نظروا إىل
اللغة يف مستويني :األول مستواها املثاىل يف األداء العادي ،والثاني مستواها اإلبداعي الذي يعتمد على اخرتاق هذه املثالية
وانتهاكها» (عبد املطلب1114،م.)068 :
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6ـ التكرار واالنزياح الفونيمي يف الشعر
«تطرأ على اللغة حني تدخل فضاء النصّ وتهيمن فيه الوظيفة الشعرية حتوالت ضرورية ختوّهلا آداء تلك الوظيفة ،ومتكّنها من لفت النظر إىل ذاتها

كما تشحنها بالقدرة على حتمّل دالالت متعدّدة ،ومن أهمّ هذه التحوّالت» (حملّو0226،م ،ص  ،)06هما التكرار واالنزياح.
«والقول بالتكرار يف الشعر ال يعين القصدية ،أي أن يقصد الشاعر واعياً إىل تكثيف استعمال أصوات معيّنة يف نصّة لتبين عالقة
جلية مع الدالالت .فالعالقة اليت نتحدّث عنها ليست سابقة على التشكيل ،بل هي حادثة حبدوثه وناجتة عن تفاعل األصوات وجتاورها
وتنسيقها بصورة خاصّة متيّز احملتوی وتتميّز به يف آن واحد .أمّا اعتقاد أن يؤدي التكرار إىل رتابة فنظرة غري دقيقة ،ألنّ اخلاصية
ص
األخری للغة الشعرية "االنزياح" تكفل كسر الرتابة .وميثّل االنزياح يف الفونيمات يف أن حتصى نسبة كلّ واحد منها يف الن ّ
عموماً .ثمّ تُقارن بنسبتها يف كلّ من الوحدات النصّية اليت يُقسَّم إليها النصّ على أساس املضامني أو تقريباً ما تعارف عليه النقاد
العرب القدامى باألغراض» (مرامي 1437 ،هـ ،ص .)142

وينتج عن ذلك اإلحصاء وتلك املقارنة نوعان من انزياح نسبة الفونيم يف الوحدة النصية عن نسقه العامة يف كلّ النصّ ،وهما
االنزياح احلضوري ،وهو يعين أن تكون نسبة حضور الفونيم يف الوحدة النصية أعلى من نسبته العامة يف كلّ القصيدة ،وكذلك
االنزياح الغيابي وهو أن تكون نسبة حضور الفونيم يف النصّ أقلّ من نسبته العامة يف كلّ القصيدة.
9ـ مقطع وصف املرأة يف معلّقة امرئ القيس
إنّ وصف املرأة يف املعلّقات إال يف استثناءات نادرة ،يرتكز على اجلسد اجلميل للمرأة ويُعنى برسم أعضائها رمساً جتسيدياً كما
يعمد إىل وصف مفاتنها وكلّ ما هو مظنّة إلثارة الرغبة اجلنسية لدی الرجل من جسدها .فصورة املرأة يف املعلّقات هي صورة أنثى
تصلح إلبفاء الرغبة اجلنسية العارمة لدی الذكر وليست صورة امرأة تشابر الرجل حياته وآماله وآالمه وتظاهره يف الكدح اليومي.
«كان امرؤ القيس هو الذي سبق إىل هذا الغزل الفاحش الصريح وتبعه الشعراء من بعد وإن مل يبلغوا مبلغه من الفحش والصراحة» (ضيف0214 ،

م ،ص  .)174وقد سبق امرؤ القيس إىل أشياء ابتدعها واستحسنها العرب واتّبعه عليها الشعراء (الدينوري0227 ،م ،ص  .)06وكلّ ما
ميكن أن يقال أنّ هذا املنحى من الغزل الغرامي منحى قديم بدأه امرؤ القيس ومنّاه األعشى من بعده (ابن سالم اجلمحي ،بال تا ،ص

 .)37ثمّ كان العصر األموي فتعلّق به عمرو بن أبي ربيعة وأضرابه .وقد الحظ به حسني هذا التشابه يف غزل الشاعرين فأنكر ما
ينسب إىل امرئ القيس من هذا الغزل القصصي السريح ،وقال إنّه اُنتحل انتحاالً .فانتحله بعض القصّاص على غرار ما وجدوه منه
عند ابن أبي ربيعة (1114م ،ص  .)001وليس هناك ما مينع أن يكون ابن أبي ربيعة قد عرف غزل امرئ القيس وتأثّر به كما تقضي
ببيعة التأثّر ،إذ يتأثّر الالحق بالسابق.
لقد احتلّت املرأة حيّزاً كبرياً من شعر امرئ القيس« .وهو أوصف املعلّقاتيني للمرأة ،وأقدرهم على مالحظة مكامن اجلمال فيها ،ومظاهر
الفتنة منها .وقد يكون ذلك إمّا لطول عشرته إيّاها وإمّا لقدرته العجيبة على تصوير عواطفه إزاءها وبراعته يف تصوير عواطفها ،هي أيضاً إزاءه.
وهذه القدرة يف تصوير املرأة ليست من حيث هي أنثى يطفئ الرجلُ منها شبق الرغبة اجلنسية فحسب .ولكن من حيث هي امرأة عزيزة يف نفسها،

كرمية يف شرفها ،موسرة ،خمدومة» (مرتاض1118،م ،ص .)067إنّ امرأ القيس املعلّقاتي الوحيد الذي حياور املرأة ،ويسمعنا حوارها
على حني أنّ املعلّقاتيني اآلخرين يتحدّثون عن املرأة ككائن ميّت .فإنّه جيعلنا نسمع منه ومنها .وهو أكثر املتعلّقاتيني تعداداً ألوصاف
املرأة ،فقد وصف شعرها وساقيها وكشحها وحنرها وبشرتها وجيدها وعينيها وخدّيها وبنانها وكفّها وقامتها ومالبسها وعطرها
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وبعض حليها ومشيتها ،وهو أمر مل يستطع أحد من املعلّقاتيني حتقيقه .إذا كان قُصاری الواحد منهم أن يصف بعض ما وصف ولو
يكد الواحد منهم يتفرّد إال بصفات قليلة تغاضى عنها مثل الثغر و الريق والثديني والذراعني ورنني احللي.
يبدأ امرؤ القيس معلقته بذكر األبالل والكالم عن املرأة والبكاء والشكوى .ولكن األبيات اليت تهمّنا من معلّقته هي اليت ترتكز
على احلوار مع حبيبته واألوصاف اجلسدية للمرأة.
9ـ1االنزياح احلضوري
تتوزّع فونيمات جدول االنزياح احلضوري يف مقطع وصف املرأة ملعلّقة امرئ القيس كما يلي:
الرقم

الفونيم

نسبته يف املقطع

نسبته يف املقطع

الفاروق

االنزياح

1

ض

% 2/60

% 1/10

% 1/ 3

% 021/69

0

ث

% 2/76

% 1/72

% 2/14

% 169/87

3

خ

% 2/60

% 1/72

% 2/88

% 141/13

4

ت

% 4/33

% 9/80

% 3/41

% 82/62

7

ظ

% 2/07

% 2/40

% 2/19

% 68

6

ق

% 0/38

% 3/97

% 1/39

% 79/76

9

ش

% 2/88

% 1/08

% 2/ 4

% 47/47

8

ر

% 7/08

% 9/29

% 1/91

% 33/12

1

غ

% 2/97

% 2/87

% 2/ 1

% 13/33

12

ب

% 3/64

% 4/29

% 2/43

% 11/81

11

س

% 0/17

% 3/12

% 2/17

% 7/28

10

و

% 4/99

% 4/13

% 2/16

% 3/37

13

ط

% 2/14

% 2/16

% 2/20

% 0/10

14

ز

% 2/97

% 2/97

2

2

9ـ1ـ1فونيم الضاد
ينطلق جدول االنزياح احلضوري ملقطع وصف املرأة يف معلّقة امرئ القيس بفونيم الضّاد ،وهو حيقّق انزياحاً حضورياً نسبته
 .% 021/69إنّ وجود هذا الفونيم يف الصدارة أمر الفت للنظر ،ألنّه يتميّز بصفات القوّة مثل «اجلهر واالنفجار واإلطباق» (السعران ،بال

