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ََ
وسائل االتساق النصي يف القصيدة العربية القدمية :قصيدة "جفا ِوده"
ُ ْ
َّ
لبشار بن برد منوذجا
Textual cohesive devices in old Arabic poem: Basyār bin Burd’s
)(Jafā widdudhu
Unsur kohesif teks dalam puisi Arab lama: Basyār bin Burd (Jafā
)widdudhu

*

وليد بن عبد هللا بن مسفر الدوسري
ملخص البحث:

(جفا ِوُّده) للشاعر
درس هذا البحث وسائل االتساق النصي يف القصيدة العربية القدمية متمثلة يف قصيدة َ

العباسي بشَّار بن بُْرد ،وذلك ابالستفادة من معطيات علم النص ،وهدف البحث كشف مدى حتقق
الوحدة العضوية يف القصيدة بوصفها من مناذج الشعر العريب القدمي ،وسار البحث وفق املنهج النصي،
وركز على ثالث وسائل ابرزة يف القصيدة ،هي :اإلحالة ،والتكرار ،والتضام .وابتدأ البحث ابإلحالة؛ ألهنا
أكثر الوسائل ظهوراً يف القصيدة ،وتعد من وسائل االتساق النحوي ،وبرزت من أنواعها يف القصيدة:

اإلحالة الشخصية ،مث اإلحالة املقارنة ،مث اإلحالة اإلشارية ،وانتقل البحث إىل التكرار الذي يعد من
وسائل االتساق املعجمي ،وظهرت أنواعه األربعة يف القصيدة ،وهي :التكرار الكلي ،والتكرار اجلزئي،

والتكرار ابملرادف ،وشبه التكرار ،ودرس البحث التضام الذي من وسائل االتساق املعجمي أيضاً ،وظهرت

عالقاته األربعة يف القصيدة ،وهي :عالقة التضاد ،وعالقة الكل ابجلزء ،وعالقة اجلزء ابجلزء ،وعالقة عناصر

من نفس القسم العام .واتضح يف هناية البحث أن وسائل االتساق النصي حاضرة يف القصيدة ،وأن تلك
الوسائل تتداخل يف كثري من املواضع ،وهذا يؤكد حضور الوحدة العضوية يف القصيدة.
الكلمات املفتاحية :االتساق ،علم النص ،وحدة القصيدة ،بشَّار بن بُْرد.
* أستاذ مشارك بكلية الرتبية ابخلرج ،جامعة األمري سطام بن عبد العزيز ،اململكة العربية السعودية .الربيد اإللكرتوين:
w.aldosary@psau.edu.sa

أرسل البحث بتاريخ٢٠٢1/6/1 :م ،وقبل بتاريخ٢٠٢٢/3/٢٧ :م.

جملة الدراسات اللغوية واألدبية
Abstract
This paper studies the textual cohesive devices in the old Arabic poem entitled ‘jafā
widduhū’ by the Abbasid poet Basyār bin Burd. This would be done from the
perspective of text linguistics. It aims to uncover the extent of organic unity in the text
as an example of the old Arabic poetry. The study uses textual method and focuses on
three salient aspects of the poem namely: reference, repetition, and conjunction. The
study begins with reference as it is the most stand out feature in the text and a
grammatical cohesive feature. Three of its categories were explained in the poem:
personal, comparative, and implicative references. Subsequently, repetition will be
discussed as a lexical reference and four of its categories will be elaborated namely:
total, partial, synonymous, and semi synonymous repetitions. Conjunction is also a part
of lexical cohesive device and four of its relations are evident in the poem: conjunctive
relation, the relation between the whole and part, the relation between the parts, and the
relation between the elements of a general category. It is evident in the end that the
textual cohesive devices are deployed in the poem and they are overlapping in many
instances thus proving the organic unity of the poem.
Keywords: Basyār bin Burd, Cohesion, Text linguistics, Poetic unity.

Abstrak
Kajian ini bertujuan melihat unsur kohesif teks dalam sebuah puisi Arab lama bertajuk
'jafā widduhū' oleh penyair Basyār bin Burd dari zaman Abbasiyah dari perspektif
linguistik teks. Ia akan melihat sejauh mana kesatuan organik dalam teks di dalam puisi
Arab lama. Kajian ini menggunakan kaedah tekstual dan memfokuskan kepada tiga
unsur penting kohesi di dalam puisi iaitu: rujukan, pengulangan, dan kata penghubung.
Kajian dimulakan dengan unsur rujukan kerana ia merupakan ciri yang paling menonjol
dalam teks dan juga merupakan saru unsur kohesi tatabahasa. Tiga kategorinya telah
dijelaskan dalam analisa puisi tersebut: rujukan peribadi, perbandingan, dan implikatif.
Seterusnya, pengulangan akan dibincangkan sebagai satu unsur rujukan leksikal dan
empat daripada kategorinya akan dihuraikan iaitu: pengulangan total, separa, sinonim
dan separa sinonim. Kata penghubung juga merupakan sebahagian daripada unsur
kohesif leksikal dan empat hubungannya akan dijelaskan dalam puisi tersebut:
hubungan kata penghubung, hubungan antara keseluruhan dan bahagian, hubungan
antara bahagian-bahagian, dan hubungan antara unsur-unsur dalam sesuatu kategori
umum. Kesimpulannya ialah bahawa unsur kohesif teks digunakan saling bertindan
dalam banyak keadaan sekali gus membuktikan wujudnya kesatuan organik dalam puisi
tersebut.
Kata kunci: Basyār bin, Burd, Kohesi, Lingusitik teks, Perpaduan puisi.
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(ج َفا ِودُّه) لبشَّار بن بُْرد منوذجاً
وسائل االتساق النصي يف القصيدة العربية القدمية :قصيدة َ

مقدمة

جاء اختيار البحث هذا إلعادة النظر يف قضية الوحدة العضوية يف القصيدة العربية القدمية عن طريق
معطيات علم اللغة النصي ،وجاء اختيار تلك القصيدة؛ ألن صاحبها شاعر مولَّد ،مجع يف شعره بني

أساليب القدامى واحملدثني ،وأهنا تعد منوذجاً للقصيدة اليت تتعدد موضوعاهتا ،ويضاف إىل ذلك أهنا وصلتنا
كاملة مرتبة مع طوهلا ،وهذا جيعلها مناسبة للنظر يف مدى حتقق االتساق فيها ،ويقوم هذا البحث على
املنهج النصي ،ويستفيد من أساليب الوصف واإلحصاء والتحليل يف دراسة االتساق يف مدونة البحث،
وليست هناك دراسة سابقة عن هذا املوضوع يف شعر بشَّار بن بُْرد ،وإن كانت هناك بعض الدراسات
احملدث.
اليت اختارت بعض القصائد العربية القدمية لشعراء آخرين ،ينتمون إىل أحد االجتاهني :القدمي أو َ
ويضاف إىل ذلك أن بعض الدراسات اختارت قصائد ،وقع اختالف كبري يف ترتيبها أو يف عدد أبياهتا
بني مصادر الشعر العريب القدمي ،ويربز ذلك يف بعض القصائد اجلاهلية ،ويتكون البحث من مقدمة ،تبعها
متهيد ،أعطى نبذة عن مفهوم االتساق النصي يف اللغة واالصطالح ،وقدَّم تعريفاً موجزاً ابلشاعر وقصيدته،
مث درس البحث أكثر وسائل االتساق بروزاً يف القصيدة ،وهي :اإلحالة ،والتكرار ،والتضام .مث جاءت
اخلامتة متضمنة أبرز النتائج.
أوالً :تعريف االتساق النصي لغة واصطالحا

