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ملخص البحث:
تكشف هذه الدراسة عن الرابط بني املاء والدم يف الشعر العريب القدمي ،فكالمها وثيق الصلة ابحلياة
واملوت؛ حيث يتداخالن ويتبادالن داخل السياق على النحو الذي تكشف عنه الدراسة املبنية على
الدالالت واالنزايحات فيما بينهما ،فقد يتجاوز لفظ املاء معاين الرقة والليونة والعذوبة وخيرج من معناه
ِ
ِ
ابلسياق ِيف هذا التلبس ،جملاورته
املعجمي إىل معىن داليل متلبساً بدالالت القوة واملَْنعةُ ،مستَعيناً ّ
لدالالت الدم أو للفظ الدم يف السياق كما سيتضح يف الدراسة .ومن نتائج الدراسة أن للثنائية التبادلية
حضوراً واضحاً يف الشعر العريب القدمي ،وجاء هذا االختالف والتفاوت تبعاً للفظ الدم أو حضور
الصب أو مع
دالالته ،وعند حضور الدم إىل النص بدالً من لفظ املاء ،ليحمل معىن كثرة االهنمار و ّ
أدوات القتال ،يقيم مع لفظ املاء عالقة تبادلية أو عالقة داللية ،فيغيب أحدمها يف اآلخر ،ويظل الدم
مع أدوات القتال شاهداً على هذا احلضور ،وعامالً مؤثراً فيه ،وهذه الدراسة تعد إطاراً عاماً لفهم هذه
الظاهرة؛ لكي يتم وضعها يف السياق األديب.

الكلمات املفتاحية :السياق-الغياب-اجملاورة-احلضور-القوة.
Abstract
This study reveals the link between water and blood in ancient Arabic poetry, both
closely related to life and death; they overlap and interact within the context as
revealed by the study based on the signs and shifts between them, the word water may
transcend the meanings of tenderness and sweetness and emerge from its lexicon
meaning to the meaning in the context of weariness . Its proximity to the blood or
blood-related connotations in the context as will be seen in the study. The study found
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جملة الدراسات اللغوية واألدبية
that the reciprocal duality has a presence in the ancient Arabic poetry. The difference
and disparity came according to the word blood or the presence of its connotations.
The presence of blood is near to the text rather than the word water because it carries
the meaning of frequent pouring and pouring or with fighting tools, establishes with
the word water exchange or a semantic relationship, one absent in the other, and blood
with the tools of fighting remains a witness to this presence, and an influential factor
in it, and this study is a general framework to understand this phenomenon; to be
placed in the literary context.
Keywords: Context - Absence - Neighboring - Attendance - Force.
Abstrak
Kajian ini menyerlahkan hubungan di antara air dan darah dalam syair tradisional
Arab yang terhubung rapat dengan hidup dan mati; kedua-duanya saling bertindih dan
berinteraksi di dalam konteks seperti yang dirumuskan kajian ini berdasarkan kepada
tanda-tanda dan perubahan yang berlaku antara mereka. Air mungkin menjangkau
makna kelembutan dan kemanisan kepada maksud keresahan. Hubungannya yang
rapat kepada darah dan konotasi berkenaan dengan darah juga dalam sesuatu konteks
akan dapat dilihat dalam kajian ini. Kehadiran darah adalah dekat dengan teks dan
bukannya perkataan air kerana ia membawa makna yang sering dituangkan dan
dituangkan atau dengan melawan alat-alat, menetapkan dengan perkataan pertukaran
air atau hubungan semantik, yang tidak ada di pihak lain, dan darah dengan alat
pertempuran tetap menjadi saksi kehadiran ini, dan faktor yang berpengaruh di
dalamnya, dan kajian ini merupakan rangka kerja umum untuk memahami fenomena
ini; untuk diletakkan dalam konteks sastera.
Kata kunci: Konteks, Ketiadaan, Berdekatan, Kehadiran, Kuasa
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مقدمة
ٍ
ِ ِ
يء ح ٍي أَفَال ي ِ
ؤمنُو َن ﴾ 1،فمن خالل املاء يدرك اإلنسا ُن قدرَة
ُ
قال هللاَ ﴿ :
وج َع ْلنَا م َن املَاء ُك َّل َش َ ّ
هللا اخلارقة.
ب ،وهو النظام
فاملاء عصام هذا الكون املمتلئ أبسراره العجيبة اليت ال يقضى من أعاجيبها َع َج ٌ
الطبيعي الذي جيعل من قانونه ِسَّر هذه احلياة ،فهو حيمل عالقة إنسانية فيها روح البشرية؛ ألنه -يف

أي شيء يكدر
أصل وضعه وطبيعته– حيمل الصفاء والطهر والرقة والنقاء ،دون أن يتطرق إىل الذهن ُّ
صفو احلياة من مضامني الدم ،وهذه عالقات إنسانية محيمة.

ِ
لوب بُ ْؤساً ،وتنحدر ابلذهن
َّم ففيه تَتَ غَ َّو ُل
أما الد ُ
األفكار اخلائفةُ احلزينةُ املُ َجِّر َحةُ اليت تُ ْدمي ال ُق َ
ُ
إىل ظلمات اخلوف ،وخرافات الكهوف ،وهتويل امل َع ْربِ ِديْ َن يف أغوار الثأر والقتل واحلرب والسطو الذي
ُ
النفوس اجلائعةُ على شهواهتا املتَ َج ِّس َدةِ يف فَ ِريْ َستِ َها.
تَتَ لَ َّوى معه
ُ
ُ
متثل أه داف ه ذه الدراس ة يف التع رف عل ى مالم ح ه ذه الثنائي ة يف الش عر الع ريب الق دمي ،مرتبط ةً
ابلسياقات اليت تكشف عن الوشائح الشعرية اليت َّ
مكنتها من اخلروج من ِخدر املعاين املعجمي ة إىل فض اء
املع اين الداللي ة ،وه ل ك ان للش عراء قص د م ن ص ناعة وش ائج ه ذه الثنائي ة أم ج اءت عفوي ة وه ل نك ن
حتديد دالالهتا يف السياق الشعري الس تظهار أوج ه اإلعج از يف ه ذه اللغ ة اخلال دة ه ذه ه ي املش كالت
واألهداف اليت تسعى الدراسة إىل كشف النقاب عنها معتمدة املنهج الفين التحليلي.
حظي ه ذه الثنائي ة ب ني امل اء وال دم ب دالالت معجمي ة ومف اهيم لغوي ة خاص ة ،تَ َرفَّ ْع ُ فيه ا ع ن
ال دالالت الديني ة فالتفاس طرق ك َّل الش روح ذين اللفظ ني ،كم ا تَ َرفَّ ْع ُ ع ن ش روح مع اين األبي ات،
ت إىل ه ذه العالق ة الداللي ة؛ ألحتاش ى التك رار خوف اً م ن
فم ا أكث ر ش روح ال دواوين ق دناً ،وإمن ا َعم ْد ُ
السآمة وامللل من هذا العمل.

