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امللخص
تعدّ املصاحبة اللفظية من أهم وأبرز امليزات الرئيسيّة اليت تؤدّي إىل حبك النص وسبكه ،بعبارة أدقّ إن املصاحبة ظاهرة جليّة يف كل لغة
وهلا مكانة مرموقة يف علم الداللة كإحدى العالقات الداللية أو املفهومية على املستوى املعجمي .على هذا األساس إن دراسة املصاحبات
اللفظية للوصول إىل غرض شاعر من الشعراء قضية جديرة باإلنتباه.
من هذا املنطلق تتطرق هذه املقالة إىل دراسة داللية للمصاحبة اللفظية يف شعر امرئ القيس هادفة إىل الكشف عن ضروب املصاحبات
اللفظية املستخدمة يف شعره ومعاجلة دور هذه الظاهرة اللغوية يف حتديد معنى الشاعر .ونرى أن املصاحبات املوظّفة يف شعر امرئ القيس
تنقسم إىل قسمني رئيسيني وهما املصاحبة الفعلية واالمسية ولكلّ منهما صور متعدّدة .إن دراسة هذه الظاهرة الداللية يف شعر امرئ القيس
تلعب دوراً هاماً يف فهم واستيعاب عميقني لشعره حبيث بعض األحيان ال ميكن حتديد داللة بعض األلفاظ والرتاكيب منفصلة عن فكرة
التصاحب.
الكلمات املفتاحية :املصاحبة اللفظية ،املصاحبة االمسية ،املصاحبة الفعلية ،علم الداللة ،امرؤ القيس.

1ــ تاريخ التسلم1393/9/29 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1394/11/26 :هـ .ش.
* أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة لرستان.
** أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة لرستان .
*** طالب الدكتوراه يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة لرستان.

Email: mahmudalhosaini@gmail.com
Email: nazari.a@lu.ac.ir
Email: yunusvaliei@yahoo.com
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املقدمة
علم الداللة هو العلم الذي يدرس املعنى أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعنى ،ويركز على اللغة باعتبارها
ذات أهمية خاصة بالنسبة لإلنسان (خمتار عمر1998 ،م ،ص ،)11يدرس هذا العلم معاني الكلمات والرتاكيب واجلمل ،ومن
موضوعاته اليت ترتبط بهذه الدراسة هي دراسة املصاحبة اللفظية؛ ألنّها تؤدي دوراً بارزاً يف تكوين الرتاكيب.
املصاحبة اللفظية هي ترمجة للكلمة اإلجنليزية " "collocationوأول من استخدم هذا املصطلح يف الدراسات اللسانية هو فريث
يف عام 1957م .و أما يف الدراسات اللغوية العربية حممد أمحد أبو الفرج هو أول من ترجم مصطلح فريث حت

اسم املصاحبة (عبد

الفتاح احلسيين2007 ،م ،ص  .)66واختلف الرتمجات هلذه الكلمة حيث اختار بعض الباحثني كـسسن غزالة «املتالزمات اللفظية»
وقد ألّف قاموساً حت

عنوان «قاموس دار العلم للمتالزمات اللفظية» (2007م) ،واستعمل إبراهيم الدسوقي (1420هـ.ق)

وحممد حممد يونس علي مصطلح «املصاحبة اللفظية» (2004م) ،واختار اآلخرون كإبراهيم اليازجي مصطلح املتواردات اللفظية
(1985م) .وقد قال حسن غزالة «ولو كان لنا من خيار بديل ملصطلح املتالزمات اللفظية الخرتنا مصطلح املتواردات الذي كان للعالمة الشيخ
إبراهيم اليازجي اللبناني قصب السبق يف استخدامه يف عنوان كتابه النفيس :جنعة الرائد وشرعة الوارد يف املرتادف واملتوارد (( »)1970غزالة،

2007م ،ص ،)6وأمحد خمتار عمر اختار مصطلح الرصف (1998م) ،وكريم زكي حسام الدين استعمل مصطلح االقرتان اللفظي
(2000م) .واقرتح آخرون مصطلسات أخري كـ«االقرتان املأثور» ,و«املقرتنات اللفظية» ,و«املرتافقات اللفظية» ,و«املتصاحبات
اللفظية» .ولكن املصاحبات اللفظية هي أكثر شيوعاً واستخداماً باعتبار أن املصطلح يدلّ على ورود اللفظ مصاحباً للفظ آخر.
يندرج موضوع املصاحبات اللفظية ضمن الدراسات اليت جتري يف إطار التعابري اإلصطالحية  ،phraseologyخاصة تلك اليت
تتعلق باملركبات اللفظية ( word combinationsطاليب2007 ،م ،ص.)59

وللمصاحبة اللفظية تعاريف خمتلفة ،منها :هي كلمتان أو كلمات ينظر إليها على أنها وحدات معجمية مفردة ،مستخدمة حبكم
العادة يف ترابط بعضها مع بعض يف لغة ما .فكل ّكلمة هلا مدى معني يف املصاحبة ،وهذا املدى هو الذي حيدد استعماهلا املؤدي
للمعنى (الدسوقي1420 ،هـ.ق ،ص  ،)279وهي «الرتابط املعتاد لكلمة ما يف لغة ما بكلمات أخرى معينة يف مجل تلك اللغة» (يونس على،

2004م ،ص ،)30وإنها ثبات لفظتني أو أكثر ودوامها وصسبتها وتعلقها ببعضها بعضاً حني ورودها بشكل متكرر يف االستعمال
اللغوي ،حبيث ال يصحّ استعمال إحداها بلفظة أخرى (غزالة2004 ،م ،ص .)1

و أمّا ضوابط املصاحبة اللفظية فهي:
1ـ توافقية املصاحبة :تعين توافق الكلمات بعضها مع بعض وتعتمد هذه التوافقية على معلوماتنا اللغوية ،ومثال ذلك كلمة:
«شاهق» اليت تتفق مع «جبل» فتقول «جبل شاهق» ،وال تتفق مع كلمة «رجل» وال تقول «رجل شاهق».
2ـ مدى املصاحبة :نعين بذلك مدى املصاحبة اليت ميكن أن تتسرك أو تستعمل خالهلا الكلمة ،مثالً الفعل «مات» ميكن
استعماله مع كلمات مثل :إنسان أو حيوان أو نبات .فالفعل «مات» هنا يتمتع مبدى واسع يف االستعمال ،أي ميكنه اجمليء مع أكثر
من كلمة.
3ـ تواترية املصاحبة :نعين بذلك أن املصاحبة اللفظية ميتلك نوعاً من التواتر املتالزم لبعض الكلمات اليت ال ميكن أن تتغري أو
تتبدل ،وال عالقة ذلك بقواعد اللغة ،وإمنا يعود األمر التفاق املتكلمني باللغة واصطالحهم ،فتقول يف العربية :طاف حول
الكعبة ،وسعى بني الصفا واملروة (حسام الدين2000 ،م ،ج ،1ص.)38
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وقيل إن «اإللف والعادة» هما اللذان يتسكمان يف استقرار استخدام لغوي ما ،وهما اللذان حيكمان «التوقع» لوجود كلمة يف
مصاحبة كلمة أخرى (الدسوقي1420 ،هـ.ق ،ص ،)280وبعبارة أخرى عرف اللغة هو معيار تشخيص املصاحبات اللفظية.
املصاحبة اللفظية جزء ال يتجزأ من بالغة اللغة وبيانها وركيزة أساسية جلماهلا ورونقها وحالوتها وطالوتها ,فتصاحب الكلمة
ألخرى تناسبها ،مبعنى استخدام الكلمة املناسبة يف املكان املناسب مع الكلمة املناسبة جيعل اللغة أمجل ويضفي عليها بالغة ودقّة
وقوّة يف الوقع والتأثري.
وقد اختري ديوان امرئ القيس لدراسة املصاحبة اللفظية يف هذا املقال .وامرؤ القيس هو الشاعر الذي يالحظ يف شعره استواء يف
العبارات واتساق يف ترتيب األلفاظ ،مما يدلّ على أنّه كان ميلك أعنة اللغة يف يده .واحلقّ أنه يعدّ أباً للشعر اجلاهلي بل للشعر العربي
كلّه (ضيف ،د.ت ،ص . )265

ترمي هذه املقالة إىل دراسة ظاهرة املصاحبة اللفظية يف شعر امرئ القيس بتتبع املنهج االستقرائي الوصفي التسليلي لإلجابة عن
األسئلة التالية:
1ـ ما هي ضروب املصاحبات اللفظية املستخدمة يف شعر امرئ القيس؟
2ـ أي نوع من املصاحبات يف شعر امرئ القيس هو أكثر توظيفاً؟
3ـ كيف تساهم املصاحبة اللفظية يف حتديد داللة األلفاظ والرتاكيب؟
خلفية البسث
قد أجري دراسات مستقلة قليلة حول املصاحبة اللغوية ومعظمها يتعلق باجلانب النظري ،منها:
-

مقالة «املصاحبة اللفظية وتطور اللغة» (1999م) إلبراهيم الدسوقي ،حتدّث الكاتب يف هذه املقالة عن أنواع املصاحبات

وتطورها وكيفية استخدامها يف املعجمني أساس البالغة واملعجم العربي األساسي (الروس).

-

مقالة «ترمجة املتالزمات اللفظية» (2004م) حلسن غزالة ،اليت حتدّث فيها الكاتب عن أقسام املتالزمات اللفظية.

-

«قاموس دار العلم للمتالزمات اللفظية» (2007م) حلسن غزالة أيضاً .حتدّث الكاتب يف مقدمته عن مفهوم املصاحبة

وأنواعه .يشتمل هذا القاموس على املصاحبات اللفظية يف اللغة اإلجنليزية و ترمجتها بالعربية.
ومن الدراسات اليت تطرّق إىل املصاحبة اللفظية يف اجلانب التطبيقي هي:
-

«املصاحبة اللغوية وأثرها يف حتديد الداللة يف القرآن الكريم» (2007م) حلمادة حممد عبد الفتاح احلسيين ،وهي رسالة

جامعية لنيل درجة الدكتوراه .تتكوّن هذه الرسالة من قسمني :القسم األول هو اجلانب النظري ويشمل تعريف املصاحبة وأنواعها
وعالقتها بالقضايا اللغوية ،والقسم الثاني هو دراسة تطبيقية للمصاحبات اللفظية يف القرآن الكريم.
وعلى حدّ ما نعلم مل تدرس حتى اآلن هذه الظاهرة اللغوية يف شعر امرئ القيس الشاعر اجلاهلي ،ومن هنا ميكننا القول إن
موضوع حبثنا هذا يتّصف باجلدة يف جماله.
املصاحبات اللفظية يف شعر امرئ القيس
تنقسم املصاحبات اللفظية إىل قسمني أساسيني :املصاحبة اللفظية على مستوى النمط الفعلي واملصاحبة على مستوى النمط
االمسي ولكلّ منهما أشكال متعددة.
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1ـ املصاحبة الفعلية
هذا النوع من املصاحبة اللفظية يتكوّن من فعل وكلمة أخرى بينهما صلة قوية تؤدّي إىل تصاحبهما واستعماهلما معاً غالباً.
والكلمة املستخدمة مع الفعل بإمكانها أن تكون امساً كالفاعل واملفعول أو حرفاً أو فعالً آخر عطف على الفعل األول.

