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 : مقدمة
لمشعر عند العرب مكانة عظيمة ربما ال تكجد عند غيرىـ مف 
األمـ ؛فقد أيًثر عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو قكلو :" كاف الشعر 

كذىب ابف سالـ الجمحي إلى مثؿ  ُ()عمـ قـك لـ يكف ليـ عمـ أصٌح منو"
ذلؾ فقاؿ : " كاف الشعر في الجاىمية ديكاف عمميـ ،كمنتيى حيٍكميـ بو 

ليو يصيركف ") ( كقد أسيب ابف قتيبة في كصؼ مكانة الشعر ِيأخذكف كا 
ًسٍفر كأىميتو عند العرب ،ككاف مما قالو : إف " الشعر معدف عمـ العرب ك 

ًحٍكمتيا ،كديكاف أخبارىا ،كمستكدع أياميا ،كالسكر المضركب عمى مآثرىا 
،كالخندؽ المحجكز عمى مفاخرىا ،كالشاىد العدؿ يـك النفار كالحجة 

( كقد نتج عف تمؾ المكانة أٌف العربى " كانكا ّالقاطعة عند الخصاـ ... ")
( كثالثتيا ْك فرس تينتج ")ال يييىٌنئكف إال بغالـو يكلد ،أك شاعر ينبغ فييـ ،أ

مرتبط بطبيعة البيئة العربية كدكر الجدب كالجفاؼ كقمة المياه في 
 العالقات السائدة بيف القبائؿ العربية .

كلعؿ في التحدم القرآني لمعرب أف يأتكا بمثؿ القرآف الكريـ أك 
( مف مثمو دليالن عمى تأكيد تمؾ المكانة ؛إذ ما كاف ٓسكرة أك عشر سكر )

مىؾ عمييـ حياتيـ ؛حتى ل مقرآف أف يتحدل العرب إال في شيء نبغكا فيو ،كمى
يتسـ التحدم بالمكضكعية ال بإعجاز المتحدَّل ،فيبدك ال حكؿ لو كال قكة 
،كمف ثـ لـ يكف غريبنا أف يظير المتنبئكف محاكليف اإلتياف بمثؿ القرآف 

ؾ تحفظيا الكريـ ،بيد أف محاكالتيـ كانت مف الكىف كالعبث بحيث ل
                                                                 

ـ الجمحي : طبقات فحكؿ الشعراء  - ُ دار المعارؼ  –شرحو محمكد محمد شاكر  –ابف سال
 . ِِص  –ـ ُِٓٗالقاىرة  –
 السابؽ المكضع نفسو .   - ِ
 .  ُٖٓ/ِ –ـ ُٔٗٗالقاىرة  –مطبعة دار الكتب المصرية  –ابف قتيبة : عيكف األخبار  - ّ
حققو كفٌصمو كعٌمؽى عميو  –ابف رشيؽ القيركاني : العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقد  - ْ

 . ٓٔ/ُ –القاىرة  –مطبعة السعادة  –ـ ُٓٓٗ/ِط –محمد محيي الديف عبد الحميد 
مف سكرة ّٖمف سكرة البقرة، ِّمف سكرة اإلسراء ،رقـ ٖٖالكريـ اآليات : انظر القرآف  - ٓ

 مف سكرة ىكد .ُّيكنس ،كرقـ 
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ف أتت منيا بعض الشكاىد ،فإنما لمداللة عمى سفىًو المحاكالت ،  الذكاكر ،كا 
 كىباء الجيد المبذكؿ . 

ككاف مف متالزمات ىذه المكانة أف يأتي الشعراء في أشعارىـ 
عمى كؿ الظكاىر الحياتية ، كمف ثمة نشأت فكرة األغراض الشعرية التي 

ب متعددة منيا النفسي كاالجتماعي كالمغكم تناكليا النقد العربي كاشفنا جكان
كالفني ،كمكجينا في كثير مف األحياف إلى ما ينبغي مراعاتو عند النظـ في 
ا قد يصـ  تمؾ األغراض التي كثيرنا ما اجتمعت في قصيدة كاحدة اجتماعن
القصيدة بالتمزؽ ،كعقمية الشاعر بالتفكؾ ،كيتسع األمر إلى كصؼ العقمية 