ت َد َار فل ُكه ا ح ول مع اين ومف اهيم متباين ة أفض إىل ه ذه العالق ة ،فلق د ج اءت
َّم لَ ه َدَالَال ٌ
فَال د ُ
ِ
م ادة ِ
ِ
ِ
َّمو ِانا فَ َش اذ ََاع اً،
مدم َيا عن د اب ن منظ ور ا اً عل ى ح رفنيَ ،وتَثْنيَ تُ هُ َدم ان َ
َ
ود َمي ان ،وأَم ا مال د َ
اجلمع ِدماء ود ِمي ،ودو ِامي ِ
العاقِ ِل.
َو َْ ْ ُ ٌ ُ
ٌ
مجع لغَ ِْ َ
ََ
أما من الناحية املعرفية :فهو مادة سائلة محراء ،حتمل ك ل األحاس يس واملش اعر ،فيه ا مع ىن احلي اة
كما فيها معىن املوت؛ لذلك كانوا يعربون به عن القتل والثأر ،فيقولون :مدم فالنا.
ِ ِ
كع ب بْ ِن األ ْش رف "إِِّين أل َْ ع ص و ً َكأَنَّ ه ص ُ ٍ
ت طَالِ ِ
ب َدٍم
َي ص ْو ُ
فف ي َح ديث قَ ْت ِل ْ
ُ
َ
وت َدم"؛ أ ْ
ِ 2
ِ
ِ
ِ
ض َرةِ الن ى ص لى هللا علي ه وس لم" :ال
يَ ْستَ ْشفي ب َقْتل ه ،ولق د ج اء يف ح ديث َعب د هللاِ ب ِن ِّأم َمكتُوم يف َح ْ
ديسمرب 2019م
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َوال ِّد َم ِاء"؛ 3أي ِد َماء َّ
الذ َابئِ ِح.

َّأم ا امل اءُ :فتع ددت دالالت ه أيض اً و َّ
التف ح َ
ادات ُمتش ّعِبةً فِك راً
دات وع ٌ
ول ه ذه ال دالالت معتق ٌ
َ
ووجداانً وسلوكاً ،تداخل هذه الدالالت حيناً وتباين حيناً آخر.

اس ِقين
مم َوَها عند ابن منظور :املاءُ وامل اهُ وامل اءةَُ ،و َح َك ى بَ ْع ُ
ض ُهم ْ
فمن الناحية اللغوية جند يف مادة َ
م اً ،ومجَْعِه ا علَ ى مأَم واه ا يف القل ة ،وتَص غِ ه يك ون عل ى مموي ها ،وِيف ْ ِ ِ
وس ىَ ،علَْي ِه
َ َ
ْ َُ
احلَ ديثَ « :ك ا َن ُم َ
َُْ َ
َْ
4
ِ
ل ِعْن َد ُم َويْ ٍه ».
َّ
الس َال ُم ،ي ْغتَس ُ
أما الداللة املعرفية :فاملاء مادة سائلة شفافة ال لون ا وال رائح ة ،تتل َّون بغ ه ا ،تش ارك ك ل ش يء
ٍ ِِ
يف ف ةة التك وين والنش أة ،وق د ذك ر اجل احظ مت255ه ا ذل ك فق ال :ن إنَّه لَي ِ
س م ْن َش يء إال َوفي ه َم اءٌ
ُ ْ َ
ٍ 5
أصابَهُ َماءٌ أو ُخلِ َق ِم ْن َماء ن.
أو قَد َ
أدرك اإلنسان كل هذه احلقائق – حقيقة خلقه من املاء ،وبدايته ،وهنايته ،وماهيته منه ،كم ا وج د
فيه مرآة تعك س ص ورته إذا نظ ر إىل ص فحته ،وتعك س داخل ه إذا ق اس عل ى داللت ه ،أدرك آجره يف الوج د
إجي اابً أو س لباً ،وع رف أن يف وج وده حي اة ويف عدم ه أو كثرت ه م و ً وفن اءً ،ألهن م يتواع دون عن ده عل ى
صوَر ذلك الشعراء وظهر على ألسنتهم ،قال زه :
احلياة كما يتواعدون عنده على املوت والفناءَّ ،
ث استَمُّروا وقَالُوا إِ َّن م ِ
وع َد ُك ْم
َ
ّ َْ َ

بشرقي َس ْل َمى فَ ْي ُد أ َْو َرَككُ
ماءٌ
ِّ

6

زحامهم الذي يُفضي أحياانً إىل الدم ،قال املتنى:
وتزاحم عليه َّ
الور ُاد حىت شغل الشعراءَ ُ
ِ
دم
شطره ٌ
وأن ترَد املاءَ الذي ُ

يس ِق م ن مل يُ زاحم
فتس قي إذا مل ْ
ْ

ِ7

اهيم عل ى تفك اإلنس ان ،وأوح ل ه جموع ة م ن األس اط واملعتق دات،
وانعكس ه ذه املف ُ
الس قيان للمي َّ ،إم ا طلب اً مل ا حيمل ه امل اء م ن دالالت الرمح ة والنق اء والطه ر وطي ب
فظه رت لن ا فك رة ن ُّ

وإما إرضاءً للهامة والصدى.
العيش لساكين القبورَّ ،

الدمِ ِِف ِ
ص ْوَرةُ املَ ِاء َو َّ
الش ْع ِر العريب القدمي
أوالًَ :

إن ت داخل امل اء م ع تل ك األل وان الش عرية ال يت ارتبط يف الثقاف ة العربي ة ابمل اء تش بيهاً ب ه رة أو
الزود عنه رة أخرى ،تداع إىل النص ألف ا الق وة؛ لتت آزر م ع لف ظ
حتديداً ملصدره ومعيته رة جنية أو َّ
امل اء ،س اق ه ذه الق وة املاثل ة يف ال دم ودالالت ه عل ى س بيل احلقيق ة ،واملاثل ة يف امل اء ودالالت ه عل ى س بيل
اجمل از -والعك س ق د حي د أيض اً -ص وراً متباين ة ق د تب دو متناقض ة ،ولكنه ا يف احلقيق ة حتم ل مس توى
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أعمق يتعلق نهجية األدب ،ووضعه يف احلكم على األشياء.
ني لَف ِظ امل ِاء
ادلِيَّ ةُ ب
العالقَةُ التَّبَ ُ
َ
إن ه ذه العالق ة ب ني امل اء وال دم حتم ل ص وراً ثالث ة :الص ورة األويلَ :
َ
َ
ض ُع لَ ْف ِظ امل ِاء َم ْو ِض ُع لَ ْف ِظ ال دَِّم :ه ذا الن وع حيم ل دالالت ت وحي أبن
والدَِّم ،وهي نوعان :الن َّْوعُ َّ
األو ُلَ :و ْ
َ
الش اعر الع ريب أراد أن يُه ِّو َل األم َر بكث رة الص ب أو االهنم ار أو الس يالن؛ ألن ه ذا الن وع م ا ه و إال
َم ْع ِر ٌ ألدوات القت ال ،وص دى ملوس يقى احل رب ،تت َقطَّ ُع في ه الرق اب ،وتتص دَّعُ في ه األب دان واألجس اد،
ومن ذلك أيضاً قول ابن الرومي:
ف
ب َرِحيقاً َوطََر ٌ
فَ َف ٌم َشا ِر ٌ

