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امللخص
ــصّ بلغة واحدة، واملراد  ــيع يف مجيع اللغات وال ختت املصاحبة اللفظية ظاهرة لغوية تش
ــری معينة يف مجل تلك اللغة.  ــو الرتابط املعتاد لكلمة ما يف لغة ما بكلمات أخ ــا ه منه
ــه داللة كثري من األلفاظ  ــم الداللة، ألن هلا دوًرا هاًما يف توجي ــي مبحث مهم يف عل وه
والرتاكيب وهي مسة مميزة لبنية الّنّص ومفتاح لقراءته وحتليله وتفكيكه. هذه الظاهرة تؤكد 
ــا حباجة إلی النظر يف تراكيب األلفاظ وتالزمها وتصاحبها للوصول إلی املعنی  علی أنن
املراد إضافة إلی املعنی املعجمي لأللفاظ. حتليل املصاحبات وتصنيفها مييطان اللثام عن 
املقومات األسلوبية يف لغة الشاعر ونظامه الفکري ويساعدان القّراء والنقاد علی إصدار 
حکم نقدّي واقعي بالنسبة إلی الشاعر. يقوم هذا البحث بتتّبع املنهج التوصيفي- التحليلي 
ــة أشعار لبيد بن ربيعة العامري من منظار علم الداللة وخاصة ظاهرة "املصاحبة  بدراس
اللفظية" لإلجابة عن السؤالني األصليني: ما هي وجوه املصاحبة اللفظية املوّظفة يف شعر 
لبيد؟ وکيف تسهم هذه الظاهرة يف حتديد داللة الرتاكيب واأللفاظ ويف إدراك املعنی؟ يظهر 
ــاعر وّظف املصاحبات اللفظية علی املستويني األساسيني  من خالل هذا املقال أن الش
الفعلي واالمسي بأمناطهما املختلفة يف شعره. ونری أّن املصاحبة اللفظية هلا أمهية خاصة 
يف الوصول إلی غرض الشاعر ألن بعض األحيان حتصيل املعنی املقصود ال ميکن إال عن 

طريق دراسة هذه الظاهرة اللغوية.
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املقدمة
ــاول نظرية املعنی.»  ــک الفرع من علم اللغة الذي يتن ــرف علم الداللة بأنه «ذل يع
ــار عمر، ١٩٩٨م: ١١) واهلدف من علم الداللة هو الوصول إلی املعنی؛ فالرتاکيب  (خمت
ــتوياته اهلاّمة اليت جيــب أن تعاجل لتحقيق هذا اهلدف.  ــي من أهّم وحدات اللغة ومس ه
ــبه  ــض األحيان ال ميکن الوصول إلی املعنی إال عن طريق حتديد املعنی الذي تکتس بع
الکلمة من خالل تصاحبها مع کلمات أخرى، إذن أحســن طريقة لفهم معنی الکلمة هو 
ــهم يف إبراز معناها. واملصاحبة اللفظية هي ظاهرة لغوية  وجودها يف الرتکيب الذي يس
تلعب دوًرا هامًّا يف ربط الکلمات بعضها ببعض ويف حتديد معنی الکلمة. (حسام الدين، 

٢٠٠٠م: ١، ٣٧)
ــريث هو أول من  ــة "collocation" و ف ــي ترمجة للکلمة االجنليزي ــة ه املصاحب
ــّددت الرتمجات هلذه الکلمة  ــح. (يونس علی، ٢٠٠٤م: ١٢٢) تع ــتخدم هذا املصطل اس
ــام؛ قيود التوارد؛  ــرتان اللفظي؛ الرصف والنظم؛ التض ــة ومنها: التالزم؛ االق اإلجنليزي
االقرتان املأثور؛ املقرتنات اللفظية؛ املتواردات اللفظية. (عبد الفتاح احلسيين، ٢٠٠٧م: 
ــی أنها وحدات معجمية  ــان أو كلمات ينظر إليها عل ــة اللفظية هي كلمت ٦٦) املصاحب
ــط بعضها مع بعض يف لغةما. فكّل كلمة هلا مدی  ــتخدمة حبكم العادة يف تراب مفردة، مس
ــوقي،  ــتعماهلا املؤدي للمعنی. (الدس معني يف املصاحبة، وهذا املدی هو الذي حيدد اس
١٤٢٠ق: ٢٧٩) وهي «تعين التکرار املشرتک لبعض األلفاظ.» (حسام الدين، ٢٠٠٠م: 
ــری معينة يف مجل تلك  ــة ما يف لغة ما بكلمات أخ ــاد لكلم ــط املعت ١، ٣٧) أو «الرتاب

اللغة.» (يونس علی، ٢٠٠٤م: ١٢٢)
تنقسم املصاحبات اللفظية حسب درجة تالزم األلفاظ بعضها ببعض إلی قسمني:

املصاحبات اللفظية املفتوحة (احلّرة)Open collocations : هي أن ترد لفظتان 
ــر دون أن يکون لذلک أثر علی املعنی. ففي  ــتبدال لفظ بآخ أو أکثر مًعا مع إمکانية اس
ــر" فعلی الرغم من  ــال "بادئ األمر" وقد نقول "أول األم ــة العربية ميکننا القول مث اللغ

استبدال کلمة "بادئ" مبرادفها "أول" مل خيل ذلک باملعنی. (طاليب، ٢٠٠٨م: ٦٢)
ــدة Restricted collocations: هي أن ترد لفظتان  ــات اللفظية املقّي املصاحب
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ــتعمل إحدامها مبعناها احلريف وتستعمل األخری مبعناها املتخصص الذي  مًعا حبيث تس
ــن أن يکون جمازيا. هذا النوع من املصاحبات يعکــس معنی األجزاء املکّونة هلا،  ميک
مثال يف «يشّق طريقه» ال يعين الفعل «يشق» معناه احلريف أي «أن يقسم املرء شيئا إلی 

شطرين» بل معنی جمازيا هو "أن يسلک املرء طريقا صعبا". (املصدر نفسه: ٦٢)
املصاحبة اللفظية نوعان حسب درجة توقعها لدی املخاطب:

ــي اتفاق واصطالح  ــي اليت تعتمد عل ــة أو املتوقعة: وه ــة العادي ــة اللفظي املصاحب
ــجرة»، وإذا مسع  املتكلمني باللغة. فإذا قال املتكلم: «ُغصن»، توقع املخاطب كلمة «ش

كلمة «خرير» توقع كلمة "املاء".
ــري املتوقعة: يرتبط هذا النوع خبصوصية النّص  ــة اللفظية غري العادية أو غ املصاحب

ومبدعه سواء أكان كاتًبا أوشاعًرا. (حسام الدين، ٢٠٠٠م: ١، ٣٧)
ــتعماهلا.  ــعر املرء بها حني اس ــات اللفظية بديهية يف أغلب األحيان، ال يش املتالزم
ــتعماله  ــطح حينما حيّطم متالزم لفظي معروف باس ــو هذه املعرفة البديهية علی الس تطف
خطًأ أو برتكيبه من عناصر غري متجانسة. (غزالة، ١٩٩٣م: ١) للبيئة أثر کبري يف تکوين 
ــألة قبول هذه املصاحبات أو رفضها  ــات کبرية من املصاحبات بني األلفاظ فمس قطاع
ــاق وصيانة العهد والوفاء بـ«العيش و  ــود للبيئة احمليطة، مثال يف مصر يعّرب عن االتف يع