جة كالسطحية كالكقكؼ عند الظكاىر كالعكالـ الحسية كعدـ العربية بالسذا
 ( . ُتجاكزىا)

كفي ىذا ما فيو مف الغبف لمشاعر العربي كعقميتو كتفكيره بؿ 
كاألمة العربية جميعيا ؛ألف دراسة الشعر القديـ في ضياء المنجز العقمي 
المعاصر تكشؼ لو عف ثراء ىذه اإلنتاج الشعرم كاكتنازه بالكثير مف 

لدالالت التي تبيف عمؽ التفكير العقمي كشمكليتو كعدـ كقكفو عند ا
الظكاىر الحسية ،إنيا عقمية الناقد كالباحث التي تستطيع أف تميط المثاـ 
عف طبيعة الشعر كحقيقة اإلبداع الذم ال يغض منو أف تتعدد األغراض 

 الشعرية ،كال يناؿ منو أف تشتمؿ القصيدة عمى أكثر مف غرض .
ا الرثاء كمف بي ف تمؾ األغراض القديمة الحديثة المعاصرة أيضن

الذم ارتبط بالمكت كالبكاء عمى المكتى ،كما يستدعيو ذلؾ مف تعداد 
حياتو ،كأثر مكتو عمى الشاعر كالمجتمع  فيالمآثر التي كاف يتمتع بيا 

ع ،بيّْفى  الذم كاف يعيش فيو ؛ألف "سبيؿ الرثاء أف يككف ظاىر التفجُّ
 ( لمكت المرثي .ِمكطنا بالتميُّؼ كاألسؼ كاالستعظاـ")الحسرة مخ

                                                                 
 –بيركت  –دار األندلس  –ـ ُُٖٗ/ِط –د/ مصطفى ناصؼ : دراسة األدب العربي  - ُ

 .  ِّّص 
 .  ُْٕ/ِ –سابؽ  –ابف رشيؽ القيركاني : العمدة  - ِ
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كقد يككف األسؼ كاالستعظاـ لحدث المكت الذم حارت أمامو 
العقكؿ منذ بدء الخميقة ،كانتيت حيرتيا إلى يقيف بأف المكت ثالث ثالثة 
حدكد قاسية تىحيدُّ مف حريتو كىي الزماف كالشر كالمكت ،ككانت محاكالتو 

ثتيا ، بيد أنو " لـ يمبث أف تحقؽ مف أف صراعو اليائس اليائسة لقير ثال
ضد ىذا الثالكث المارد الجبار إٍف ىك إال جيد ضائع البد مف أف يبكء 

( كمف ثـ أدركت أنو ال مفٌر منو ،كأف انتفاء الفرار مف المكت ُبالفشؿ ")
سبب رئيس يقضُّ مضاجعيـ ،كينفي إحساسيـ بأية سعادة كيحرميـ مف 

ية لذة في الحياة ،كربما كجدكا في تناسي المكت أك إىماؿ التفكير التمتع بأ
ا ليـ ،كلعؿ ذلؾ ما ييفسّْر حديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ:  فيو عالجن

ألنو ال مفر منو ، كتناسيو لـ ( ِ"أكثركا ًذٍكر ىاذـ المذات" يعني المكت)
 . يكف باألمر الصائب في حياة المرء 

بقصيدة الفاجعة ؛الرتباط الفاجعة بالكجع  كلقد عنكٌنا لبحثنا ىذا
كاأللـ الذم تتركو مصيبة المكت عمى المحيطيف بالميت ،ييقاؿ :" فجعتو 
المصيبة أٍم: أكجعٍتو ، كالفكاجع : المصائب المؤلمة التي تفجع اإلنساف 

( كىي المصيبة ّبما يعز عميو مف ماؿو أك حميـو ، الكاحدة فاجعة ")
بكاء ، كمف ثـ تعداد محاسف الميت التي بسبب المستدعية لمحزف كال

ا  افتقادىا تعظـ الفاجعة ،كقد ذكر المبرد أف " أحسف الشعر ما خمط مدحن
ا كالمدح البارع  بتفجع ،كاشتكاءن بفضيمة ؛ألنو يجمع التكجع المكًجع تفرُّجن

اعتذارنا مف إفراط التفجع باستحقاؽ المرثي ")
ْ .) 