تا ،ص  .)177فهذا الصامت ال يالئم ببيعة املرأة الضعيفة ،ولكن ذلك ال يؤوّل خبلل أو انفالت خيوط اإلبداع من بني أنامل
الشاعر ،بل هو أمر دالّ يعكس أنّ ضعيفاً سلك درب األقوياء متاماً كما فعلت حبيبة الشاعر اليت متثّل الضعيف حني فعلت كما
األقوياء يفعلون أي الرجال ،حني أخذت قرارها لإلعراض عن الشاعر وقطع العالقة معه .يشري امرؤ القيس إىل ذلك يف بعض
األبيات من معلّقته ويقول:
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ويَوْماااااااااااً عَلاااااااااااى ظاهْاااااااااار الكاثيْااااااااااب تَعَاااااااااااذَّرَتْ

علااااااااااا ايَّ وَآلاااااااااااااااتْ حَلفاااااااااااا اةً لاااااااااااا امْ تَحَلَّاااااااااااااال

ويقول:
تَصُااااااااااادع وتُبْااااااااااادي عَااااااااااان أاسااااااااااايل وَتَتَّقاااااااااااااي

باااااااا ا انَاظرَةٍ ماااااااا انْ وَحْااااااااااش وَجْاااااااا ارَةا مُطفااااااااااال

وأما «الدور احليوي الذي يؤيده اللسان حني يلتصق جانبه باللثة واألسنان العليا» (إستيتة0226 ،م ،ص  ،)01فيمثّل يف املرأة اليت تتجلّى
ال
يف املرونة كطبيعة اللسان .هذا من جهة ،ومن جهة أخری فإنّ الضّاد فونيم مطبّق« ،أي عند النطق به يتصعّد أقصى اللسان شيئاً قلي ً
حتى يصري مقوّساً» (قدّوري0221،م ،ص  ،)71ويشبه القبّة ،حيث «يكون الطبق على اللسان كالغظاء له» (املوسوي1118 ،م ،ص ،)78

كما يغطّي اخلدر العنيزة ويسرتها.
1

0

اللسان

الطبق

املرونة

التغطية

املرأة

اخلدر

إنّ اللسان بسبب املرونة يتمثّل يف املرأة والطبق بسبب تغطية املرأة يتمثّل يف اخلدر .إضافة إىل ذلك ،أنّ «خروج اهلواء من أحد جانيب

الفم أثناء النطق بالضاد» (بشر0222،م ،ص  ،)076مبعنى أنّ خمرجه مييل إىل جانب اللسان كما مييل الغبيط إىل اليمني والشمال عندما
يدخل فيه الشاعر .أمّا اهتزاز األوتار الصوتية عند النطق بالضاد مناسب جداً ليعكس اضطراب الشاعر وتضجّره بسبب قطع العالقة
مع احلبيبة والبعد عنها.
9ـ1ـ0فونيم الطاء
مل يكن الضّاد الفونيم الوحيد الذي يؤدّي دوراً داللياً بصفة اإلبباق يف هذا املقطع ،بل يؤكّد دالالته فونيماً الظاء الذي جييء
يف املرتبة اخلامسة بانزياح إجيابي قدره  ،% 68والطاء وهو حيقّق انزياحاً إجيابياً قدره « .% 0/10إنّ الظاء مشرت مع الضاد يف اجلهر

واإلطباق وخيتلف عنه يف أنّ األوّل فونيم احتكاكي والثاني انفجاري» (املصدر نفسه ،ص .)414إذن يفقد الظاء بسبب االحتكاك شيئاً من
دالالته على الدور النشيط للمرأة.
ولكن حتمل صفات الضعف مثل صفات القوّة دوراً داللياً يف هذا املقطع ،حيث ميثّل الرجلُ الطرفَ القوي إال أنّ يف هذا
املشهد ،يدخل الشاعر يف احلوار مع املرأة كالطرف الضعيف ألنّه عندما أرادت احلبيبة أن تقطع عالقتها مع الشاعر ،يُظهر عجزه
وعدم احتمال البعد عنها ،ولذلك يلتمس من حبيبته أن تدع التدلّل ويقرّ بأنّ حبّها قاتله ،إذن ثنائية «الضعف (اهلمس) والقوّة

(الشدّة)» (املوسوي1118،م ،ص  ،)60يف فونيم الطاء تتمثّل عالقة الشاعر مع املرأة وعالقة املرأة معه.
نالحظ يف جدول االنزياح احلضوري ملقطع وصف املرأة ،اجتماعَ فونيمات تتميّز بصفة االستعالء وهي :الضاد واخلاء والظاء
والقاف والغني والطاء .هذا احلضور املكثّف للفونيمات املستعلية خيدم للداللة على ما جنده يف هذا املقطع من إكرام املرأة وتعظيم
شأنها ،ألنّ ارتفاع اللسان إىل احلنك األعلى عند النطق بهذه الفونيمات مناسب للداللة على املكانة الرفيعة املرة عند امرئ القيس.
كأنّ الشاعر يريد أن جيعل املرأة يف قمّة اإلكرام ،ولذلك يقول:
«"العذاری" يف "فظلّ العذاری يرمتني بلحمها" بينما نلفي طرفة بن العبد يعبّر عمّا يشبه هذا املشهد وهذا املعنى بقوله" :فظلّ اإلماء
ميتللن حوارها" ،وال سواء شاعر يذكر العذاری وشاعر آخر يذكر اإلماء ،فاإلماء مظنّة للخدمة واالمتهان والعذرای مظنّة للعزّة
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والدالل ،فحس امرئ القيس الشعري أرقّ وذوقه أرقى وموقفه من املرأة أكرم ،فكلأنه أراد باصطناعه لفظ العذاری أن يلغي الفوارق
الطبقية بني امرأة و امرأة» (مرتاض1118 ،م ،ص .)096

هذا من جهة داللة االستعالء على املكانة الرفيعة للمرأة عند الشاعر ،ولكن ال تقتصر داللة االستعالء على ذلك ،بل تتعدّی
إىل تصوير بول قامة املرأة ،حيث يقول امرؤ القيس« :إذا ما اسبكرّت بني درع وجمول»« .فاالسبكرار رمز لطول القامة وكانت املرأة
الطّوالة أثرية عند اجلاهليني كما يطالعنا ذلك يف كثري من أوصافهم الدالة على مالمح املرأة وحمامدها يف كاتب الرتاث» (املصدر نفسه ،ص .)096

9ـ1ـ 3فونيم الثاء
بعد الضاد جييء الثاء بانزياح حضوري ،نسبته  ،% 169/87وما جعل فونيم الثاء مناسباً هلذا املشهد من القصيدة هو «خمرجه