ب َم اءَ لَبّ ٍة َو ِس َ اب
َش ا ِر ٌ

ِ8

ففي إضافة لفظ مماءا إىل لفظ ملَبَّ ِةا اليت تدل أبصل وض عها اللغ وي عل ى موض ع النح ر وال ذبح
اد ٌل ب ني امل اء وال دم ،فالش اعر اس تعا بلف ظ امل اء –هن ا– ع ن لف ظ ال دمَّ ،
ونك َره لي دل عل ى إيهام ه
تَبَ ُ
وعم وم هتويل ه ،وأكس به تعري ف اإلض افة م ن لف ظ ملَبَّ ةا لت ةك أثره ا يف املع ىن ،وليع رب ا ذه اإلض افة وا ذا
الةش يح بلف ظ مس ابا ع ن ال دم ،س اعده عل ى ه ذه ال دالالت ماملقابل ة البالغي ة ب ني الش طرينا ال واردة
يف السياق ،ومماء النُّحوِرا لَيس ببعيد عن ِ ِ
صا:
مماء اللَّبَةا ،فقالَ :
َ
َُ ُ
ص بَْي ُ
محْي ُ
ِ ِ 10
ِ
ِ
ِ
هم
م ْن ُم وردي َم اء النُّ ُح وِر جي ُ
والقاعُ خيْفي ابلعجاجة وْرُدهُ
اد ْ

9

فاملقصود ب  :مماء النحورا دماء النحور؛ ألن ألفا :مال ِوْرِد ،واجلِيَ ِاد ،والقاعا من دالالت الق وة ،كم ا
أن نالنَّحرن م ن خ واا ال ذبح وال دم ،ق ال هللا ﴿ :فَ ِ
ك و ْاََ ْر ﴾ 11،وش اركه يف ه ذا املع ىن اب ُن
ص ِل لَربِّ َ
َ
َْ
األ ََّابر البَ لَْن ِس ّي ،فقال:
ردينيَّةٌ قَام ا بِني ِ
ِ ِ
النحوِر وتُولِغَا
واَا
ُْ َ ْ
لتُوغلَها ماءَ ُ
ُ
12
ِ
آس وه َّن مب ِ
َك َّ
ني َم ْه َما تَبَ يَّغا
اض ٌع
أن َّ
يق َد َم الباغ َ
تُر ُ
الرَدى ٍ ُ َ َ
ِ
ِ
تقبال ال ِ
نفس للف ظ امل اء
ف م ن َوطْ أَةِ العام ل النفس ي؛ ألن اس َ
كم ا أن ذ ْك َر الش اع ِر للف ظ امل اء ُخي ّف ُ

يشعر ابالرتياح وإن كان حيمل يف ذاته معىن الدم أو القتل أو الثأر ،ومن ذلك مثل قول أيب الطيب:
تَبكي على األَنص ِل الغ ِ
مود إِذا
ُ ُ
َ

ِ ِ ِ َّ
لعلمها أَهنا تَص ُ
النار ِمن َمضا ِرِاا
تَن َق ِد ُح
ُ
َدماً
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أَن َذ َرها أَنَّهُ ُجيَِّرُدها
قاب ي ِ
ِ
غم ُدها
َوأَنَّهُ يف ال ِر ُ
13
ب ِ
ماء ال ِر ِ
قاب خيمدها
ص ُّ
َو َ
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ظ امل اء يف األبي ات مض افاً إىل الرق اب مم اء الرق ابا وه و يع ين دم اء الرق اب،
اعر لف َ
ذَ َك َر الش ُ
مجيع معاين احلياة ،وأيضاً مجيع معاين الرقة والسهولة اليت يستنبطنها لفظ امل اء ال ذي
لتسقط اذه اإلضافة ُ
اكتس ب ا ذه اإلض افة –اجلدي دة– مع اين الق وة مش وبة لم رة ال دم ال ذي ص رح ب ه يف قول ه :ملعلمه ا أهن ا
ِ
ب ابلدماء.
تص دماًا؛ أي ََتْتَض ُ
وإذا كان لفظ امل اء يَطُ ُّل لض وره يف األبي ات الس ابقة إال أن اقةان ه ابلرق اب مم اء الرق ابا ،وابللب ة

مماء لب ةا ،وابلنح ور مم اء النح ورا؛ جيع ل لل دم س لطان احلض ور ،وس لطة الوالي ة ب دالً من ه ،ول ذلك يق ول
املتنى –أيضاً– يرثي حممد بن إسحاق التَّنُ ِ
وخ ّي:
ِ
أ َّاي َم ق ائِ ُم َس ِيف ِه يف َك ِّف ِه ال
يُمىن َوابعُ املَ وت َعن هُ قَص ُ
14
ِ
ِ
ور
ِ ٍاء أَمحَ ٍر
َولَطالَم ا اِهنَ َملَ
فرتَيه َمج اج ٌم َوَُ ُ
يف َش َ
ع امل اءُ -ال ذي حيم ل دالل ة
فقد توسط لفظ امل اء ب ني الس يف وش فرتيه وب ني امل وت واجلم اجم ،فَ َف ِز َ
احلياة– من هذا التوسط ،وأُسقط داللةُ ِ
املوت عليه ،فحضر املاء مشوابً لم رة ال دم ،ففق د ا ذه احلم رة
ذاتَه؛ إذ مال لون للماءا 15،على الرغم من حضوره لفظاً ،وحضور الدم بسب هذه احلم رة عل ى ال رغم م ن

غيابه لفظاً.