امللح» ويف السعودية يقال «متر ولنب». (عبد الفتاح احلسيين، ٢٠٠٧م: ١٠٢) 
ــوقي: «اإللف  ــف والعادة، وقال الدكتور الدس ــات اللفظية هو اإلل ــار املصاحب معي
ــا اللذان حيكمان  ــتخدام لغوي ما، ومه ــتقرار اس ــادة مها اللذان يتحكمان يف اس والع
ــذا التوقع يعين أن جزًءا من معنی  ــع» لوجود كلمة يف مصاحبة كلمة أخری، وه «التوق

الكلمة الثانية يصاحب الكلمة األويل». (الدسوقي، ١٤٢٠ق: ٢٨٠)
ــهم يف حتديد معنی الکلمة  أمهية املصاحبة تتضح يف حتديد الداللة فهي ال شــک تس
ــني املفاهيم، فبها حتدد الکلمات اليت ميکن أن تتوافق واليت ميکن أن  ــني يف التمييز ب وتع
تتفارق. (صاحل حسنني، التا: ٨١) کما تتضح يف حتديد املعنی املعجمي املراد ألنها توقفنا 
ــياقات اللغوية اليت  علی التجمعات اليت ترد فيها الکلمات أو بعبارة أخری معرفة الس
ــتخدامها فيها، ويشبه ذلک إلی حّد کبري ما يعرف عند املفسرين العرب باسم  حيتمل اس
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«الوجوه (األشباه) والنظائر» يف القرآن الکرمي حيث يستعمل اللفظ الواحد يف سياقات 
خمتلفة عديدة مبعان خمتلفة. (الربکاوي، ١٩٩١م: ٥٣)

وترمي هذه املقالة إلی دراسة ظاهرة املصاحبة اللفظية يف شعر لبيد بن ربيعة العامري 
ــبع.  ــعراء العرب يف العصر اجلاهلي ومن أصحاب املعّلقات الّس الذي يعّد من أبرز الش
ــبک اللغوي، وتلعب  ــد جبزالة األلفاظ والتعابري واحلبک املعجمي والس ــعر لبي يتمّيز ش
املصاحبات اللفظية املتعددة علی املستويني الفعلي واالمسي يف شعره دورا هاما لصالبة 

کالمه حيث تعّد من أهّم امليزات اللغوية واألسلوبية هلذا الشاعر احلکيم اجلاهلي.
ــلوب التوصيفي– التحليلي اإلجابة عن األسئلة  و حياول هذا البحث يف إطار األس

التالية:
کيف تسهم املصاحبات اللفظية يف شعر لبيد يف حتديد املعنی؟

ما هي أنواع املصاحبات املوظفة يف شعر لبيد؟
أي نوع من املصاحبات اللفظية أکثر الشاعر من استخدامه؟

خلفية البحث
ــث، منها: مقالة "ترمجة  ــول املصاحبة اللفظية هذا البح ــبقت حبوث متعددة ح قد س
املتالزمات اللفظية" (١٩٩٣) للدکتور حسن غزالة، اليت حتّدث فيها الکاتب عن أقسام 
ــة اللفظية وتطور اللغة" (١٩٩٩) للدکتور إبراهيم  املتالزمات اللفظية، ومقالة "املصاحب
الدسوقي، ورسالة "اإلحالة واملصاحبة ىف شعر حممود حسن إمساعيل" (٢٠٠٦) ألسامة 
ــوقي" (٢٠٠٤) لفريد عوض  ــعر ش ــليم عطية. ومقالة "املصاحبة اللفظية يف ش حممد س
ــا يف حتديد الداللة يف القرآن الکرمي"  ــالة جامعية "املصاحبة اللغوية وأثره حيدر، ورس

(٢٠٠٧) حلمادة حممد عبد الفتاح احلسيين.
ــات کثرية، وهنا نشــري إلی بعضها: "املعجم  ــعر لبيد فقد أجريت دراس وأما حول ش
ــالة  اللغوي لديوان لبيد بن ربيعة" (١٩٨٠) إلبراهيم عبد الباري إبراهيم الشافعي. رس
ــعر لبيد بن ربيعة مواقعها وداللتها" (١٤٣٠) لبدرية منور  ــائية يف ش ــاليب اإلنش "األس
العتييب."شعر لبيد بن ربيعة دراسة أسلوبية" (٢٠٠٥) لوائل عبد الفتاح أمحد حممد. مقالة 
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ــة لغوية" (٢٠١١) لليلى السبعان. رسالة  ــعر لبيد بن ربيعة دراس "اإليقاع والداللة يف ش
"البناء الدرامي لشعر لبيد بن ربيعة العامري اجلاهلي" (١٩٧٤) حملمد صديق عمر غيث. 
وعلی حد ما نعلم ال يوجد أي حبث قام بدراسة املصاحبة اللفظية يف شعر لبيد بن ربيعة 
العامري، وهلذا ميکننا القول إن هذا املقال هو أول حبث تطرق إلی دراسة هذه الظاهرة 

اللغوية يف شعر لبيد.

املصاحبات اللفظية يف شعر لبيد
ــيني: املصاحبة اللفظية  ــعر لبيد إلی قسمني أساس ــم املصاحبات اللفظية يف ش تنقس
ــتوی النمط الفعلي واملصاحبة علی مستوی النمط االمسي ولكّل منهما أشكال  علی مس

متعددة:
١. املصاحبة اللفظية علی مستوی النمط الفعلي

ــة الفعلية من فعل وكلمة أخری تتصاحبان غالبًا بسســب  ــّون املصاحبة اللفظي تتك
ــكال وصور خمتلفة،  ــذا النوع من املصاحبة اللفظية يف أش ــا الوطيدة. ويأيت ه عالقتهم
ــل والفاعل، والفعل واملفعول به، والفعل وحرف اجلر، والفعل مع فعل آخر  كصورة الفع

يف صورة العطف، ومنها يف شعر لبيد: 
ألف) املصاحبة بني الفعل والفاعل

ــاعر بعض أفعال يف صحبة فاعل خاص بسبب الصلة القوية بني الفعل  قد أورد الش
وفاعله:

طاش السهُم
ًة َفَأَصبَنها ِإنَّ املَنايا ال َتطيُش ِسهاُمهاصاَدفَن ِمنها ِغرَّ

(لبيد، ١٩٩٧م: ١٤٦)
ــهمه يقال  ــهم: احنرف وعدل عن اهلدف، وطاش س طاش مبعنی احنرف، وطاش الس
ملن ضّل وأخطأ الصواب. والشاعر يف هذا البيت استخدمه للموت وأراد منه أن املوت 
يصيب من يقصد ويناله وال خملص وال مفّر له من هجوم املوت. واستعار الشاعر السهام 
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ــدف فقد طاش عنه.  ــهم إذا أخطأ اهل ــتعار لألخطاء لفظ الطيش؛ ألن الس للموت واس
(الزوزين، ٢٠٠٤م: ١٥١)

تغّيب النجُم
ــريُت بهم حّتی تغّيَب جنُمهم وقاَل النَُّعُوُس: نّوَر الصبُح فاذهِبَس

(لبيد، ١٩٩٧م: ٢٩)
ــع الصبح وبدا.  ــی أن الليل قد انتهی وطل ــم» مصاحبة لفظية تدّل عل ــب النج «تغّي
ــاعر يف هذا البيت افتخر بنفسه بالقول إنه رجل يهدي أصحابه يف الليل. واهلداية  والش
ــفاره ودؤوبه يف الســري يعرف مواقع النجوم  ــاعر لكثرة أس يف الليل تدّل علی أن الش

ويهدي اآلخرين بها وجيد طرق الصحاری ويصل إلی مرماه دون أن يضّل وينحرف.