كل َش ْي ٍء
الو ْس ِق احلِ ْم ُل ،و ُّ
لغة :االتساق يف اللغة من اجلذر (و س ق) ،ومما جاء يف معناه( :واألصل يف َ
َّ
يق
َّس َق ،و ُّ
كل َما انْ َ
َّس َق .والطَّر ُ
ض َّم فقد ات َ
َو َس ْقتَهُ فقد ََحَلْتَهُ) ،وجاء يف معناه أيضاً( :وقد َو َس َق اللْي ُل َوات َ
ۡ
ِ
ِ
ِ
ٱلش َف ِق 16
استَ َوى .ويف التَّ نْ ِز ِيل﴿ :فَ َالٓ أُق ِس ُم بِ َّ
َي يَنْ َ
َّس َق الْ َق َم ُرْ :
ََيْتَس ُق َويَتَّس ُق أ ْ
ضۡ ُّمَ ،ح َكاه الكسائي .وات َ
َّ ۡ
1
ِِ
اق ال َق َم ِر:
ض َّمَ .واتِ َس ُ
َي َوَما َمجَ َع َو َ
َّس َق  .﴾1٨قال ال َفَّراءَ :وَما َو َس َق أ ْ
َوٱلي ِل َوَما َو َس َق َ 1٧وٱل َق َمر إذَا ٱت َ
٢
امتِ َال ُؤه واجتِماعه واستِو ُاؤه .وجاء :وات ِ
اق :االنْتِظام".
ت" .وجاء" :االتِ َس ُ
اجتَ َم َع ْ
استَ ْو َس َقتْ :
َّس َقت ا ِإلبِ ُل و ْ
ْ ُ َ ْ َ ُُ َ ْ َ ُ
َ
ِ
ويتضح مما سبق تعدد معاين االتساق اللغوية؛ ولكنها تدور حول :احل ْمل ،والضَّم ،واالستواء،
ٍ
مكتمل مست ٍو أو عدة
واجلَ ْمع ،واالمتالء ،واالجتماع ،واالنتظام .وهذه املعاين حتيل على شيء واحد
أشياء جمتمعة منتظمة ،تبدو كالشيء الواحد.
َّص :رفْ عك الشيء .نَ َّ ِ
يث
والن ُّ
ص احلد َ
َّص يف اللغة من اجلذر (ن ص ص) ،ومما ورد يف معناه( :الن ُّ َ ُ
َ
ضهُ َعلَى
يَنُ ُّ
ص) ،وورد يف معناه أيضاًَ ( :ونَ َّ
صهُ نَصاًَ :رفَ َعهَُ .وُك ُّل ما أُظْ ِهَر ،فَ َق ْد نُ َّ
املتاع نَصاًَ :ج َع َل بَ ْع َ
ص َ
يك َح ََّّت تَ ْستَ ْخر َِج ِمن النَّاقَ ِة أقْ َ ِ
َصل الن ِ
بَ ْع ٍ
َّص
ض) ،وورد أيضاً( :الن ُّ
َّح ِر ُ
َّص :الت ْ
صى َس ْريَها) ،وورد أيضاًَ ( :وأ ْ ُ
ِ
ِ
استَوى
الس ِْري َس ِريْع" .وورد أيضاً" :وانْتَ َّ
ض ْرب ِمن َّ
صى الشَّيء َو َغايَتُهُُ ،مثَّ ُس َي بِه َ
ب إذا ْ
ص الشَّيءُ وانْتَ َ
أَقْ َ
صَ
3
استَ َق َام).
وْ
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اصطالحاً :ويظهر مما سبق كثرة معاين الن ِ
الرفع ،والظهور ،وجعل
َّص يف اللغة ،ومن أبرزهاَّ :
األشياء بعضها فوق بعض ،والتحريك ،والغاية ،والسري السريع ،واالستواء ،واالستقامة .وهذه املعاين توحي
حبركة ظاهرة مستمرة منظمة.
وتظهر آاثر التعريف اللغوي يف التعريف االصطالحي لالتساق النصي ( ،)Cohesionوخباصة ما
ٍ
يتعلق ابالجتماع واالنتظام ،فاالتساق هو ذلك التماسك الشديد بني األجزاء املشكِلة لِنَ ٍ
خطاب
ص أو

ما ،ويهتم فيه ابلوسائل اللغوية (الشكلية) اليت تصل بني العناصر املكونة جلزء من خطاب أو خطاب
4
ُبرَّمته.
وهنا وقفتان مع وسائل االتساق ملعرفة طبيعتها ووظيفتها؛ فأما من جهة طبيعتها فهي أدوات
شكلية يف السياق ،وهذا يعين أن االتساق حيدث يف الصياغة الظاهرية ،وال تدخل املعطيات غري اللسانية

يف تلك الوسائل؛ 5وأما من جهة وظيفتها فهي حتقيق خاصية االستمرارية يف ظاهر النص مبا يتضمنه من
6
أحداث لغوية ،وتلك األحداث حتتاج إىل وسائل االتساق؛ ليحتفظ النص بكيانه واستمراريته.
واالتساق النصي أحد املعايري السبعة اليت اقرتحها دي بوجراند جلعل النصية أساساً ممكناً إلجياد
النصوص واستعماهلا ،وهي فضالً عن االتساق :االلتحام ،والقصد ،والقبول ،ورعاية املوقف ،والتَّناص،
٧
واإلعالمية.
وبقيت اإلشارة إىل أن املرتمجني والدارسني العرب يف جمال علم اللغة النصي مل جيمعوا على اختيار
مصطلح (االتساق) ،وهذا كحال كثري من املصطلحات اللغوية اليت جاءتنا من الغرب ،فتعددت تسمياته،
السبك ،والربط ،والتَّضام.
ومنها على سبيل املثالَّ :

٨

اثنياً :التعريف ابلشاعر وقصيدته
(ج َفا ِوُّده) هو الشاعر بشَّار بن بُْرد ،وكنيته أبو معاذ ،ينتمي ابلوالء إىل بين عُقيل من
صاحب قصيدة َ
قَيس َعْيالن ،ومل تشر املصادر القدمية إىل اتريخ مولده ،ولكنها تشري إىل أنه ولد كفيف البصر ،وهو من
الشعراء املخضرمني؛ ألنه أدرك الدولتني األموية والعباسية ،وقد عاش ابلبصرة ،مث قدم بغداد ،واتُّ ِهم
ابلزندقة ،ومات مقتوال سنة مئة وسبع وستني ،وقيل مئة ومثان وستني ،وقد نيَّف على تسعني سنة ،وهذا
يدل على أن مولده كان يف القرن اهلجري ال أول ،ويعد من الناحية الفنية من أشعر املولَّ ِدين ،ومييل إىل
9
الطَّْبع وعدم التكلف يف الشعر.
(ج َفا ِوُّده) يف مخسة ومثانني بيتاً من حبر الطويل على روي (الباء) ،وتعد من أشهر
وتقع قصيدة َ

قصائد بشار ،وقد قال عنها حيىي بن علي( :وهذا الكالم الذي ليس فوقه كالم من الشعر ،وال َح ْشو
1٠
فيه).
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(ج َفا ِودُّه) لبشَّار بن بُْرد منوذجاً
وسائل االتساق النصي يف القصيدة العربية القدمية :قصيدة َ

وتتكون القصيدة من ثالثة مقاطع رئيسة ،يدور كل مقطع منها حول موضوع رئيس؛ فأما املقطع
ال أول فكان عن أمهية اختيار األصحاب ال أوفياء ،وذلك يف األبيات العشرة ال أوىل من القصيدة؛ وأما
املقطع الثاين فكان عن الرحلة ،وفيه وصف الشاعر الصحراء وحيواانهتا وعملية الصيد ،وذلك من البيت
احلادي عشر إىل البيت التاسع والثالثني؛ وأما املقطع الثالث فمدح فيه الشاعر اخلليفة مروان بن حممد
آخر خلفاء بين أمية ،وأشاد ابنتصاراته على الذين خرجوا عليه ،واستغرق األبيات املتبقية من القصيدة.
ويظهر خيط دقيق ،يربط بني تلك املقاطع ،فكل مقطع ميهد لالنتقال إىل ما بعده ،فاحلديث عن اختيار
األصحاب ال أوفياء ميهد للحديث عن الرحلة إىل اخلليفة ،ووصف عملية الصيد ميهد للحديث عن
معارك اخلليفة.
اثلثاً :وسائل االتساق النصي يف القصيدة العربية القدمية

اختلف النقاد يف حتديد وسائل االتساق النصي ،ولكنهم اتفقوا على أهنا وسائل لسانية شكلية ،وعلى

سبيل املثال ذكر حممد خطايب يف كتابه :لسانيات النص أن هاليداي ورقية حسن يعدَّان من تلك الوسائل:
اإلحالة ،واالستبدال ،واحلذف ،والوصل ،واالتساق املعجمي الذي يتمثل يف نوعني ،مها :التكرار،
والتضام 11.وانقش دي بوجراند الوسائل السابقة ،ورأى أن أهم الوسائل اليت تسهم يف كفاءة الصياغة
هي :إعادة اللفظ ،والتعريف ،واحتاد املرجع ،واإلضمار بعد الذكر ،واإلضمار قبل الذكر ،واإلضمار ملرجع
1٢
متصيد ،واحلذف ،والربط.
(ج َفا ِوُّده) ،وهي:
ويدرس البحث أبرز الوسائل اليت ظهرت يف قصيدة َ
 .1اإلحالة ( :)Referenceتعد اإلحالة من وسائل االتساق كثرية الشيوع والتد أول يف الربط بني اجلمل
والعبارات اليت تتألف منها النصوص عامة 13،وقد أخذ تعريف اإلحالة عند علماء اللغة يتجه من العموم

إىل اخلصوص ،وعلى سبيل املثال ذكر بر أون وبول يف كتاهبما :حتليل اخلطاب أن الينز يعرف اإلحالة

أبهنا( :العالقة القائمة بني األساء واملسميات) 14.وهذا التعريف الداليل العام جيعل اللغة كلها قائمة على
اإلحالة ،ولكنه ذكر الحقاً أن املتكلم هو الذي حييل (ابستعماله لتعبري مناسب) ،أي أنه حيمل التعبري
وظيفة إحالية عند قيامه بعملية إحالة 15.والتعريف األخري خيتلف عن السابق يف كونه يشري إىل وجود
تعبريات لغوية معينة يف السياق تقوم ابإلحالة.
ولعل من أدق تعريفات اإلحالة أهنا( :عالقة معنوية بني ألفاظ معينة وما تشري إليه من أشياء أو
ٍ
معان أو مواقف ،تدل عليها عبارات أخرى يف السياق أو يدل عليها املقام ،وتلك األلفاظ احمليلة تعطي

معناها عن طريق قصد املتكلم) 16.وميكن أن نستشف من التعريف السابق عناصر اإلحالة ،وهي :املتكلم
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أو الكاتب ،واللفظ احمليل ،واحملال عليه ،والعالقة بني اللفظ احمليل واحملال عليه ،واملفرتض أن العالقة بينها
عالقة تطابق 1٧،فهذا يساعد على معرفة طريف اإلحالة مثَّ الربط بينهما.
واإلحالة النصية تقوم بدور فعال يف اتساق النص 1٨،ويتمثل االتساق هنا يف عدم قدرتنا على
فهم احمليل إال ابلرجوع إىل احملال عليه ،فاإلحالة تربط بني مكوانت امللفوظ وتضمن استمرار وحدته
املوضوعية يف ضوء ترابط مجله وتعلقها بسبب من بعض 19،وهبذا يصبح النص متسلسالً وفق ترتيب