أ)

املصاحبة بني الفعل والفاعل

قد جاء بعض أفعال يف شعر امرئ القيس يف صسبة فاعل خاص ،منها:

فاضَ الدّمعُ:
ففاضَتتتتتتتتُ دعمتتتتتتتتوصع العَتتتتتتتت منتتتتتتتتي َتتتتتتتتبَابَ ًة

عَلَتتتتتتح النتّتتتتتتر يتتتتتتتح بتتتتتتل دمعتتتتتتيَ مّمَلتتتتتتي

1

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )112
ا ستخدم الشاعر اللفظ "فاض" مع اللفظ "الدمع" كما استخدما يف لسان العرب معاً ،فاض املاءُ والدّمعُ :كثُر حتى سال (ابن

منظور ،د.ت ،ج ،5ص .)3500وفاض العني مبعنى البكاء ،و يستعمل مصطلسات أخرى للبكاء أيضاً وهي "سس جفونه" و"سال
غروبه" و"سال مذراف عينيه" و"ذرف آماقه" (اليازجي1985 ،م  ،ص ،)74الشاعر هنا استخدم الفعل "فاض " مع أنه كان يستطيع
استخدام الفعل "سال "؛ ألن وزنهما العروضي واحد؛ لكنه أراد من استعمال هذا اللفظ إظهار شدة بكاءه إثر فراق حبيبته وشدة
حنينه إليها حتى سال دموعه الغزيرة وتدفّق على عنقه وصدره ووصل إىل محالة سيفه وبلّها؛ ألن الفيضان داللته أشدّ من
السيالن كما جاء يف لسان العرب« :فاض املاء :أي كثر يتح سال علح ضفة الوادي» (ابن منظور ،د.ت ،ج ،5ص ،)3500وقال العسكري
يف الفرق بني «فاض» و «سال» أيضاً :فاض إذا سال بكثرة ،و أما سال ال يفيد الكثرة ،و جيوز أن يقال فاض إذا سال بعد االمتالء
و سال على كل وجه (العسكري ،د.ت ،ص.)301

صَ ِفرَ الوِطابُ:
وأفلَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ نت علبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء جري تتتتتتتتتتتتتتتتتتتاً

ولتتتتتتتتتتتتتو أدركنتتتتتتتتتتتتهع َتتتتتتتتتتتتتفرَ الو تتتتتتتتتتتتتا ع

2

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )83

الوطاب هي مجع الوَطب مبعنى سقاء اللنب ،وصَفِرَ مبعنى خال وقد ورد يف هذا البي مصاحباً للوطاب .فصفرت وطابه من
اللنب أي قتل فخال جلده وهو وطابه من دمه بقتله (ابن األثري1987 ،م ،ج ،1ص ،)403وصفر الوطاب هو جماز مبعنى أنّ جسمَه خال
من روحه وقضى حنبه .وقال ابن منظور يف شرح هذا البي  :ومعناه أن اخليلَ لو أدركته ُقِتلَ ،فصفرت وطابه اليت كان يقري منها
وطابُ لبنه ،وهي جسمُه من دمه إذا سُفك (ابن منظور ،د.ت ،ج ،6ص.)2459

ق ّرتِ العنيُ:
إذا قلتتتتتتتتُع هتتتتتتتتذا تتتتتتتتايب قتتتتتتتتد رضتتتتتتتتيتعه

وقتتتتتتتتترت بتتتتتتتتته العينتتتتتتتتتان بعتتتتتتتتتدلُع ختتتتتتتتترا

3

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )97

 .1الصبابة :رقّة الشوق .يقول :سال دموعي من شدة الشوق إىل حبيبيت وتدفق على صدري حتى بلّ دمعي محالة سيفي.
 .2أفلتهنّ :جنا وختلّص منهنّ .جريضاً :الشديد اهلمّ .يقول :جنا علباء خائفاً من خيل امرئ القيس ،ولو حلقن به لقتلنه.
 .3يقول :كلما ارتضي مبصاحبة إنسان بدا منه عند االختبار ما ال يرضيين فلهذا انتقل إىل آخر واستبدلته به.
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قد ورد الفعل «قرّت» يف صسبة كلمة «العني» بسبب صلتهما الوطيدة ،ولكن هناك اختالف بني اللغويني حول الفعل "قرّت"،
قال بعضهم :معناه بردتْ وانقطع بكاؤُها واستسرارُها بالدّمع؛ فإن للسرور دمعة باردة ،وللسزن دمعة حارّة ،وقيل هو من
القَرار ،أي رأت ما كان متشوّفة إليه فقرّت ونام  .وأقرّ اهللُ عينه :أعطاه حتى تقرّ فال تطمح إىل من هو فوقه .وقيل :قرّت عينُه
مأخوذ من ال َقرُور ،وهو الدمع البارد خيرج مع الفرح .وقيل هو من القَرار وهو اهلدوء .وقيل :أقرّ اهلل عينك أي صادف َ ما يرضيك
فتقرّ عينُك من النظر إىل غريه (ابن منظور ،د.ت ،ج ،5ص .)3580وأقرّ اهلل عينك مبعنى أنام اهلل عينك ،أي صادف عينك سروراً،
يعين أذهب اهلل سهرها فنام  .وقيل تكون مبعنى صادف ما يرضيك ،أي بلغك اهلل أقصى أمانيك حتى تقرّ عينك من النظر
استغناء ورضا مبا يف يديك (موسى الشريف1999 ،م ،ص ،)25مهما يكن معنى هذا الفعل فتتكوّن املصاحبة اللفظية من ورودها مع
كلمة العني.
أسبلَ الدّمعُ:
فأستتتتتتتتتتتتبلَ دمعتتتتتتتتتتتتي كفتتتتتتتتتتتت

ا متتتتتتتتتتتتان

أو التتتتتتتتتتتتتتتتتتدر رقراقتتتتتتتتتتتتتتتتتته املنّتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر

1

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )105

إذا استخدم الفعل «أسبل» مع «الثوب» و«السّرت» وما شابههما يكون مبعنى أرخى ،وإذا استخدم مع «العني» و«املطر» فبمعنى
هطل وسال .وقد ورد يف هذا البي مصاحباً للدمع فيكون مبعنى أن دموعه راح تسيل من عينيه وهي مصاحبة تدلّ على غزارة
الدمع بسبب شدة احلنني.
رعدتِ الفريصةُ:
فيشتتتتتتتتتتتربن أنفاستتتتتتتتتتتاً وهتتتتتتتتتتتن خوائتتتتتتتتتتت ع

وتَرعتتتتتتتتت تدع متتتتتتتتتتتن ن الكلتتتتتتتتتتتي والفتتتتتتتتتتتري ع

2

(املصدر نفسه ،ص )119
الفريصة« :حلمة عند نغ

الكت

يف وسط ا نب عند منب

القلب ،هما فريصتان ترتعدان عند الفزص» (ابن منظور ،د.ت ،ج،5

ص .)3387الفريصة حلمة بي الكتف والصدر ترتعد عند الفزع (املعجم الوسيط2004 ،م ،ص ،)712كما جاء يف املعاجم بني "رعد"
و"الفريصة" تالزم وتصاحب قوي حبيث إن الفريصة ال تستعمل إال مع هذا الفعل؛ ألن اللسمة بني الكتف والصدر ال تسمّى
الفريصة إال مع االرتعاد عند الفزع كما استخدمها الشاعر .وترعد فرائصه يضرب للجبان يفزع من كل شيء (موسى الشريف،

199م ،ص ،)71وهذه املصاحبة تدلّ على هول املقام وفرط الفزع.
صَمَّ الصّدى:
تتتتتتتتتتتتتمت تتتتتتتتتتتتتداها وعفتتتتتتتتتتتتتا رمسع تتتتتتتتتتتتتا

واستتتتتتتتتتتعنَمَُ عتتتتتتتتتتن منطتتتتتتتتتتق الستتتتتتتتتتائل

3

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص)141

الصّمم هو انسداد األذن وثقل السمع (ابن منظور ،د.ت ،ج  ،4ص  ،)2501والصدى ما يرجع عليك من صوت اجلبل .وصمّ
صداه يقال للرّجل إذا مات وهلك؛ ألنه إذا مات ال يس َمعُ وال جياب ،ويف الدعاء عليه :أصمّ اهلل صداه أي أهلكه (املصدر نفسه ،ج
 .1الرقراق :املتدفق .يقول :سال دموعي و انتثرت كانتثار العقد من اللؤلؤ املتدفق املنسكب.
 .2الكلى :اجلوانب .يقول :ي شربن املأء مرة بعد مرة لشدة خوفه ّن وترتعش جوانبهن وترتعد فرائصهن من فرط الفزع.
 .3يقول :بادت املنازل وال يسمع منها صوت وامّس آثارها وال جتيب سائالً ألنها ليس فيها من أحد.
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 ،4ص  ،)2422نُسب هذه املصاحبة يف هذا البي إىل الدّيار على سبيل االستعارة ،وقد أراد الشاعر بها أن قوم حبيبته قد ارحتلوا
من هذه الديار منذ زمن قديم وأقفرت من أهلها وال يسمع فيها صوت وحني طرح عليها أسئلة بقي صامتة ومل تتكلّم.
عفا الرّسمُ:
يف البي املذكور أعاله نرى بوضوح أنه التالزم القويّ بني الفعل «عفا» والكلمة «الرسم» قد أدّى إىل كثرة استعماهلما معاً لدى
الشعراء حني وقوفهم على األطالل والدّمن ،خاصّة يف الشعر اجلاهلي.
ب) املصاحبة بني الفعل واملفعول به:

وقد استعمل بعض األفعال يف شعر امرئ القيس يف صسبة مفعول خاص بسبب صلتهما القوية ،ومنها:

أز َمعَ الصّرمَ:
أفتتتتتتتتتا مَ م تتتتتتتتتالً بعتتتتتتتتت َ هتتتتتتتتتذا التتتتتتتتتتتدَلل

وَإن كنتتتتتتُ قتتتتتتد أزمعتتتتتتُ َتتتتتترمي فتتتتتتأمجلي

1

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )32

استخدم الشاعر الفعل "أزمع " يف النسيب وخاطب به حبيبته حني عزم على اهلجران والفراق ،فسببُ استخدام هذا الفعل
هو أن الشاعر قد علم عزم احلبيبة على الفراق والبدّ من االبتعاد عنها ،ومعناها أنها قد صمّم على هجره وقطع حبل وصاله.
والفعل «أزمع» يقتضيه املقام؛ ألن داللته أشدّ وأقوى من األفعال «عزم» و«قصد» و«أراد» .وجاء يف لسان العرب :أزمع األمرَ:
مضى فيه وثّب

عليه عزمه ال ينثين عنه (ابن منظور ،د.ت ،ج  ،3ص .)862

شبَّ الضّرامَ:
يتتتتتتتتتتتح إذا يَميتتتتتتتتتتُ وشعتتتتتتتتتتب ضتتتتتتتتتترامع ا

عتتتتتتتتتتتادت عنتتتتتتتتتتتوزاً تتتتتتتتت ت َ ذات يليتتتتتتتتتتتل

2

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )149

ب» بهذا املعنى ،يتصاحب مع النار ومرادفاتها
يستعمل «شبّ» مبعنى «أوقد» و«الضّرام» مبعنى «النّار» ،إذا استعمل الفعل «ش ّ
دائماً ومعناها أن نار احلرب انتشرت .وتوظيف هذه املصاحبة اللفظية يف هذا البي يدلّ على اشتداد احلرب.
خى السّدولَ:
أر َ
وَليتتتتتت تلج كَمَتتتتتتتتوى البَّتتتتتتتتر أرخَتتتتتتتتح سعتتتتتتتتدولَهع

علتتتتتتتتتتتتي بتتتتتتتتتتتتأنواص ا متتتتتتتتتتتتو ليبتلتتتتتتتتتتتتي

3

(املصدر نفسه ،ص )48

أرخى مبعنى أسدل .والسدول مجع السدل مبعنى السّرت ،وقد ورد يف هذا البي مصسوباً للفعل «أرخى» لصلتهما اليت تؤدي
إىل تصاحبهما غالباً .أسند الشاعر الفعل إىل فاعل جمازي وهو الليل وشبّه إحاطة الليلِ نفسَه بظالمه بإنسان أرخى ستوره عليه على
سبيل االستعارة .ومعناه أن الليل أرخى على الشاعر ظلماته الكثيفة الشديدة.
أنْ َشبَ الظُّفرَ:

 .1التدلّل :الغنج .يقول :يا فاطمة أقلّي من داللك وإن عزم هجري فأمجلي يف اهلجران و أحسين صسبيت.
 .2محي  :استعرت .حليل املرأة :زوجها .يقول :إن احلرب بعد أن اشتعل نارها وانتشرت تصبح كإمرأة عجوز ال زوج هلا.
 .3يقول :أرخى الليل ظلماته الكثيفة مع األحزان عليّ كأمواج البسر ليختربني يف الشدائد.

املصاحبة اللفظية يف شعر امرئ القيس (دراسة داللية)
فأنشتتتتتتتتتتتتتتتتتبَ أ فتتتتتتتتتتتتتتتتتتارَ يف النستتتتتتتتتتتتتتتتتتا
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فقلتتتتتتتتتتتتتتتتتتُع هعبلتتتتتتتتتتتتتتتتتتَُ أال تنتصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر

1

(املصدر نفسه ،ص )107

يتصاحب الفعل «أنشب» غالباً مع «املخالب» ويستخدم للسّباع؛ لكنّه يف هذا البي استخدم مع «األظفار» .يصوّر الشّاعر يف
هذا البي الكلب الذي كان يرافقهم يف الصيد .وأنشب أظفاره مبعنى أن الكلب غرز بقوة براثنه يف عروق النسا من جسم قنيصته.
وهي مصاحبة دالّة على أن الكلب ظفر بصيده وناله وال خملص للصيد منه.
أبي َ اللّعنَ:
فقتتتتتتتتال أبيتتتتتتتتُ اللعتتتتتتتتنَ ،عمتتتتتتتترو وكاهتتتتتتتتل

أبايتتتتتتتتا يمتتتتتتتتح جعّتتتتتت ترج فأ تتتتتتتتبح معستتتتتت تلَمَا

2

(املصدر نفسه ،ص )154

قيل يف تفسري "أبي اللعن" قوالن :أحدهما :أبي أن تأتي من األشياء ما تستسق اللعن عليه ،فاللعن على هذا القول نصب.
والثاني :يقول بعض العرب أبي اللعنِ ،خبفض اللعن ،على أن األلف ألف النداء ومعناها (يا) ،وبي من بيوت مضاف إىل
اللعن ،والتقدير :يا بي َ اللعنِ ،أي يا بي السلطان والقدرة والغضب واإلبعاد .وحكى الفراء هذا الوجه مستقبساً له ناهياً عن
استعماله (األنباري1987 ،م ،ج ،2ص.)262
قد ورد هذه املصاحبة يف لسان العرب على التفسري األول« :أبيَُ اللعن من حتايا امللوك يف ا اهلية والدعاء م ،معنا أبيُ أن تأتي

من األمور ما تعلعَنع عليه وتعذ ُّ بسببه» (ابن منظور ،د.ت ،ج ،1ص ,)15ويف هذا البي خاطب رجلٌ امرأ القيس ووجّه إليه هذا االصطالح
ألنه كان امللك .و"أبي اللعن" مصاحبة لفظية مسي "مبصاحبة اإلطراء" .وهذا النوع من املصاحبة تدلّ على عبارة خاصة تستخدم
يف اإلطراء والثناء ،ومن أمثلته :ال فُضّ فوك ،وسلم

يداك (غزالة2004 ،م ،ص.(11

سَحَّ املاءَ:
فأضتتتتتتت تَّح يَسعتتتتتتتتتحُّ املتتتتتتتتتاءَ يَتتتتتتتتتولَ كتَيفَتتتتتتتتتة

يكتتتتتتتتتب علتتتتتتتتتح األذقتتتتتتتتتان دَو َ الكَنَ بتتتتتتتتتل

3

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )65

سحَّ املاءَ :صبَّه صبّاً متتابعاً كثرياً ،وسحَّ املاءُ :سال من فوق واشتدَّ انصبابُه (ابن منظور ،د.ت ،ج  ،3ص  ،)1951يوجد يف هذا
البي تناسبٌ قوي بني الكلمات نفسها من جهة وبني الكلمات واملعنى من جهة أخرى .أراد الشاعر باستخدام هذه املصاحبة أن يبني
شدة نزول املطر وسيالن املاء الذي قد أدّى إىل قلع األشجار العظام وإلقائها كما جاء يف الشطر الثاني.
ج) املصاحبة بني الفعل و الفعل (بالعالقة التضادية أو التقابلية)
يتكوّن هذا النوع من املصاحبة اللفظية بني فعلني يربط بينهما حرف الواو العاطفة .إذا تأمّلنا يف هذا الضرب من املصاحبة نرى أن
العالقة بني الفعلني هي التقابل الداللي« .التقابل يعين وجود لفظ محمل كل من ما عكس املعنح الذي محمله األخرى» (اجلنايي1984 ،م،

ص ,)15ويسمّيه اللغويون التضاد والبالغيون الطباق.
 .1النسا :عرق يف الفخذ .هبل  :ثكل  .يقول إن الكلب أدرك قنيصته وغرز براثنه يف عروقه فقل لصاحيب ثكلتك أمّك أنصر الكلب يف صيده.
 .2يقول :قال أبي اللعن هجم حيان عمرو وكاهل على ديار حجر فهزماه.
 .3دوح :مجع دوحة وهي الشجرة العظيمة .كنهبل :ضرب من الشجر .يقول تصبب املطر من السساب بشدّة حتى جرى السيل الذي يقتلع األشجار
العضام.
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هناك رأى حول هذه القضية وهو أن« :بال ة التقابل ال تأتي من ت اد لفظ رجردين من السياق والبناء اللغوي وإمنا يكون موض ا
عندما تندمج وتلتبس مع قوالب املعاني فتصبح مرتكزاً بنائياً يتكئ علي ه الن
وإضاءت ا للن

اللغوي يف مكوناته وعالقاته ،فتتولد مجاليت ا من اندماج ا

اللغوي ،مؤدية إىل وضو دالالت تراكيبه .القيمة الفنية للتقابل تكمن فيما محدهه الت اد من أهر متميز يف الداللة علح ور ذهنية

ونفسية متعاكسة يوازن فيما بين ا عقل القارئ ووجدانه فيتب ما هو يسن من ا ويفصله عن ضد » (مطلوب1982 ،م ،ص .)443

من أبرز هذا الضرب من املصاحبة اللفظية يف شعر امرئ القيس هو ما يلي:
طَ َلعَ و َغ َربَ:
واخلتتتت ت متتتتتتا لعتتتتتتُ

تتتتتتس ومتتتتتتا ربتتتتتتُ

مطلَّتتتتتتتتتتب بن وا تتتتتتتتتتي اخلَيتتتتتتتتتتل مَعصعتتتتتتتتتتو ع

1

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )82

إن املصاحبة يف تركيب «طلع » و«غرب » أفادت الدوام واالستيعاب جلميع األوقات .واملعنى أن اخلري عنصر ضروري طاملا
أشرق

الشمس وغاب  ،نهاراً ولي الً ،دائماً وأبدًا .وقد مسّي هذا النوع من التضادّ ،التضادّ احلادّ أو غري املتدرج« ،وهذ املت ادات

تقسم الكال حبسم دون االعرتاف بدرجات أقل وأكثر .ونفي أيد ع وي التقابل يعين االعرتاف باآلخر .فإذا قلُ إن فالناً

متزوى ف ذا يعين

االعرتاف بأنه أعز » (خمتار عمر1998 ،م ،ص .)102

تَرقَّى وتَسَ ّفَلَ:
ورينتتتتتتتتا يكتتتتتتتتادع الطتتتتتتتترف يقصتتتتتتتترع دونَتتتتتتتته