اصفّرت األنامُل
ــا األنامُلوكلُّ أناٍس سوف تدُخُل بينهم ــرُّ منه ــٌة تصف َُويهي

(لبيد، ١٩٩٧م: ١١١)
ــت، وتدّل املصاحبة يف  ــّر) مصاحًبا للفظة األنامل يف هذا البي ــد جاء الفعل (تصف ق
تركيب "تصفّر األنامُل" علی املوت؛ العرب عربوا عن املوت بعبارات خمتلفة داخلة يف 
ــرار األنامل من صفات املوتى. (ابن ايب  ــاب الکناية، منها "اصفرت أنامله" ألن اصف ب
ــوت، واملرء إذا مات تصفّر  ــا: ٥، ٤٥) صفرة األنامل ال تكون إال لدی امل ــد، الت احلدي
ــة أن يقول إّن كّل  ــاعر من اإلتيان بهذه املصاحب ــوّد أظافره. وقد أراد الش أنامله وتس

الناس ال بّد أن يواجهوا املوت وال مفّر هلم عنه.

اسجهّر اآلُل
ــا وابتذلُته ــا  أنعلُته ــٍة  إذا ما اسجهّر اآلُل فيكّل سبسبوناجي

(لبيد، ١٩٩٧م: ٣٢)
ــراب إذا ترّيه وجری. (ابن  ــجهّر: ظهر وانبسط. واآلل: السراب. واسجهّر الس اس
ــتداد احلّر.  ــجهّر اآلل" مصاحبة لفظية تفيد زمن اش ــور، التا: ٣، ١٩٤٨) "إذا اس منظ
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ــتخدام هذه املصاحبة اللفظية أن يصف قوة ناقته يف السري يف  ــاعر من اس وقد أراد الش
ــدائد بالقول إنها ناقة سريعة وقوية تســري يف املفاوز يف اهلواجر حني ميتد السراب  الش

وينبسط من شدة احلرارة.

فاض العُني
ــين وفاَضت عيُنها َخبُدورٍة فجئُت ِغشاشًا إذ َدَعت أمُّ طارٍقَدَعت

(لبيد، ١٩٩٧م: ٨٦)
ــتخدم لفظة "فاض" مع لفظة العني، وهو جماز مرسل بالعالقة احمللية أي  ــاعر اس الش
ــذي تفيض. وفاضت العني مبعنی  ــع العني فاض؛ ألن العني ال تفيض بل الدمع هو ال دم
البکاء، و يستعمل مصطلحات أخری للبکاء أيضا وهي "سحت جفونه" و"سالت غروبه" 
ــالت مذراف عينيه" و"ذرفت آماقه". (اليازجي، ١٩٨٥م : ٧٤) مع أن فعلي "فاض  و"س
وسال" هلما وزن عروضي واحد لكن الشاعر استخدم يف هذا البيت لفظة "فاض"؛ ألن 
ــّد من السيالن. يف ظّل استعمال هذا اللفظ أراد الشاعر إظهار شدة  الفيضان داللته أش

بكاء حبيبته لكثرة حزنها وحنينها.
ب) املصاحبة بني الفعل واملفعول به

قد جاء بعض االفعال املتعدية مع مفعول خاص بسبب عالقتهما الوطيدة، منها:

توّجس الرزَّ
ــت ِرزَّ اَألنيِس َفراَعها َس َعن َظهِر َغيٍب َواَألنيُس َسقاُمهاَفَتَوجَّ

(لبيد، ١٩٩٧م: ١٤٧)
ــور، التا: ٦، ٤٧٧٢) والرّز هو  ــمع إلی الصوت اخلفي. (ابن منظ التوّجس هو التّس
ــه: ٣، ١٦٣٥) قد  ــمعه من بعيد ويف األصل هو الصوت اخلفي. (املصدر نفس الصوت تس
ورد فعل توّجس مصاحًبا للرّز وما جاء يف لسان العرب يظهر تالزم الكلمتني وتناسبهما 
مًعا. يوجد فی البيت تالؤم خاص وتناســب قوي بني كلمات "التوجس" و"الرز" و"عن 
ظهر غيب"؛ ألنّها مسعت صوت الناس من بعيد وهو صوت خفي، واختيار هذه الكلمات 
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املتالئمة وتناسبها مع املعنی يدّل علی قدرة الشاعر يف انتقاء ألفاظه.

أمخر ظّنًة
األكابُرألفُتك حتی أمخَر القوُم ظّنًة أّم البنَني  عليَّ بُنو 

(لبيد، ١٩٩٧م: ٦٣)
ــرت. الظّنة: الشــك والريبة. و"أمخر ظّنة" مبعنی أضمر الشــك  أمخر مبعنی أضمر وس

والريبة وتفيد أن القوم تشّككوا يف مدی إخالص الشاعر وحمبته هلم.

ثّل العرَش
وقد ثّل عرشيه احلسام املذكروعبد يغوٍث حتجُل الطُري حوَله

 (لبيد، ١٩٩٧م: ١٩١)
ــق يف الکاهل. (ابن منظور، التا: ١،  ــّل مبعنی هدم وأهلك. والعرش هو مغرز العن ث
٥٠٢) وثّل عرشيه احلساُم مبعنی ُضرَب عنقه بالسيف، وهذه املصاحبة تدّل علی أّن عبد 

يغوث ُقتل وهلك.

فّك الکبَل
سريُت، وأصحايب هديُت بكوكيبوعاٍن َفككُت الكبَل عنه، وُسدفٍة

(لبيد، ١٩٩٧م: ٢٩)
ــّك الكبل" مبعنی فصل أجزاءه وفتحه. وفك الكبل عن العاين مبعنی حّرره. وقد  و"ف
ــه بالقول إّنه رجل شريف وكرمي وسخي يطلق  ــاعر بهذه املصاحبة ليفتخر بنفس أتی الش

األسری.

صرم احلباَل
ــن الكاللَصرمُت حباَهلا وصددُت عنها ــلُّ ع ــٍة جت بناجي

(لبيد، ١٩٩٧م: ٩١)
َصَرَم مبعنی قطع، وكثريًا ما يستعمل مع احلبل كما ورد يف هذا البيت بصحبة احلبل. 
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واحلبال جماًزا أسباب احلب واملودة، "صرمت حباهلا" مصاحبة لفظية وهلا معنی استعاري 
ــاعر العشق بينه وحبيبته حببل يربط بينهما واملصاحبة "صرمت  ــّبه الش يف هذا البيت. ش
ــين: تركت حبيبيت وانصرفت  ــی القطيعة. (اليازجي، ١٩٨٥م: ٨٤) وتع حباهلا" تدل عل

عنها وقطعت أسباب العالقة واملوّدة.