                                                                 
ص  –د.ت  –القاىرة  –الفجالة  –مكتبة مصر  –اإلنساف مشكمة  د/ زكريا إبراىيـ : - ُ

ُّٓ . 
ـ عمى أحاديثو كآثاره كعٌمؽ عميو محمد ناصر الديف األلباني  –الترمذم :سنف الترمذم  - ِ حك
 . ِِٓص  –ـ ُٔٗٗق/ُُْٕالرياض  –مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع  –
 -كزارة الشئكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد -ابف منظكر: لساف العرب - ّ

 مادة فجع .  ِْٓ/ٖ –د.ت –السعكدية
دار الكتب  –ـ ُٔٗٗ/ُط –كضع حكاشيو خميؿ منصكر  –المبرد : التعازم كالمراثي  - ْ

 . ُٗص  –بيركت  –العممية 
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ىذا الكجع كذاؾ األلـ ؛ ألف الرثاء  كألف الرثاء قد ال يحتمؿ مثؿ
إذ قد يككف الرثاء مجرد ( ُمف رثيت الميت إذا مدحتو بعد المكت كبكيتو )

كذلؾ تكريـ لمف لو حؽ التكريـ ، فيدخؿ في باب المجامالت االجتماعية 
لـ أعنًكف بقصيدة الندب أك الندبة ؛ألف ندب الميت إذا بكى عميو كعٌدد 

ف استدعى ِعد مكتو مف غير أف ييقٌيد ببكاء )كندب الميت ب محاسنو ، ( كا 
الندب لذعة الحيزف كالحرقة التي ربما اقترنت ببعض األفعاؿ الحسية في 

لكنيا لذعة  المأثكر الشعبي مف مثؿ لطـ الخدكد كشؽ الجيكب كغير ذلؾ 
 كحرقة غير مالزمة مثمما ال ييقيد الندب بالبكاء .
د المنتمية إلى ىذا الغرض كلقد تخير البحث ثالثة مف القصائ

الشعرم األصيؿ كعمدت إلى ككنيا مف قصائد تفجع الشعراء عمى الشعراء 
؛لما يتميز بو ىذا النكع مف حرارة العاطفة ؛ألف الشاعر عندما يرثي شاعرنا 
آخر كانت تربطو بو عالقة صداقة كرفقة إبداع كأنما يرثي نفسو ؛إذ 

ـ برثائو شاعر آخر ؛لذلؾ كانت يتخيؿ أف سيككف في مكضع المرثي كيقك 
مراثي الشعراء لبعضيـ أشبو بالمرايا الذاتي تنعكس فييا دخيمة الذات عمى 
ا  سطح الكممات كاألبيات ، فتبدك الذات المرثية كالراثية ككأنما امتزجتا مزجن

 كاشفنا عف حرارة العاطفة ،كأىمية المرثية . 
ء أحمد شكقي في كأكؿ ىذه القصائد الفاجعة مرثية أمير الشعرا

رفيقو كصديقو شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ ،كالقصيدة تمثؿ االتجاه التقميدم 
بكؿ ما يحمؿ مف دالالت التبعية كالتقميد لمقديـ حيث محاكلة رسـ صكرة 
المرثي برصد مآثره ،كأثر مكتو عمى الذات الشاعرة كالمجتمع الذم ينتمي 

ـ المصاحبة لذلؾ ،كمف ثمة قد إليو ،مع التفكر في المكت كفمسفتو كالًحكى 
يككف فييا شيء مف التحكؿ عف النمط التقميدم ،بيد أنو تحكؿ يخفت 

 بريقو بحيث ال يكاد يشعر المتمقي بو .
                                                                 

 مادة رثا .  ِِ/ُٗلساف العرب  - ُ
 مادة ندب .  ُِٓ/ِالسابؽ  - ِ
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كثانييا قصيدة إبراىيـ ناجي في رثاء أمير الشعراء أحمد شكقي 
كىي تمثؿ االتجاه الركمانسي بكؿ ما يحمؿ مف نزعة تجديدية في المغة 