األسناني» (بركة ،بال تا ،ص  ،)011البارز الذي حييل إىل اخلارج (= خارج الذات) ،ألنّ امرأ القيس يتحدّث هنا عن شخص آخر
مستقلّ عنه ،هي حبيبته .بروز املخرج عند النطق بالثاء حيمل دالالت تالئم ما يقوم به الشاعر يف معاملته مع النساء ،ألنّ بروز
اللسان وخروجه من إبار الفم يوحي بالتجاور وكسر احلدود ،كما يتجاوز الشاعر يف ذهابه إىل املرأة وزيارته إياها أهواالً كثرية« ،

أثناء النطق بالثاء يوضع طرف اللسان بني الثنايا العليا والسفلى» (املوسوي1118 ،م ،ص  ،)76حيث تضغطان على اللسان لتمنعا من
بروزه وذلك ميثّل يف قوم حيرسون املرأة ومينعون الشاعر من الدخول إىل خدرها ،ولكن الشاعر ينجح يف جتاوز األحراس والوصول
إىل املرأة كما يربز اللسان رغم ضغط األسنان.
9ـ1ـ4فونيم اخلاء
بعد أن جتاوز الشاعر إىل املرأة وأخرجها من خدرها ،ذهبا إىل مكان مطمئنّ صلب .وتدلّ على هذا االبمئنان والصالبة مسات
فونيم اخلاء الذي حيلّ يف املرتبة الثالثة بانزياح حضوري ،قدره « . % 141/13عدم تذبذب األوتار الصوتية عند النطق باخلاء»

(السعران،د.ت ،)199 :يالئم االبمئنان وهذا ال يناقض دالالت اهتزاز األوتار الصوتية عند النطق بالضاد ،ألنّ يف هذا املشهد من
وصف املرأة ال خياف الشاعر من الفراق وال يسود عليه القلق بسبب عدم عزم احلبيبة على قطع العالقة ،بل هنا ترتقّب املرأة جميء
الشاعر وبعد أن وصال إىل موضع بعيد عن عيون الناس ،يشعران باالبمئنان.
كما الحظنا حيمل اهتزاز األوتار الصوتية يف الضاد وعدم اهتزازها يف اخلاء دوراً داللياً يف هذا املقطع من املعلّقة .فوجود صفات
القوّة يف الضاد يناسب عزم احلبيبة لقطع العالقة ،ولذلك يدلّ اهتزاز األوتار الصوتية عند النطق بالضاد على قلق الشاعر
واضطرابه ،بينما اجتماع صفات الضعف يف اخلاء مثل الرخوة واهلمس والرتقيق يناسب انقياد املرأة ولذلك يدلّ عدم اهتزاز األوتار
الصوتية على ابمئنان الشاعر وهدوئه.
ض

خ

1

0

1

0

صفات القوّة

اهتزاز األوتار

صفات الضعف

عدم االهتزاز

قطع العالقة

قلق الشاعر

انقياد املرأة

ابمئنان الشاعر

«أمّا خمرج اخلاء (الطبق) فيكون أصلب من خمرج نظريه احللقي وهو احلاء» (ابن سينا ،بال تا ،ص  ،)116الذي جييء يف جدول االنزياح
الغيابي .إنّ الصالبة يف موضع حدوث الفونيم عند النطق باخلاء يتجسّد يف صالبة موضع يطمئنّ الشاعر و املرأة فيه.
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9ـ1ـ 7فونيم التاء
يلي اخلاءَ فونيم التاء بانزياح حضوري نسبته« ،% 82/62يتمّ النطق بالتاء بإلصاق طرف اللسان بداخل الثنايا العليا» (حسان1191،م،
ص  .)17ثمّ «ينفصل العضوين بشكل مفاجئ وخيرج اهلواء بشدّة» (املوسوي1118 ،م ،ص « .)61إنّ اللسان عضو مرن كثري احلركة داخل الفم»

(عبد التوّاب1187،م ،ص  .)06وهذه القابلية على احلركة جتعله مناسباً للداللة على ما تقوم به املرأة ،وهو عزمها على الفراق والبعد
عن الشاعر .ومن جهة أخری أنّ اجلمع بني مرونة اللسان وقابليته على احلركة يصوّر لنا هذا البيت من مقطع وصف املرأة:
وتَعْطُااااااااااااااو بااااااااااااارَخْص غايْااااااااااااارَ شَاااااااااااااثَن كلأانَّاااااااااااااه

أاسَااااااااااااااريْعُ ظابْاااااااااااااي أاوْ مَسَااااااااااااااويْكُ إسْحاااااااااااااال

فيصف فيه الشاعر أنامل املرأة حني تقوم بعمل وتتناول األشياء بالليونة والنعومة .أمّا «األسنان ،فهي من أعضاء النطق الثابتة»

(املوسوي1118،م ،ص  ,)37فثبوت األسنان مرآة تعكس ثبوت امرئ القيس على املوّدة واحلب ،وهو يقرّ بأنّه ال ميلك عنان قلبه
حتى يستطيع أن ينسى حبّ احلبيبة ،وزعم عشقه إياها باق ثابت ال يزول وال يبطل كما تعكس ثبوته يف اإلصرار على التمتّع باملرأة
ويشري إلى هذا املعنى يف قوله« :وما إن أری عنك الغواية تنجلي» .فانفصال العضوين أي اللسان واألسنان بشكل مفاجئ يتمثّل يف عزم
املرأة على االنفصال املفاجئ والسريع من الشاعر .نستفيد هذا من قول الشاعر حني يقول للحبيبة« :إن كانت وطنّت نفسك على فراقي
فلأمجلي».

9ـ1ـ6فونيم الباء
يف ذات اإلبار الداللي يندرج فونيم الباء الذي جييء يف املرتبة العاشرة بانزياح حضوري ،نسبته « .%11/81انفراج الشفتني بشكل

مفاجئ عند النطق بالباء» (املوسوي1118،م ،ص  )70يؤكد على دالالت التاء على االنفصال ،إال أنّ الباء فونيم شفوي ال جند يف نطقه
دوراً حيوياً لألسنان .وذلك مييّزه عن التاء ويُفقده شيئاً من دالالته ،ومن هنا جاء فونيم الباء يف جدول االنزياح احلضوري متأخّراً
عن التاء.
9ـ1ـ 9فونيم الشني
جييء فونيم الشني يف املرتبة السابعة بانزياح حضوري ،قدره  .%47 /47يلعب الشني دوراً داللياً هامّاً يف هذا املقطع من خالل
صفاته وخمرجه« .وجود الرطوبات يف نطق الشني» (ابن سينا ،بال تا ،ص  )111مناسب جدّاً للداللة على مسات اجلمال يف املرأة اليت
يصفها امرؤ القيس« ،وهو يتحدث حني يصف ساقي صاحبته عن شبكة من السمات الدالة على مجال املرأة وطراوة جسدها ودالل طبعها وهضم

كشحها وطفوح ساقيها بالنعمة والطراوة واملاء» (مرتاض1118 ،م ،ص  .)087ويف بيت آخر ،شبّه ساقيها بأنبوب الربدي املسقي .كلّ ذلك
يشري إىل الطراوة اليت يدلّ عليها وجود الربوبة يف نطق الشني.
«ولقد أوملأ امرؤ القيس إىل عطر املرأة يف معلّقته حني يقول :وتضحى فتيت املسك فوق فراشها ،نصادف هنا صورة مزدوجة :نصفها بصري أي

فتيت املسك املتناثر فوق فراشها ،ونصفها اآلخر مشيّ أي فتيت املسك الذي له عبق وشذی ينبعث من ذلك الفراش» (املصدر نفسه ،ص  .)086يف
كلتا الصورتني مسة مشرتكة وهي انتشار واالنبعاث .ينتشر فتيت املسك وشذاه كما ينتشر اهلواء يف الفم عند النطق بفونيم الشني
ألنّه يتميّز بصفة التفشّي وهو مبعنى االنتشار (الربكوبي ،بال تا ،ص .)117