منطقي ،يقود السابق فيه إىل الالحق.
ِ
صراً ،فهناك اإلحالة
واملدى يف اإلحالة هو املسافة بني احمليل واحملال عليه ،وهو يتف أوت طُوالً وق َ
ذات املدى القريب اليت جتري يف اجلملة الواحدة ،وهناك اإلحالة ذات املدى البعيد اليت جتري بني اجلمل
املتصلة أو املتباعدة يف النص ٢٠.ونلحظ أن الفواصل الرتكيبية بني اللفظ احمليل واللفظ احملال عليه تغيب
يف اإلحالة ال أوىل ،وحتضر يف األخرى.
ويقسم علماء اللغة اإلحالة عدة تقسيمات ،ومنها تقسيمها إىل :نصية ،ومقامية؛ فأما ال أوىل
فيكون احملال عليه فيها داخل النص؛ وأما األخرى فيكون احملال عليه فيها خارج النص ٢1،ومن الواضح
أن هذا التقسيم نظر إىل احملال عليه ومكان وجوده.
وقد يكون تقسيم اإلحالة إىل :شخصية ،ومقارنة ،وإشارية ٢٢،ومن الواضح أن هذا التقسيم نظر
إىل اللفظ احمليل ووظيفته يف النص ،وسوف أنخذ هبذا التقسيم مع اإلشارة إىل التقسيم السابق ،فالتقسيمان
يتداخالن ،وال يتعارضان.
أ .اإلحالة الشخصية :تعد هذه اإلحالة أكثر أنواع اإلحالة حضوراً يف القصيدة ،وتكون عن طريق
الضمائر ،واألصل أن حتيل ضمائر التكلم واخلطاب إىل خارج النص ،وحتيل ضمائر الغيبة إىل
٢3
داخل النص.

وضمائر الغيبة من أكثر أنواع الضمائر حضوراً يف القصيدة ،فقد ظهر منها مئة وتسعون ضمرياً،
توزع حضورها يف مقاطع القصيدة ،ومما يفسر كثرة حضورها قيام القصيدة على هاء الوصل اليت كانت
ضمرياً للغائب ٢4،ومنها على سبيل املثال قول الشاعر يف املقطع الثاين:
ِ ٢5
إِىل اجل ِ
أب إِال أ ََّهن ا ال ُ اطبُ ْه
الص دى
غَ َدت عانَة تَ ْش كو ِأبَبص ا ِرها َّ
َ
وصف الشاعر عطش العانة (مجاعة َحر الوحش) يف الصحراء ،وذكر أهنا تطلعت إىل قائدها
اجلأب (َحار الوحش) ،وانتظرت حتركه حنو مصدر املاء ،وأحال الضمري (ها) الذي حضر مرتني يف لفظيت
(أببصارها) و(أهنا) إىل العانة ،وأحال الضمري (اهلاء) الذي حضر مرة واحدة يف لفظة ( اطبه) إىل اجلَأْب،
واإلحالة هنا نصية يف البيت نفسه ،فهي قريبة املدى؛ ولكن الشاعر استمر يف احلديث عن العانة واجلأب
عن طريق اإلحالة يف أربعة عشر بيتاً بعد البيت السابق ،وقد وصف فيها رحلة العانة مع قائدها حبثاً عن
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(ج َفا ِودُّه) لبشَّار بن بُْرد منوذجاً
وسائل االتساق النصي يف القصيدة العربية القدمية :قصيدة َ

املاء ،مث وصف صياداً كامناً عند املاء ،وذكر أنه رمى ذلك اجلأب بسهم ،فتدفقت دماؤه ،وهبذا انتهى
املقطع الثاين من القصيدة ،ويظهر ذلك يف قول الشاعر يف هناية املقطع الثاين:
ِ ٢6
ِ
َص بَ َح ِمْنه ا عَ ِامراهُ َو َش اخبُ ْه
فَ أ ْ
َحجاراً َرَد ْع َن نَضيَّهُ
َووافَ َق أ ْ

ِ
ظهر الضمري (اهلاء) يف البيت السابق ثالث مرات ،وذلك يف األلفاظ (نَ ِ
و(عامراه)
ضيه)
ِ
و(شاخبه)؛ فأما ال أول فيدل على ما بني عاتق املقصود ابلضمري إىل أذنه ،وأما الثاين فيدل على احلجرين
اللذين استند إليهما؛ وأما الثالث فيدل على احلجر الذي جرح وريد عنقه ،وال نعرف املقصود ابلضمري
إال بعد الرجوع إىل البيت اخلامس والعشرين الذي سبق ذكره ،وبه يظهر أن املقصود هو اجلأب ،وأنه
استند بعد إصابته إىل حجرين قرب منبع املاء؛ ألنه مل يعد يستطع الوقوف ،واإلحالة هنا داخل النص،
وبرز فيها أثر االتساق ،فقد ترابطت هنا أبيات كثرية متباعدة ،ومثل هذه اإلحالة بعيدة املدى تقود إىل
استمرار الوحدة املوضوعية ٢٧،وهذا الذي حتقق يف املقطع السابق.

وظهر من ضمائر التكلم يف القصيدة اثنان وأربعون ضمرياً ،وكان حضورها كثيفاً يف املقطع
الثالث ،فقد حضر منها هناك ستة وثالثون ضمرياً ،وأكثرها ضمائر خاصة ابجلمع ،ويعود سبب كثرهتا
إىل افتخاره هناك جبيوش اخلليفة مروان بن حممد ،ومن األمثلة اليت تكشف كثرة تلك الضمائر هناك أن
الضمري (ان) املتكلمني حضر فيها يف مخسة أبيات متتالية يف املقطع الثالث ،وذلك يف قول الشاعر:
َس ي افِ ن ا إِ َّان َردى َم ْن ُحن ا ِربُ ْه
َم ن ا بَ ن ِاهت ا
ت بِ ِه أ ُُّم ال
َح لَّ ْ
ِأب ْ
أَ
ِ
اف َم را ِزبُ ْه
َوم ا ز َال ِم نَّ ا ممُْ ِس ك ِمبَ دي نَ ٍة
ب أو ثَ غ ٍر ُ ُ
يُ راق ُ
ِ
مش ي ن ا إِلَ ي ِه ِابلس ي ِ
وف نُ ع اتِ بُ ْه
ََ
إِذا امل ل ُ
ص عَّ َر َخ دَّهُ
ك اجلَ بَّ ُار َ
ُ
وراقَ ب ن ا يف ظ ِ
اه ٍر ال نُ راقِ بُ ْه
ب ال َع ُد ُّو لِ ُس ْخ ِط ن ا
َوُك نَّ ا إِذا َد َّ
َ َ
ِ ٢٨
ركِ بْ ن ا لَ هُ ج ْه راً بِ ُك ِل م ثَ َّق ٍ
ض تَ ْس تَ ْس ِقي ال ِدم اءَ َمض اربُ ْه
ف
َوأَبيَ َ
ُ
َ
َ

جند يف األبيات السابقة الضمري (ان) املتكلمني مسنداً يف األلفاظ الثمانية اآلتية( :أبسيافنا)،
ِ
ِ
و(ركِْبنا) .وكل لفظة من تلك األلفاظ
و(لس ْخطنا)َ ،
و(إانَّ) ،و(منَّا) ،و(مشينا) ،و(كنَّا)ُ ،
و(راقَبَنا)َ ،

تستدعي مثيلتها ،وترجع كل تلك الضمائر إىل جنود اخلليفة ،وكثرة حضورها يكشف حالة االندماج اليت
يعيشها الشاعر ،وكأنه يُلحق نفسه هبم مع عماه الذي مينعه من املشاركة يف القتال ،ومما زاد هذا الشعور
أن كثرياً منهم كانوا من قبيلة قَ ْيس َعْيالن اليت ينتمي إليها الشاعر ابلوالء ،وهكذا كشفت مناسبة القصيدة
طبيعة اإلحالة ،واتضح أهنا إحالة مقامية؛ ألهنا حتيل على ما هو خارج النص ،ومثل هذه اإلحالة تساعد
على صناعة النص؛ ألهنا تربط اللغة بسياق املقام ،ولكنها ال تسهم يف اتساقه مباشرة.
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وأقل أنواع الضمائر حضوراً يف القصيدة ضمائر اخلطاب ،فقد ظهر منها مخسة عشر ضمرياً،
وكان حضورها كثيفاً يف املقطع ال أول مع أنه أقصر املقاطع ،فقد ظهر فيه عشرة ضمائر للخطاب ،ومما
قاله الشاعر يف ذلك املقطع:
ت يف ُك ِل ال ُّذن ِ
وب ُم ع
إذا ُك ن َ
فَ عِ ش و ِ
اك
اح داً أو ِص ْل أَخ َ
ْ

اتِ ب اً
فَ ِنَّ هُ

ِ
ك َمل تَ لْ َق الَّ ذي ال
ص دي ق َ
َ
ُم ف ا ِر ُق ذَنْ ٍ
ب َم َّرةً َوُجم
ِ
أي النَّ ِ
ص فو َمش
ت و ُّ
اس تَ ْ
ظَمْئ َ