ضع لَ ْف ِظ الدَِّم مو ِضع لَ ْف ِظ امل ِاء :إذا كان لفظ امل اء يوض ع م ِ
الن َّْوعُ الث ِ
وض َع لف ظ ال دم ليحم ل
َّاينَ :و ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
دالالته املتمثلة يف معاين القوة والشدة ،فإن لفظ الَدم يوض ع م ِ
وض َع لف ظ امل اء ،وذل ك إذا ك ان املوص وف
َ
ُ
لونه أمحر أو إذا أراد الشاعر أن يكسبه هذا اللون؛ ليعط ي لمم ر َم ِزيَّةَ التَّف ِ ي ِم والتَّهوي ِل؛ فتبق ي دالالت
الدم يف السياق لتُ َع َِّرب ع ن ه ذا االنطب اع ويغي ب لف ظ امل اء ،وه ذا ع ن طري ق املش ااة أو اجمل اورة ،وللس ياق
دور فعال يف هذا التشابه والتجاور؛ و ذا جند للدم حضوراً مع ما يتكون منه املاء أو مع م ا في ه م اء...،
ِ
نصب على الصورة.
إخل ،خالفاً لطبيعته ويبقى الدم أيضا شاهداً ذا التغي املُ ّ
وإذا كان احلُم رة م ن دالالت ال دم إال أن الش اعر عن دما يُ َع ِّربُ ا ا يف س ياق الص فاء أو الرق ة
ِ
دالالت املاء ،وذلك مثل قول أيب الطيب املتنى:
تستبطن
الد ِ
ُكل ش ٍ
يء ِمن ِ
ماء َحر ٌام
ُّ َ
َ

ِ 16

ُش ربُهُ م ا َخ ال َد َم العُنق ود

ففي قوله مدم العنق ودا تب ادل ب ني امل اء ال ذي غ اب حض وره ،وب ني ال دم ال ذي طَ َّل لض ورهُ ،مع ِّززاً
ه ذا احلض ور بقول ه :مال دماء ح راما ،فاملقص ود م ن قول ه مدم العنق ودا م اء العنق ود :أي العن ب ،واملع ىن
لل مر؛ 17لذلك يقولون :ماء العنب ،وماء التفاح...،إخل .ويقول صاحب العود ا ن دي :وقَ ْد َعلِ ْم َ َّ
أن
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18
ما ال يس ِكر ِمن م ِاء ِ ِ
ب لم رة ،وج اء بي َعب ِد
العنَاقْي د ...ال يُ َس َّمي مَْ راً ،ألن أص َل اخلم ر م اءٌ َم ُش ْو ٌ
َ ُْ ُ ْ َ َ
19
هللا ب ِن َمهَّام َّ ِ
ويل على أصله دون استعارة ،فقال:
السلُ ِّ

ِ
َم ْن ذَا ُحيَِّرُم َماءَ املُْزن َخالَطَهُ

ِ 20

ٍِ
العنَاقِْي د
ِيف بَطْ ِن َخابيَ ة َم اءُ َ

ِ
الشاعر أ ْن يُعطي لمم ِر َمزيَّةَ التَّف ي ِم والت ِ
الص َفةَ ماحلُ ْم َرَةا،
أو إِ َذا َأر َاد
ب َموصوفَهُ َه ذه ّ
َّهويل ،أ ْك َس َ
ُ
َ
ِ
َّضح َذلك ِيف قَ ِ
ول ِأيب الطَّ ِ
يب:
ويت ُ
ِ
يم ُمسعِدي
بَلَل ُ اا ُر َ
دينَّ َوالغَ ُ
َولَو َمل يَ ُكن ما اِهنَ َّل يف اخلَ ِّد ِمن َدمي

رف َويف َع َربيت َد ُم
َو َع َربتُهُ ِص ٌ

سيل فَأَس َق ُم
لَما كا َن ُحم َمّراً يَ ُ

21

مع ْ َربِيت َد ُم – َم ا ْاهنَ َّلِ ...م ْن َد ِم يا تب ادل ب ني امل اء يف احلقيق ة وال دم يف اجمل از؛ ألن
فف ي قول ه َ
ِ
اعر عل ى َد َم ِويَّة َعربتِه
دالالت الق وة ماثل ة يف الس ياق لض ور لف ظ ال دم محمم راً – أس قما ،بَ ْرَه َن اَا الش ُ
ود ْم َعتِ ه ،فاس تبدل ال دمع مامل اءا الس ائل املنهم ر م ن عين ة ابل دم ،مع ززاً ه ذا التب ادل ،لم رة ال دم وعل ة
َ
املر  ،ومها من خصائص اهندام احلياةِّ ،
ويقوي هذا التبادل ويؤكده يف موطن آخر فيقول:
أَش اروا بِتَس لي ٍم فَ ُج دان ِأبَن ُف ٍ
س
بشار فقال:
ولقد سبقه ذا املعىن ُ

ِ ِ
تَ ِ
َدم ُع
الس ِم أ ُ
سيل م َن اآلماق َو ّ
ُ

22

23

ِ
الع ِ
ماؤه ا
ني ُ
يس الَّذي َجي ري م َن َ
َولَ َ

ِ
ذوب فَتَقطُ ُر
س تَ ُ
َولَكنَّه ا نَف ٌ

فهو يرى أن عينه تسيل ابلروح؛ مألهنا كان دماً ،وخروج الدم فيه ا خ روج ال روحا 24،فالتب ادل ب ني
ياق ع ن طري ق املش ااة املاثل ة يف عل م البي ان
امل اء وال دم ص ورة جبت ة يف الش عر الع ريب الق دمي ،يُظهره ا الس ُ
وغ ه ،دون تكلف أو رغبة أو قصد.

الالت ال دَِّم َم َع لَف ِظ امل ِاء؛ إذ ق د
األو ُل َد
العالقَ ةُ الدَّاللِيَّ ةُ ب
ني امل ِاء وال دَِّم ،ف الن َّْوعُ َّ
ُ
َ
الص ورة الثاني ةَ :
َ
َ
َ
يغيب لفظ الدم وتبقى دالالته املاثلة يف أدوات القتال :كالس يف ،واألس نة ،واجلي اد ،واحلدي د...،إخل ،م ع
لف ظ امل اء؛ لتع ِّرب ع ن الق وة والش دة أو امل وت والقت ل أو احل رب والث أر ،فه ذه الكلم ات ا الق درة عل ى
اَتاذ دالالت متنوعة تبعاً لالستعماالت امل تلفة اليت تستعمل فيها.