ع كالرؤية المرتبطة بعاطفة كاشفة عف عمؽ الفاجعة كقكة أثرىا عمى كاإليقا
الذات الشاعرة التي أخذت تستخمص ما في المكت مف أفكار كخكاطر 

 كمشاعر ال يمكف تجاىميا أك المركر مف أماميا مر الكراـ . 
كأما ثالثيا فقصيدة عبد الكىاب البياتي عمى قبر رفيؽ دربو 

،كىي قصيدة تنتمي إلى المدرسة الكاقعية أك الشاعر بدر شاكر السياب 
بداعية  مدرسة الشعر الحر ،بكؿ ماتستدعيو الحرية مف تحكالت فنية كا 
كرؤيكية ،تبدك القصيدة معيا ككأنيا ال تنتمي إلى الرثاء ،بيد أنيا تكظؼ 
بداعية رامزة لما يريد الشاعر أف  كؿ ما تممؾ مف إمكانيات فنية كثقافية كا 

انت ىذه القصيدة ممثمة لقمة التحكالت التي شيدتيا القصيدة يقكلو ؛لذلؾ ك
 العربية المعاصرة . 

كقد اعتمدنا في إنجاز البحث عمى المنيج السيميائي كآلياتو في 
ا " مكضكعو أنظمة العالمات أك  تحميؿ النصكص الشعرية باعتباره عممن

التي ينبني ( ألف المغة ُالرمكز التي بفضميا يتكاصؿ البشر فيما بينيـ ")
منيا النص الشعرم مجمكعة مف الدكاؿ أك العالمات التي ليا أدلة تشير 
إلييا ،كمف ثـ فالسيميائية ىي عمـ العالمات أك الدالالت أك ىي عمـ 
اإلشارات ،إنيا العمـ المعنٌي بدراسة العالمات المسانية كغير المسانية مما 

النصية كاألنشطة البشرية يعني أنو قد تـ تكظيفيا لدراسة جميع الخطابات 
متكسمة بآليات التفكيؾ كالتركيب كالتحميؿ كالتأكيؿ التي تعيف عمى تعٌرؼ 

فراز الدالالت .   آليات إنتاج المعاني كا 
ذا كاف مكضكع السيميائيات مرتبطنا بما تـ تكظيفيا فيو ،فإف ىذا  كا 
المكضكع ىك البحث عف المعاني مف خالؿ العالمات المنتجة في 

                                                                 
الدار  –دار الثقافة  -ـُٕٖٗ/ُط –د/محمد السرغيني : محاضرات في السيميكلكجيا  - ُ

 .  ُٓص  –المغرب  –البيضاء 
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رسات اإلنسانية ، كالشعر نكع مف الممارسة ،كالعالمات المستخدمة المما
فيو ىي عالمات لغكية بالدرجة األكلى ،كمف ثـ ىي التي يتـ االشتغاؿ 
عمييا ، كالتي في ضيائيا تـ دراسة قصيدة الفاجعة في الشعر العربي 
المعاصر ،دراسة أفادت مف أىـ مبادئ في تحميؿ النصكص الشعرية 

 اسة . مكضكع الدر 
كلـ يكتؼ البحث باإلفادة مف مبادئ المنيج السيميائي في تحميؿ 
نما راح يفيد مف المناىج األخرل التي تيعيف عمى دراسة  النصكص ، كا 
النصكص دراسة تقترب مف الكماؿ البحثي إف لـ تحاكلو ؛إذ يؤمف الباحث 

كال بتحاكر المناىج أنو " ال يكجد منيج كامؿ مثالي ال يأتيو الضعؼ 
( كمف ثـ حاكلنا اإلفادة مف المسانيات ُالنقص مف بيف يديو كال مف خمفو")

 النصية كآليات الحجاج كالبالغة الجديدة .  
كلقد قسمنا البحث بعد ىذا المدخؿ إلى ثالثة فصكؿ ، أكليا 
ـ ، كثانييا القصيدة  :القصيدة الراصدة كىي مرثية أحمد شكقي لحافظ إبراىي