تُ ع اتِ بُ ْه
انِ بُ ْه
ِ 3٠
اربُ ْه

ب ِم راراً ع ل ى ال َق ذى
إذا أن َ
ت مل تَ ْش َر ْ
ظهرت يف األبيات السابقة ضمائر خطاب متنوعة ما بني متصلة ومنفصلة؛ فأما املتصلة فمنها
ِ
ئت) ،ومنها (كاف) املخاطَب اليت أسندت
نت) و(ظَم َ
(اتء) الفاعل املفتوحة اليت أسندت إىل اللفظتني ( ُك َ
(أنت) ،ومما ساعد على ترابط تلك
(صديقك)
إىل اللفظتني
َ
َ
و(أخاك) ،وظهر أيضاً الضمري املنفصل َ
الضمائر أهنا خاصة ابملفرد املخاطب ،وهو خارج النص ،وهلذا فاإلحالة هنا مقامية ،ومبا أن تلك األبيات
تضمنت توجيهات عامة فمن املتوقع أن احملال عليه هو متلقي القصيدة ،وانسب أن تكثر اإلحالة عليه
يف بداية القصيدة إلاثرته وجذب انتباهه لتلقي القصيدة.
ب .اإلحالة املقارنة :تكون هذه اإلحالة أبلفاظ تفيد التطابق أو التشابه أو االختالف 31،ويتمثل
دورها االتساقي يف قدرهتا على الربط بني طريف املقارنة ،ومن أبرز أدوات املقارنة يف القصيدة
أدوات التشبيه ،ومن املالحظ أن إحالتها قريبة املدى ،وقد حضرت منها مثاين عشرة أداة يف
القصيدة :مخس يف املقطع الثاين ،وثالث عشرة يف املقطع الثالث ،وغابت أدوات التشبيه يف
املقطع ال أول ،ولعل ذلك يرجع إىل أنه تضمن نصائح مباشرة يف التعامل مع األصحاب.
وأكثر األدوات حضوراً (الكاف) اليت حضرت سبع مرات ،مث َّ
(كأن) اليت حضرت ست مرات،
ِ
(أمثال) اليت حضرت مرة واحدة ،ومن أمثلة التشبيه اليت حققت
مث (مثْل) اليت حضرت أربع مرات ،مث ْ
االتساق وساعدت على ترابط موضوعات القصيدة قول الشاعر يف املقطع الثاين:
ِ 3٢
على مثْ لَ ٍ
ُح ْق ِ
أ ََم ُّق غُ َريْ ِري َك َّ
ب ح اجبُ ْه
ث يَ ْد َمى ِمن ال
وده
أن قُ تُ َ
ُ
الر ْحل َحاراً وحشياً،
ذكر الشاعر أن بعريه طويل أصيل ،وأنه يشبه عندما توضع عليه أخشاب َّ
واسرتسل يف وصف ذلك احلمار ،فذكر أنه يعيش مع ثالث أُتن أو مع أَاتنني وهو هلما اثلث ،وهو َحار
قوي ،يتعارك مع احلمري األخرى ،ويسيل الدم من حاجبه ،ويظهر من التشبيه ابألداة َّ
(كأن) أن الشاعر
يرى تقارابً كبرياً بني بعريه وذلك احلمار الوحشي؛ ألن تلك األداة أتيت للمبالغة يف التشبيه لتضمنها معىن
التوكيد 33،وقد ساعدت تلك األداة على اتساق شطري البيت ،بل ساعدت أيضاً على انتقال الوصف
انتقاالً سلسالً يف هذا املقطع ،فقد انتقل الشاعر من وصف البعري إىل وصف احلمار الوحشي ،وهذا
يدخل فيما يسمى عند البالغيني العرب حبسن التخلص.
٢٢٠
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(ج َفا ِودُّه) لبشَّار بن بُْرد منوذجاً
وسائل االتساق النصي يف القصيدة العربية القدمية :قصيدة َ

ج .اإلحالة اإلشارية :تكون هذه اإلحالة عن طريق أساء اإلشارة ،وهي قليلة احلضور يف القصيدة؛ إذ مل
حيضر منها سوى ثالثة أساء ،وكان حضورها يف املقطع الثالث ،ومنها ما يرد يف قول الشاعر:
تَ ِزي ُد ع ل ى ُك ِل ال َف ع ِال م راكِ
أللْ ق ى بَ ين َع يْ ال َن إِ َّن فَ َع َاهلُ م
َ
ِ
ُالك األُىل َش ُّق وا ال َع م ى بِ ُس ي وفِ ِه ْم
أ َ
ع ن ال غَ ِي َح َّت أَبْ َ
ص َر احلَ َّق ط ال بُ

بُ ْه
35
ْه

ُالك) الذي يشري إىل اجلمع ،وهو حييل على (بين َعْيالن) الذين جاء ذكرهم
جاء اسم اإلشارة (أ َ
يف البيت السابق مباشرة ،وال ميكن معرفة املقصود ابسم اإلشارة لو مل يرد اسم تلك القبيلة ،وحضور
(الكاف) يف اإلشارة يوحي ببعد املشار إليهم ،ولكنه ليس بعداً حسياً ،بل هو بعد معنوي بسبب ارتفاع
قدرهم ومكانتهم 36،وكأن اسم اإلشارة يتضمن مدحاً أيضاً ،وهكذا ساعدت اإلحالة على الربط بني
البيتني وإبراز اشرتاكهما يف معىن املدح.
اثنياً :التكرار

)(Reiteration

يعد التكرار أظهر وسائل االتساق وأقرهبا إىل املالحظة املباشرة 3٧،وهلذا يستطيع املتلقي إدراكه سريعاً،
ويشعر بتأثريه الصويت ،ويضاف إىل ذلك أن التكرار يرتبط ابالستمرارية يف الكالم عندما يتواصل عن
3٨

الشيء نفسه ،وهذا يوضح الكالم ،ويؤكد مضامينه ،ويزيد من طاقته احلجاجية.
والتكرار( :شكل من أشكال االتساق املعجمي ،يتطلب إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادف
له أو شبه مرادف أو عنصراً مطلقاً أو اساً عاماً) 39،وهذا التعريف يصنف التكرار ضمن املستوى
املعجمي ،ويكشف أنواعاً خمتلفة من التكرار حبسب طريقة إعادة اللفظ املكرر ،وتتفق هذه األنواع (يف
4٠
قيامها على وحدة معجمية ،حتيل إحالة قبلية على وحدة أخرى تتفق وإ ها يف اخلارج-أي املرجع.)-
وتعود ز دة أتثري التكرار إىل عدة عوامل ،ومن أبرزها كثرة تكرار الكلمة ،وتقارب حضور
الكلمات املكررة ،فكلما ازدادت الوحداتن املعجميتان قرابً يف النص ازداد االتساق الذي حتققانه قوة

ومتانة.

41

وتظهر يف القصيدة عدة أنواع من التكرار ،وهذا يتوافق مع بنية الشعر ،فهي يف أصلها ذات
طبيعة تكرارية ،وخباصة عندما تنتظم يف نسق لغوي 4٢،ومن أبرز أنواع التكرار ما َييت:
.1التكرار الكلِّي أو احملض :تعاد يف هذا التكرار أعيان األلفاظ ،وذلك مع اتفاق املعىن أو اختالفه،

43

ومن امللحوظ أن التكرار الكلي يف القصيدة يظهر على مستوى الكلمة ،وال يظهر على مستوى الرتكيب،
44
ويوضح اجلدول اآليت أبرز الكلمات اليت تكررت تكرار كلياً يف القصيدة:
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جملة الدراسات اللغوية واألدبية

م

الكلمة املكررة

مرات التكرار

أرقام األبيات اليت تكررت فيها

1

ليل

6

.61 ،5٨ ،٢9 ،٢٧ ،14 ،11

٢

أخو

5

.4٢ ،33 ،9 ،٧ ،5

3

موت

5

.٧٨ ،69 ،6٢ ،6٠ ،3٨

4
5

َعني

4

.3٢ ،1٢ ،1٢ ،3

ماء

4

.45 ،3٠ ،٢٧ ،13

6

أصبح

3

.٨5 ،5٠ ،39

٧

بنات

3

.53 ،19 ،11

٨

َرعى
طار

3

.٢٠ ،٢٠ ،1٨

3

.٧5 ،٧5 ،٢٢

1٠

مروان

3

.٨3 ،5٢ ،5٠

11

منا

3

.53 ،4٠ ،4٠

1٢

اهلوى

3

.5 ، 4 ،٢

13

وجه
ْ

3

.٢٧ ،٢٧ ،6

9

(ج َفا ِّودُّه)
اجلدول ال أول :التكرار الكلي أو احملض يف قصيدة َ

تنتمي الكلمات الواردة يف اجلدول السابق إىل حقول كبرية ،هي :العالقات اإلنسانية ،والطبيعة،
واحلرب .وهذه احلقول تتناسب مع مقاطع القصيدة الثالثة.
ومنثل حبضور كلمة (ليل) اليت تعد أكثر الكلمات تكراراً يف القصيدة ،وتعد أيضاً حموراً رئيساً
ارتكزت إليه القصيدة برمتها ،فساعدت على متاسكها وحركة أحداثها ،ويتضح ذلك يف األبيات اآلتية
اليت حضرت فيها:
ولَ ي ٍل دج ِ
وج ٍي تَ ن ُام بَ نَ اتُ ه
َ ْ
َُ
قَ ري ٍ
ب ِم ن ال تَّ غْ ري ِر َان ٍء َع ن ال ُق رى
اع ه
فَ لَ َّم ا بَ دا َوج هُ ال ِزم ِاع َوَر َ