فحض ور لف ظ امل اء م ع دالالت ال دم حيم ل يف نفس ه مع ىن ال دم ،كم ا حيم ل فق دان احلي اة ،وه ذه
ياق ،حتم ل يف ذاهت ا الص ورة ال يت يت نفس فيه ا الش اعر ،وتن بلج منه ا أض واء
داللة معنوية ،أكسبه إايه ا الس ُ
الق وة ال يت دخ ذ داللته ا م ن ال دم عل ى أن ه أص ل الص ورة ال يت دلَّ فرده ا عل ى املع ىن الغائ ب يف لف ظ
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املاء ،ور ا دل على احلد والزمن معاَ.
إن حاسة الشاعر النابض ة املفك رة دخ ذ مادهت ا ،وتك ِّون ص ورهتا –يف مث ل ه ذا الس ياق -م ن ه ذه

ال دالالت ال يت َتتض ب ابل دماء ،ومت وج ابمل وت ،فاألس نة والس يوف واحلدي د واجلي اد ،ك أن الش اعر يس مع
ِ
س–
ص لَةً ّ
ص ْل َ
ا َزْجمَ َرةً كزجم رة البح ر ا ائج م ع ال ريح العاتي ة أو يس مع ا َ
ودوايً وه ّداً ش ديداًكأهن ا تَ ْف َة ُ
باب احلي اة ،وك أن يف نفس ه أبني ة ت نقا وتته دَّم ،ك ل ه ذه األحاس يس املعنوي ة
م ن وجه ة نظ ره – أس َ
والدالالت احلسية تتعانق مع لفظ املاء ال ذي اكتس ب ه ذه املع اين م ن الس ياق ع ن طري ق اجمل اورة أو ع ن
طريق املشااة؛ لتعرب – قَ ِ
اص َدةً  -عن عاطفة الشاعر الذاتية املكلومة يف صورة دموية.
ولع ل فك رة ورود احلدي د م ع امل اء يف ق ول الش نفري يكش ف ع ن ه ذه اجلوان ب ،وم ا فيه ا م ن
دالالت تظهر مناط القوة والشدة يف صدى احلرب وموسيقى القتال؛ حيث قال:
وأَبيا ِمن ِ
ماء احل ِ
ديد ُم َهنَّ ٌد
ََ ُ
َ

ِ ِ ِ
ِِ ِ
ف
السواعد مقطَ ُ
ُجمذ ألَطراف َ

25

ظ مم اءا ال ذي ي دل أبص ل معن اه اللغ وي عل ى الرق ة
فلق د ج اورت
دالالت ال دم ماحلدي دا لف َ
ُ
والصفاء ،فلقد جعل الشاعر املاء َجيُ ُّذ ِّ
اب ،وه و يع ين ال دروع والس يوف والس الح ،وه ذه م ن دالالت
الرق َ
َ
ال دم ،ع َّزَز ه ذه ال دالالت بقول ه:م ُم َهنَّ د -ج َّذا ال يت ت دخل يف حتدي د العالق ة ال يت تُْب َىن عليه ا الص ورة،
وغياب لفظ الدم مع اإلبق اء عل ى دالالت ه يثب ه ذه العالق ة الداللي ة بينهم ا ،وأخ ذ مجي ُل بثين ة م ن قول ه

فقال:

وأَبيا ِمن ِ
ماء احل ِ
ديد ُم َهنَّد
ََ َ
َ

عد إِ ِ
الضريبَ ِة َرونَ ُق
لَهُ بَ َ
خالا َ

26

ولذلك قال اخلنساء تبكي أخيها ص ر:
ِِ
ِ
ص ٍر
َولَك ّين أَبي ُ لذك ِر َ
فالش اعرة حتم ل للف ظ امل اء يف البي

ص بِسلس ِل ِ
املاء الغَضيا
أُ َغ ُّ َ َ

ِ 27

اهتمام ا خاص ا ،فق د ورد ظ اهرا ي وحي ابلص فاء مسلس ل

عرف اً ب م ال ا موص وفا ب
امل اءا؛ ولك ن ظل دالالت األمل والقل ق والت وتر مس تةة بداخل ه ،وج اء ُم َّ
مالغضياا لينتزع معىن الرقة والصفاء اليت حتمل معىن احلي اة إىل مع اين األمل واحل زن ال يت ت دل عل ى امل وت،
تضعنا الشاعرة أمام قوتني تتجاذابهنا قوة املوت وقوة احلياة ،وإذا ك ان امل وت ق د ح د يف ال زمن املاض ي،
ص ا ش اهداً عل ى اس تمراره ،ومالا يف
ص ا ظ ل قائم اً مس تمراً ،وظ ل ال زمن املض ارع م أَغُ ُّ
إال أن م الغَ َ
ص َ
مالغَ ِ
ضياا تدل على االستمرار والدوام.
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فهذا االرتباط بني دالالت الدم واملاء قد أورده املتنى يف شعره ،متأثراً بسلفه ،فقال
28
ِ
ِ
اد بِِه
س َم ْن تَ ْسبَ ُح اجليَ ُ
س إِّال احلَديْ َد أ َْم َواهُ
أَفْ َر ُ
َولَْي َ

:

دالالت ال دم ،وه ي ماحلدي ُدا م ع لف ظ مأم واها ال ذي ي دل عل ى الليون ة والنعوم ة ،فلق د
حض رت
ُ

اد حدي داً ،وه ذه م ن دالالت الق وة ،ع َّزَز ه ذه ال دالالت بقول ه:م
جعل الشاعر املاءَ ال ذي تس بح في ه اجلي ُ
مم ْنا ق د بل الغاي ة – هن ا-يف التص وير
اجليادا ،مع غياب لفظ الدم واإلبقاء على دالالته ،كما أن لف ظ َ
األديب؛ ملا يفيده من العموم والشمول.

ولعل فكرة ُوُرْوِد السيف املاء حتمل معها فكرة املعاودة والتك رار ذا ال ورود ،فكلم ا خ امر الس يف

العطش ورد املاء ليشرب من اجلماجم ،لذلك قال املتنى:
َن على اجل ِ
ماج ِم ِمنهُ انراً
َكأ َّ َ َ
ِ
َكأ َّ ِ
ي املَُهجات ماءٌ
َن َجوار َ

َوأَيدي ال َق ِوم أَجنِ َحةُ ال َفر ِ
اش
َّد ِمن عُطاش
يُعا ِو ُدها امل َهن ُ
ُ

ِ 29

وتظهر الن ار م ع ال دم وامل اء ،وه و ظه ور متك رر يف ش عر أيب الطي ب ب ني ه ذه الثُالثِيَّ ِة ال يت تتطل ب
البح ث والدراس ة ،فف ي قول ه م اجلم اجم ا ال يت حتم ل مع ىن ال دم ،خيل ع عل ى دوح ه ص فة الفروس ية
والش جاعة ،فه و مم ن ش دة ض ربه اجلم اجم ص ار ك أن علي ه انراً ا 30،ث يع ود إىل امل اء وك أن احل رب هت دأ
ط دالالت ال دم ماملهج اتا ب ني م دلول امل اء
فتتوس ُ
اس بَ ْ ِرقَّ ةَ امل اء أو تش تعل فتحت اج إىل امل اءَّ ،
فَنَ َ
ُ
ولفظ ه ،س اعد ه ذا التوس ط وه ذا التج اور وه ذا االلتص اق ب ني املش به واملش به ب ه مج واري املهج ات م اءا
عل ى حض ور لف ظ ال دم م ن خ الل الكناي ة ،عل ى ح ني حيض ر لف ظ امل اء ص راحةً ُمعض ّداً بكلم ة ج واري
السابقة له،

31

وكلمة العطش التالية له ،اللتصاق هاتني الكلمتني ابملاء أكثر من التصاقهما ابلدم.