إبراىيـ ناجي في رثاء أحمد شكقي ، ثـ القصيدة  الكاشفة كىي قصيدة
الرامزة ، كىي قصيدة عبد الكىاب البياتي عمى قبر السياب ،ثـ أتبعنا ىذه 
الفصكؿ الثالثة بخاتمة كاشفة عف أبرز ما تكصمت إليو الدراسة ، ثـ 
عرضنا ألىـ المصادر كالمراجع التي اعتمدنا عمييا في إنجاز البحث ، 

 فيؽ كالسداد .كاهلل نسأؿ التك 
 دكتور ياسر عبد الحسيب رضواف

 
 

                                                                 
تحميؿ باإلجراء المستكياتي  –د/ عبد الممؾ مرتاض : التحميؿ السيٌمائي لمخطاب الشعرم  - ُ

 –ـ ََِٓسكريا  –دمشؽ  –لعرب منشكرات اتحاد الكتاب ا –الحمبي  ةلقصيدة شناشيؿ ابن
 .  ٗص 
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 الفصؿ األوؿ
 القصيدة الراصدة

 
 مدخؿ

 ػػ البنية اإليقاعية ٔػػػٔ
 ػػ البنية الداللية ٕػػػٔ
 ػػ البنية المجازية ٖػػػٔ
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 مدخؿ :
 شوقي في مرمى النقد :

ربما لـ يتعرض شاعر معاصر لمثؿ ما تعرض لو أحمد شكقي 
مف ىجمة نقدية الذعة شنيا عميو النقاد الديكانيكف ،ككاف مف أبرز 
مكضكعات نقدىـ مرثية أحمد شكقي في الزعيـ الكطني مصطفى كامؿ 

كماذا ،كقد كصفيا بقكلو :"تمؾ المرثية التي كقؼ العقاد أماميا كقفة مطكلة 
ٍيؼ كالشتات "عسامى أٍف أنتق ساخرنا مف شيعة ( ُ)د إٍف لـ أنتقد الييرىاء كالزَّ

شكقي كأنصاره الذيف يسمييـ العقاد سماسرة شكقي الذيف يرتفعكف بالقصيدة 
 عمى أنيا آية شكقي .

ر بأنصار شكقي كمحبيو ،كيصؿ  بؿ إف العقاد ليتجاكز ىذا السَّخى
ا إياه بالعجز كالفياىة  كالحرج ،إلى جانب  –ٌي العً  –إلى شكقي ذاتو متيمن

ؿ  المراد  –ما لو مف عادات سمبية في النظـ منيا التمفيؽ كالعيقـ كالزَّغى
ـ غير المتتابع  ؿ العقاد العيكب التي يكثر ( . ِ)-النظ كما يقكؿ  –ثـ يفصّْ

كقكع شكقي كأضرابو فييا، كأكليا التفكؾ بأٍف "تككف القصيدة مبدَّدنا مف  -
 ( .        ّؼ بينيا كحدة غير الكزف كالقافية ")أبيات متفرقة ال تؤلّْ 

كالعيب الثاني سٌماه اإلحالة التي جعميا ضركبنا " منيا االعتساؼ 
كالشطط ،كمنيا المبالغة كمخالفة الحقائؽ ،كمنيا الخركج بالفكر عف 

( كقد تخير العقاد ثالثة عشر بيتنا ْالمعقكؿ أك قمة جدكاه ،كخميٌك مغزاه ")
شيء كبير مف أبيات القصيدة رأل فييا ما أسماه اإلحالة ،كقد تناكليا في 

يخرج بالنقد عف المكضكعية إلى حيث الذم ستيزاء السخرية كامف ال
العصبية الممقكتة التي يناؿ منيا فيئتو إلى أسمكب المدح بما يشبو الذـ 