َمخََش الوجَه
وال َختِمَشا وجهًا وال حتِلقا َشَعرفُقوما فُقوال بالّذي قد عِلمُتَما

(لبيد، ١٩٩٧م: ٧٤)
َمخََش: خدش الوجه وجرح بشرته. قيل إّنه قد يستعمل يف سائر اجلسد. (ابن منظور، 

التا: ٢، ١٢٦٥) وقيل إّنه ال يستعمل إّال يف الوجه. (الزخمشري، التا: ١، ٢٦٦)
ــعر"؛ ألن أحد معاين الفعل  ــد مصاحبة أخری يف هذا البيت وهي "ال حتلقا الش توج
ــتعمل إال مع الشعر ويستدعي  ــعر وإذا استعمل بهذا املعنی ال يس "حلق" هو إزالة الش

ذكر هذا الفعل لفظ الشعر.
الناس كانوا جيرحون بشرة وجوههم وحيلقون شعر رأسهم يف املصائب ويف مناسبات 
احلزن خاصة بعد موت أحدهم. والشاعر قد ذكر هاتني السنتني ولكنه نهی خماطبيه عن 
فعلهما، وقد أراد من استخدامهما السليب أن يقول اصربا واجلدا يف املصائب والشدائد 

وال حتزنا وال جتزعا.

أبيَت اللعَن
ــن هذا خبٌري فامسعه ــَت اللعَن ال تأكل معهُخيِربك ع َمهلًا أبي

(لبيد، ١٩٩٧م: ٨٣)
ــة اإلطراء". وهذا النوع من املصاحبة  ــت اللعن" مصاحبة لفظية مسّيت "مبصاحب "أبي
تدّل علی عبارة خاصة تستخدم يف االطراء والثناء، ومن أمثلته: ال ُفّض فوك، وسلمت 
ــداك. (غزالة، ١٩٩٣م: ١١) و«أبيَت الّلعن من حتايا امللوك يف اجلاهلية والّدعاء هلم،  ي

معناه أبيت أن تأيت من األمور ما ُتلَعُن عليه وُتذمُّ بسببه.» (ابن منظور، التا: ١، ١٥)
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عّض األنامَل
وعّض عليِه العائداُت األنامالوأثنوا عليه بالذي كان عنده

(لبيد، ١٩٩٧م: ١٠٣)
ــد باألسنان علی شيء. وهنا ورد مع لفظة "األنامل" وهلا معنًی كنائي  العّض هو الّش
ــتعمل تعابري أخری هلذا املعنی أيًضا  وهي كناية عن األســف واحلسرة والنّدم، كما تس
ــا" و" أفنی يديه ندما".  ــده" و"عّض علی بنانه" و"قد أکل بنانه ندم ــي "عّض علی ي وه
ــي، ١٩٨٥م: ٩٦) وتفيد هذه املصاحبة يف هذا البيت أن الناس تلّهفوا علی من  (اليازج

له الذكر احلسن بعد موته وأسفوا وحتّسروا علی فقده.

اجتياب اخلرق
ــّف املجامُع فاصالوأبيَض جيتاُب اُخلُروَق علی الَوجی خطيبًا إذا الت

(لبيد، ١٩٩٧م: ١٠٤)
ــعة البعيدة يشتّد فيها هبوب  اجتاب مبعنی جاب وقطع. واخلرق مبعنی املفازة الواس
ــيط، ٢٠٠٤م: ٢٢٩) واإلتيان بهذه املصاحبة يدّل علی أن ممدوح  الّرياح. (املعجم الوس
ــاعر هو رجل عّزام وذو ّمهة عالية ويكتســب وحيصل ما يريد وال يصّده شيء عما  الش

يروم ويؤّم، كما أّنه جيوب ويقطع املفاوز مع أمل يف رجله.
ج) املصاحبة العطفية (بالعالقة التضادية)

التضاد هو اجلمع بني شيئني متضادين. (السکاکي، ١٩٨٠م: ٦٦٠) وهو من احملسنات 
ا  ــنً ــلوب ويضفي علی الکالم حس املعنوية اليت هلا أثر بالغ يف إبراز املعنی وجتميل األس

ومجاًال ويزيده رونًقا.
ــکل بنية التضاد خلخلة يف بنية اللغة اليت تصبح قائمة علی املخالفة واملصادمة،  تش
ــتنفاره، کما أنها تقود إلی اليقظة ملواجهة  ولکن هذه اخللخلة کفيلة بإيقاظ القارئ واس
ــدروس. (ربابعة،  ــکل حيقق فيها اتصاال مع النص امل ــلوبية بش مثل هذه الظاهرة األس
٢٠٠٠م: ١٥٠) بالغة التقابل ال تأيت من تضاد لفظني جمردين من السياق والبناء اللغوي 
وإمنا يكون غموضها عندما تندمج وتلتبس مع قوالب املعاين فتصبح مرتكًزا بنائيا يتكئ 
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عليه النص اللغوي يف مكوناته وعالقاته، فتتولد مجاليتها من اندماجها وإضاءتها للنص 
ــة للتقابل تكمن فيما حيدثه  ــوي، مؤدية إلی وضــوح دالالت تراكيبية. القيمة الفني اللغ
التضاّد من أثر متميز يف الداللة علي صور ذهنية ونفسية متعاكسة يوازن فيما بينها عقل 
القارئ ووجدانه فيتبني ما هو حسن منها ويفصله عن ضده. (مطلوب، ١٩٨٢م: ٤٤٣)

وّظف الشاعر يف بعض األبيات كلمتني متضادتني بينهما عالقة قوية تؤدي إلی تصاحبهما 
ــبب  ــامع والقارئ متضاُد الكلمة اليت مسعها بس غالًبا وتؤدي أحياًنا إلی أن خيطر ببال الس

صلتهما القوية، وبعض الکلمات قد ُتعرف بضّدها بسبب عالقتهما الوطيدة، ومنها:

أمّر وأحلی
استكانًة ــجاع  الّش تكنّيه  من اجلوِع ُصمتًا ال ُميّر وال ُحيليوألقی 

(لبيد، ١٩٩٧م: ١٢٥)
ــتخدمهما الشاعر مًعا.  الصلة الوطيدة بني كلميت "أمّر" و"أحلی" قد أّدت إلی أن يس
ــّر، وفعل "أحلی" هو كناية عن النفع  وفعل "أمّر" يف هذا البيت هو كناية عن الضّر والش
واخلري واإلحسان. واملصاحبة يف تركيب "ال ميّر وال حيلي" تفيد أن اإلنسان الشجاع ال 
يستطيع أن يفعل شيًئا وال يقدر أن يضّر ويؤذي وال أن ينفع وحيسن. (لبيد، التا: ١٥٠)

حيمد ويالم
ــالُموبكلِّ ذلك قد سعيُت إلی الُعلی وُي ــعُيه  س ــُد  ُحيَم ــرُء  وامل

(لبيد، ١٩٩٧م: ١٣٣)
قد أراد الشاعر من استخدام هذه املصاحبة "حيمد ويالم" يف النمط العطفي أن يقول 
ــعيه لدی بعضهم مقبول ويستحسنونه  ــاعي املرء ال ُتقَبل لدی مجيع الناس بل س إن مس
ــه: ١٣٣) وهذا األمر  ــه ولدی بعضهم مرفوض ويلومون صاحبه. (املصدر نفس وحيمدون

يدل علی أن الناس خيتلف آراؤهم وحيّب بعضهم ما يكرهه اآلخرون.
د) املصاحبة بني الفعل واحلرف

للحروف صلة وطيدة بفهم املعاين؛ ألن كثريًا من القضايا الداللية يتوقف فهمها على 
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فهم الداللة اليت يؤديها احلرف يف النّص، ومسيت حروف معان هلذا الغرض، ألنها تصل 
معاين األفعال إىل األمساء، أو لداللتها على معىن. تقوم حروف املعاين بدور مهم يف بنية 
ــة للغة العربية من جهة الداللة علی املعنی، أو الرتابط والتماســک بني مفرداتها  اجلمل
ــد،  ــام الکالم. (خليفة راش لتوضيح العالقة بينها، مما ال ميکن أن يؤدَّى بغريها من أقس

١٩٩٦م: ١٧٥)
تركيب الفعل واحلرف من أبرز صور املصاحبة اللغوية اليت يتجّلی فيها دور املصاحبة 
اللغوية يف حتديد املعنی. «إّن الفعل يظّل عام الداللة، حتی تأيت احلروف فتختص داللته 
يف معنی حمدد، ومن هنا تكتســب احلروف املرّكبة مع األفعال أمهية قصوی يف الداللة. 