متتتتتتتتتح متتتتتتتتا تتتتتتتتترق العتتتتتت ت ع فيتتتتتتتته تستتتتتتتتفل

2

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )63

ترقّى يعين صعد وعال ،وتسفّل مبعنى نزل واحنطّ .وقد مجع املصاحبة اللغوية بني «ترقّى» و«تسفّل» يف النمط العطفي .وترقّى
العني وتسفل يعين نظرت العني إىل أعالي خلق الفرس وأسافله ليتمّ النظر إىل مجيع أعضاء جسده .هذه املصاحبة دالّة على أن
الفرس حسن األعلى واألسفل أو بعبارة أخرى كامل احلسن ورائع الصورة تشتاق العني إىل رؤيته« .جتد الفعل املتقابل «ترقح» و
«تسفل» ينقالن يركة الع يف النظر إىل ورة هذا الفرس ،فمتح نظرت الع إىل أعالي خلقه اشت ُ النظر إىل أسافله لروعة ورته» (العبد،

1988م ،ص  .)69هذا النوع من التضادّ يسمّى التضادّ االجتاهي؛ ألن املتضادّين جيمعهما حركة يف أحد اجتاهني متضادين بالنسبة
ملكانٍ ما ،وإن كان األول ميثّل حركة يف اتّجاه رأسي ،واآلخر ميثل حركة يف اجتاه أفقي (خمتار عمر1998 ،م ،ص.)102

صَسَا وسَكرَ:
مسايتتتتتتتتتتتتتتتتةَ ذا وبتتتتتتتتتتتتتتتتر ذا ووفتتتتتتتتتتتتتتتتاءَ ذا

ونائتتتتتتتتتتتتتتلَ ذا إذا تتتتتتتتتتتتتتّا وإذا ستتتتتتتتتتتتتتكر

3

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )100

وظّف الشاعر الفعلني «صسا» و«سكر» بسبب عالقتهما القوية .وهذه املصاحبة تدلّ على أن املمدوح حليم وكريم وويفّ يف
مجيع أحواله أكان مستيقظاً من السّكر أم كان سكران وفاقد الوعي بسبب شرب اخلمر.

 .1مطلّب :مطلوب .معصوب :معقود .يقول إن اخلري عنصر ضروري ومعقود بذوائب شعر اخليل (أي خدمات اخليل ومساعدتها لإلنسان تؤدّي إىل خريه
و نفعه) طاملا أشرق الشمس وغاب  ،أي دائماً و أبداً.
 .2يقول :تكاد تعجز عيوننا عن استصقاء حماسن هذا الفرس متى تنظر العني إىل أعالي خلقه اشتاق أن تنظر إىل قوائمه جلماله الكامل.
 .3يقول :هو أخذ من أبيه رحابة الصدر ومن خاله اخلري ومن يزيد الوفاء ومن حجر السخاء ،يف مجيع صروفه أ كان مستيقظاً أم سكران.
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ومسّي هذا النوع من التضادّ ،التضادّ املتدرج «وميكن أن يقع ب ن ايت ملعيار متدرى أوب أزواى من املت ادات الداخلية .وإنكار أيد
ع وي التقابل ال يعين االعرتاف بالع و اآلخر» (خمتار عمر1998 ،م ،ص .)102

أخ َرجَ ووَارَى؛ أشجَذَ واشتَكرَ:
تعختتتتتتتتتتتترىع التتتتتتتتتتتتوَدت إذا متتتتتتتتتتتتا أشتتتتتتتتتتتتنَذَت

وتعواريتتتتتتتتتتتتتتتتتته إذا متتتتتتتتتتتتتتتتتتا تَشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَكر

1

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )102
أشجذ السماء :سكن مطرها وضعف (ابن منظور ،د.ت ،ج  ،4ص  .)2197اشتكر السماء :جدّ مطرها واشتدّ وقعها (املصدر نفسه،

ج  ،4ص  .)2306نرى يف البي املقابلة بني «خترج» و«توارى» وبني «أشجذت» و«تشتكر» .وهاتان املصاحبتان تدالن على شدّة
انصباب املطر وضعفه .والعالقة بني كل من اجملموعتني هي عالقة التضادّ.
د)املصاحبة بني الفعل وحرف اجلرّ
إن تركيب الفعل وحرف اجلرّ املناسب يعدّ من أبرز صور املصاحبة اللغوية املؤثرة يف حتديد املعنى .ومبا أن الشعر اجلاهلي هو
األساس يف اللغة العربية فتوظيف احلروف اجلارّة اخلاصّة مع األفعال ظاهرة لغوية جديرة باالنتباه فيه .ومتيّز هذا الضرب من
املصاحبة بوصف «التواترية»« .إن الفعل يظل عا الداللة ،يتح تأتي احلروف فتخت

داللته يف معنح حمدد ،ومن هنا تكتسب احلروف املركبة

مع األفعال أهمية قصوى يف الداللة .الفعل خيتل معنا باختالف احلرف الداخل عليه» ( داود1423 ،هـ ،ج  ،1ص.)6

مع هذا الينبغي أن يظنّ أن الداللة احلاصلة من تركيب الفعل واحلرف بسبب احلرف وحده أو بسبب الفعل وحده ،تنتج الداللة
من مراعاة االثنني معاً (عبد الفتاح احلسيين ،2007 ،ص .)490

إن هذا النوع من املصاحبة ينقسم إىل قسمني يف ديوان امرئ القيس:
1ـ األفعال املتعدية :يكون هذا النوع من األفعال الزماً ويتعدى بواسطة حرف خاص .والشاعر استخدم حرف الباء للتعدية
و«هي الباء اليت يتو ل ب ا الفعل الالز إىل املفعول به وتسمح باء النقل أي اً ،وهي املعاقبة لل مزة يف تصي الفاعل مفعوالً ،وأكثر ما تععدي الفع َل
القا ر» (ابن هشام ،د.ت ،ص .)90

جاءَبـ:
إذا قامَتتتتتتتتتتتا تَ َتتتتتتتتتتتوصَ المستتتتتتتتتتتك من عمَتتتتتتتتتتتا

نستتتتتتتتيمَ الصتتتتتتتتتبا جتتتتتتتتاءت برَيتتتتتتتتا القَرَنفتتتتتتتتل

2

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )25

«جاء» فعل الزم ويتعدى بواسطة حرف الباء ويكون مبعنى «أتى بـ» ،ومعناه أن نسيم الصّبا حتمل رائسة القرنفل وتأتي بها.
تَمطَّي بـ ـ ناءَ بـ:
فَقلتتتتتتتتت تُع لَتتتتتتتتتتته ملتتتتتتتتتتتا تَمَطَّتتتتتتتتتتتي بصعتتتتتتتتتتتلبه

وَأَردَفَ أَعنَتتتتتتتتتتتتتتتازاً وَنَتتتتتتتتتتتتتتتاءَ بَكَلكَتتتتتتتتتتتتتتتل

3

(املصدر نفسه ،ص)48

 .1الودّ :الوتد الذي تربط به أطناب البيوت .يقول إذا سكن املطر تربز أوتاد اخليام وإذا انهمر املطر وتهطل غمر األوتاد وسرتها.
 . 2ريا :الريح الطيبة .يقول :إذا قام حبيبتا الشاعر من مكانهما فانتشرت منهما رائسة املسك وتظن أن نسيم الصبا محل إليك رائسة القرنفل.
 . 3أعجاز مجع العجز أي مؤخر الشيء .كلكل :الصدر .يقول :قل لليل ملا متدّد بصلبه وتطاول مبآخريه وأبعد صدره.
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«متطّى» فعل الزم مبعنى امتدّ وقد تعدّى حبرف الباء ويكون مبعنى أمدّ وأطال ،وأصبح الصّلب مفعوله .و«ناء» فعل الزم مبعنى
بَعُدَ وقد تعدّى بواسطة الباء ويكون مبعنى أبعد ،أي أبعد كلكلَه .وأمدّ الصلبَ وأبعد كلكله تدالن على امتداد الليل وطوله.
ألْوَى بـ:
يعتتتتتتتتتزل الغعتتتتتتتتتال َ الختتتتتتت ت ت علتتتتتتتتتح َتتتتتتت ت َواته

ويعلتتتتتتتتتتوي بتتتتتتتتتتتأهوا العَنيتتتتتتتتتت المعثَقَّتتتتتتتتتتتل

1

(املصدر نفسه ،ص)57

ألوى اإلنسانُ :أكثر من التمنّى ،وصار متعدّياً بواسطة حرف الباء ويكون مبعنى «ذهب بـ» ,واستخدم يف هذا البي مع الثياب
أي :ذهب بثياب الراكب ليدلّ على سرعة جري اجلواد.
مرّ بـ:
خليلتتتتتتتتتي معتتتتتتتتترا بتتتتتتتتتي علتتتتتتتتتح أ جعنتتتتتتتتتد

نعقتتتتتتتتتت ت

لبانتتتتتتتتتتتتات الفتتتتتتتتتتتتؤاد املعتتتتتتتتتتتتذ

2

(املصدر نفسه ،ص)74

«مرّ» مبعنى ذهب ومضى ،وإذا استعمل مع «الباء» و«على» يكون مبعنى «جاز» على،كما يقال مرّ بفالن ومرّ عليه :جاز عليه.
لكن الباء يف هذا البي للتعدية وليس احلرف املختص بالفعل ومبعنى مي ّران به على أم جندب.
2ـ األفعال املركبة احلرفية :هي أفعال تستعمل مع حروف معينة ،ويستلزم ذكر الفعل ذكر حرف خاص معه ،مثل "حصل
على" و"تكوّن من" و"مال إىل" ،بعد ذكر هذه األفعال خيطر بالذّهن احلروف املختصّة بها (عكاشة1390 ،ش ،ص  ،)203ومن هذه
األفعال يف شعر امرئ القيس ما يلي:
َمتعَ مِن:
ت َّ
متتتتتتتتتتتتتع متتتتتتتتتتتن التتتتتتتتتتتدنيا فإنتتتتتتتتتتتك فتتتتتتتتتتتان

متتتتتتتتتتن النشتتتتتتتتتتوات والنستتتتتتتتتتاء احلستتتتتتتتتتان

3

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )159

يستخدم الفعل«متتّع» مع حريف «من» و«الباء» دائماً .و«من» املستخدمة بعد الفعل متتّع للتبعيض ,ومبعنى تلذّذ بطيبات احلياة.
أَحلَّ على:
ديتتتتتتتتار ل ستتتتتتتتلمح عافيتتتتتتتتتات بتتتتتتتتذي ختتتتتتتتتال

أحلت علي تتتتتتتتتتتتا كتتتتتتتتتتتتلُّ أستتتتتتتتتتتتّمَ هطتتتتتتتتتتتتال

4

(املصدر نفسه ،ص)135

حل» مع احلرف «على» إذا كان مبعنى اإلحلاف ,ويف هذا البي يفيد أن املطر الزم هذه الديار زمناً طويالً أدّى إىل
يتالزم الفعل «أ ّ
امّساء اآلثار.