                                                                 
1

 . ُِٖالقاىرة ص  –دار الشعب  –ـ ُٕٗٗ/ْط –كتاب الديكاف العقاد كالمازني : - 
 المكضع نفسو  .  -السابؽ   - ِ
 .  َُّص  –سابؽ ال - ّ
 .   ُِْالعقاد كالمازني : كتاب الديكاف ص  - ْ
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ألبيات بقكلو: "ال ألنيا كؿ ما في القصيدة مف ،عندما يعمؿ اجتزاءه ليذه ا
ا  ٍف كاف رديئنا ممجكجن شكاىد اإلحالة كاعكجاج الطبع ،بؿ ألنيا ذات طعـو كا 
،كما سكاىا تافو ال طعـى لو كال مذاؽى فيو ،كالحقيقة أٌف القصيدة بجممتيا 

 ،فإذا سًمـ منيا بيته مف النقد ،فإنما أكثر سالمتو مف بنت اإلحالة كالسقط
 ( . ُ") الخيميكّْ ال مف اإلتقاف

كمما يمحظ عمى مصطمح اإلحالة أنو مف المصطمحات التراثية 
في النقد العربي ،كتراثيتو تدفعنا إلى المساءلة :إذا كاف العقاد داعية تجديد 
كتحديث في األدب كالنقد ،ككصمو القصيدة بانعداـ الكحدة ،إنما ىك صكرة 

لنقد كاألدب اإلنجميزم ،أما اإلحالة فإف مف التجديد النقدم المتأثر با
تراثيتيا تستدعي القكؿ بأف العقاد قد شيغؿ بالبحث عف المثالب كالمناقص 

إنو كصاحبو  –قمت أك كثرت  –كالعيكب دكف أف يبحث عف المحاسف 
نما كؿ نقداتيـ  المازني "لـ يجدا لمشعراء المنقكديف حسنة مف الحسنات ،كا 

مما يؤكد فكرة التعصب كعدـ المكضكعية في ( ِدارت حكؿ السيئات ")
النقد يؤيد ذلؾ أسمكب السخر الذم يسيطر عمى نقد العقاد فيما أتى بو مف 

 شكاىد عمى ىذا العيب الذم كسمو باإلحالة . 
كالعيب الثالث ىك التقميد الذم حصره في التكرار المألكؼ لمقكالب 

سمب شكقي مزٌية اإلبداع ( كمؤدل ىذا العيب ّالمفظية كاالقتباس كالسرقة)
كما يستدعيو ىذا السمب مف الضعؼ العقمي ؛إذ ييقٌمد السابقيف ،أك يسرؽ 
ذا كاف النقد الحديث قد تجاكز فكرة  أقكاليـ كأشعارىـ كيعيد صياغتيا ،كا 
السرقات الشعرية كما دار في فمكيا مف مصطمحات ،كأفاء إلى مصطمح 

النصي فإف العقاد يقيس شعر التناص بداللتو عمى المشاركة كالتفاعؿ 
شكقي بمعايير تراثية لـ تخؿ في كثير مف األحياف مف األىكاء كاألغراض 

                                                                 
 .   ُْٕص  -العقاد كالمازني : كتاب الديكاف  - ُ
–مصطفى عبد المطيؼ السحرتي: الشعر المعاصر عمى ضكء النقد الحديث - ِ

   ُْٗص –ـُْٖٗالقاىرة  –المقتطؼمطبعة
 .  ُْٖالعقاد كالمازني :كتاب الديكاف ص  - ّ
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الذاتية التي بدت في الجانب الشخصي مف نقده ألحمد شكقي عامة 
 كلقصيدتو في رثاء مصطفى كامؿ خاصة . 

كأما آخر العيكب التي ارتآىا العقاد في القصيدة ،فيك كلع شكقي 
كف الجكاىر حيث التمسؾ بالمظاىر الشكمية كالعالقات باألعراض د

الحسية بيف األشياء دكف الغكص فيما كراء ىذه األعراض الحسية ، كفيما 
يمكف أف تحممو مف دالالت ال تقؼ عند حدكد السطح أك الظاىر مف 

 ( . ُالعالقات بيف األشياء أك الدكاؿ المغكية التي تمثؿ تمؾ األشياء )
أف مثؿ ىذه العيكب األربعة سكؼ يتـ تعميـ  كمما ال شؾ فيو

الحكـ بيا عمى مراثي شكقي كميا خاصة ، كمراثي شعراء االتجاه المحافظ 
عامة ؛إذ كانت الخطكط العريضة إلبداعيـ الشعرم كاحدة مع تنكع التناكؿ 
كخصكصية التعبير عند كؿ كاحد منيـ ،كتمؾ نظرة نقدية تكقفت عند 

ة ،خاصة المنيج النفسي الذم كاف مرتكز العقاد في المناىج النقدية القديم
 نقده ألحمد شكقي خاصة كالمحافظيف عامة . 