الفعل خيتلف معناه باختالف احلرف الداخل عليه.» ( داود، ١٤٢٣ق: ١، ٦)
تنقسم املصاحبة اللفظية بني الفعل واحلرف إلی قسمني يف ديوان لبيد:

ــطة احلروف: استخدم الشاعر حرف الباء لتعدية األفعال  ١- األفعال املتعدية بواس
الالزمة.

باء بـــ
ِعندي َوَمل َيفَخر َعَليَّ كراُمهاَأنَكرُت باِطَلها َوُبؤُت ِحبَقِّها

(لبيد، ١٩٩٧م: ١٥٢)
ــتخدم مع  ــی" وإما مع حرف "باء"، وإذا اس ــتخدم إما مع حرف "إل ــاء" فعل يس "ب
ــتخدم مع "باء" فلها ثالثة  ــيء: رجع إليه. وإذا اس "إلی"يكون مبعنی "رجع"، باء إلی الش
ــاعر يف هذا  ــان، أحدها مبعنی رجع واآلخر مبعنی عادبـ واألخري مبعنی أقّر بـ. والش مع
البيت استخدمه مع حرف الباء وهي اليت يتوصل بها الفعل الالزم إىل املفعول به وتسمى 
ــًا، وأكثر ما ُتعّدي الفعَل  ــي املعاقبة للهمزة يف تصيري الفاعل مفعول ــاء النقل أيضًا، وه ب

القاصر. (ابن هشام، التا:٩٠) بؤت حبّقها أي أقررت حبقها واعرتفت به.

أودی بـ
فال جتُمدا أن تستهّال فَتدَمَعاَفَعيّين إذ أودی الفراُق بأربٍد

(لبيد، ١٩٩٧م: ٨٢)
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ــرف الباء ويكون مبعنی  ــطة ح ــل قاصر مبعنی هلك ومات يتعّدی بواس "أودی" فع

أهلك وذهب به.

ألوی بـ
ــتِ أربَد إذ ألوت رياُح الّشتاء بالَعَضِدوعِني هّال َبكي

(لبيد، ١٩٩٧م: ٥٣)

ــتعمل بعده حرف الباء يتعّدی وله معنيان  ــاُن: أكثر من التمّنی، وإذا اس ألوی االنس

ــه. (الفريوزآبادي،  ــوی به الدهُر: أهلک ــوی به: ذهب به، وأل ــب بـ" و "أهلک"، أل "ذه

ــاعر يف  ٢٠٠٥م: ١٣٣٢) "ألوی بـ" يف هذا البيت تکون مبعنی ذهب بـ. وقد وصف الش

الشطر الثاين أخاه أربد بالكرم واملروءة يف الشدائد أي يف أيام الشتاء حني حتطم الرياح 

األشجار وتذهب بها.

وّلی بـــــ
ووّلی به ريُب املنوِن فأسرعافراُق أٍخ كان احلبيَب ففاَتين

(لبيد، ١٩٩٧م: ٨٢)
ــطة حرف "الباء" ومبعنی ذهب بـ.  ــی" فعل الزم ومعناه أدبر، وصار متعدًيا بواس "وّل

ووّلی به ريب املنون مبعنی مضی حوادث الدهر بأخ الشاعر وزايله عنه.
٢- األفعال املرکبة: هي أفعال تستعمل مع حروف جر معينة غالبا، مثل:

ذّب عن
ــه فأمسعا ــاٍد ربَّ ــادی ُمن عان ــالِده وورَّ ــن ب فذبَّ ع

(لبيد، ١٩٩٧م: ٨٥)

ــد، وذبل وهزل، وجّف  ــتقر يف مكان واح ــل "ذّب" له معان متعددة منها: مل يس الفع

ــتعمل مع حرف"عن" فله  ــيط، ٢٠٠٤م: ٣٠٨) لكنه إذا اس ويبس، وطرد. (املعجم الوس

معنی واحد وهو "دافع عن". فّذب عن بالده مبعنی دافع عنه.
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أّمل علی
ــلمی باملذانب فالُقفالأمل ُتلمم علی الّدمِن اخلوايل لس

(لبيد، ١٩٩٧م: ٩٠)
قد يستخدم الفعل "أّمل" مع حرف "علی" ويكون مبعنی نزل بـ، أّمل علی الدمن اخلوايل: 

نزل بها ووقف عندها.

أثنی علی
ــه بالذيكان عنده وعّض عليِه العائداُت األنامالوأثنوا علي

(املصدر نفسه: ١٠٣)
ــتخدم  ــيط، ٢٠٠٤م: ١٠١) وهذا الفعل يس ــی احليوان: ألقی ثنيته. (املعجم الوس أثن
مع احلرف "علی" غالبا ويتغري معناه عن جمرده، أثنی علی فالن: أطراه ووصفه باخلري.

٢- املصاحبة اللفظية علی مستوی النمط االمسي
ــتمل علی عدة أشكال، منها  يتكّون هذ ا النوع من املصاحبة اللفظية من امسني ويش
موصوف وصفة ؛ مضاف ومضاف إليه ومعطوف ومعطوف عليه ويتكّون من اسم وحرف.

ألف) املصاحبة الوصفية (املوصوف والصفة)
ــة. فهي من أبرز  ــم صور املصاحبة اللفظي ــني الصفة واملوصوف من أه ــة ب املصاحب
الصور اليت تظهر مدی التالزم بني األلفاظ؛ألن بعض ألفاظ توصف بكلمات معينة فقط 

وبعض صفات ختتص بألفاظ معينة فقط دون غريها، ومنها يف شعر لبيد:

قرن أعضب
خّليتين أمشي بقرٍن أعضِبيا أربَد اخلِري الكرَمي جدوُده

(لبيد، ١٩٩٧م: ٤٠)
ــور القرن كناية عمن ال ناصر له أو من ليس له  ــور، ومکس "األعضب" مبعنی املكس
ــه: ٤٠) وقد قصد الشاعر من اإلتيان بهذه املصاحبة أن يقول إن أربد  أخ. (املصدر نفس
ــاعَر بعد موته وحيًدا ضعيًفا قد  أخاه كان مظاهره ومعينه يف مجيع األحوال، وترک الش
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ذهبت حّدته وبأسه.