 .1صهواة مجع صهوة وهي موضع اللبد من الظهر .يقول :إن فرسه سريع العدو حيث يسقط الراكب اخلفيف الوزن عن ظهره ويذهب بثياب الراكب
الثقيل.
 .2لبانات :حاجات النفس .يقول :يا صاحيبّ مرّا بى على دار حبيبيت أم جندب حتى نقض حاجات الفؤاد املشقى.
 .3النشوات :السكرات .يقول :تلذذّ من طيبات احلياة ومتتّع من لذاتها ونسائها اجلميالت ألنك زائل.
 .4عافيات :دارسات خاليات .أسسم :أسود .يقول :ديار حبيبته سلمى اخلالية واقعة مبوضع ذي خال وقد الزمها املطر الغزير زمناً طويالً.
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صَدَّ عَن:
فبتنتتتتتتتتتا تصعتتتتتتتتتدُّ التتتتتتتتتوي ع عنتتتتتتتتتا كأننتتتتتتتتتا

قتتتتتتتتيالن ل يعلتتتتتتتتم لنتتتتتتتتا النتتتتتتتتاسع مصتتتتتتتترعا

1

(املصدر نفسه ،ص)126

يورد الفعل «صدّ» مع احلرف «عن» ويكون مبعنى أعرض .ومعناه مع حرف «عن» اجملاوزة أي تراخى عنه وجاوزه إىل غريه،
ويف هذا البي مبعنى انصرف الوحوش عنهم.
مَرَّ على:
وَمتتتتتتتتتتر عَلَتتتتتتتتتتح القَنتتتتتتتتتتتان متتتتتتتتتتن نَفَيانتتتتتتتتتته

فَتتتتت تأَنزَ َل منتتتتتتته الععصتتتتتتتمَ متتتتتتتن كتتتتتتتل منتتتتتتتزل

2

(املصدر نفسه ،ص)66

كما قيل يف السابق إذا كان الفعل «مرّ» مبعنى «جاز على» يستخدم غالباً إمّا مع «الباء» وإمّا مع «على» ,كما فعل الشاعر يف هذا
البي  .و«على» يكون معناه احلقيقي لالستعالء؛ لكنّه قد يستخدم لالستعالء جمازاً ,كما استخدم يف هذا البي ويريد مروره على
مكانه ولكنّه اتّسع.
رَغبَ عَن:
بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأيت عالقتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا تر بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون

أعَتتتتتتتتتتتتتن د عمتتتتتتتتتتتتترو علتتتتتتتتتتتتتح مَرهتتتتتتتتتتتتتد

3

(املصدر نفسه ،ص)87

الفعل «رغب» خيتلف معناه باختالف حرف اجلرّ الداخل عليه ،فإذا كان رغب"يف" فذلك يعين احلرص عليه؛ والعلّة يف ذلك
أن "يف" تفيد الظرفية ،وكأن املرغوب فيه قد أصبح ظرفاً حيتوي الرغبة كما حيتوي الظرف على املظروف ،ومثله "رغب إىل" فيفيد
احلرص على الشيء أيضاً ،و قد سوّى بينهما الراغب يف املفردات ،و يف "رغب إىل" زيادة حرص ،بل تعين انصراف الراغب إىل
املرغوب إليه بالكلية حتى إنه مل يعد يشغله عنه شاغل وال يصرفه عنه صارف .وعكس ذلك "رغب عن" فيفيد االنصراف عن
الشيء والزهد فيه والعلة يف ذلك داللة حرف اجلرّ "عن" الذي يفيد اجملاوزة ،فكأنّ الراغب قد جتاوزت رغبته ذلك الشيء
وانصرف عنه .وأما "رغب بـ" فإنه يفيد الضنّ بالشيء والبخل به؛ وذلك من داللة "الباء" اليت تفيد اإللصاق ،فكأن البخيل قد
التصق مبا خبل به وضنّ به عن اآلخرين فال يرتكه (اهلتاري2014 ،م).

هـ) املصاحبة بني الفعل واالسم اجملرور اخلاصّ
يوجد نوع آخر من املصاحبات اللفظية يف شعر امرئ القيس وهو أن الشاعر أتى بعد «باء» االستعانة بلفظ أداة أو شيء يقع
الفعل بها .يف هذا النوع من املصاحبات اللفظية يقع الفعل أحياناً بأداة خاصة تُذكر بعد باء االستعانة مثل «ضرّس بأنياب» وبعض
األحيان ال يقع الفعل بأداة معينّة بل ميكن وقوعه بأدوات أخرى مثل «سقا بكأس» ،ومنها يف شعر امرئ القيس:
دا َعسَ بالسَّمهَري:

 .1يقول :حني رأتنا الوحوش على تلك احلالة ظنّ أننّا قتيالن ال يعلم الناس مقتلنا وانصرف عنّا ألن بعض الوحوش ال تأكل حلم امليتة.
 .2نفيان :ما نزل من ماء السسابة .يقول :مرّ على جبل القنان ما نزل من الغيث وأنزل منه الوعول من مستقرها لفرط انصبابه.
 .3عالقة :ما تعلقوا به من طلب الثأر .يقول :هل ترغبون عن دم عمرو على دم مرثد وعمرو ليس بكفء ملرثد.
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و تتتتتتتتتتتتل لتتتتتتتتتتتتث ان الصتتتتتتتتتتتتريم َمتتتتتتتتتتتتا م

يداعسعتتتتتتتتتتتتت ت ا بالستتتتتتتتتتتتتتتم َري املعلتتتتتتتتتتتتتتتب

1

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )77

داعس مبعين طاعن .والسّمهري هو الرّمح الصليب العود ،ويقال هو منسوب إىل مسهر وهو اسم رجل كان يقوّم الرماح،
ويقال هو منسوب إىل رجل كان يبيع الرماح باخلطّ (ابن منظور ،د.ت ،ج  ،3ص  ،)2107يسمّى الضرب بالرمح الدّعس والطّعن،
ويقال للضرب بالسيف الضرب .واستخدم الشاعر يف بي آخر ،الفعل «طعن» مع «الرمح» بسبب تصاحبهما اخلاصّ:
فلتتتتتتتتتتيس بتتتتتتتتتتذي رعمتتتتتتتت تحج يطعتتتتتتتت تنعين بتتتتتتتتتته

ولتتتتتتتتيس بتتتتتتتتذي ستتتتتتتتي ولتتتتتتتتيس بنبتتتتتتتتال

2

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )137

رمى بالسّهمِ:
رمتتتتتتتتتتتت تين بستتتتتتتتتتتت مج أ تتتتتتتتتتتتا َ الفتتتتتتتتتتتتؤادَ

تتتتتتتتتتتتتداةَ الرييتتتتتتتتتتتتتل فلتتتتتتتتتتتتتم أنتصتتتتتتتتتتتتتر

3

(املصدر نفسه ،ص)105

هنا صلة وثيقة بني «الرمي» و«السهم» حتى حني يسمع املخاطب الفعل «رمى» أول ما خيطر بباله هو لفظة «السهم» ،كما
استخدمهما الشاعر يف هذا البي معاً .شبّه الشاعر نظرة عني حبيبته بسهم أصاب فؤاده ،ووجه الشبه هو قدرة النفوذ يف القلب
وقوة التأثري فيه .وقد وظّف الشاعر هذه املصاحبة لبيان شدّة تأثري نظرة حبيبته يف قلبه.
2ـ املصاحبة االمسية
يتكوّن هذا النوع من املصاحبة اللفظية من امسني ويشتمل على عدة أشكال؛ منها موصوف وصفة ومضاف ومضاف إليه
ومعطوف ومعطوف عليه ويتكوّن من اسم وحرف.
أ)

املصاحبة الوصفية (املوصوف والصفة)

هذا النوع من املصاحبة اللفظية هو أكثر األنواع شيوعاً وألفةً؛ ألن بعض الكلمات توصف بصفات خاصة فقط وبعض الصفات
ختتصّ بكلمات خاصّة ومنها ما يلي:
ال َع ْبرَة ا ُملهَراقَة:
وإنت شتتتتتتتتتتتتتتتتتتف ائي عَبتتتتتتتتتتتتتتتت ترَةٌ مع َراقَتتتتتتتتتتتتتتتت تةٌ

ف تتتتتتتتل عنتتتتتتتتدَ رَستتتتتتتتمج دارسج متتتتتتتتن مععَتتتتتتتتوتل

4

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )24

«مهراقة» اسم مفعول من فعل «هراق يهريق»؛ لكن األصل يف هذا الفعل هو «أراق يريق» واهلاء هنا بدل من اهلمزة ،واألصل
هو عربة مراقة أي مصبوبة .وهراق فعل يتالزم مع السائالت كما استخدمه الشاعر يف هذا البي .
الرّسمُ الدّارسُ:

 .1الصريم :منقطع الرمل .غماغم :مجع غمغمة وهي اخلوار .يقول :إن غالمه راح يطارد األبقار الوحشية اليت تعيش بني الرمال املنقطعة ويطاعنها
بالرمح القوي بالعلباء فيسمَعُ هلا أصوات ترددها يف صدورها.
 .2يقول :زوج هذه املرأة ليس من الطاعنني بالرماح والضاربني بالسيوف وال من الرماة.
ي نظرة كان أثرها يف قليب كأثر السهم فلم آخذ بثأري منها.
 . 3يقول :إن حبيبتين صباح يوم الرحيل نظرت إل ّ
 .4يقول :إن البكاء خيفّف من لوعة حزني وشدّة شوقي مع إن البكاء على األطالل ال جيدي شيئاً.