كمع التطكر النقدم كالتقدـ الذم شيدتو العمـك اإلنسانية المختمفة 
،كفي مقدمتيا العمـك المغكية برزت مناىج نقدية جديدة ،ككانت جدتيا 
كحداثتيا سببنا في خفكت أصكات القضايا النقدية التي أثيرت مع المناىج 

د ، النقدية القديمة مف مثؿ قضية الكحدة العضكية التي نادل بيا العقا
كربما مف قبمو خميؿ مطراف ،كبدأة النظرة النقدية لمكحدة في القصيدة 
تتحكؿ تحكالت مرحمية ما بيف الكحدة النفسية كالكحدة المعنكية كالكحدة 
الفنية كالكحدة الداللية ،كغير ذلؾ مف مصطمحات كاف كجكدىا تطكيرنا 

 كتحديثنا لمنظرة النقدية القديمة . 
كال شؾ أف ىذا التطكير كالتحديث ىك ما دفعنا لممقاربة النقدية 
لقصيدة الفاجعة في ضياء المناىج النقدية الحداثية ،كاإلفادة مما أحدثتو 

                                                                 
 . ُُٓ -َُٓالعقاد كالمازني :كتاب الديكاف ص  - ُ
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مف ثكرة نقدية كانت فاتحة خير لقراءات متعددة لشعرنا القديـ كالمعاصر 
التي ،كمف ثمة كاف ذلؾ الثراء الذم عـ الساحة النقدية المعاصرة تمؾ 

فتحت آفاقنا جديدة في النظرة إلى الشعر العربي المعاصر ،كىي آفاؽ 
رافقت التحكالت التي شيدتيا القصيدة المعاصرة في كؿ بنية مف الًبنىى 
المككنة ليا ،كىي التي سكؼ نعكؿ عمييا في مقاربتنا لقصيدة أمير 

( كقصيدة ُالشعراء أحمد شكقي في رثاء شاعر النيؿ حافظ إبراىيـ )
( كقصيدة عبد الكىاب البياتي في ِإبراىيـ ناجي في رثاء أحمد شكقي )

 (  .   ّالسياب )بدر شاكر رثاء 

 

                                                                 
 .  ِٓ -ِِ/ّ –ـ َُٕٗمصر  –المكتبة التجارية الكبرل  –أحمد شكقي : الشكقيات  - ُ
 –دار الشركؽ  –ـ ُٔٗٗ/ّط –األعماؿ الكاممة -شعر إبراىيـ ناجي إبراىيـ ناجي :  - ِ

 . ِٗ-ٖٗص –ديكاف كراء الغماـ  – القاىرة -مدينة نصر
بيركت  –المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  –األعماؿ الشعرية عبد الكىاب البياتي :  - ّ

 . َِِ -ُِٗ/ِ -ـُٓٗٗ
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 ػػ البنية اإليقاعية : ٔػػػٔ
 اإليقاع الخارجي :

تنتمي القصيدة إلى الشعر التقميدم المتكئ عمى كحدة الكزف 
ا عمى طكؿ القص يدة ،كىذا كالقافية المذيف يمثالف عنصرنا تكراريا منتظمن

االنتظاـ التكرارم يكاد يترادؼ كمدلكؿ اإليقاع باعتباره "رجكع ظاىرة 
( كالتساكم الزمني ُصكتية ما عمى مسافات زمنية متساكية أك متجاكبة")

يستدعي تماثؿ المدة الزمنية لمظكاىر الصكتية الميردَّدة ،كأما التجاكب 
( كىك ِلمظكاىر الصكتية)فيستدعي التراكح المنتظـ بيف الطكؿ كالًقصىر 