وأبْ ن اؤهُ ِم
َس َق اين بِ ِه
ِم ن ال ل ي ِل َو ْج
إىل َهنَ ٍج ِم ثْ ِل ال
ْن
ُم ْس

َه ْولِ ِه َوَرابئِ بُ ْه
تَ ْع ِم ُل ال ل ي ِل دائِبُ ْه
ه َميَّ َم امل اءَ ق ا ِربُ ْه

م ج َّرةِ ِ
ِ
الح بُ ْه
ض َّمه ا
ت يف َم ْه َم ه اللي ِل َ
ص ْ
إذا َرقَ َ
َ َ
َو َج ْي ٍ
وابلش ْوِل واخلَ ِط ِي َُحْ ر ثَ َع الِ بُ ْه
َّ
ف ِابحلص ى
ش َك ُج ْن ِح ال ل ي ِل يَ ْر ُج ُ
45
وق ر ِ
َك َّ
أس يَ افَ نَ ا لَ ي ل تَ هَ أوى َك واكِ بُ ْه
ؤوس ه ْم
وْ
أن ُم ثَ َار ال نَّ ْق ِع ف َ ُ
 +حضرت كلمة (ليل) أول مرة يف البيت احلادي عشر ،وجاءت منكرة؛ ألهنا مل تكن معهودة
بذكر سابق ،وهنا حدد الشاعر زمن األحداث ورسم خلفيتها ،ووصف الليل أبنه حالك الظلمة ،وهذا
٢٢٢
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(ج َفا ِودُّه) لبشَّار بن بُْرد منوذجاً
وسائل االتساق النصي يف القصيدة العربية القدمية :قصيدة َ

السمر فيه وال السفر؛ ألن شدة الظالم مظنة حصول املخاطر؛
جيعل الناس تنام فيه ،فال يكاد أحد يستطيع َّ
إذ يصعب االنتباه هلا ،وهذا احلضور ميهد ملا جنده من تلك املخاطر يف األبيات الالحقة.
وحضرت كلمة (الليل) يف البيت الرابع عشر وقد أُسندت إليها كلمة (م ِ
ستعمل) ،واملقصود به
ُ
هنا اجلمل الذي يسري يف الليل ،فداللة اإلضافة هنا الظرفية؛ ألن طول السري يف ذلك الليل مع قلة الزاد
سبب يف الوقوع يف التهلكة.
وحضرت يف البيت السابع والعشرين عندما وصف الشاعر حال َحار الوحش الذي شعر مع أتنه

ابلعطش ،وتردد بني الذهاب إىل مورد املاء يف أول الليل أو االنتظار؛ ولكنه قرر التوجه إىل املاء وعدم
التأخر؛ ألنه كان خيشى الليل وما فيه من املخاطر ،ويتضح هنا أن دور الليل تج أوز أن يكون جمرد خلفية
لألحداث إىل سبب يف حركتها.
تفر َق األتن يف الليل؛ ألهنا ال تستطيع
وحضرت يف البيت التاسع والعشرين عندما وصف الشاعر َّ

االهتداء في ه ،ووصف براعة احلمار الوحشي وقدرته على مجعها وتنظيمها يف الظالم ،وقد شكلت
أبجسادها البيضاء ما يشبه جنوم اجملرة املضيئة ،وهنا يقرتن ظالم الليل ابلضالل ،وتقرتن النجوم ابالهتداء.
وتطور استعماهلا يف البيت الثامن واخلمسني ،فقد عززت األبيات السابقة مضامني الرهبة والشمول
يف الليل ،ومهد ذلك ألن يدخل يف عالقة تصويرية ،وأن يكون مشبهاً به جبامع تلك املضامني ،فجاء
التشبيه املفرد الذي شبه فيه الشاعر جيش اخلارجني على اخلليفة ابلليل جبامع الرهبة واإلحاطة.
وبلغ حضورها ذروته يف البيت احلادي والستني ،فقد أدخل الشاعر الليل يف عالقة تصويرية مركبة،
مل يكتف فيها جبيش األعداء ،بل أضاف إليها جيش اخلليفة ،وذلك عندما شبه الشاعر األسياف اليت تته
أوى يف غبار املعركة ابلكواكب املته أوية يف الليل ،وهنا تدخل الشهب يف املشهد األخري لتمزق ظالم
الليل ،واستعماهلا يرمز إىل ما يتصف به جيش اخلليفة من اهلدى والقوة.
.2التكرار اجلزئي :يراد ابلتكرار اجلزئي( :تكرار عنصر سبق استخدامه؛ ولكن يف أشكال وفئات

خمتلفة) 46.ويدخل يف هذا التكرار الكلمات اليت تعود إىل جذر لغوي واحد ،ولكنها تلف يف تصريفها،
واالشرتاك يف االشتقاق مما يلحق يف البالغة العربية ابجلناس الذي يعد من فنون البديع اللفظي 4٧،وذلك
ملا له من إيقاع صويت؛ ولكن اإلحالة تضعف يف هذا التكرار إذا اتسع مداها مقارنة ابلتكرار الكلي؛ ألن
املتلقي قد ال يتنبه للتكرار اجلزئي إذا تباعدت وحداته ،فهو أقل إيقاعاً من التكرار الكلي.
ويظهر التكرار اجلزئي يف مجيع مقاطع القصيدة ،ويوضح اجلدول اآليت أبرز أمثلته فيها:
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جملة الدراسات اللغوية واألدبية

م
1
٢
3
4
5
6

اجلذر

األلفاظ

ت ،يُ َقا ِربه ،قَ َرائِبه،
ق ر ب قَريب ،قَا ِربه ،قَ َّربْ َ
أَقَاربِه.
َجانِبهُ ،جمانبهَ ،جوانبهَ ،جنَائِبه،
جنب
اب أويْه.
َجنَ َ
َرَكائِبهَ ،راكبهَ ،مَراكِبهَ ،ركِبواَ ،ركِبنا.
ركب
يُ َعاتبهَ ،عاتَ ْب تَهُ ،م َعاتِباً ،تُ َعاتِبه،
عتب
نُ َعاتِبه.
َراقِبه ،يُراقِبَ ،راقَبنا ،نُراقِبه.
رقب
ص ح ب صاحبه ،أصحابه ،صواحبهِ ،
صاحيب.
َ
َْ
ََ
التَّ ْغرير ،غَُريريَ ،غَّره ،مغرور.

٧

غرر

٨

بكي

9

جري

تَ ْبكي ،للبُكاء ،بَ َكني.

1٠

حبل

11

دمي

1٢

ذوق

13

رحل

14

صخب

15

شرب

ِحبالهَ ،حبَائلهمُ ،حْبلى.
ي ْدمىِ ،
الد َماء ،تَ ْدمى.
َ
ذواقاً ،يَ ُذوق ،ذَاق.
َّ
تَ ،ر ْحلي.
رحالَّ ،
َّ
ترح ْل ُ
صخب ،ص ِخبت ،تُص ِ
اخبه.
ََ
َ
َ َ

16

عرض

1٧

لقي

اجملرةَْ ،جير.
َْجتريَّ ،

تَ ْشربَ ،م َشاربهَ ،شاربه.
العا ِرض ،عُُروض.
عُ ْرضَ ،
يَل َقى ،تَلْ َق ،أللْقى.

مرات التكرار

األبيات اليت تكررت فيها

6

،51 ،35 ،35 ،٢٧ ،14
.٧1

5

.66 ،41 ،3٠ ،9 ،٧

5

.5٧ ،5٠ ،4٨ ،46 ،5

5

.55 ،٨ ،٨ ،٧ ،1

4

.56 ،56 ،54 ،3٢

4

.4٠ ،1٧ ،1٧ ،1

4

.6٨ ،3٧ ،16 ،14

3

.٨1 ،٧9 ،51

3

.59 ،٢9 ،٢٠

3

.٧٨ ،44 ،44

3

.٨3 ،5٧ ،16

3

.6٠ ،6٠ ،5

3

.46 ،4٠ ،6

3

.36 ،31 ،31

3

.45 ،1٠ ،1٠

3

.٧٠ ،69 ،3٢

3

.4٨ ،٨ ،3

(ج َفا ِّودُّه)/
اجلدول الثاين :التكرار اجلزئي يف قصيدة َ

يكشف اجلدول السابق أن الشاعر َييت يف بعض املواضع ابلكلمتني املكررتني تكراراً جزئياً يف
البيت نفسه ،ورمبا كان الثانية منهما يف آخر البيت ،وهذا ما يسمى بَِرِد العجز على الصدر ،وقد انتبه
القدامى لقدرته على ربط أطراف الكالم ،فكل طرف يستدعي اآلخر ،ويدل عليه ،ويظهر ذلك يف قول
بعضه على بعض ،ويسهل استخراج قوايف
ابن رشيق عنه( :هو أن يرد أعجاز الكالم على صدوره ،فيدل ُ
الصنْعة ،ويكسب البيت الذي يكون فيه أ َُّهبة ،ويكسوه رونقاً وديباجة،
الشعر إذا كان كذلك وتقتضيها َّ
4٨
ويزيده مائية وطل أوة).
ويغلب أن يوظف الشاعر التكرار اجلزئي للربط بني جانبني لفكرة مركبة ،فتتعلق كلمة جبانب من
تلك الفكرة ،وتتعلق األخرى ابجلانب اآلخر ،ومن أمثلته قول الشاعر يف املقطع الثالث:
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(ج َفا ِودُّه) لبشَّار بن بُْرد منوذجاً
وسائل االتساق النصي يف القصيدة العربية القدمية :قصيدة َ

وراقَ ب ن ا يف ظَ ِ
اه ٍر ال نُ راقِ بُ ْه
ب ال عَ ُد ُّو لِ ُس ْخ ِط ن ا
َوُك نَّ ا إذا َد َّ
ََ َ
مييز الشاعر بني موقفني؛ فأما ال أول فموقف جيش العدو الذي يتقدم متخفياً ،وحيرص على
الرتصد واملتابعة ،وأما اآلخر فموقف جيش اخلليفة الذي يتقدم يف العلن ،وال يرتصد األخبار ،ويلمح
49

(راقَبنا) اليت حييل فيها الفاعل
الشاعر مبا سبق إىل شجاعة جيش اخلليفة ،وظهر التكرار اجلزئي بني لفظيت َ
على العدو ،و(نُراقِبه) اليت حييل فيها الفاعل على جنود اخلليفة ،وساعد حضورمها على الربط بني املوقفني.