املصاحبة اللفظية يف شعر امرئ القيس (دراسة داللية)

103

يف البي املذكور أعاله تالزم آخر وهو التالزم بني «رسم ودارس» ،دارس هو اسم فاعل من «درس» مبعنى عفا وبينه وبني
الرسم صلة تؤدي إىل تالزمهما وتصاحبهما أحياناً.
الغارة الشّعواء:
قتتتتتتتتد أشتتتتتت ت دع الغتتتتتتتتارةَ الشتتتتتتتتعواءَ حتملتتتتتت تين

جَتتتتتتتتترداءع معروقتتتتتتتتتة اللّتتتتتتتتتي سعتتتتتتتتتريعو ع

1

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص)81

الغارة هي اهلجوم على األعداء والغارة الشعواء تعين املتفرقة (الزخمشري1998 ،م ،ص ،)511وقد ورد لفظ الغارة مصسوباً
للشّعواء وبينهما صلة متوسطة ،والغارة الشعواء مبعنى املعركة اليت محى وطيسها وتفرّق اجلنود من شدّة احلرب .وقد أراد الشاعر
من توظيف هذه املصاحبة أن يظهر شجاعته أي هو حيضر معركة كهذه لشجاعته وبسالته.
اجملد املُؤثّل:
ولكنمتتتتتتتتتتتتتا أستتتتتتتتتتتتتعح

تتتتتتتتتتتتتد مؤهتتتتتتتتتتتتتل

وقتتتتتتتتد يتتتتتتتتدرك ا تتتتتتتتدَ املؤهتتتتتتتتلَ أمثتتتتتتتتالي

2

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص)139
«املؤثل» مأخوذ من األثل وهو شجر طويل مستقيم يعمّر ،جيد اخلشب ،كثري األغصان متعقّدها (املعجم الوسيط2004 ،م ،ص

 )6ومسّي اجملدُ باألثال .يقال له أَثالٌ كأنه أثال ،أي جمدٌ كأنه اجلبل (الزخمشري1998 ،م ،ج  ،1ص ,)21و«اجملد املؤثل» مبعنى اجملد
الثاب والدائم واألصيل ،واستعمال املؤثل صفة للمجد جماز ألن الشاعر شبّه اجملد بشجر حمكم جبامع اإلصالة والثبات ثمّ حذف
املشبه به وأتى بصفة من صفاته على سبيل االستعارة املكنية .وتفيد هذه املصاحبة أن الشاعر همّته عالية وعزمه راسخ ويطمح إىل
حتقيق عظمة ورفعة ثابتة والوصول إىل هدف عالٍ ,بعبارة أدقّ «و

الشاعر كلمة «املؤهل» و هي من األهل أي الشنرة الصّراوية املعروفة

يف خدمة اإلمحاء باملعنح وهو ا د القديم األ يل املمتد» (العبد1988،م ،ص.)77

العني احلوراء:
نظتتتتتتتتتتتتتترت إليتتتتتتتتتتتتتتك بعتتتتتتتتتتتت ت جازئتتتتتتتتتتتتتتة

يتتتتتتتتتتتتتتوراءَ يانيتتتتتتتتتتتتتتة علتتتتتتتتتتتتتتح فتتتتتتتتتتتتتتل

3

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )143

«يورت الع أي اشتد بياض ا وسوادها واستدارت يدقت ا ورقُ جفون ا وأبي ما يوالي ا» (املعجم الوسيط2004 ،م ،ص  .)205احلور
اتساع سواد العني كما هو يف أعني الظباء (الثعاليب2000 ،م ،ص ،)144احلوراء هي صفة ختتص بالعني فقط وال تستعمل مع غريها،
وتدلّ هذه املصاحبة على مجال احلبيبة.
الرّاهب املتبتّل:
تع تتتتتتتتتتتتيءع الظَّتتتتتتتتتتتتال َ بالعشتتتتتتتتتتتتاء كأنت تتتتتتتتتتتتا

مَنَتتتتتتتتتتتتارَة معمسَتتتتتتتتتتتتح راهتتتتتتتتتتتتب معتَبَتتتتتتتتتتتتتل

4

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )46

 .1معروقة :قليلة اللسم .سرحوب :طويلة .يقول :إنين أشارك يف املعارك الشديدة على ظهر فرس قصرية الشعر قليلة اللسم طويلة املنت.
 . 2يقول :إنين أسعى جملد ثاب وأصيل ،وأدركه ألني جدير بإدراكه.
 .3جازئة :ظبية ضامرة .يقول :الفتاة نظرت إليك بعني كأنها عنيُ غزالة متعطفة على ولدها.
 .4يقول :وجه حبيبته كمصباح راهب منقطع عن الناس ونور وجهها يضيء ظالم الليل.
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الراهب هو «املتعبد يف ومعة من النصارى يتخلح عن أشغال الدنيا ومالذها ،زاهداً في ا متعزالً أهل ا» (املعجم الوسيط2004 ،م،
ص ،)406واملتبتّل يقال للعابد إذا ترك كلّ شيء وأقبل على العبادة ،وقد تبتّل أي قطع كلّ شيء إال أمر اهلل وطاعته (ابن منظور،

د.ت ،ج  ،1ص  ،)207ما جاء يف شرح معنى الكلمتني يظهر صلتهما الوثيقة وتالزمهما.
األسل النّاهل:
محملنَنَتتتتتتتتتتتتتتتتتتا واألستتتتتتتتتتتتتتتت تلَ النتتتتتتتتتتتتتتتتتتواهال

ويتتتتتتتتت تيت تتتتتتتتتتتعب والوشتتتتتتتتتتتيجَ التتتتتتتتتتتذابال

1

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )142
األسل أي الرّماح الطّوال (ابن منظور ،د.ت ،ج  ،1ص  ،)80الناهل هو من األضداد ويكون مبعنى العطشان والرّيان (املصدر نفسه،

ج  ،6ص  )4562وقد ورد لفظ األسل مصسوباً للنّواهل وقد قصد الشاعر بإتيان هذه املصاحبة ليظهر ولعهم ورغبتهم إىل احلرب،
وجعل الرماح كأنها تعطش إىل الدّم.
ب) املصاحبة اإلضافية (املضاف واملضاف إليه)
يتكوّن هذا النوع من املصاحبة من تركيب إضايف أي املضاف واملضاف إليه ،حنو:
غَداةَ البَنيِ:
كتتتتتتتتتأني َتتتتتتتتتداةَ التتتتتتتتتبَ يَتتتتتتتتتو َ تََّمتلتتتتتتتتتوا

لتتتتتتتتدى سَتتتتتت تمعرات احلتتتتتتتتي نتتتتتتتتاق ع يَنظتتتتتتتتل

2

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )23

قد جاء اللفظ يف صسبة البني؛ ألن القبائل عندما كان تزمع على الرحلة تستعد ليالً وتتسمّل صباحاً مبكّراً لتصل قبل نزول
الليل إىل مكان معني أو ك،أ ،وبهذا السبب كان يقع «البني» و«الفراق» غدوة غالباً ,وكذلك استخدم الشاعر اللفظ "الغداة" مصاحباً
للفظ "الرّحيل" يف البي التالي:
رمتتتتتتتتتتتتتين بستتتتتتتتتتتت مج أ تتتتتتتتتتتتا َ الفتتتتتتتتتتتتؤادَ

تتتتتتتتتتتتتتداةَ الرييتتتتتتتتتتتتتتل فلتتتتتتتتتتتتتتم أنتصتتتتتتتتتتتتتتر
(املصدر نفسه ،ص)105

يف البي

األوّل توجد مصاحبة أخرى وهي املصاحبة بني الناقف واحلنظل .واحلنظل نب

مفرتش مثرته يف حجم الربتقالة

ولونها ،فيها لبّ شديد املرارة (املعجم الوسيط2004 ،م ،ص  ،)232و«النقف» كسر اهلامة عن الدماغ وحنو ذلك ما ينقف الظليمُ
احلنظلَ عن حبّه ،وتنقف احلنظل أي شققته عن اهلبيد (ابن منظور ،د.ت ،ج  ،6ص  ،)4528حسب ما جاء يف لسان العرب بني
الفعل نقف واحلنظل صلة وثيقة تؤدي إىل استعماهلما معاً غالباً كما فعل الشاعر ،واستشهد ابن منظور بهذا البي يف كتابه لشرح
معنى النقف واستعماله مع احلنظل .وقد أراد الشاعر باستخدام هذه املصاحبة اللفظية أن يظهر شدة حزنه وغزارة بكائه إثر فراق
احلبيبة.

 .1الوشيج :الرمح اللني .يقول :اجلياد حتملنا مع الرماح العطاش إىل الدماء وحتمل أيضا قبيلة صعب مع رماحهم الذابلة.
 .2يقول :إننى صباح يوم ارحتل أهل حبيبيت كن أبكي وسال دموعي من عيين كعني إنسان يشقّ مثر احلنظل.
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قيد األوابد:
وَقَتتتتتتتتتتتد أَ تَتتتتتتتتتتتدي والطَّتتتتتتتتت ت يف وعكنَات َتتتتتتتتتتتا

بمعننَتتتتتتتتتتتترد قَيتتتتتتتتتتتتد األوابتتتتتتتتتتتتد هَيكتتتتتتتتتتتتل

1

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )53

قد جاء اللفظ «قيد» مصاحباً لـ«األوابد» يف هذا البي  .والشاعر هو الذي استخدم اللفظ "القيد" أوّل مرة مع األوابد صفة
للفرس .قال ابن سالم اجلمسي «إن امرأ القيس سبق العر َ إىل أشياء ابتدع ا ،واستّسنت ا العر ع ،وأتبعته في ا الشعراء :استيقاف ّبه،

والتبكاء يف الديار ،ورقة النسيب ،وقر املأخذ ،وشبه النساء بالظباء والبي  ،وشبه العقبان باخليل والعصي ،وقيد األوابد ،وأجاد يف التشبيه»
(ابن سالم اجلمسي ،د.ت ،ص ،)55وشهرة هذا البي قد جعلتهما متالزمني .فرس قيد األوابد أي أنه لسرعته يقيد األوابد ،وهذه
املصاحبة تفيد شدة السرعة واالندفاع.
صروف الدّهر:
أرجتتتتتتتتتي متتتتتتتتتن تتتتتتتتتروف التتتتتتتتتدهر لينتتتتتتتتتاً

ول تغفتتتتتتتتتتتتل عتتتتتتتتتتتتن الصتتتتتتتتتتتتم ا

تتتتتتتتتتتتا

2

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )79

قد ورد لفظ «صروف» مصاحباً لـ«الدّهر» ،وتفيد هذه املصاحبة حدثان الدهر ونوائبه ،ألنه يصرف األشياء عن وجوهها
ويغريها.
عبيد العصا:
قتتتتتتتتتتتتتوال لتتتتتتتتتتتتتدودانَ عَبيتتتتتتتتتتتتتد العصتتتتتتتتتتتتتتا

متتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتت ترتكم باألستتتتتتتتتتتتتد الباستتتتتتتتتتتتتل