9ـ1ـ 8فونيم الراء
بعد الشني ،جييء فونيم الراء بانزياح حضوري ،قدره « .%33 /12يُعترب الراء من األصوات املتوسّطة بني الشدّة والرخوة» (قدّوري،

0221م ،ص  .)71والتوسّط من صفات املرأة اليت يصفها الشاعر حني يقول« :بني درع و جمول» .كانت العرب تطلق الدرع على
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لباس املرأة العوان املستوية ،لذلك ورد يف تفسري الزخمشري« :وأن املرأة ا يف آية التربّج ا كانت ترتدي الدرع من اللؤلؤ» (1328هـ،ج ،3

ص  .)739بينما كانت العرب تطلق على لباس اجلارية املِجولَ.
«وقد مجع امرؤ القيس بينهما مع ًا على أن حبيبته هي أيضاً مجعت بني احلالني يف لباسها ،كلأنها أفضل من اجلارية الغرّة (= الشدّة) من
حيث نضجها وأفضل من املرأة املستوية (= الرخوة) ،1من حيث احتفاظها بفتائها ونضارة جسدها ،فكلأنها املرأة الكاملة اليت جتمع بني
فتاء الفتاة وما فيها من غرّة وغفلة وبني استواء املرأة العوان وما لديها من جتربة كما جيمع فونيم الراء الشدّة و الرخوة» (مرتاض،
1118م ،ص .)087
1

0

3

الشدة

التوسّط (الراء )

الرخوة

اجلارية

احلبيبة

املرأة العوان

يتميّز الراء بصفة التكرير« .والتكرير يف اللغة مصدر كرّر الشيء :إذا أعاده مرّة بعد أخری» (ابن منظور1168 ،م ،ج  ،6ص  .)472إنّ
التكرار مناسب للداللة على كيفية معاملة امرئ القيس مع النساء ،ألنّه دائماً يتمتّع بالنساء ويكرّر عمله ،حيث يقول« :فمثلك حبلى

قد طرقت ومرضع» أي ربّ امرأة حبلى  . . . .و«ربّ» يفيد التكثري كما يناسب لفظ «املعلّل» يف قوله «ال تبعديين من جناك املعلّل»
صفة التكرير يف فونيم الراء ،أل ّن املعلّل مبعنى املكرّر ،يقول ال تبعديين ممّا أنال من عناقك وتقبيلك الذي أكرّره.
9ـ1ـ 1فونيم الغني
يلي الراء فونيم الغني بانزياح حضوري ،نسبته « .%13/33إنّ الغني فونيم طبقي» (بهنساوي0224،م ،ص  ،)99وهو النظري اجملهور
للخاء .سيُحيل الغني عن بريق خمرجه الطبقي العميق إىل البعد عن اخلارج وهذا البعد عن اخلارج يالئم حال حبيبة الشاعر ،ألنّها
جارية خمدّرة أي مقصورة يف خدرها ال تربز منه وال تصل إليها أيدي الرجال كما ال تصل إىل الدرة اليت شبّها بها أيدي بالبها .أمّا
اجلهر فمن صفات القوّة ويؤكّد على دالالت فونيم الضاد املتصدّر ويدعم دالالت بعد املخرج ،ألنّ املرأة هنا منيعة وجهود الرجال
يف الوصول إليها باءت بالفشل.
9ـ1ـ 12فونيم الغني
فونيم الغني مشرتك مع اخلاء يف املخرج .لكنّه خيتلف عنه يف اجلهر .كما قلنا إنّ صفة اهلمس يف اخلاء أو عدم تذبذب األوتار
الصوتية ختدم للتعبري عن ابمئنان الشاعر وهدوئه و أمّا خمرجه العميق فيدلّ على بعد الشاعر واملرأة عن عيون الناس كما نالحظ
أنّ دالالت صفة اهلمس وبعد املخرج يف فونيم اخلاء يدعم أحدهما اآلخر وكذلك دالالت صفة اجلهر وبعد املخرج يف فونيم الغني.
9ـ1ـ 11فونيم السني
يأتي فونيم السني بعد الغني بانزياح حضوري ،نسبته  .% 7 /28اجتماع صفات الضعف يف السني «االحتكا  ،اهلمس ،االنفتاح»

(حسان1191 ،م ،ص  ،)108يوحي مبا يسود على حياة املرأة ومساتها اجلسدية من الليونة واهلدوء .حبيبة الشاعر تتمتّع حبياة مليئة
بالرخاء والثروة ولذلك تعيش دائماً خمدومة ال خادمة .جند يف مقطع وصف املرأة يف معلّقة امرئ القيس أبياتاً تشري إىل هذه احلياة
الرغدة البعيدة عن الصعوبات .مثال ذكر مالبس املرأة مل يكن وصفاً مقصوداً لذاته ،بل كان عارضاً وقد نقرأ لدی امرئ القيس من
 . 1اجلارية تناسب الشدّة ،ألنّ صفة اجلمال عند اجلارية في قمّتها وألنها بسبب عدم اكتمال احللم والعقل تفرط يف أعماهلا ،واملرأة العوان تناسب الرخوة
أل ّن مجاهلا يف منحدر السقوط ،ومن جهة أخری بسبب اكتمال احللم والعقل ال تفرط يف إعماهلا.
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هذه املالبس لبسة املتفضّل ،عدم االنتطاق من التفضّل كما نقرأ الدرع واجملول واملالء املذيّل واملرط املرحل ،يدلّ أغلب صفات
هذه املالبس على تربّج املرأة وتزيّنها أكثر مما يدلّ على تعرّضها لالبتذال واخلدمة وذلك بأنّ مقتضيات األحوال كانت تقتضي أن
يذكر هذا الضرب من املالبس النسوية الدالة على غضاضة العيش وسعة احلال وسبوغ النعمة ،ألنّ الشاعر كان بصدد وصف حبيبة
رقيقة الذوق ،إذ ال ميكن لشاعر أن حيبّ امرأة بدون قلب وال فتاة غليظة الكبد وسيئة الذوق ومنعدمة األنوثة وخالية من الغنج
وحمرومة من الدالل النسوي.
فكأن أناقة املالبس كانت دليالً على رقة العابفة .ومن هنا يلعب فونيم السني من خالل صفات االحتكاك واهلمس واالنفتاح
أي الرخاء واهلدوء وسعة العيش ،دوراً داللياً هاماً يف رسم لوحة مليئة بألوان خمتلفة من مسات املرأة كما يقول يف بيت آخر أنه
«نؤوم الضحى مل تنتطق عن تفضّل» ،وذلك بسبب سبوغ نعمتها ووجود خدم ينهض بشؤونها فيكفيها مؤونة اإلبكار.
9ـ1ـ 10فونيم الواو
بقي يف جدول االنزياح احلضور ،فونيم الواو الذي حيقّق انزياحاً حضورياً ،قدره  . %3 /37إنّ السمة البارزة يف الواو هو
االنتقال أي «تتّخذ أعضاء النطق الوضع املناسب لنوع من الضمّة ثمّ تنتقل من هذا الوضع إىل حركة أخری» (بشر0222،م ،ص  .)361مسة
االنتقال يف فونيم الواو يدلّ على انتقال املرأة من االمتناع إىل القبول.
9ـ 0االنزياح الغيابي
بعد أن استُعرض دور الفونيمات اليت حقّقت انزياحاً حضورياً يف مقطع وصف املرأة ،نتّجه اآلن إىل الفونيمات اليت حتقّق انزياحاً
غيابيًا وتتوزّع هذه الفونيمات حسب نسب انزياحها كما يلي:
الرقم