الوابل املتحّلب
يف مثل غيِث الوابِل املتحّلبولقد أراين تارًة من جعفٍر

(املصدر نفسه: ٤٢)
الوابل هو املطر الشديد، واملتحلب هو السائل واجلاري، وقد وصف الشاعر الوابل 
باملتحلب للكثرة والشدة. والشاعر قد قصد من توظيف هذه املصاحبة اللفظية أن يشبه 

قومه بالغيث الغزير لکثرة عددهم.

الزمن الكالح
وعصمًة يف الّزمِن الكالحكان غياَث املرِمِل املمتاِح

(املصدر نفسه: ٤٦)
ــيط، ٢٠٠٤م: ٧٩٥) تدّل مصاحبة "الزمن  ــنة املجدبة. (املعجم الوس الكالح هو الس
ــخائه، يقول الشاعر إن الناس يف زمن اجلدب والقحط  الكالح" علی كرم املمدوح وس

يلتجؤون إليه ويطلبون عونه.

املال التالد
به احلمَد إّن الّطالَب احلمَد ُمشرتيأقي العرَض باملاِل الّتالِد وأشرتي

(لبيد، ١٩٩٧م: ٦٦)
ــي الذي ولد عندک وهو نقيض الطارف، وأصل  ــال التالد هو املال القدمي األصل امل
ــاء فيه واو. (اجلوهري، التا: ٤٥٠) وتفيد هذه املصاحبة أن العرض هو أفضل وأمثن  الت
ما ميتلكه الشاعر ويبذل ما لديه من املال حتی املال الذي ورثه من آبائه حلفظ عرضه 

والذود عنه.

اخلطيب الفاصل
ــّف املجامُع فاصالوأبيَض جيتاُب اُخلُروَق علی الَوجی خطيبًا إذا الت

(لبيد، ١٩٩٧م: ١٠٤)
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ــتعمل غالبًا صفًة  ــب يف هذا البيت؛ لكنه يس ــة "الفاصل" صفًة لـلخطي ــد ورد لفظ ق
ــكالم، فــــ"الكالم الفاصل" مبعنی الكالم الذي يكون حًقا قاطًعا وال راّد له ويفصل  لل
بني احلق والباطل. واخلطيب الفاصل هو أيًضا مبعنی اخلطيب الذي يكون كالمه فاصال، 
ــذه املصاحبة يف هذا البيت تدّل علی أن  ــب يكون فيصًال يف األمور. وه أي كالم اخلطي

ممدوح الشاعر له علّو الشأن واملقام ويكون واقًفا باألمور وبتمييز احلق عن الباطل.

جّنة عبقرية
ُمسّطعَة األعناق بُلَق القوادِمدری باليساری َجّنًة عبقريًة

(املصدر نفسه: ١٦٤)
ــم اجلن، وهو  ــو من األمکنة اليت اقرتن امسها باس ــتان، وعبقر: ه اجلّنة مبعنی البس
موضع بالبادية کثري اجلن، وقيل هي أرض باليمن کان يسکنها اجلن، وقيل إنه بلد کان 
ــبوه إلی اجلّن، وقيل هو جبل  ــي فلّما مل يعرفوه نس قدميا وخرب، کان ينســب إليه الوش
ــية األصل  يف موضع باجلزيرة، ويقول بعض احملدثني حيتمل أن تکون هذه الکلمة فارس
ــم کثريا يف  ــتقة من کلمة (ابکار) مبعنی الرونق والعزة والکمال. وقد ورد هذا االس مش
ــعر اجلاهليني. (أبو علي، ١٩٨٨م: ٢٥٦) نسب العرب إلی عبقر كّل شيء تعجبوا من  ش
حذقه أو جودة صنعته، عبقري نسبة إلی عبقر وهو صفة لكّل ما بولغ يف وصفه وما يفوقه 
ــيء. (املعجم الوسيط، ٢٠٠٤م: ٥٨١) و"جنة عبقرية" استعارها الشاعر لإلبل يف هذا  ش
البيت، وتدل علی كرم مرثيه ومروءته، وقد وصف الشاعر مرثيه باجلواد باستعمال هذه 

املصاحبة ألنه قد حنر لضيوفه أفضل إبله.

الكتيبة الرداح
الّرداِحيا عامرا يا عامَر الّصباِح ــِة  الكتيب وِمدَرَه 

(لبيد، ١٩٩٧م: ٤٦)
ــتمل علی عدد كثري من السرايا. (املعجم  الكتيبة هي الفرقة العظيمة من اجليش تش
ــة الرداح هي اجليش الضخمة  ــيط، ٢٠٠٤م: ٦٨٥) و"الرداح" كثري العدد، الكتيب الوس
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ــة والتأكيد؛ ألن الكتيبة  ــاعر الكتيبة بالرداح للمبالغ ــدد الكثري. قد وصف الش ذات الع
نفسها تدّل علی جيش جّرار. وقد قصد الشاعر من استخدام هذه املصاحبة أن يبالغ يف 

وصف ممدوحه بعلو الشأن واملقام.
ب) املصاحبة اإلضافية (املضاف واملضاف إليه)

قد مجع لبيد بني امسني يف حالة إضافة بسبب ارتباطهما اخلاص، ومنها:

لزوم العصا
ُلُزوم العصا ُحتَنی عليها األصابُعأليس ورائي إن تراخت منّييت

(لبيد، ١٩٩٧م: ٨٠)
ــيخوخة؛ ألن اإلنسان  تدّل املصاحبة اللفظية يف تركيب "لزوم العصا" علی زمن الش
ــيخ، يضعف ويفقد قواه وال يستطيع أن ميشي بسهولة وهلذا يلزم العصا  عندما يهرم ويش
ــأت منييت وال أمت يف الصغر  ــاعر يف هذا البيت إن أبط ــوكأ عليها دائًما. وقال الش ويت

واحلداثة أشخ وأصاحب العصا واحملجن.

يوم الكريهة
واعُق بالـ ـفاِرِس يوَم الكريهِة الّنُجِدفّجعين الرعُد والصَّ

 (املصدر نفسه: ٥٢)
ــان يكره  ــم ألن اإلنس ــة مصاحبة تدّل علی احلرب، ومسيت بهذا االس ــوم الكريه ي

احلرب.

بناُت الّدهر
ــماء وَمنَظِروأفنی بناُت الّدهر أرباَب ناعٍط ــَتَمٍع دوَن الس ُمبس

(املصدر نفسه: ٦٩)
ــد أضيفت "بنات" إلی "الدهر" وأوجدت إضافة لفظية تكون مبعنی األيام والليايل.  ق
(املصدر نفسه: ٦٥) أو مبعنی حوادث الدهر ودواهيه ومصائبه. إذاكانت املصاحبة مبعنی 
األيام والليايل يقصد بها مرور الزمن وتفيد أن مرور الزمن يفين الناس مهما كان لديهم 
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ــن القوة، وإذا كانت مبعنی حوادث الدهر ومصائبه تدّل علی أن حوادث الدهر تغلب  م
اجلميع حتی األقوياء وتهلكهم.

زاجر الطري
ــراُت الّطِري ما اُهللا صانُعلََعمُرك ما تدري الّضوارُب باحلصی وال زاج

(املصدر نفسه: ٨١)
زجر الطري هو من عادة العرب للتنبؤ باآليت وللتيّمن والتشاؤم. فإنهم كانوا يزجرون 
ــن، ١٩٩٨م: ٥٨)  ــاءمون. (احلاج حس ــنحت يتفاءلون بها وإن برحت يتش طائرة إن س
وهذه املصاحبة (زاجرات الطري) تدّل علی العيافة والكهانة وتفيد أن الناس ال يعرفون 

باستعانة التكّهن ما قّدر اهللا هلم وال يعلمون مصريهم وال يتطلعون علی اآليت.