3

(املصدر نفسه ،ص)141

العبيد :مجع العبد وهو الرقيق الذي أذلّ وهو نقيض احلرّ ،وقد ورد لفظ العبيد مصسوباً للفظ «العصا» وأضيف إليها .و«عبيد
العصا» هم الذين يساقون بالعصا ذلّة وهواناً .وقد رمى الشاعر بهذه املصاحبة عدوّهم قبيلة دودان من بين أسد بقلّة الشأن واملقام
ووصَفَهم بأنهم الرقيق واألذلّة.
ابنة اجلبل:
بعتتتتتتتتتتدلُع متتتتتتتتتتن وائتتتتتتتتتتلج وكنتتتتتتتتتتدةَ عتتتتتتتتتتد

وانَ وف متتتتتتتتتت تاً تتتتتتتتتتتتمي ابنتتتتتتتتتت تةَ ا بتتتتتتتتتتتتل

4

(املصدر نفسه ،ص)146

قد استخدم لفظ «ابنة» مع «اجلبل» يف لسان العرب كما استخدما هنا ،وابنة اجلبل تطلق على عدّة معانٍ ،منها :احلية؛ ألنّ
اجلبل مأواها ،ومعنى آخر أن يراد بها الصدّى ويكون صفة لسرعة إجابته ،وقد يضرب «ابنة اجلبل» الذي هو الصّدي مثالً للرجل

 .1وكنات :مجع وكنة وهي العُش .هيكل :الضخم .يقول :أخرج غدوة النهار للصيد والطيور يف أعشاشها ،على ظهر فرس قصري الشعر سريع العدو
عظيم اجلسم.
 .2يقول :آمل من حوادث الدهر مرونة وعطفاً مع أنها ال تغفل عن الصخور الضخمة بل تذيبها.
 .3يقول :يا صاحيب اسئال بين دودان احلقراء ما هي األسباب اليت غرّرت بهم حتى استخفّوا األسد الشجاع ومل يصونوا جانبه.
 .4يقول :ترك قبيليت وائل وكندة ونزل يف بين عدوان ووائل ،اخرسي يا داهية شديدة ملا أصابتين.
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اإلمّعة املتابع الذي ال رأي له .ويقال للداهية الشديدة ابنة اجلبل؛ ألنها تثقل كأنّها جبل ،ويقال للقوس إذا كان من النبع الذي
يكون هناك (ابن منظور ،د.ت ،ج  ،1ص  ،)538ويف هذا البي استعمل مبعنى الداهية الشديدة.
جلمود صخر:
ق معقبتتتتتتتتت تلج معتتتتتتتتتتتدبرج معتتتتتتتتت تاً
ق مفَتتتتتتتتت تر
مكَتتتتتتتتت تر

كنلمتتتتتود تتتتتخرج يطَّتتتتته الستتتتتيلع متتتتتن عَتتتتتل

1

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )54

اجللمود والصخر يدالن على شيء واحد ويكونان مبعنى واحد وهذا من إضافة بعض الشيء إىل كلّه مثل باب حديد ،أي
جلمود من صخر (الزوزني2004 ،م ،ص .)51

وقد أراد الشاعر بهذه املصاحبة (جلمود صخر) أن يصف فرسه بأنه ضخم اهليكل وصلب اخللق ,وهي مصاحبة تعبّر عن
مبالغة.
منري املاء:
كَبكتتتتتتتتتتتر المعقانتتتتتتتتتتتاة البَيَتتتتتتتتتتتاض بصعتتتتتتتتتتتفرَة

َتتتتتتتتذَاها نَمتتتتتتتت ع المَتتتتتتتتاء تتتتتتتت ع المعَّلَّتتتتتتتتتل

2

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )41

النمري صفة ختتص باملاء؛ وتكون مبعنى املاء الزاكي النامي والناجع .وابن منظور ذكر الشطر الثاني من هذا البي يف كتابه لشرح
معنى النمري والختصاصه باملاء (ابن منظور ،د.ت ،ج  ،6ص .)4546واألصل هو املاء النمري لكنها استعمل

يف صورة اإلضافة

اللفظية.
وقد قال الشاعر إن غذاها ماء منري وعذب وأراد أن ماءه صاف وعذبٌ ،وإمنا شرط هذا؛ ألن املاء من أكثر األشياء تأثرياً يف
الغذاء لفرط احلاجة إليه فإذا حَسُنَ وصفا حَسُنَ موقعه يف غذاء شاربه (الزوزني2004 ،م ،ص  ,)3واإلتيان بهذه املصاحبة بعد الغذاء
يفيد أن حبيبة الشاعر نشأت يف أرض خصبة فيها ينابيع عذبة ،وهذا يدلّ على أن ألهلها علوّ املقام والشأن وأن حبيبته تعيش يف
الرخاء والنعمة ،وهذا قد أدّى إىل نعومة جسدها ولطافتها وأثّر يف مجاهلا.
صفو املاء وكدر املاء:
ق قتتتتتتتتتتتتد تركتتتتتتتتتت تُع لتتتتتتتتتت تهع
وابتتتتتتتتتتتتن عتتتتتتتتتت تم

تتتتتتتتتتفو متتتتتتتتتتاء احلتتتتتتتتتتوض عتتتتتتتتتتن كتتتتتتتتتتدر

3

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )101

صفو الشيء أي خالصه ،وصفا املاء وحنوه :راق وخلص من الكدر (املعجم الوسيط2004 ،م ،ص .)517وصفو املاء :املاء
العذب النمري الصايف ,والكدر هو نقيض الصفو .يتالزم كلمتا «الصّفو» و«الكدر» مع «املاء» وصفاً له غالباً كما فعل الشاعر يف هذا
البي  .وقد أراد الشاعر باستخدام هاتني املصاحبتني أن يؤثر ابن عمه بنفسه مفاخراً بنفسه بالقول إن أساء ابن عمه إليه يردّ إساءته
باخلري .وتفيد هذه املصاحبة يف هذا البي أن الشاعر إنسان كريم اخللق ورفيع املقام وطيب العشرة.
 .1يقول :يكون الفرس مستجي باً إذا أراد منه اهلجوم أو الفرار أو اإلقبال واإلدبار يف ساحة احلرب وهو كصخرة كبرية قذفها السيل من فوق اجلبل إىل
الوادي.
 .2بكر :البيضة األوىل من بيضة النعام .مقاناة :خمالطة .يقول :بشرة حبيبته بيضاء ختالطها صفرة ،وغذاها املاء الصايف النمري الذي مل ينزل عليه فيكدر.
 .3يقول :إني أقابل ابن عمي باإلحسان ولو أتى لي مبا ال ينبغي.
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ج) املصاحبة االمسية العطفية (بالعالقة التضادية)
اجلمع بني املتضادين يضيف مجالية يف األسلوب ،وروعة يف املعنى ،فضال عن إعطاء النص جاذبية فعالة ،ألن جرس اللفظة
املضادة ملؤثر يف املستمعني تأثرياً يكاد أن خيطف قلوبهم ،ويأخذ مبسامعهم ملا له من التأثري الروحي فيهم .والتضاد يضيف اجلمالية
الرائعة يف ظاهر اللفظ و الدقة يف املعنى ،وجيعل للنص روحا ناطقة تؤثر يف سامعيه (اخلزرجي والسامرائي2012 ،م ،ص  .)10بني
الكلمتني املتضادتني عالقة قوية حبيث ذكر إحداهما يستدعي ذكر األخرى بعض األحيان ،وهذه العالقة تؤدي إىل تصاحبهما .ومن
املصاحبات االمسية بالعالقة التضادية يف شعر امرئ القيس:
اجلنوب والشَمْأَل:
فتعوضتتتتتتتت تحَ فتتتتتتتتتتالمقراة ل يَعتتتتتتتت ت ع رَستتتتتتتت تمع ا

ملتتتتتتتتا نَسَتتتتتتتتنَت ا متتتتتتتتن جنتتتتتتتتو وشَتتتتتتتتمأَل

1

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )22

هناك صلة قوية بني «جنوب» و«مشال» قد تؤدّي إىل تصاحبهما معاً كما استخدما يف هذا البي  ،وتفيد هذه املصاحبة أنّ دار
احلبيبة مل متحّآثارها؛ ألنها إذا غطتها ريح الشمال بالرتاب ذهب ريح اجلنوب بالتّراب وكشف عن اآلثار .وقد أراد الشاعر من
استعمال هاتني الكلمتني املتضادتني أن يذكر سبب عدم امّساء آثار دار احلبيبة .وقد مسّي هذا النوع من التضاد ،التضاد التقابلي أو
االمتدادي (خمتار عمر1998 ،م ،ص .)104

األمين واأليسر:
علتتتتتتتتتح قَطَتتتتتتتتتنج بالشتتتتتتتتتيم أميتتتتتتتتتنع تتتتتتتتتتوبه

وأيستتتتتتتتتت ترع علتتتتتتتتتتتتح الستتتتتتتتتتتتتار فيتتتتتتتتتت تذبعل

2

(امرؤ القيس2004 ،م ،ص )65

أراد الشاعر بإتيان هاتني الكلمتني املتضادتني أن يظهر حدود السساب بالقول أن أمين املطر على جبل قطن وأيسره على جبلي
الستار ويذبل ،ومصاحبة الكلمتني يف هذا البي تفيد عظم السساب وغزارته وعموم جوده.
الرّطب واليابس:
كتتتتتتتتتأن قلتتتتتتتتتو َ الطتتتتتتت ت ر بتتتتتتت تاً ويابستتتتتتت تاً

لتتتتتتتدى وكرهتتتتتتتا الععنتتتتتتتا ع واحلشتتتتت ت ع البتتتتتتتالي

3

(املصدر نفسه ،ص)139

يتسدّث الشاعر يف هذا البي عن عقاب شبّه فرسه بها يف سرعته ,ويقول :أمام وكرها توجد قلوب فرائسها الرطبةُ واليابسةُ وقد
استخدم كلميت الرّطب واليابس املتضادتني معطوفتني؛ ألن بينهما صلة قوية قد تؤدي إىل تالزمهما .وتفيد املصاحبة يف تركيب
(رطباً ويابساً) كثرة صيد الطيور؛ ألن فراخ العقاب تأكل بعض قلوب الفرائس وترتك بعضها حتى تيبس وجتفّ لكثرتها وهذا األمر
يدلّ على سرعة العقاب وبراعتها يف الصيد.