 .3التكرار ابملرادف :ال خيتلف اللغويون يف وجود الرتادف الذي تتقارب فيه داللتا كلمتني معينتني؛

5٠

ولكنهم خيتلفون يف وجود الرتادف الكامل الذي تتطابق فيه الداللة بني كلمتني خمتلفتني ،وأكثرهم يُنْكره،
وبناء على ما سبق فاملقصود ابلتكرار ابملرادف هو حضور كلمتني متقاربتني يف الداللة ،وذلك أبن تتفقا
يف الداللة الرئيسة دون الدالالت اإلضافية واألسلوبية واإلحيائية والنفسية ،ومن هنا يدخل الرتادف ضمن
بالغة العدول وااللتفات ،فكل سياق يقتضي الكلمة املناسبة اليت تقدم فيه دالالت وإحياءات خاصة ،ال

تقدمها غريها من الكلمات 51،وهكذا يشيع تكرار الكلمات املرتادفة جواً من االتساق والتماسك حبضور
القاسم املشرتك هلا يف النص) 5٢،مث يدعو ذلك التكرار إىل إعادة النظر يف سبب العدول عن التكرار الكلي
عما بني الكلمتني املرتادفتني من دالالت مشرتكة أو غري
إىل التكرار ابملرادف ،وذلك عن طريق البحث َّ

مشرتكة ،وقد ال يصحب التكرار ابملرادف تكرار صويت 53،وهذا خبالف التكرارين الكلي واجلزئي اللذين
ال خيلوان من تكرار صويت.
والتكرار ابملرادف حاضر يف القصيدة يف مقاطعها الثالثة ،ويتواىل حضوره عندما يتعمق الشاعر
يف فكرة معينة ،ويوضح اجلدول اآليت أبرز أمثلته فيها:
األلفاظ املكررة
الردى ،احلِ َمام ،املنيَّة.
املوتَّ ،
فازةَ ،م ْه َمه ،ال َمال.
َم َ
قَ ْلب ،فُؤاد.
َجانِب ،عُ ْرض.
ِم ْس َحلَ ،جأْب.
الص َدىَ ،غلِيل.
َّ

م
1
٢
3
4
5
6

ال ُم ْج ِحد ،احملروم.

٧
٨
9

٢٢5

السيوف ،ال َم ْشَرفيَّة.
ُمثَقَّف ،ال َخ ِطي.

مرات التكرار

األبيات اليت تكررت فيها

4

.٨5 ،٨1 ،51، 3٨

3

.٨٠ ،٢9 ،15

٢

.4 ،3

٢

.3٢ ،٧

٢

.٢5 ،1٨

٢

.3٧ ،٢5

٢

.44 ،44

٢

.5٠ ،49
٢

(ج َفا ِّودُّه)
اجلدول الثالث :التكرار ابملرادف يف قصيدة َ

.5٨ ،5٧

العدد األول  -السنة الرابعة عشرة

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

ومن األمثلة اليت ظهر فيها التكرار ابملرادف قول الشاعر يف املقطع ال أول:
وم ا ك ان يَ لْ ق ى قَ لْ بُ ه َوطَ ب ائِ بُ ْه
س م ا يَ لْ ق ى بِ َع ْب َدةَ َع ي نُ هُ
ش ف ى ال نَّف َ
54
س اهل وى فَ يُ ط الِ بُ ْه
ص َر عِ ْرز ُام ال ُف ؤ ِاد وإمن ا
َمي ي ُل ب ه َم ُّ
فَ أَقْ َ
(عْب َدة)،
يذكر الشاعر يف البيت الثالث من قصيدته أنه مراتح النفس؛ ألن عينه تتمتع برؤية حمبوبته َ
وقلبه يتلذذ بوصلها وبوصل حبيباته األخر ت ،ويذكر يف البيت الذي يليه أن معاانة فؤاده يف الزمن السابق
قد انتهت ،وزالت آالم اهلوى اليت كان يشعر هبا .و(القلب) و(الفؤاد) مرتادفان ،وحضورمها يؤكد أن
الشاعر أراد هبما العضو الذي يف صدر اإلنسان ،ويؤكد أنه أيضاً يتحدث عن مشاعره ،وهبذا ترابط البيتان
بسبب ترابط الكلمتني املرتادفتني ،وحيث الرتادف املتلقي على املقارنة بني الكلمتني يف البيتني ملعرفة سبب
+
العدول عن التكرار الكلي بذكر كلمة (القلب) مرة أخرى ،وهنا يظهر أن ذلك العدول بسبب ما حتمله

كلمة (الفؤاد) من دالالت توحي ابلتوقُّد 55الذي يتناسب مع املعاانة واآلالم السابقة للشاعر.

التوهم 56،ويتمثل يف تكرار بعض األصوات بني كلمتني ال
 .4شبه التكرار :يقوم شبه التكرار على ُّ
احملرف الذي يقع االختالف فيه
جيمعهما جذر صريف ،وهذا يدخل فيما يسمى يف البالغة العربية ابجلناس َّ

يف هيئات احلروف 5٧،والتشابه الصويت بني الكلمتني من أسباب الرتابط ،ومما يزيد من الرتابط أن ذلك
التشابه يدعو املتلقي إىل إعادة النظر واملقارنة بني دالليت الكلمتني املتشاهبتني.
وظهر هذا التكرار يف مجيع مقاطع القصيدة ،ومما ساعد على ذلك طبيعة القافية يف القصيدة؛ إذ
يظهر فيها :روي (الباء) ،و(ألف) التأسيس ،و(هاء) الوصل ،واحلرف الدخيل 5٨.ويوضح اجلدول اآليت
أبرز أمثلة شبه التكرار يف القصيدة:
م
1
٢
3
4
5
6
٧
٨

٢٢6

الكلمة املكررة
َحبَائبُه ،طَبائِبُهَ ،رابئِبُهَ ،سبائِبُه.
قَا ِربهَ ،كا ِربهَ ،شا ِربهَ ،ها ِربه.
َرَكائِبهَ ،رَابئِبهَ ،ر َغائِبه.
َح َوالِبه ،ثَ َوالِبهَ ،ج َوالِبه.
احلَيا ،احلَشا ،احلَصى.
السرى ،ذُرا.
قُرىُّ ،

الردى.
َّ
الصدى ،النَّدىَّ ،
َكرى ،تَرى ،ثَرى.

مرات التكرار

األبيات اليت تكررت فيها

4

.6٢ ،11 ،3 ،٢

4

.63 ،45 ،3٨ ،٢٧

3

.44 ،11 ،5

3

.٧٨ ،19 ،15

3

.5٨ ،3٧ ،13

3

.٢3 ،15 ،14

3

.٨3 ،43 ،٢5

3

.٢1 ،13 ،1٢

(ج َفا ِّودُّه)
اجلدول الرابع :شبه التكرار يف قصيدة َ

العدد األول  -السنة الرابعة عشرة

(ج َفا ِودُّه) لبشَّار بن بُْرد منوذجاً
وسائل االتساق النصي يف القصيدة العربية القدمية :قصيدة َ

يكشف اجلدول السابق اتساع املدى بني كثري من الكلمات اليت وقع بينها شبه التكرار ،وهذا مما
يضعف قدرهتا على حتقيق الرتابط ،وهلذا سنختار أحد األمثلة اليت تقارب فيها مدى التكرار ،وذلك حيث
يقول الشاعر يف املقطع الثاين:
ِ
ج ِوهِ
وم ٍاء تَ رى ِريْ ش ال غَ طَ ا ِ ب ِ
ص ائِبُ ْه
َخ ِف َّي ال
َحي ا َم ا إ ْن تَلني َع َ
َ
َ
َ
قَ ري ٍ
َس َق اين بِ ِه ُم ْس تَ ْع ِم ُل ال ل ي ِل دائِبُ ْه
ب ِم ن ال تَّ ْغ ري ِر َان ٍء َع ن ال ُق رى
59
ِ
الس رى ال يَ لْ تَ ِوي ِمبَ ف َازةٍ
نَ َس اهُ وال تَ ْع تَ ُّل ِم نْ ه ا َح َوالِ بُ ْه
َح ل ي ُ
ف ُّ َ
وصف الشاعر يف البيت الثالث عشر من قصيدته املاءَ الذي وصل إليه بعد مشقة عظيمة ،فذكر