رابط اجلأش
ِمتّلرابُط اجلأِش علی فرجهم مبربوٍع  اَجلوَن  أعِطُف 

(لبيد، ١٩٩٧م: ١٢٠)
ــزع. (الفريوزآبادي، التا: ٥٨٦) ورابط  اجلــأش: ُرواع القلب إذا اضطرب عند الف
ــتعمل ربط  ــجاع ويس ــة لفظية مبعنی ثابت القلب أو قوي القلب والش اجلــأش مصاحب
ــجاع أيضا. (اليازجي، ١٩٨٥م: ٣١) وتكون استعارة مكنية،  اجلأش وقوي اجلأش للش
ــاعر القلب مبا ُيربط وُيشّد كاخليل مث حذف املشبه به وأتی بشيء من لوازمه.  ــّبه الش ش
«ورجل رابط اجلأش وربيط اجلأش أي شديد القلب كأّنه يربط نفسه عن الفرار يكّفها 
ــتّد قلبه ووثق وحزم فلم يفّر عند الروع.»  ــجاعته. وربط جأشه رباطة: اش جبرأته وبش

(ابن منظور، التا: ٣، ١٥٦١)

أطراف األسل
ــٌس قّدموا ــوا إذ قال: قي م واحفظوا املجَد بأطراف األَسلقدَّ

(لبيد، ١٩٩٧م: ١٢٢)
ــيء، واألسل: نبات له أغصان كثرية دقاق بال  أطراف مجع الطرف وهو منتهی كّل ش
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ــبيه يف اعتداله واستوائه ودّقة أطرافه. (ابن منظور،  ــال علی التش ورق، وّمسي الرمح أس
ــل بالعالقة  ــاعر لفظة أطراف إلی الرماح وهي جماز مرس التا: ١، ٨٠) وقد أضاف الش
ــطة إليصال أثر شيء إلی آخر.» (اهلامشي،  ــيء واس اآللية وهذه العالقة «هي كون الش
ــين احلرب؛ ألنها تكون من آالت احلرب. وقد  ــا: ٢٥٣) أطراف الرماح مصاحبة تع الت
ــاعر من استعماهلا أن يقول إنهم قوم حياربون اآلخرين حلفظ جمدهم والدفاع  أراد الش

عنه.

خطل اللسان
ــين بغيٍض ــُت بغافٍر لب سفاَهَتهم وال َخَطَل اللساِنلس

 (لبيد، ١٩٩٧م: ١٧٨)
ــالف ما يضاف إليه. رجل خطل  ــظ "خطل" ذو معان متعددة وخيتلف معناه باخت لف
اليدين باملعروف أي رجل جواد معطاء. (اليازجي، ١٩٨٥م: ٣٠) وإذا أضيف إلی األذن 
ــرتخية األذن؛  ــرتخية: رجل خطل األذن معناها طويلة ومس يكون مبعنی الطويلة واملس
ــهم أي يذهب مشاًال ومييًنا وال  ــهم مبعنی الطائش: رجل خطل الس وإذا أضيف إلی الس
ــان له معنيان، األول: الطويل، رجل خطل اللسان  يصيب اهلدف؛ وإذا أضيف إلی اللس
أي طويل اللسان، والثاين: الفاسد، رجل خطل اللسان أي فاسد الكالم وسيئ املنطق. 

وهذه املصاحبة يف هذا البيت تدّل علی سوء املقالة وفساد الكالم وقبح املنطق.
ج) املصاحبة العطفية (بالعالقة التضادية)

ــان علی عالقة التقابل أو  ــذا النوع من املصاحبة من امسني معطوفني يبني يتکّون ه
التضاّد، حنو:

امللوك والسوقة
وَصاحبُت من َوفٍد كراٍم وَموكِبوكائن رأيُت من ُملوٍك وُسوقٍة

(لبيد، ١٩٩٧م: ٢٧)
السوقة: الرعية من الناس، ّمسواكذلك ألن امللك يسوقهم ويعرفهم تبًعا ملشيئته. قد 
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أراد الشاعر من عطف هاتني الكلمتني املتضادتني بيان خمالطته أناًسا خمتلفي املستويات 

ــأن ومن يكون حمطوط  بالقول إنه قد رأی من الناس من يكون رفيع املقام وعظيم الش

القدر ووضيع الشأن. وتدل هذه املصاحبة علی طول عمر الشاعر وكثرة جتاربه.

ــن التضاد، التضاد املتدّرج وهو «ميكن أن يقع بني نهايتني ملعيار  ــي هذا النوع م وّمس

ــد عضوي التقابل ال يعين  ــن املتضادات الداخلية. وإنكار أح ــدرج أو بني أزواج م مت

االعرتاف بالعضو األخر».(خمتار عمر، ١٩٩٨م: ١٠٢)

احلالل واحلرام
ــها ِحجٌج َخلوَن َحالُهلا وَحراُمهاِدمٌن َجتَّرَم بعَد عهِد أنيس

(لبيد، ١٩٩٧م: ١٣٦)

ــهر احلرام وهي أربعة وباحلالل أشهر احلل وهي مثانية، والسنة ال  أراد باحلرام األش

تعدو أشهر احلرم وأشهر احلّل، فعرب عن مضي السنة مبضيهما. (الزوزين، ٢٠٠٤م: ١٣٤)

هذا النوع من التضاد ُيسّمی التضاد احلاد أوغري املتدرج، «وهذه املتضادات تقسم 

ــل وأكثر. ونفي أحد عضــوي التقابل يعنی  ــم دون االعرتاف بدرجات أق ــكالم حبس ال

ــزوج فهذا يعين االعرتاف بأنه أعزب.»  ــرتاف باآلخر. فإذا قلت إن فالنا غري مت االع

(خمتار عمر، ١٩٩٨م: ١٠٢)

اخللف واألمام
َمولی املخافة خلُفها وأماُمهاَفَغَدت كال الَفَرجِني حتَسُب أّنه

(لبيد، ١٩٩٧م: ١٤٧)

ــة يف الرتكيب العطفي بني كلميت اخللف واألمام يف هذا البيت تدّل علی أن  املصاحب

البقرة إن مل تر صاحب الصوت ومل تعرف موقفه وهي تسمع الصوت من جهة، ظنت أن 

ــة هي موضع صاحب الصوت، فذعرت ال تعرف مفّرها ومنجاها. وقد ّمسي هذا  كل جه

النوع من التضاد، التضاد التقابلي أو االمتدادي. (خمتار عمر، ١٩٩٨م: ١٠٤)
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أمين وأيسر
جانبيه أمين  األعراض  ــوَري ُأثالعلی  ــُره علی ك وأيس

(لبيد، ١٩٩٧م: ٩٦)
ــحاب بالقول إن أمين  ــر" علی لفظ "أمين" ليظهر حدود الس ــاعر لفظ"أيس عطف الش
ــك اجلبال، ومصاحبة الكلمتني املتضادتني يف  ــره علی تل املطر علی تلك املنطقة وأيس
ــعته وعموم نفعه. هذا التضاد هو التضاد التقابلي أو  ــحاب وس هذا البيت تفيد عظم الس

االمتدادي.