الفونيم

نسبته يف النص

نسبته يف املقطع

الفاروق

االنزياح

1

د

%3/47

%0/23

%1/40

%41/17

0

ص

%0/06

%1/72

%2/96

%33/60

3

ه

%4/46

%3/12

%1/36

%32/41

4

ي

%7/73

%4/29

%1/46

%06/42

7

ن

%8/69

%6/64

%0/23

%03/41

6

ذ

%1/72

%1/19

%2/33

%01/11

9

ج

% 0/29

% 1/91

% 2/36

% 19/31

8

ف

% 3/16

% 3/30

% 2/64

% 16/16

1

ع

% 4/17

% 3/73

% 2/60

% 14/13

12

ه

% 0/17

% 0/79

% 2/38

% 10/88

11

ء

% 6/23

% 7/37

% 2/68

% 11/09

10

م

% 1/18

% 8/36

% 2/80

% 8/13

13

ك

% 3/70

% 3/40

% 2/1

% 0/84
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ل

% 13/31

% 13/18

% 2/01
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% 1/76

9ـ0ـ1فونيم الدال
يتصدّر فونيم الدال يف جدول االنزياح الغيابي بانزياح ،نسبته  ،% 41/17فونيم الدال مشرتك مع فونيمي التاء والطاء اللذين
يندرجان يف جدول االنزياح احلضوري يف املخرج« .خمرج هذه الفونيمات الثالثة من املقدّم من السطح املمتد على احلنك ،وحتدث من
حبسات تامّة» (ابن سينا ،بال تا ،ص  ،)101أي «يعوق تيار اهلواء اخلارج من الرئتني عائق مينعه من املرور ثمّ يزول هذا العائق بسرعة فيندفع

اهلواء بشدّة» (املوسوي1118 ،م ،ص  .)46وذلك يتمثّل يف قوم حيرسون املرأة ومينعون الشاعر من الوصول إليها .هذه الدالالت يف
التاء والطاء والدال تؤكّد دالالت الثاء إال «أنّ الدال خيالف التاء والطاء إذ احلبس فيه غري قويّ» (ابن سينا،بال تا ،ص .)100

إنّ تأكيد الشاعر يف أبيات خمتلفة على أنّ حبيبته مالزمة خدرها وهي غري حملّلة ملن رامها ،مرآة تعكس هذا احلبس القوي
والشديد للهواء يف نطق التاء والطاء ،ألنّ الوصول إىل هذه املرأة وجتاوز العوائق ال حيقّقان بسهولة كما ال يزول عائق اهلواء
بسهولة ،بل بعد اتصال تام بني أعضاء النطق اليت متنع مرور اهلواء .إذن ضعف احلبس يف فونيم الدال غري مناسب للداللة على
صيانة املرأة يف هذا املشهد وذلك أدّى إىل غيابه.
9ـ0ـ 0فونيم الصاد
بعد الدال ،حيقّق فونيم الصاد انزياحاً غيابياً ،قدره  .% 33/60عند النطق بالصاد «يكون الفراغ بني طرف اللسان وبني اللثة قليالً جداً

ويالحظ أن هذا الفونيم ال يتلأتّى نطقه لو فتح الفم أثناء تكوينه» (السعران ،بال تا ،ص  .)197ومن هنا يكون خمرج الصاد ضيّقاً جداً ،وضيق
املخرج يوحي بالضغط واملعاناة وضيع النعمة ،وكلّ ذلك ال يالئم حياة حبيبة امرئ القيس ،ألنّها تتمتّع حبياة مليئة بالرخاء
والنعمة.
ومن جهة أخری أنّ حبيبة الشاعر مل تكن ترتدي من املالبس أثناء النوم ما كانت ترتديه أثناء النهار وأوقات االمتهان وهي ال
حتتزم على قميص النوم ،بل كانت ترسله إرساالً فضفاضاً على جسدها ،قد يدلّ على ذلك قول امرئ القيس« :نوؤم الضحى مل
تنتطق عن تفضّل» وعلى الرغم من أنّ املتفضّل يف داللة اللغة العربية القدمية يعين «الالبس ثوباً واحداً إذا أراد اخلفّة يف العمل»

(الزوزني1183،م ،ص  ،)18إال أنّ سياق البيت ال يدلّ هنا على معنى التخفّف من أجل العمل والكدح ولكنّه ينصرف إىل معنى
«التخفّف من املالبس الضيّقة واالجتزاء بثوب واحد خفيف هو لباس النوم لدی املرأة املنعّمة املوسرة» (مرتاض1118 ،م ،ص  ،)097إذن ضيق
املخرج يف الصاد ال يناسب هذه السمات يف لباس حبيبة الشاعر.
9ـ0ـ 3فونيم اهلاء
بعد الصاد ،حيلّ فونيم اهلاء يف املرتبة الثالثة بانزياح غيابي،نسبته « ،% 32/41عند النطق باهلاء يتباعد الوتران الصوتيان وميرّ اهلواء
دون أن يسبّب اهتزازهما» (املوسوي1118 ،م ،ص « .)81إنّ الفراغ الذي يكون بني الوترين ينبسط وينقبض بنسب خمتلفة مع األصوات وعلى

هذا يرتتّب نسبة شدّ الوترين واستعدادهما لالهتزاز فكلّما زاد توتّرها زادت اهتزازهما» (أنيس1110،م ،ص  .)19ولكن عند النطق باهلاء ال
يوجد ذلك التأثري الذي يسبّب اهتزاز الوترين.
إنّ التباعد بني الشاعر واملرأة ميثّل التباعد بني الوترين إال أنّ عدم اهتزاز األوتار الصوتية ال يالئم إظهار احلزن والتوجّع عند
فراق احلبيبة ،ألنّ كل ذلك مبعنى أنّ فراق احلبيبة كان مؤثّراً عميق التأثري يف نفس الشاعر وقد أدّی إىل اضطرابه ،أي إنّ التباعد ال
يؤثّر يف األوتار الصوتية وال يؤدّي إىل اهتزازهما بينما يؤثّر التباعد بني الشاعر واملرأة يف قلب الشاعر ويؤدّي إىل اضطرابه .و من هنا
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هذه السمة يف اهلاء غري مناسبة للداللة على تأثري الفراق على الشاعر.
تباعد الوترين

عدم االهتزاز

التباعد بني الشاعر واملرأة

اضطراب الشاعر

9ـ0ـ 4فونيم الياء
يلي اهلاء فونيم الياء بانزياح غيابي ،نسبته  ،% 06/42غياب فونيم الياء يف مقطع وصف املرأة خيدم لدالالت أبيات تدور حول
مغامرات الشاعر الغرامية وذكرياته املتنوعة املصطبغة باملتعة و الفجور .يذكر امرؤ القيس مغامراته ويفتخر بها حني يقول:
وَبَيْضَااااااااااااااااااة خاااااااااااااااا ادْر ال يُاااااااااااااااا ارَامُ خبَاؤُهَااااااااااااااااااا

َمتعَااااااا اتُ مااااااا انْ لاهْاااااااااو بهَاااااااااا غاااااااا اريَ مُعجَااااااااال
ت َّ