الالت امل ِاء َم َع لَ ْف ِظ ال دَِّم ،وت نعكس الص ورة ،فينتف ي لف ظ امل اء ،وتبق ى دالالت ه
النَّ ْوعُ الثَّ ِاين :د
َ ُ َ
الس قيا...،إخل ،م ع لف ظ ال دم احلاض ر جس داً ومع ىن،
ي ،والعط ش ،و ُّ
املاثل ة يف :املط ر ،والس حاب ،وال ِّر ِّ
ليعرب عن اهندام احلياة ،وغياب العقل يف وق حضوره.

ه ذه ال دالالت الس ابقة رغ م م ا حتمل ه م ن مع اين قدن ة ،تتمث ل يف :الرق ة ،والص فاء ،والليون ة ،إال
أهن ا ال تس تطيع أن تص ور وح دها رواف د املع ىن اجلدي د ال ذي يش كله التي ار الع ام للص ورة يف القص يدة ،إال
عن طريق جماورهتا للفظ الدم الذي يث فيها هذه املعاين اجلديدة.
ظ ال دم دوهن ا -
كما أن هذه الكلمات تقدم لنا معاين ليس من الس هل أن نتص ور – ول و ذُكِ َر لف ُ
أي َج ٍّو تس توحيه ه ذه الكلم ات ،وم ن ث فالب د م ن حض ورمها
أي َج ٍّو يري د أن يض عنا في ه الش اعر أو َّ
َّ
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قول الشنفرى:
معاً ،ومن ذلك فأما ُ
حسام َكلَو ِن املِْل ِح ص ٍ ِ
اف َحد ُ
يدهُ
َ
ٌَُ ْ
تَراها َك ِ
ِ
ص َو ِادراً
َ
أذانب احلَس ِيل َ
َ

جرا ٍز َكأقطَ ِاع الغَ ِدي ِر املنَ َّع ِ
َُ
ُ
ِ ِ َّ ِ 32
َوقَد َهنِلَ ْ ِم َن ال ّد َماء َو َعل

فلق د غ اب لف ظ امل اء وحض رت دالالت ه مالغ دير -هن ل -عل ا ،م ع لف ظ ال دم ،ليحم ل الس ياق
معاين املوت وتغيب معاين احلياة.
فه ذا الن وع م ن ه ذه الص ورة ال يري د ب ه الش اعر الع ريب –يف معظ م قص ائده– غ التعب ع ن كث رة
السيالن والصب واالهنمار ،ويتضح ذلك يف قول املتنى:
فَدانَ ْ َمرافِ ُق ُه َّن ال ََربى

على ثَِق ٍة ِاب َلدِم ِ
الغاسل
َ

ِ 33

فف ي قول ه مابل دم الغاس لا ،خ روج ع ن املع ىن األص لي لكلم ة مالغُ ْس ِلا إىل مع ىن جدي د اس توحته
ِ
وه ُكم َوأَي ِديَ ُك ْم
م ن الس ياق؛ ألن الغس ل م ن خ واا ودالالت امل اء ،ق ال هللا  ﴿ :فَاْ ْغس لُوا ُو ُج َ
ٍ
دالالت جدي د ًة تع رب
السياق املتمثل يف اإلض افة
﴾34،فاملاء يعرب عن الرقة وكذلك دالالته؛ ولكن أكسبه
ُ
عن الشدة واملوت.
مالسقيا -و ِّ
يا حامالً بعض اً م ن ه ذه
فصورة الغسل هنا تث معىن اخلوف والفزع ،وكذلك لفظ ُّ
الر ّ

املعاين ،يف قول أيب الطيب أيضاً:

س قى ال َدم ُك َّل نَص ٍل َغ ِ ٍ
انب
ُ
َ

َوَرّوى ُك َّل ُرم ٍح َغ

ِ راش

ِ 35

وروىا حتم ل م ن دالالت اجمل اورة ا مع ىن ال دم ،م ع
إن دالالت امل اء احلاض رة يف قول ه مس قى – َّ
ت ب ذكر مالنص ل ،وال رمحا؛ ومه ا أداة
مالحظ ة أن ه ذه ال دالالت ال يت اكتس ب مع ىن الش دة ال يت عُ ِّ
ض َد ْ
يا داللتهم ا القدن ة وأص بح –ك ل منهم ا-ح امالً ه ذه
الس قيا -وال ِّر َّ
مت صص ة لس فك ال دماء-أَفْ َق َدت م ُّ
املعاين اجلديدة؛ ليكوان سبباً يف املوت والفناء بدالً من العيش واحلياة ،وقريب منه قول املتنى أيضا:
ِ ٍ
َك م م ن َدم َرِويَ

ِ ِ
من هُ أَس نَّتُهُ

هج ٍة َولَغَ
َوُم َ

ِ
فيه ا بَ وات ُرهُ

36

ف ِّ
ي :إمت ام الش رب ،وك ذلك لف ظ نولغ ن ص ار ا اً للش راب مطلق اً؛ 37ولكنهم ا يفق دان ه ذه
الر ُّ
الداللة بسبب جماورهتما لفظ الدم ،وحيمالن داللة الش دة والقس وة ،لي دال عل ى أن العالق ة ب ني امل اء وال دم
عالق ة داللي ة ،ممعهم ا ص داقة تتمث ل يف ق وام الس يولةِ ،
وع َم ادةِ احلي اة ،فك ل منهم ا يتم اهى يف اآلخ ر
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جس داً ومع ىن ،ويبق ى يف داللته ا األص لية أو الزم معناه ا م ا ي دل عل ى حم ذوف يع رب ع ن أص ل وض عها
اللغوي.