الريث والعجل
وبإذن اِهللا ريثي وَعَجلإّن تقوی ربِّنا خُري نََفل

(املصدر نفسه: ١١٦)
ــان وتفيد  الريث هو التمهل واإلبطاء. وهذه املصاحبة تدّل علی كّل ما يفعله االنس
ــيئته. التضاد بني کلميت "الريث"  ــان ال يعمل شيئا إال أن يكون بإذن اهللا ومش أن االنس

و"العجل" هو التضاد املتدرج.
د)املصاحبة العطفية (بالعالقة التكاملية)

ــد تأيت بعض الكلمات معطوفة علی كلمة أخری تقرتب معانيها وهلذا االقرتان يف  ق
املعنی تتصاحبان لتكميل املعنی، ومنها:

العّم واألب واألّم
وعامٌر خريمها مركباخلُرينا عّما وأّما وأبا

(املصدر نفسه: ٤٢)
ــاعر من عطف هذه الكلمات الثالث "العّم" و"األب" و"األّم" اليت بينها  قد أراد الش
صلة وطيدة، أن يصف ممدوحه بعلو الشأن واملقام بالقول إن هذا املمدوح له أصل كرمي 
وحســب شريف، وإنه نشأ وترعرع يف أسرة تفوق الناس كّلهم. وهذه املصاحبة اللفظية 

تدّل علی احلسب والنسب.
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احملافظ واحملامي
أال ذهب احملافُظ واحملامي

ومانُع ضيمنا يوَم اخلصاِم
(املصدر نفسه: ١٦٩)

ــظ واحملامي" كلمتان مرتادفتان ومعطوفتان يف هذا البيت. «احلماية تكون ملا  "احملاف
ال ميكن إحرازه وحصره مثل األرض والبلد؛ تقول هو حيمي البلد واألرَض وإليه محاية 
البلد، واحلفظ يكون ملا حيرز وحيصر وتقول: هو حيفظ درامهه ومتاعه، وال تقول: حيمي 
ــول ذلك عامي ال يعرف الكالم.»  ــه ومتاعه، وال حيفظ األرض والبلد إال أن يق درامه

(العسكري، التا: ٢٠٧)
ــة خاصة لقومه  ــدكان رجًال مغياًرا وذا عصبي ــذه املصاحبة علی أن أربد ق ــدّل ه ت

وقبيلته ويذود عنهم ومينعهم ويدافع عما جيب حفظه ومحايته.
ــاري اتفاق  ــاري: ويقصد بالرتادف اإلش الرتادف يف هذا البيت هو الرتادف اإلش
ــار إليه، وبناء علی ذلک، يوصف اللفظان بالرتادف اإلشاري إذا  لفظني أو أکثر يف املش
کان املشار إليه فيهما واحدا، کصفات النيب (ص) املصطفی واملختار والبشري اليت تشري 
ــار إليه يف هذين اللفظني  ــيب (ص). (يونس علی، ٢٠٠٧م: ٤٠٤) واملش ــا إلی الن مجيعه

واحد وهو ممدوح الشاعر.

والد وولد
ما إن ُتعّري املنوُن من أحٍد

ــفٍق وال َوَلِد ــٍد ُمش ال وال
(لبيد، ١٩٩٧م: ٥٢)

قد عطف الشاعر لفظ "ولد" علی لفظ "والد" وأوجد مصاحبة لفظية بسبب ارتباطهما 
القوي. وتفيد هذه املصاحبة أن املوت ال مفّر منه ألحد وينال الّناس كّلهم. ال والد وال 
ــتخدامهما تأكيد  ــل بالعالقة اجلزئية وأريد منهما عامة الناس كّلهم، واس ولد جماز مرس

لعبارة "من أحد".
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ساري وغادي وعشّية
إرزامهاِمن كّل ساريٍة وغاٍد ُمدِجٍن متجاوٍب  وعشّيٍة 

(املصدر نفسه: ١٣٦)
ــاری هو السحاب املاطر ليًال، الشاعر مجع للّدمن أمطار السنة كّلها؛ ألن أمطار  الس
ــار الصيف أكثرها يقع  ــار الربيع أكثرها يقع غداة، وأمط ــتاء أكثرها يقع ليًال، وأمط الش

عشّيا. (الزوزين، ٢٠٠٤م: ١٣٥)
ــنةكلها يف  وتدّل هذه املصاحبة علی أن هذه الديار والّدمن يصيبها املطر طوال الس
ــتاء، وإلصابتها هذه األمطار املتعددة يف الفصول املختلفة أصبحت  الربيع والصيف والش

أرضها خصبة وممرعة ومشعبة.

النتيجة
لقد عين لبيد بانتقاء ألفاظه ونظمها عناية کبرية، وأوجد حسن ترتيب ألفاظه ورصفها 
ــعره. الصلة الوطيدة بني بعض األلفاظ قد أّدت إلی  ا يف ش ــًبا لفظًيا ومعنوًيا خاصًّ تناس
ــعر لبيد. ولعبت املصاحبة اللفظية  ــکاهلا املتعددة يف ش ــکيل مصاحبات لفظية يف أش تش
ــاعد يف حتديد املعنی الذي  ــعره يف الوصول إلی املعنی املراد، ألنها تس دورا هاما يف ش
ــبته الکلمة خالل تضامنها مع الکلمات األخری، مبا أّن أحســن طريقة لفهم معىن  اکتس

الكلمة هو وجودها يف الرتكيب الذي يسهم يف إبراز معناها.
ــتويني األساسيني الفعلي واالمسي  ــتخدم لبيد املصاحبات اللفظية علی املس لقد اس
ــعره، وهو وّظف من املصاحبات اللفظية علی مستوی النمط الفعلي: املصاحبة بني  يف ش
ــة، واملصاحبة بني الفعل  ــني الفعل واملفعول به، واملصاحبة التضادي ــل والفاعل، وب الفع
ــط االمسي: املصاحبة  ــتوی النم ــتخدم من املصاحبات اللفظية علی مس واحلرف. واس
ــة (املوصوف والصفة)، املصاحبة اإلضافية (املضاف واملضاف إليه)، واملصاحبة  الوصفي
ــاعر املصاحبة الفعلية أکثر من  ــة بالعالقتني التضادية والتکاملية. وقد وظف الش العطفي
ــبة إلی املصاحبات  املصاحبة االمسية؛ املصاحبة بني الفعل واملفعول به أکثر ترّددا بالنس
ــني الفعل والفاعل،  ــني الفعل واحلرف، مث املصاحبة ب ــة األخری، ّمث املصاحبة ب الفعلي
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ــة يف النهاية. ومن املصاحبات االمسية، املصاحبتان الوصفية و  وتقع املصاحبة التضادي
اإلضافية ترّددمها أکثر، مث املصاحبة التضادية، واملصاحبة التکاملية أقل استخداما.

املصاحبات اللفظية املستخدمة يف شعر لبيد من املصاحبات العادية، واستخدام هذا 
ــعر يدّل علی مقدرة  ــم الضخم من املصاحبات اللفظية يف أنواعها املختلفة يف الش احلج
ــعر وإملامه باملوضوع املتحدث عنه واهتمامه باختيار  ــاد الش ــاعر وبراعته يف إنش الش

ألفاظه وانتقائها.
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