يقول :ربّ حبيبة خمدّرة مقصورة يف خدرها ال تربز منه وال تصل إليها أيدي الرجال ،متتّعت بها على متكّث ومل أعجل عنها
ومل أشغل عنها بغريها ،أي ال يرتك املرأة اليت يتمتّع بها يف اخلفاء بسرعة ،ومن هنا ال تناسب هذا املشهدَ «سرعة انتقال األعضاء من

الوضع املناسب لنطق صائت من نوع الكسرة إىل موضع صائت آخر أشدّ بروزاً عند النطق بالياء» (السعران ،بال تا ،ص  .)182قلّة وضوح
الكسرة تتمثّل يف متتّع باملرأة يف اخلفاء وترك التمتّع وخروج من اخلفاء يتمثّالن يف بروز فونيم الياء ،إال أنّهما خيتلفان يف وجود سرعة
االنتقال وعدم وجودها ،أي ال يرتك الشاعر املرأةَ بسرعة.
ومن جهة أخری« ،يتميّز فونيم الياء بصفة اجلهر» (الربكوبي ،بال تا ،ص َ « .)114جهَر األمرُ يف اللغة مبعنى علن وانتشر» .1ببيعة
املغامرات الغرامية تقتضي أن تكون يف اخلفاء وبعيدة عن الناس وهناك إشارات يف مقطع وصف املرأة يف معلّقة امرئ القيس تدلّ
على أنّ الشاعر يتمتّع بالنساء يف اخلفاء وبعيداً عن القوم ،حيث يقول« :فمثلك حبلى قد طرقت» و«والطروق مبعنى اإلتيان ليالً»

(الزوزني1183،م ،ص  ،)31وقوله« :إذا ما الثرياء يف السماء تعرّضت» إشارة إىل الليل ،والليل مبا فيه من السكون واهلدوء مناسب
إلجناز األمور اخلفيفة .ويقول« :أجزنا ساحة احليّ» ،أي خرجنا من جممع بيوت القبيلة وذهبنا إىل مكان بعيد عن القوم .كلّ ذلك يدلّ
على اإلخفاء وعدم اإلظهار واإلعالن إذن صفة اجلهر يف الياء ال تناسب هذا املشهد من املعلّقة.
«انسداد جمری األنفي عند النطق بالياء» (املوسوي1118 ،م ،ص  ،)91يدلّ على انسداد بريق غري مألوف خلروج اهلواء ،ألنّ
اهلواء ينفلت عرب الفم يف الفونيمات األخری وهو الطريق املألوف خلروجه .أما الطرق غري املألوف للوصول إىل النّساء فمفتوحة أمام
امرئ القيس ،ألنّه يدخل على «حبلى ومرضع» ويدخل خدر عنيزة وكلّ ذلك غري مألوف ،ولكن الشاعر خيتار هذه الطرق عندما
ال يصل من الطريق املألوف إىل ما يريد.
إنّ الطريق املألوف خلروج اهلواء عند النطق بالياء وهو الفم ،مفتوح وينفلت اهلواء عرب الفم وال خيرج من الطريق غري املألوف
أي األنف .إذن هذه السمة يف الياء ال تناسب للداللة على مغامرات الشاعر الغرامية.
9ـ0ـ 7فونيم النون
غري بعيد عن الياء جييء فونيم النون الذي يسجّل انزياحاً غيابياً ،نسبته « ،% 03/41وهو من أصوات الغنّة حترّ أو سكن» (قدّوري،

 . 1املنجد (جهر).
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0221م ،ص  ،)61والغنّة توحي بالتغنّي باجلمال واملفاتن اليت حتملها حبيبة الشاعر إال أنّ امرأ القيس ال يتغنّى جبمال احلبيبة إال إذا
يتحقّق الوصال ويشعر باهلدوء والسكون .وعندما عزمت املرأة على الفراق والبعد عن الشاعر يضطرب الشاعر ويبدأ بالشكوى أي
يتجسّد سكون النون يف الوصال وحترّكه يف الفراق و البعد.
كما قلنا ال ترتك الغنّة النون حترّك أو سكون وهذا الفونيم يتصّف بهذه الصفة دائماً ،ولكنّ التغنّي خيتصّ مبرحلة من عالقة
الشاعر مع املرأة دون األخری ،ومن هنا ثبات صفة الغنّة يف فونيم النون ال يالئم تغيري حاالت الشاعر النفسية يف املراحل املختلفة.
9ـ0ـ6فونيم امليم
يف نفس اإلبار الداللي يندرج فونيم امليم الذي جييء يف املرتبة الثانية عشرة بانزياح غيابي ،نسبته « ،% 8/13ألنّه مثل النون يف
التزامه بصفة الغنّة» (املصدر نفسه ،ص .)61

إضافة إىل ذلك ،خمرجه الشفوي يناقض دالالت فونيم الغني الذي يدلّ بعمق خمرجه على بعد املرأة عن اخلارج ،ألنّها خمدّرة ال
خترج من خدرها ،ولكنّ الشفتني قريبتان من اخلارج وقرب املخرج من اخلارج ال يالئم حال حبيبة الشاعر .وجود هذه السمات يف
النون وامليم أدّی إىل غيابهما من مقطع وصف املرأة يف معلّقة امرئ القيس ،إال أنّ النون حيلّ يف املراتب القريبة من الصدر يف جدول
االنزياح الغيابي بينما جييء فونيم امليم يف املراتب األخرية ،والسبب يعود إىل خمرجهما ،ألنّ الشفتني من أعضاء النطق اللينة ويالئم
ببيعة املرأة .وبسبب وجود هذه السمة يف امليم يسجّل هذا الفونيم انزياحاً غيابياً بفيفاً قريباً من احلضور ولكن األسنان (= خمرج
النون) من أعضاء النطق الصلبة وال تالئم دالالته ببيعة املرأة.
9ـ0ـ 9فونيم الذال
بعد النون جييء فونيم الذال بانزياح غيابي ،قدره  ،% 01/11وهو النظري اجملهور للثاء الذي جاء يف جدول االنزياح احلضوري
«ويعين هذا أنّ خمرجهما واحد وصفاتهما مشرت ما عدا اختالفهما يف اهتزاز األوتار الصوتية مع الذال وعدم اهتزازها مع الثاء» (املوسوي،
1118م ،ص .)79

«خروج اهلواء من منفذ ضيّق عند النطق بالثاء ال يسبّب اهتزاز األوتار الصوتية» (بشر0222 ،م ،ص  .)018ابمئنان الشاعر وعدم خوفه
يف مغامراته الغرامية ميثّالن عدم اهتزاز األوتار الصوتية يف الثاء ،ولكن عدم اهتزازها يف الذال يناقض دالالت الثاء وذلك يؤدّي إىل
غياب هذا الفونيم من مقطع وصف املرأة.
9ـ0ـ 8فونيم اجليم
يلي الذالَ فونيم اجليم الذي حيقّق انزياحاً غيابياً ،نسبته « ،%19/31إنّ اجليم أخت الشني يف املخرج» (ابن يعيش ،بال تا ،ج ،12ص

« ،)138وكالهما خيرجان من وسط احلنك» (بشر0222،م ،ص  .)317أما السبب الذي يؤدّي إىل اختالفهما يف تسجيل االنزياح الغيابي
واحلضوري فيعود إىل وجود «صفة الشدّة يف اجليم ومعنى الشديد أنّه صوت اشتدّ لزومه ملوضعه فلم جير معه النفس» (أبو الفرج ،بال تا ،ص