ِ
ور داللتِ ِهم ا ،ق د يغي ب اللفظ ان مع اً ع ن الس ياق وحيض ر م ا
الص ورة الثالث ة :غي ُ
اب لفظهم ا وحض ُ
يدل عليهما ،فتأيت دالالت املاء اليت تث معاين الرقة والص فاء فتكتس ب مع اين الش دة والق وة م ن دالالت
الدم احلاضرة يف السياق أو اجملاورة ا ،وال ض يف تقدمي أحدمها على اآلخر.
فالعالقة بني ال ِوْرِد وامل اء وال دم واحلُم رة عالق ة ت الزم وتب ادل ،حي ث حيض ر لف ظ ال ورد ويغي ب امل اء،
وحتض ر ماحلم رةا ويغي ب لف ظ ال دم ،ل يحمال مع اً مع ىن الق وة ،فتس قط م ن امل اء مع اين اإلجي اب والص فاء

وتتعَّزُز معاين السلب والقوة وما حتمله من دماء.
و ُّ
السقياَ ،
فقال:

هذا التاريخ الدموي لل ِورِد وامل ِاء و ِ
السيف ،هو ريخ العرب ،الذي أشاد به عمرو بن كلثوم مفت راً
ْ َ
38
أَاب ِهن ٍد فَ ال تَ َع َج ل َعلَين ا

وأ ِ
َنظ
َ

ران َُ

اً

َونُص

ِد ُرُه َّن ُمح

ِأبَ ّان ن

وِرُد ال

ر ِ
اايت بيض

ِّرب َك اليَقين
راً قَ

ا
ا

د َروين

يا امللتص ق ابمل اء دائم ا ،خي رج م ن بواب ة احلي اة
وه ذا التم اهي ب ني دالالت امل اء وال دم جع ل لف ظ مال ِّر ّ
إىل بوابة املوت مونصدرهن ُمح راا لغلب ة الس ياق ال ذي قص ده الش اعر ،وم ا حيمل ه م ن مع اين امل وت والفن اء
دون معىن للحياة ،ومن ذلك قول عنةة أيضاً:
وت أَعظَ َم َموِرٍد
دت املَ َ
َولَ َكم َوَر ُ

ِ 39

صدر
رت َعنهُ فَكا َن أَعظَ َم َم َ
ص َد ُ
َو َ

موَرَد املوتا يتبعه انزايح يلحق بلفظ املاء ،لتظهر لن ا ألف ا ال دماء ومحرهت ا ،وإذ م ا
فورود السيف َ
40
اهى ك ُّل منهم ا يف
حلق هذا االنزايح فإن العالقة بني دالالت امل اء وال دماء ،تص بح عالق ة تبادلي ة ،فيَ تَ َم َ

اآلخر.

ولض ور األس نة واملط ر تت واىل األبي ات كاش فة ع ن غي اب ال دم وامل اء ،وجمي ه ا مص حوبة ب ذكر
أدلتهما ،يقول أبو الطيب املتنى:
ِ
ديد َعلَي ِه ُم
ب ُن ِطر َن احلَ َ
َسحائ ُ
ِ
نب بِ َعرقٍَة
السبااي يَنتَح َ
َوأَمسى َ
عادت فَظَنّوها ِ َوز َار قُ َّفالً
َو َ
ديسمرب 2019م

ِ
ٍ ِ
سيل
فَ ُك ُّل َمكان اب ُ
لسيوف َغ ُ
َن جيوب الثاكِ ِ
يول
الت ذُ ُ
َكأ َّ ُ َ
فول
خول قُ ُ
الد َ
يس َ ا إِّال ُ
َولَ َ
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فَ َ
اض َجني َع اجلَم ِع َخوض اً َكأَنَّ هُ
تُس ايِرها الن ا ُن يف ُك ِل مس لَ ٍ
ك
َّ
ُ

بِ ُك ِّل َجني ٍع َمل ََتُض هُ َكفي ُل
41
ِ
ِِ
ول
اير طُل ُ
وم َ
ب ه ال َق ُ
ص رعى َوال د ُ

ف نلحظ غي اب لف ظ ال دم وحض ور داللت ه م ن خ الل ماحلدي د ،والس يوف ،والنجي عا ،كم ا نلح ظ
غي اب لف ظ امل اء وحض ور داللت ه م ن خ الل مالس حاب ،واملط ر ،والغس لا وم ن خ الل لف ظ ماخل و ا
ال ذي تك رر يف بي ٍ واح ٍد ث ال َ م رات ح امالً مع ه دالل ة الكث رة م ن جان ب املع ىن ،ودالل ة القل ق والت وتر

م ن جان ب التك رار اللفظ ي وال ةدد ب ني اإلجي اب والنَّف ي يف مخاض  ،خوض اً ،مل َتض ها ،س اعد عل ى
غياام ا خاص ة أن الس حائب كان خ يالً ،ومطره ا ك ان حدي داً ،وكلم ة الغس ل س بق ابلس يوف،
الدم ليع رب ع ن الكث رة والش دة والقس وة احلاض رة دوم اً
ومفعول خاض كان جنيعاً؛ ليحضر اذه الدالالت ُ
يف قصائد احلروب والقتال عند أيب الطيب.

هذا التماهي بني املاء والدم أو هذه العالقة التبادلية بينهما بصحبة السيف وامل وت واملط ر والس حاب
نلحظها يف قول املتنى:

42

وم إِذا أَمطَ َرت َم و ً ُس يوفُ ُه ُم
قَ ٌ

ِ 43

َح ِس بتَها ُس ُحباً ج َادت َعل ى بَلَ د

فالطرف ان امل اء وال دم غائب ان لفظ اً حاض ران مع ىن ،حض ر امل اء إىل ال نص م ن خ الل دالالت

الس حاب واملط ر املتض من لدالل ة اخل مج ادت عل ى بل دا 44،ف ارتبط ابمل اء دالل ةُ احلي اة ،إال أن ه ذه
الداللة سرعان ما تغيب حلضور املوت الذي هو مفعول املطر ،وحضور السيوف الذي ه و فاعل ه؛ لتظه ر
داللة الدم الذي هو نتيجة لتأث السيف وعالمة املوت.

وغ ذل ك م ن الص ور ال يت نلح ظ فيه ا أن ذه األدوات حض وراً يف ه ذه العالق ة الداللي ة ب ني

امل اء وال دم يف الش عر الع ريب ،فحض ور أح دمها يس تدعي حض ور اآلخ ر وإن غ اب يف ابطن ه دالالت
أس قطها الس ياق داخ ل ال نص ،ليثبت ا ِس َجاال بينهم ا يف الش عر الع ريب ،ا يؤك د العالق ة التبادلي ة ب ني امل اء

والدم أو متاهي املاء يف الدم أو الدم يف املاء أو غيااما ومثول داللتهما.