أن ريش طيور القطا منشرة حوله ،فهي تعرف مكانه؛ ولكن الناس ال يعرفونه ،وذلك بسبب خفاء احلجارة
املنصوبة حول حوضه ،وبسبب قرب ذلك املاء من املخاطر وبعده عن ال ُقرى ،وقد وصله الشاعر على
+
بعريه الذي سار طول الليل ،ومهد ذلك ألن ينتقل إىل احلديث عن ذلك البعري يف البيت اخلامس عشر
+وما تاله من أبيات ،فذكر أنه معتاد على السري الطويل يف الصحراء دون أن تتأثر العروق اليت يف وركه أو
و(السَرى) يف البيت اخلامس عشر،
+بطنه ،وجاء ما يشبه التكرار بني كلميت (ال ُقَرى) يف البيت الرابع عشر ُّ
وهلذا التكرار أتثري صويت ،جيعل املتلقي يعجب مبا بني هاتني الكلمتني من تناسب وتقارب صويت ،مث جيعله
يتج أوز ذلك إىل دالالهتما يف سياقي البيتني ،ويتضح له أن الشاعر ربط هبما بني املكان والزمان اللذين

وجد عندمها املاء ،وهذا ساعد على حتديد إطار األحداث اليت سردها الشاعر ،فقد خرج على بعريه مبتعداً
السرى ،فوصل إىل ذلك املاء ،مث ذكر أحدااثً أخرى ،تتعلق جبماعة احلمر الوحشية اليت
عن ال ُقرى وقت ُّ
كان ينتظرها الصياد هناك.
اثلثاً :التضام

)(Collocation

يدخل التضام ضمن االتساق املعجمي ،واملقصود به( :توارد زوج من الكلمات ابلفعل أو ابلقوة نظراً
الرتباطها حبكم تلك العالقة أو تلك) 6٠،ويشمل التوارد ابلفعل عالقة التضاد أو التعارض بني الكلمتني،
ض ُّم ٍن بينهما 61،وكلتا العالقتني تقودان إىل تصاحب بني الكلمتني،
ويشمل التوارد ابلقوة وجود عالقة تَ َ
جتعل كل كلمة تستدعي األخرى ،فينشأ ترابط يف النص.
وميكن توسيع عالقات التضام لتشمل :عالقة التضاد ،وعالقة الكل ابجلزء ،وعالقة اجلزء ابجلزء،
وعالقة عناصر من نفس القسم العام.
 .1عالقة التضاد :يعد التعارض من أسباب تداعي املعاين ،فذكر إحدى الكلمتني املتضادتني يدعو
ضدها إىل الذهن 6٢،ويربز ذلك عندما يكون التضاد حاداً غري متدرج ،فيستحضرمها املتلقي؛

٢٢٧

العدد األول  -السنة الرابعة عشرة

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

ألنه يشعر أن إحدامها ذات معىن إجيايب ،واألخرى ذات معىن سليب 63،وفضالً عن ذلك أن هذا
64
التضاد يعزز ترابط النص ،ويساعد -فيما بعد -على بناء حجج شبه منطقية تقوم على املنطق.
وظهرت الكلمات املتضادة يف القصيدة يف املواضع اليت سعى فيها الشاعر إىل إقناع اآلخرين
بفكرة معينة ،وخباصة يف املقطعني ال أول والثاين ،وذلك حيث ح أول اإلقناع أبمهية الصرب على
(م َفا ِرق أو ُجمانِبه)،
األصحاب ،واإلقناع بصعوبة رحلته ،ومن أمثلة الكلمات املتضادة يف القصيدةُ :
و(تَ ْشرب أو ظَ ِمئت) ،و(بناته أو أبناؤه) ،و(قريب أو ٍ
انء)َِ ،
و(جيد أو يُالعِبه).
ْ
َ
ومن األمثلة اليت يتداخل فيها التضاد قول الشاعر يف املقطع الثاين:
65
وأبْ ن اؤه ِم ْن َه ْولِ ه َوَرابئِ بُ ْه
َولَ ي ٍل َد ُج وج ٍي تَ ن ُام بَ ن اتُ ه
بدأ الشاعر سرد أحداث رحلته بتحديد زمنها ،فذكر أهنا كانت يف ليل دامس ،ال يسهر الناس
فيه وال يتنقلون بسبب تعذر اإلبصار فيه ،و َّ
أكد لنا نوم الناس عامة يف ذلك الليل عندما أيت بكلمتني

متضادتني تضاداً حاداً ،مها كلمتا (بنات) و(أبناء) املضافتان إىل الليل من ابب اجملاز للداللة على من
اعتادوا السهر ،وال يتحقق املعىن السابق إذا حضرت إحدى اللفظتني دون األخرى ،وزاد الشاعر أتكيد
صلْبه ،وأراد هبن من مل
املعىن ومتاسكه عندما ذكر أن النوم مشل أيضاً (رابئب) الليلُ ،
وه َّن الاليت من غري ُ

يعتادوا السهر ،فصار معناها يضاد املعىن املتضمن يف الكلمتني السابقتني اللتني تدالن على من اعتادوا
السهر.
 .2عالقة اجلزء ابلكل :تلف هذه العالقة الداللية عن االشتمال والتضمن ،فهذه العالقة أكثر

خصوصية ،فهي عالقة جزئية ،وليست نوعية 66،ويرجع الرتابط هنا إىل العالقة الر ضية بني اجلزء
6٧
والكل ،وهذا الرتابط يؤسس -فيما بعد -حجة شبه منطقية.
وحتضر هذه العالقة يف القصيدة ،ويلفت النظر تعدد األمثلة اليت حيدث فيها تداخل يف تلك

العالقة ،فيأيت الكل واجلزء وجزء اجلزء ،وهذا يزيد متاسك الكالم وترابطه ،وتظهر تلك األمثلة يف املقطعني
الثاين والثالث من القصيدة ،وخباصة عندما يتعمق الشاعر يف الوصف ،ولعل قصر املقطع ال أول مل يساعد
على ظهور تلك العالقة  ،ومن أبرز األمثلة يف املقطع الثاين ما ورد عن اجلأب (احلمار الوحشي) ،فقد
جاءت أحداث مصرعه يف مخسة عشر بيتاً ،ومنها:
أب إِال أ ََّهن ا ال َُ ِ
إىل اجل ِ
اط بُ ْه
الص دى
غ دت ع انَة تَش كو ِأبَبص ا ِره ا َّ
َ
فَ أَقْ

فَ لَ

بَ لَ ه ا
َّم ا تَ

َرم ى فَ أ ََم َّر
٢٢٨

ض َّ
الس ِر ِي َ
عُ ْر َ
وع ْي نُ هُ
َّ
الس ِر ِي َو َغ َّرهُ
َدىل يف َ
الس ْه َم َمي َس ُح بَ ط نَ هُ
َ

ود ويف ال نَّ ُام ِ
وس َم ْن ه َو َراقِ بُ ْه
تَ ُر ُ
َغ لِ ي ل احلَ َش ا ِم ْن قَ انِ ٍ
ص ال يُ واثِ بُ ْه
ُ
ِ ِ
وت َك ا ِربُ ْه
ص
َ
اع وامل ُ
َولَ بَّ ات ه فَ انْ َ
العدد األول  -السنة الرابعة عشرة

(ج َفا ِودُّه) لبشَّار بن بُْرد منوذجاً
وسائل االتساق النصي يف القصيدة العربية القدمية :قصيدة َ

ف أص ب ح ِم ن ه ا ع ِام راه وش ِ
ِ
اخ بُ ْه
َح ج اراً َرَد ْع َن نَض يَّ هُ
َوَوافَ َق أ ْ
ْ ََ
ُ َ
انطلق اجلأب ابلقطيع صوب جدول املاء ،نن
ووصله مع حلول الليل ،وهلذا مل ينتبه لوجود صياد
خمتبئ يف حفرة قرب اجلدول ،فلما نزل فيه اجلأب إلطفاء عطشه رماه الصياد بسهم ،فأرداه صريعاً ،ومما
6٨

حافظ على متاسك األبيات اليت وردت فيها أحداث مصرع اجلأب أهنا بدأت بذكر العانة ،وهي مجاعة
احلُ ُمر الوحشية ،ومتثل هنا الكل ،مث جاء ذكر اجلأب ،وهو الفحل الذي يقودها ،وال شك أنه جزء منها،
وساعدت هذه العالقة الداللية على انتقال املعىن ،فقد فسرت سبب اجتاه شكوى تلك العانة إىل ذلك
+اجلأب ،فهو عضو منها ،ويشعر مبعاانهتا دون خماطبة ،مث انتقل احلديث إىل ذكر بعض أجزاء ذلك اجلأب،

فقد ذُكرت مخسة أعضاء من جسمه ،وقد بُدئ احلديث بذكر عينه اليت حبثت عن املاء ،مث ذُكرت أحشاؤه
اليت شعرت ابلعطش ،فدفعته إىل النزول يف املاء ،وانتهى احلديث عند البطن واللبَّات (وسط الصدر)
والن ِ
َّضي (ما بني العاتق إىل األذن) ،وهي األعضاء اليت تلطخت بدمائه ،وكل عضو من تلك األعضاء
اخلمسة أعاد التذكري ابجلأب ،وهذا حافظ على متاسك األبيات على الرغم من كثرهتا ،وساعد على حركة
أحداث مصرع اجلأب وتسلسلها.
 .3عالقة اجلزء ابجلزء :هذه العالقة أقل ظهوراً من العالقة السابقة؛ ألن عالقة اجلزء ابجلزء ال يُذكر
فيها ال ُكل ،وكأهنا ترتك للمتلقي استحضاره ،وأمثلتها قليلة يف القصيدة ،وهي تظهر يف املقطع
الثاين منها ،مثل قول الشاعر:
ِ 69
ُجي ِاذ ُهب ا مس تَ ح ِ
ٍ ٍ
ِ
ص د َوُجت اذبُ ْه
ص ف راءَ َس َح ٍة
ْ
أَخ و ص ي غَ ة ُزرق َو َ
ُ
وصف الشاعر سالح الصياد الذي اختبأ يف احلفرة القتناص اجلأب ،وذلك دون تسمية ذلك