 ،)16أي «حيتبس جری الصوت» (الربكوني ،بال تا ،ص  .)114فهذه السمة يف اجليم تناقض دالالت صفيت التفشّي والرخوة يف الشني،
ألنّ «التفشي مبعنى انتشار الصوت والرخوة مبعنى جري النفس» (املصدر نفسه ،ص .)117

يالئم هذا االنتشار وعدم احتباس النفس يف الشني ،مشهد وصف عطر املرأة وفتيت املسك املتناثر فوق فراشها .إذن لن ينسجم
احتباس النفس وعدم االنتشار يف اجليم مع هذا املشهد وجيعل غيابه مؤكداً لدالالت الشني.
على الرغم من أنّ األحداث يف عزم املرأة على الفراق تقع منعزلة عن دور امرئ القيس ،واملرأة هي اليت تلعب دوراً مصريياً يف
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حدوث االنفصال واالبتعاد ،ولكن ال يقتصر تعامل الشاعر مع املرأة على هذا املشهد ،بل عندما يذكر امرؤ القيس مغامراته
الغرامية ،هو هناك صانع احلدث ومركزه وهو املؤثّر يف حميطه .ولذلك دالالت فونيم الفاء الذي يجيء املرتبة الثامنة بانزياح غيابي
نسبته  ،%16/16وهو فونيم «شفوي أسناني» (إبراهيم ،د.ت ،ص  ،)84أي بارز املخرج ال تناسب موقع الذات وأثرها يف حميطها ،ألنّ
األحداث يف املغامرات الغرامية ال تقع يف اخلارج منعزلة عن دور امرئ القيس.
وإىل جانب خمرجه البارز تقوم صفتا الضعف يف الفاء«:اهلمس واالحتكا » (بركة ،بال تا ،ص  ،)101بإحالة خابئة إىل احمليط
اخلارجي ،ألنّها ستُصوّر امرأ القيس ضعيفاً جتاه املرأة يف املغامرات الغرامية كضعف اهلمس واالحتكاك بينما األمر على عكس
ذلك متاماً ويكرّس صورة الضعف اليت يتمّ تالفيها بغياب الفاء «أنّ نسبة احتكا هي األدنى بني بقية الفونيمات ذات املخارج البارزة ،إذ ال
يقلّ عنه يف قوّة االحتكا إال اهلاء واخلاء والغني والعني واحلاء ذات املخارج الغائرة» (أنيس1110،م ،ص .)07

9ـ0ـ 1فونيم احلاء
يندرج يف جدول االنزياح الغيابي فونيم حيمل خمرجه دالالت تناقض دالالت فونيم الثاء الذي يدلّ بربوز اللسان عند نطقه على
جتاوز احلدود وكسرها وهي حال امرئ القيس يف عالقته مع النساء .وهو فونيم احلاء الذي حيلّ يف املرتبة العاشرة من جدول
االنزياح الغيابي بانزياح قدره  . %10/88يتميّز نطق احلاء «بنتوء اللسان إىل اخللف حتى ليكاد يتّصل باحلائط اخللفي للحلق» (املوسوي،

1118م ،ص  .)87وذلك يوحي باالنسحاب وعدم االقتحام ،إذن ال يناسب أيام شباب الشاعر وهو يقتحم املخابر دائماً من أجل
النساء و حياته مليئة باملغامرات الغرامية.
الفونيم

بروز اللسان

اقتحام املخابر

االنزياح احلضوري

ث

+

+

+

ح

_

_

_

9ـ0ـ 12فونيم الكاف
بعد امليم حيقّق فونيم الكاف انزياحاً غيابياً ،نسبته  .% 0/84هناك مسة يف هذا الفونيم جتعله غري مناسب ملشهد وصف املرأة يف
معلّقة امرئ القيس ،وهي «حبس تام للهواء عند نطقه» (ابن سينا ،بال تا ،ص ،)119وعكسها انتشاره كما سبق الذكر يف مسات فونيم
الشني الذي جييء يف جدول االنزياح احلضوري ،حيمل انتشار اهلواء دوراً داللياً يف هذا املشهد.
فونيم الكاف مشرتك مع فونيم اجليم يف حبس تام للهواء عند النطق ويندرجان في إبار داللي واحد ،إال أنّ االختالف بينهما يف
نسبة االنزياح الغيابني ،ففونيم اجليم  %19/31وفونيم الكاف  .% 0/84شيء ال ميكن أن نغمض العني عنه ،سبب هذا االختالف
الذي يعود إىل «وجود الرطوبة يف نطق الكاف» (املصدر نفسه ،ص  .)119هذه السمة جتعل فونيم الكاف قريباً من الشني ولذلك يسجّل
الكاف انزياحاً غيابياً بفيفاً قريباً من احلضور .يُلحظ هنا نسق تبادلي بني زوجني من الفونيمات :زوج ببقي /زوج أسناني لثوي،
واجلدول التالي ميثّل ذلك:
خ