الل تَبَعِيِّ ٍة مقيِّ َدةٌ،
وال ب د أن ن درك أن اللغ ة العربي ة متج ددة خال دة ،ل يس ا ا س دود مانَِع ةٌ أو أغ ُ
فالقوة الطاردة يف أعماق هذه اللغة -املمثلة يف القرآن الكرمي الذي ال يبلى مع كثرة الرد-متَُ ِز ُق ك َّل أغ ِ
الل
ّ
القيود ،وتسطو على أي تقلي د ،وتتج دد لتواك ب ك ل العص ور احلض ارية واألزم ان املعاص رة ،فه ي لغ ة ثري ة
بكل املقاييس.
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اخلامتة
توصل الدراسة إىل ما أييت:
ور واض ح يف الش عر الع ريب الق دمي ،مص طحباً ه ذا احلض ور دالالت
 .1ذه الثنائي ة التبادلي ة حض ٌ
متع ددة ومتقابل ة ،فحض ور امل اء -يف ه ذه الدراس ة -ج اء لتلف اً يف ارتباط ه ب دالالت الق وة م ن الس يف
واألسنة واخليل واجلي اد والن ار والث أر ،وج اء ه ذا االخ تالف والتف اوت تبع اً للف ظ ال دم أو حض ور دالالت ه،
فعن د غياب ه ع ن ال نص يظ ل امل اء حمتفظ اً بذات ه وال يفق د ش ي اً م ن ات ه إال إذا أخ ذ م ن الس ياق ال ذي
تظهر فيه أدوات القتال شي اً ِّ
يعزز في ه دالالت الق وة وتط رح عن ه دالالت الليون ة والس هولة ألهن ا ال م اري
السياق وال تتماشى مع معانيه.

ب أو م ع
 .2وعن د حض ور ال دم إىل ال نص ب دالً م ن لف ظ امل اء ،ليحم ل مع ىن كث رة االهنم ار والص ّ

أدوات القت ال ،يق يم م ع لف ظ امل اء عالق ة تبادلي ة أو عالق ة داللي ة ،فيغي ب أح دمها يف اآلخ ر ،ويظ ل ال دم
م ع أدوات القت ال ش اهداً عل ى ه ذا احلض ور ،وع امالً م ؤثراً في ه ،بع د أن أص بح للس يف أو احلدي د مط ٌر
حاب وورود وغس ل وعط ش ،فيص نع ا ذه العالق ات وش ائج قوي ة ب ني س ائلني يتم اهى ك ل منهم ا يف
وس ٌ
اآلخر من خالل عالقة تبادلية أو ركاً عالقة جدلية بني الداللتني.

 .3وهذا يؤك د أن الش عر الع ريب متج دد ق ادر عل ى املواكب ة ،والتَّف ُّرد فق د ال م د ه ذا االرتب اط ب ني

املاء والدم مصقول هذا الصقل يف غ ه من اللغات ،أشادت به هذه الدراسة يف بعا مواطنها.

 .4كم ا أن ه ذه الدراس ة تع د إط اراً عام اً لفه م ه ذه الظ اهرة؛ لك ي ي تم وض عها يف الس ياق األديب

األنسب ،ولف نظر الباحثني إىل مواطنها.
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 28املعري ،أبو العالء ،معجز أمحد ،ج ،2ا.535
 29املرجع السابق ،ج  ،2ا 502؛ والربقوقي ،شرح ديوان املتنيب ،ج ،2ا.318
 30املعري ،أبو العالء ،معجز أمحد ،ج  ،2ا .502
31
كاألع ِ
الم ﴾ الرمحن ،آية .34
ات يف البَ ِ
حر ْ
قال هللا َ ﴿ :ولَهُ اجلََوا ِر امل َ
نش ُ
ُِ
32
عل :شرب بعد الشرب األول جنية ،أو تِباعاً
ب أول الشربَّ .
الشنفرى ،الديوان ،ص َ .36هن َلَ :ش ِر َ
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 33املعري ،أبو العالء ،معجز أمحد ،ج  ،3ا.61
 34سورة املائدة ،من آية .6
 35املعري ،أبو العالء ،معجز أمحد ،ج ،2ا.466
 36املرجع السابق ،ج ،1ا.159
 37املرجع السابق ،ج ،1ا.160
 38األنباري ،أبو بكر حممد بن القاسم ،شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات ،ط ،4حتقيق :عبد السالم هارون ،مالقاهرة :دار
املعارف1980 ،ما ،ا.420
 39العبسي ،عنةة بن شداد ،الديوان ،ط ، 1شرح اخلطيب التربيزي ،حتقيق :جميد طراد ،مب وت :دار الكتاب العريب1992 ،ما،
ا.61
 40وال يغيب السجع الناقص بني مماء – دماءا فهذه خصية أخرى ممع بني املاء والدم ومتيزمها عن غ مها.
 41املعري ،أبو العالء ،معجز أمحد ،ج  ،3ا؛ والربقوقي ،شرح ديوان املتنيب ،ج ،3ا.224
 42وال يغيب ما يف الصورة من استعارة مكنية ،حيث شبه السيوف ابلسماء ،وحذف املشبه به ،على سبيل االستعارة املكنية .ويف قوله:
ممو ًا جمار مرسل عالقته املسببية أيضاً.
 43املعري ،أبو العالء ،معجز أمحد ،ج ،1ا238؛ والربقوقي ،شرح ديوان املتنيب ،ج ،2ا.73
 44ليس دوماً داللة لفظ ن املطر ن على اخل  ،بل يدل على اخل والشر أيضاً ،فمن داللته على الشر قول هللا تعاىلَ ﴿ :وأ َْمطََران َعلي ِهم
مطَراً فَساء مطر املن َذ ِرين ﴾ ،النمل آية  .58ومن داللته على اخل قول هللا تعاىل﴿ :فَلَ َّما رأَوه عا ِرضاً مستقبِل أ ِ
َوديَتِ ِهم قَالُوا َهذا
َ ُْ َ
َ
َََ ُ ُ َ
ُ َ َ
َعا ِر ٌ ُ ِطُرَان ﴾  ،األحقاف ،آية  .24ومن حيث داللته على الشر يف أقوال الشعراء قول املتنى متأثراً آبية األحقاف السابقة من
حيث املعىن:ممعجز أمحد ،ج ،1ا253ا.
ِغر طَلَع َ َعلَ ِيه ِط َلعةَ عا ِر ٍ َمطََر املنااي وابِالً َوَرذاذا
َ
ومن حيث داللته على اخل والشر معاً قوله أيضاً :ممعجز أمحد ،ج ،4ا382ا.
وت واحلياةِ معاً وأَن ال اب ِر ٌق وال ر ِ
ِ
ِ
اعد
َ َ
َوُ طَر املَ َ َ َ
َ
وم
ر ا ذا السبب موهو داللة لفظ املطر على اخل والشرا ،اعتمد املتنى عليه ،ومل يعتمد على لفظ ن الغيث ن ،فلم يقل نقَ ٌ
ِ
ِ
نشُر َرمحتَهُ ﴾،
إِذا غاث َمو ً ُسيوفُ ُه ُمن؛ ألن لفظ الغيث ال أييت إال لل  ،قال هللا تعاىلَ ﴿ :وُه َو الَّذي يُ ِّنزُل الغَ َ
يث ِمن بَعد َما قَنَطُوا َويَ ُ
ع هللاَ يَغِيثُنَان ،صحيح مسلم ،ج ،2ا.613
الشورى آية  .28ويف احلديث نفَ ْاد ُ
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