الكل سالحاً ،بل وصف مجيع أجزائه ،فصوره تصويراً دقيقاً ،وأظهر قوته وفتكه ،وقد بدأ بوصف سهام
الصياد ،فذكر أهنا متس أوية زرقاء من شدة صقلها ،مث وصف قوسه ،فذكر أهنا صفراء مرنة ،مث وصف
وتره ،فذكر أنه حمكم شديد ،كأنه جيذب القوس ،وكأهنا جتذبه ،وهكذا استوىف الشاعر أجزاء سالح
الصياد ،وال شك أن هذه األجزاء مرتابطة يف الذهن؛ ألهنا جتتمع يف تكوين ذلك السالح ،وهذا يساعد
على استحضارها ،ومما زاد يف ترابطها أيضاً أن الشاعر أضاف عالقات داخلية بني تلك األجزاء ،فقد
وصف السهام والقوس ابلزرق والصفراء ،فجعلهما من حقل األلوان ،وهو قسم عام جيمعهما ،وربط بني
القوس والوتر إبحالة الضمائر عليهما يف لفظيت (جياذهبا) و(جتاذبه) ،فصار البيت بنية شديدة اإلحكام
والرتابط.
 .4عالقة عناصر من نفس القسم العام :قد ترد يف الكالم عناصر ،ال يتضمن بعضها بعضاً؛ ألهنا
متنافرة ،فكل عنصر منها يعد نوعاً مستقال عن العنصر اآلخر ،لكنها جتتمع داخل حقل داليل
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واحد ٧٠،وتظهر عند تتبع القصيدة حقول داللية متعددة وفق مضامني كل مقطع ،وعلى سبيل
املثال جاءت األبيات اآلتية يف املقطع الثالث:
ِ
ِ
ِ
رور َِحْ ٍ
ص نَ وائِ بُ ْه
ت
َوآبَ ْ
ني أُجل َم ْ
َابح ت د َم ْش ق اً َخ ي لُن ا ح َ
أ َ
ت هب ا َم غ َ
ض ال مس ِ ِاب ِ
ملوت ِ
َع ِن العا ِر ِ
حاص بُ ْه
ت فِ لِس ط ي ن اً فَ َع َّرَد َمجْ عُ ه ا
َوانلَ ْ
ُْ َ
ِ
ِ
الش ِر تَ ْع ُرو نَ وائِ بُ ْه
وض َّ
دم َر نَ ْوبَ ة
َك َ
َوقَ د نَ َزلَ ْ
ذاك عُ ُر ُ
ت م نَّ ا ب تَ ُ
٧1
ع لَ ي ِه م رع ي ل امل ِ
وت إِ َّان َج والِ بُ ْه
َوِابل ك وفَ ِة احلُ ْب ل ى َج لَ ْب ن ا ِخبَ ي لِ ن ا
َ
ْ َ َ
سرد الشاعر جوانب من أحداث املعارك اليت خاضتها جيوش اخلليفة مروان بن حممد ،وآثر
الشاعر أن حيدد إطار تلك األحداث ،فرتبها ترتيباً زمنياً ،يقود السابق فيه إىل الالحق ،فقد ذكر أساء
املدن اليت وقعت فيها املعارك ،فابتدأ بدمشق؛ إذ دخلتها جيوش مروان ،وبويع له فيها ابخلالفة ،مث انتقل
الشاعر إىل َحص مشرياً إىل خروجها الثاين على اخلليفة ،وكان ذلك بقيادة اثبت بن نعيم ،فلما ُهزم خرج
أبهل فلسطني ،وانتقل احلديث إىل تَ ْد ُمر اليت كانت آخر بالد الشام دخوال يف حكم مروان ،وانتهى الشاعر
ابلكوفة اليت طالت ثورهتا ،فقد خرج فيها اخلوارج ،مث وصلتها قوات العباسيني ،وبويع فيها ابخلالفة أليب
العباس السفاح الذي انتصر -فيما بعد -على مروان بن حممد ٧٢،وهكذا كان حضور األلفاظ اليت تنتمي
إىل حقل البلدان عامال مهماً يف ترابط األحداث يف الذهن بسبب اشرتاكها يف حقل داليل واحد ،وكان
ترتيب أساء تلك البلدان وفق ما جرى فيها من أحداث اترخيية ،وهذا قاد إىل اتساق األبيات وتسلسلها.
اخلامتة:

(ج َفا ِوُّده)
فقد تناول هذا البحث وسائل االتساق النصي يف القصيدة العربية القدمية متمثلة يف قصيدة َ
لبشَّار بن بُْرد ،ودرس يف تلك القصيدة :اإلحالة ،والتكرار ،والتضام ،وتوصل إىل النتائج اآلتية:
 .1بطالن اآلراء االنطباعية اليت تطلق أحكاماً عامة بتشتت القصيدة العربية القدمية وافتقادها
الوحدة العضوية ،وينبغي دراسة مناذج متعددة من تلك القصيدة دراسة موضوعية وفق
معطيات علم النص.
(جفا ِوُّده)؛ ولكن الوحدة املوضوعية غري
 .٢الوحدة العضوية متحققة يف جل أبيات قصيدة َ
متحققة؛ إذ تظهر فيها ثالثة موضوعات رئيسة.
 .3اإلحالة وسيلة اتساق حنوية ،وقد متيز حضورها يف القصيدة ابلتنوع والكثرة ،فمن جهة
احملال عليه ظهرت اإلحالتان :النصية ،واملقامية .ومن جهة احمليل ظهرت اإلحاالت:
الشخصية ،واملقارنة ،واإلشارية .وهذا كله مما ساعد على اتساق القصيدة وتكثيف لغتها.
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(ج َفا ِودُّه) لبشَّار بن بُْرد منوذجاً
وسائل االتساق النصي يف القصيدة العربية القدمية :قصيدة َ

 .4التكرار وسيلة اتساق معجمية ،وقد حضر حضوراً الفتاً يف القصيدة دون تكلف ،بل كان
السياق يقتضيه يف كل مرة ،وكان أتثريه واضحاً يف ترابطها ،ويلفت النظر حضوره على
مستوى الكلمات دون الرتاكيب ،ومن أنواعه اليت حضرت :التكرار الكلي ،والتكرار
اجلزئي ،والتكرار ابملرادف ،وشبه التكرار.
 .5التضام وسيلة اتساق معجمية ،وقد حضر بكثرة يف القصيدة ،ولكنه -مع ذلك -أقل
ظهوراً وأتثرياً من الوسيلتني السابقتني يف القصيدة ،وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً مبوضوعاهتا،

ومن أبرز عالقاته :عالقة التضاد ،وعالقة الكل ابجلزء ،وعالقة اجلزء ابجلزء ،وعالقة عناصر
من نفس القسم العام.
 .6تتداخل وسائل االتساق السابقة يف كثري من أبيات القصيدة ،وهذا مما يزيد اتساق النص
وترابطه.
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 57انظر :القزويين ،حممد بن عبد الرَحن ،اإليضاح يف علوم البالغة ،ص.٢9٠

 58لالستزادة من أحرف القافية ينظر على سبيل املثال :التربيزي ،حيىي بن علي ،الكايف يف العروض والقوايف ،ص.156-149
 59ابن بُْرد ،بشَّار ،الديوان ،ج ،1ص.31٠-3٠9

 60خطايب ،حممد ،لسانيات النص :مدخل إىل انسجام اخلطاب ،ص.٢5
 61انظر :أبو خرمة ،عمر حممد ،حنو النص :نقد نظرية وبناء أخرى( ،إربد :عامل الكتب احلديث٢٠٠5 ،م) ،ص.٨3
 62انظر :أنيس ،إبراهيم ،يف اللهجات العربية( ،٨ ،القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية199٢ ،م) ،ص.٢٠٨-٢٠٧
 63ينظر لالستزادة من أنواع التضاد :عمر ،أَحد خمتار ،علم الداللة ،ص.1٠5-1٠٢

 64انظر :الدريدي ،سامية ،احلجاج يف الشعر العريب :بنيته وأساليبه( ،٢ ،إربد :عامل الكتب احلديث٢٠11 ،م) ،ص.19٢
 65ابن بُْرد ،بشَّار ،الديوان ،ج ،1ص.3٠9

 66انظر :عمر ،أَحد خمتار ،علم الداللة ،ص.1٠1

 67انظر :الدريدي ،سامية ،احلجاج يف الشعر العريب :بنيته وأساليبه ،ص.٢٠٧
 68ابن بُْرد ،بشَّار ،الديوان ،ج ،1ص ،31٢ص.315-314
 69املرجع السابق ،ج ،1ص.314
 70انظر :عمر ،أَحد خمتار ،علم الداللة ،ص.1٠5

 71ابن بُْرد ،بشَّار ،الديوان ،ج ،1ص.3٢٢-3٢1

 72انظر :ابن األثري ،علي بن أيب الكرم ،الكامل يف التاريخ ،حتقيق :عمر عبد السالم تدمري( ،بريوت :دار الكتاب العريب٢٠1٢ ،م)،
ج ،4ص.355-331
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 السنة الرابعة عشرة- العدد األول

٢35

جملة الدراسات اللغوية واألدبية
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 السنة الرابعة عشرة- العدد األول

٢36