ط

ص

ك

ببقي

أسناني لثوي

أسناني لثوي

ببقي

حيث ترافق فونيمان ببقي وآخر أسناني لثويّ ــ اخلاء والطاء ــ يف حتقيق انزياح حضوري كما ترافق فونيمات أسنان لثوي
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وببقي ــ الصاد والكاف ــ يف تسجيل انزياح غيابي .هذا من جهة املخرج أما من منظور قيمة االنزياح فهو مقلوب حبيث كان اخلاء
الطبقي أعلى انزياحاً من الطاء األسناني اللثوي ،بينما كان الصاد األسناني اللثوي أعلى انزياحاً من الكاف الطبقي.
ومؤدّي هذا الشكل أن الفونيمات املتشاكلة خمرجاً أي «اخلاء والكاف» و«الطاء والصاد» يتناقضان داللة بينما املتشاكالن يف
الصفات أي «اخلاء و الصاد» و«الكاف والطاء» يتشاكالن داللة.
وبهذا تكون حلقة االنزياحات احلضورية والغيابية قد أدّت من الدالالت ما يُشكّل املشهد الشعري املاثل يف مقطع وصف املرأة،
من املرونة واللني يف جسدها وجارية مقصورة يف خدرها ال تربز منه وال تصل إليها أيدي الرجال وعزم احلبيبة على الفراق
واضطراب الشاعر وتضجّره بسبب قطع العالقة مع احلبيبة والبعد عنها .وإكرام املرأة وتعظيم شأنها وتكرار عمل التمتّع بالنّساء.
اخلامتة
تستطيع الفونيمات العربية أن تؤدّي دوراً داللياً يف نص الشعر وذلك من خالل صفات الفونيمات أو دالالت خمرجها .وهذه القدرة
ال تنحصر على الفونيمات اليت حتقّق انزياحاً حضورياً ،بل تتعدّی أيضاً إىل الفونيمات اليت حتقّق انزياحاً غيابياً .القدرة على أداء
دور داللي تشمل كلّ الفونيمات وال ختتصّ بفونيم دون اآلخر ،ويف املقطع الذي درسناه يف هذا البحث يلعب كلّ الفونيمات دوراً
داللياً يف بناء القصيدة باعتبارها عنصرًا من عناصر البنية الصوتية يف القصيدة اجلاهلية.
تؤدّي الفونيمات دورها الداللي من خالل صفاتها .الصفات اليت هلا ضدّ كاجلهر واهلمس واالنفجار واالحتكاك واإلبباق
واالنفتاح .عندما حيقّق فونيم ما انزياحاً حضورياً في مقطع من القصيدة ،حيقّق كثرياً من األحيان ضدّه انزياحاً غيابياً ليؤكّد بغيابه
على حضور ضده .الصفات اليت ليس هلا ضد كصفة التفشي يف فونيم الشني وهي تدلّ على االنتشار وحتيل إىل فتيت املسك املتناثر
فوق فراش احلبيبة يف مقطع وصف املرأة والعبق الذي ينبعث من ذلك الفراش.
كما تؤدّي خمارج الفونيمات دورها الداللي من خالل:
األعضاء املشاركة يف نطق الفونيم :ببيعة اللينة ملخارج بعض الفونيمات حتمل دالالت تالئم ملقابع من القصيدة اجلاهلية.
الطبيعة املتحركة أو الثابتة ألعضاء النطق كاألسنان وهي من أعضاء النطق الثابتة أو كاللسان و هو عضو كثري احلركة داخل الفم،
وهذه القابلية على احلركة جعلته مناسباً للداللة على دور احلبيبة يف مقطع وصف املرأة ألنّها مركز الوقائع وهي اليت عزمت على
ترك الشاعر.
عمق املخرج وبروزه :خمرج الفونيم مكان نطقه وموضع ينحبس عنده اهلواء أو يضيق جمراه عند النطق بالفونيم ،حسب
اختالف أماكن النطق  .تُعترب الشفتان أبرز املخارج وأقربها إىل اخلارج واحلنجرة أعمقها وأبعدها عن اخلارج ،عمق سائر املخارج
وبروزها يكون نسبياً ،بروز املخرج يف بعض الفونيمات يؤدي دوراً داللياً يف املشهد الشعري كفونيم الثاء الذي حيمل دالالت تالئم
ما يقوم به الشاعر يف معاملته مع النساء ،ألنّ بروز اللسان وخروجه من إبار الفم يوحي بالتجاور وكسر احلدود ،كما يتجاوز
الشاعر يف ذهابه إىل املرأة وزيارته إياها أهواالً كثرية أو عمق املخرج كفونيم الغني الذي سجّل انزياحاً حضوريا يف مقطع وصف
املرأة ليدلّ بعمق خمرجه على بعد املرأة عن الرجال وعدم ابتذاهلا.
هكذا أدّت الفونيمات من خالل صفاتها وخمارجها دوراً داللياً يف مقطع وصف املرأة ملعلّقة امرئ القيس كما الحظنا أنّ
الفونيمات اليت تالئم مع هذا املشهد من املعلّقة حتقّق انزياحاً حضورياً أي تكوّن نسبة حضور فونيم ما يف مقطع وصف املرأة أكثر
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من نسبة حضوره يف كلّ القصيدة ،بينما حتقّق الفونيمات اليت ال تتناسق دالالتها مع املشهد انزياحاً غيابياً،ويف االنزياح احلضوري
نفسه خيتلف فونيم ما عن اآلخر يف قوّة دالالته أو ضعفه ،ولذلك يتقدّم بعض الفونيمات يف اجلدول ويتأخر اآلخر .هذا من جهة،
ومن جهة أخری قد كشف التحليل الصوتي عن وجود أنساق صوتية يف مقطع وصف املرأة ،مبعنى أنّ هناك فونيمات هلا صفات
وخمارج مشرتكة ،ومن هنا تكون هلذه الفونيمات دالالت مشرتكة .ووجود فونيمات من نسق واحد يف جدول االنزياح احلضوري
أو الغيابي مرتبط بالداللة كنسق الصفريي ( ص ،س ،ز ) أو الشفوي ( ب ،م ،و ).

املصادر واملراجع
.1

إبراهيم،عبد الفتاح( .بال تا) .مدخل يف الصوتيات .تونس :دار اجلنوب.

.0

ابن سالم اجلمحي ،حممد0221( .م) .ببقات فحول الشعراء .بريوت :دار الكتب العلمية.

.3

ابن سينا1183( .م) .أسباب حدوث حروف( .ط  .)1دمشق :دار الفكر.

.4

ابن منظور ،حممد بن مكرم1168( .م) ،لسان العرب .بريوت :دارصادر.

.7

ابن يعيش .شرح املفصل( .بال تا)( .ج  .)12القاهرة :إدارة الطباعة املنريية.

.6

إستيتة ،مسري شريف0226( .م) .مكانيكية النطق .بريوت :عامل الكتب احلديث.

.9

أنيس ،إبراهيم1110( .م) .األصوات اللغوية .القاهرة :مكتبة األجنلو.

.8

الربكوبي ،حممد بن بري علي( .بال تا) .درر اليتيم يف التجويد( .حتقيق وتعليق حممد عبد القادر خلف) .بغداد :آفاق الثقافة والرتاث.

.1

بركة ،بسّام( .بال تا) .علم األصوات العام :أصوات اللغة العربية .بريوت :مركز اإلمناء القومي.

 .12بركة،فابمة الطبال1113( .م) .النظرية األلسنية عند رومان جاكبسون( .ط  .)1بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات.
 .11بشر ،كمال0222( .م) .علم األصوات .القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر.
 .10بهنساوي ،حسام0224( .م) .علم األصوات( .ط .)1القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية.
 .13حسان ،متّام1112( .م) .مناهج البحث يف اللغة .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.
 .14حسني،به1114( .م) .يف األدب اجلاهلي .القاهرة :دار الكتب املصرية.
 .17خليل ،ياسني1160( .م) .منطق اللغة نظرية عامة يف حتليل اللغوي .لقاء على اإلنرتنتwww.noormags.com :

 .16الدينوري ،ابن قتيبة0227( .م) .الشعر والشعراء .القاهرة :دار احلديث للطبع.
 .19الزوزني ،أمحد1183( .م) .شرح املعلّقات السبع .بريوت :دار مكتبة احلياة.
 .18السعران ،حممود( .بال تا) .علم اللغة :مقدمّة للقارئ العربي .بريوت :دار النهضة.
 .11ضيف ،شوقي0214( .م) .تاريخ األدب العربي العصر اجلاهلي .القاهرة :داراملعارف.
 .02ظاظا،رضوان1119( .م) .مدخل إىل مناهج النقد األدبي .الكويت :سلسة عامل املعرفة.
 .01عبد التوّاب ،رمضان1187( .م) .املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث العلمي( .ط .)0القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 .00عبد اجلليل يوسف ،حسنى1118( .م) .التمثيل الصوتي للمعاني( .ط .)1القاهرة :الدار الثقافية للنشر.
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 .03عبد املطلب ،حممد1114( .م) .البالغة واألسلوبية .بريوت :مكتبة لبنان.
 .04عمر ،أمحد خمتار1119( .م) .دراسة الصوت اللغوي .القاهرة :عامل الكتب.
 .07قدّوري احلمد ،غامن0221( .م) .امليسّر يف علم التجويد .السعودية :مركز الدراسات واملعلومات القرآنية.
 .06حملّو ،عادل0226( .م) .الصوت والداللة يف شعر صعاليك .اجلزيرة :جامعة احلاج خلضر.
 .09مرتاض ،عبد امللك1118( .م) .السبع املعلّقات .دمشق :اتّحاد كتّاب العرب.
 .08املوسوي ،مناف مهدي حممد1118( .م) .علم األصوات اللغوية .بريوت :عامل الكتب.
 .01مرامي ،جالل 5341( .هـ)« .دور الفونيم الوظيفي وانزياحاته يف مقطع وصف الناقة ملعلّقة برفة» .إضاءات نقدية .اجمللد  .4العدد
.14
 .32ناصر ،عبد املنعم( .بال تا)« .الفونيم بني النحو العربي القديم وعلم اللغة احلديث» .آفاق عربية .العدد .8