 .1يقول :مل تدرس آثار منازل احلبيبة يف توضح واملقراة الختالف الرحيني الشمالية واجلنوبية عليها ،ألنها إذا سرتتها إحدى الرحيني بالرتاب كشفتها
األخرى.
 .2يقول :أمين هذا املطر على جبل قطن وأيسره على اجلبلني الستار ويذبل.
 .3العناب :الثمر الطريء الطازج .احلشف البالي :يابس التمر .يقول :بعض قلوب الطيور لدى وكرها تكون طرية كالعناب وبعضها قدمية ويابسة
كاحلشف.
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أقرب وأبعد:
أقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتربع عم ختتتتتتتتتتتتتتتتتت ت اً وأبعتتتتتتتتتتتتتتتتتت تدعهعم

شتتتتتتتتتتتتتراً وأستتتتتتتتتتتتتخاهعم فتتتتتتتتتتتتتال يبخَتتتتتتتتتتتتتل

1

(املصدر نفسه ،ص)145

توجد عالقة التضاد بني كلميت «أقرب وأبعد» وبني كلميت «خري وشرّ» .وقد أراد الشاعر باستخدام الكلمات املتضادة يف هذا
البي أن يصف ممدوحه بالفضائل األخالقية بالقول إنه أقرب الناس إىل اخلري والصالح وأبعدهم عن املساوئ واملقابح والشّرور.
د) املصاحبة االمسية العطفية (بالعالقة التكاملية)
قد تأتي بعض الكلمات معطوفة على كلمة أخرى تقرتب معانيها وهلذا االقرتان يف املعنى تتصاحبان لتكميل املعنى ،ومنها يف
شعر امرئ القيس:
املهمه واملفازة:
وكتتتتتتتتتم دعونَ تتتتتتتتتا متتتتتتتتتن مَ مَتتتتتتتتته ومفتتتتتتتتتازة

وكتتتتتتتتتم أرض جَتتتتتتتتتد دون تتتتتتتتتا ولصعتتتتتتتتتو ع

2

(املصدر نفسه ،ص )117

مهمه هو البلد املقفر (املعجم الوسيط2004 ،م ،ص  ،)890واملفازة تعين املهلكة .واستخدام املفازة بهذا املعنى جماز ،والفالة
مسي باسم املنجاة على سبيل التفاؤل (الزخمشري1998 ،م ،ج ،2ص ،)39وتفيد املصاحبة يف تركيب «مهمه ومفازة» أن األرض
اليت ارحتل إليها حبيبة الشاعر بعيدة جدّاً ،وبني الشاعر وحبيبته مسافات واسعة مقفرة وصساري مهلكة قد فرّق بينهما.
وهذا الرتادف يكون الرتادف اإلحالي ،وهو اتفاق اللفظني املرتادفني يف ااحمال عليه ،ومن أمثلته األسد و الليث اليت حتيل
مجيعها على ذلك احليوان املعروف ،ومثل لفظي مسيسي ونصراني اللذين حييالن على من يدين باملسيسية (يونس علي2007 ،م،

ص  )405وااحمال عليه يف هاتني الكلمتني هو الصسراء أو بعبارة أخرى املكان الذي ال ماء فيه.
القتيل واجلريح:
إنتتتتتتتتتتا تَرَكنتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتنكمع قَتلتتتتتتتتتتح وجتتتتتتتتتتر

يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي وستتتتتتتتتتتتتتتتتتتبايا كالستتتتتتتتتتتتتتتتتتتعالي

3

(امرؤ القيس2004 ،م  ،ص)147

قد أورد الشاعر لفظ «جرحى» مع لفظ «قتلى» بسبب صلتهما القوية ،وهاتان الكلمتان تستخدمان معاً يف احلديث عن املعارك
واملغازي غالباً .وقد أورد الشاعر هذه املصاحبة اللغوية فخراً بقومه وقبيلته؛ ألنها تدلّ على أن قومه غلبوا على أعدائهم وظفروا
بهم وهزموهم يف ساحة احلرب وتركوهم قتلى وجرحى.
اخلامتة
املصاحبة اللفظية هي ظاهرة لغوية ويقصد بها االرتباط االعتيادي لكلمة ما يف لغة ما بكلمات أخرى معينة دون غريها .ودراسة
هذه الظاهرة اللغوية تساعد يف حتصيل املعنى املراد .وكما الحظنا يف هذا املقال أن هذه الظاهرة اللغوية هلا دور هامّ يف توجيه وحتديد
 .1يقول :إن ممدوحه أقرب الناس إىل فعل اخلري وأبعدهم عن املساوئ وأكثرهم سخاء وليس ببخيل.
 .2يقول :إن األرض اليت نزل بها حبيبيت مع أهلها بعيدة وبيننا صساري ومساحات واسعة مقفرة يكمن فيها السارقون وقطّاع الطريق.
 .3السعالي :مجع سعالة وهي أنثى الغول .يقول :خلّفنا عدداً كثرياً من املوتى واجلرحى من األعداء يف ساحة املعركة وأسرنا نساءهم اللواتي حياكني
الغيالن شكالً.
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داللة األلفاظ والرتاكيب ,كما تلعب دوراً بارزاً يف حتليل النص وتفكيكه .يف الواقع إن دراسة املصاحبات اللفظية توصل املتلقي إىل
غرض الشاعر ،وبعض األحيان ال ميكن الوصول إىل املعنى املقصود إال عن طريقها.
لقد كثرت وتنوع املصاحبات اللفظية يف شعر امرئ القيس وهو وظّف املصاحبات يف النمطني؛ الفعلي واالمسي .واملصاحبة
الفعلية تظهر يف شعره يف صورة الفعل والفاعل ،والفعل واملفعول به ،والفعلني املعطوفني بالعالقة التضادية ،والفعل واحلرف،
والفعل واالسم اجملرور اخلاص .واملصاحبة االمسية تقع بني املوصوف والصفة ،وبني املضاف واملضاف إليه ،وبني االمسني
املعطوفني بالعالقتني التضادية والتكاملية.
تردّد املصاحبات الفعلية يف شعر امرئ القيس أكثر من املصاحبات االمسية ومن املصاحبات الفعلية أكثر الشاعر من توظيف
املصاحبة بني الفعل وحرف اجلرّ ثم املصاحبة بني الفعل والفاعل ثم املصاحبة بني الفعل واملفعول ثم املصاحبة بني الفعلني املعطوفني.
ولكن املصاحبة بني الفعل واالسم اجملرور اخلاص هي أقلّ تردّداً بالنسبة للمصاحبات الفعلية األخرى .ومن املصاحبات االمسية
وظّف الشاعر املصاحبة بني املضاف واملضاف إليه أكثر من املصاحبات األخرى ثم املصاحبة بني املوصوف والصفة ثم املصاحبة بني
االمسني املعطوفني بالعالقة التضادية واملصاحبة بني االمسني بالعالقة التكاملية هي أقلّ استخداماً بني املصاحبات االمسية.
استخدام هذا احلجم الضخم من األلفاظ املتالزمة الباعثة على التآلف والتناسق يف شعر امرئ القيس أمر يد ّل على براعة الشاعر
الباهرة يف انتقاء األلفاظ وحسن ترتيبها يف نسق لغوي بديع لإلحياء باملعاني.

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
أوالً :الكتب:
 .1ابن األثري ،أبو احلسن1978( .م) .الكامل يف التاريخ( .حتقيق أبي الفداء عبد اهلل القاضي) .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .2ابن سالم اجلمسي ،حممد( .د.ت) .طبقات فسول الشعراء( .شرح حممود حممد شاكر) .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .3ابن منظور ،حممد بن مكرم( .د.ت) .لسان العرب .القاهرة :دار املعارف.
 .4ابن هشام املصري( .د.ت) .مغين البيب عن كتب االعاريب .بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
 .5امرؤ القيس2004( .م) .ديوان امرؤ القيس( .شرح عبد الرمحن املصطاوي) .بريوت :دار املعرفة.
 .6األنباري ،أبي بكر حممد بن القاسم1978( .م) .الزاهر يف معاني كلمات النـاس( .حتقيـق حـا صـاحل الضـامن)( .ط  .)2بغـداد :دار
الشؤون الثقافية العامة.
 .7الثعاليب ،أبو منصور عبد امللك2000( .م) .فقه اللغة وأسرار اللغة( .تعليق ياسني األيوبي) .بريوت :املكتبة العصرية.
 .8اجلنايي ،نصيف1984( .م)« .ظاهرة التقابل يف علم الداللة» .جملة آداب املستنصرية .ص .10
 .9حسام الدين ،كريم زكي2000( .م) .التسلي ل الداللي إجراءته ومناهجه .القاهرة :دار غريب.
 .10اخلزرجي ،رحيم مجعة والسامرائي ،هـدى عبـد احلميـد2012( .م)« .الطبـاق يف العربيـة» .جملـة كليـة الرتبيـة األساسـية .العـدد .76
صص  1ـ .26

110

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  1436ـ 1437هـ .ق1394 /هـ .ش) ـ العدد 13

 .11داود ،حممد1423( .هـ) .القرآن الكريم و تفاعل املعاني .القاهرة :دار غريب.
 .12الدسوقي ،إبراهيم1420( .ق)« .املصاحبة اللفظية وتطور اللغة» .جملة كلية دارالعلوم .العدد  .25صص .328 - 279
 .13الزخمشري ،حممود1998( .م) .أساس البالغة( .حتقيق حممد باسل عيون السود) .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .14الزوزني ،أبي عبداهلل احلسني بن أمحد2004( .م) .شرح املعقات السبع( .ط .)2بريوت :دار املعرفة.
 .15ضيف ،شوقي( .د.ت) .تاري خ األدب العربي العصر اجلاهلي(.ط .)24القاهرة :دار املعارف.
 .16طاليب ،آمنه فاطمة الزهراء2008( .م) .إشكالية حدود الرتمجة اآللية ترمجة نظام سيسرتان للمتالزمات اللفظية .اجلزائر :جامعـة
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 .17طباطبايي ،سيد حممد حسني( .د.ت) .امليزان يف تفسري القرآن( .ط .)5قم :انتشارات اسالمى جامعه مدرسني حوزه علميه قم.
 .18العبد ،حممد1988( .م) .إبداع الداللة يف الشعر اجلاهلي؛ مدخل لغوي أسلوبي( .ط .)1القاهرة :داراملعارف.
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 .20العسكري ،أبو هالل( .د.ت) .الفروق اللغوية( .حتقيق حممد إبراهيم سليم) .القاهرة :دار العلم والثقافة.
 .21عكاشة ،عمر يوسف1390( .ش) .النسو الغائب( .مرتجم عدنان طهماسيب وجواد اصغري) .طهران :جامعة طهران.
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