التراكح الذم يستدعي إلى الذاكرة فكرة األكزاف الشعرية ،كاتكاءىا عمى 
التكرار المنتظـ لمكحدات الكزنية التي ييتكٌقع تكرارىا ،كعميو كاف الكزف 

 ( .ّالشعرم ىك الصكرة الخاصة لإليقاع)
أك كيرادؼ الدكتكر شكرم عياد بيف الكزف كاإليقاع بقكلو: "فالكزف 

اإليقاع ييعرؼ إجماالن بأنو حركة منتظمة . كاٍلتئاـ أجزاء الحركة في 
( كلقد كعى ْمجمكعات متساكية كمتشابية في تككينيا شرط ليذا النظاـ" )

تراثنا النقدم ىذه العالقة بيف الكزف كاإليقاع ،كما يتركانو مف األثر في 
يقاع يطرب الفيـ المتمقي ،كفي ذلؾ يقكؿ ابف طباطبا:" كلمشعر المكزكف إ

ف تركيبو كاعتداؿ أجزائو ،فإذا اجتمع لمفيـ سٍ لصكابو كما يرد عميو مف حي 
المفظ ،فصفا مسمكعو  المعنى كعذكبةي  مع صحة كزف الشعر صحةي 

                                                                 
نشر كتكزيع مؤسسات ع. عبد اهلل  –ـ ُٖٖٗ/ُط–في الميزاف الجديد  د/محمد مندكر : - ُ
 .   ِٕٓص  –تكنس  –
 –ـ ُٖٖٗ/ُط –د/محمد فتكح أحمد :الركافد المستطرقة بيف جدليات اإلبداع كالتمقي  - ِ

 . ُُٗص –جامعة الككيت 
مراجعة  –د مصطفى بدكم ترجمة كتقديـ د/محم –إ.ا. رتشاردز :مبادئ النقد األدبي  - ّ

مصر  –المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالرجمة كالطباعة كالنشر –د/لكيس عكض 
 .   ُٖٖص  –ـُّٔٗ

دار  –ـُٖٕٗ/ِط –مشركع دراسة عممية  –د/شكرم عياد :مكسيقى الشعر العربي  - ْ
 .  ٕٓص  –القاىرة  –المعرفة 
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ذا نقص شيء مف ىذه  ُ(كمعقكلو مف الكدر ،تـ قبكلو كاشتمالو عميو") كا 
 . ،أنكره الفيـ كلـ يطرب لو المكمالت

القصيدة عمى بحر الكامؿ الذم تتكرر كحدتو الكزنية كلقد جاءت 
،كىك أكفر البحكر الشعرية كأكثرىا حركات "كفيو لكف خاص مف المكسيقى 
ا جميالن مع عنصر ترنمي ظاىر ،كيجعمو إف  يجعمو إف أريد بو الًجٌد فخمن
أريد بو إلى الغزؿ كما بمجراه مف أبكاب الميف كالرقة حمكنا مع صمصمة 

 ( .ِجراس ")كصمصمة األ
كلعؿ البحر الكامؿ بتمؾ األكصاؼ مما يتناسب كفف الرثاء كما 
يستدعيو مف الفخامة كالجاللة المتساكقة كجالؿ المكت ،كما لو مف الييبة 

( حيث فخامة المفظ ّالكقار ،كما لمبحر الكامؿ مف " جزالة كحيٍسف اطّْراد ")
لمستكل النظرم حيث كقكتو ،كتتابعو أك اطّْراده ، سكاء كاف ذلؾ عمى ا

عمى مستكل البيت ُمَتفاِعُمف التفاعيؿ العركضية السداسية التكاتر لمكحدة 
كما تدؿ عميو مف المشاركة كالتفاعؿ مع حدث المكت ،كما سبقو مف 
 –أحداث ،كىك تفاعؿ ال ييمغي اإلحساس بالذاتية المرتبطة باسـ الفاعؿ 

تمؾ التفاعيؿ إلى دكاؿ لغكية  أك المستكل الشعرم عندما تتحكؿ -ُمَتفاِعٌؿ 
معبرة عف الحدث ،كمترجمة لما يعتمؿ في نفس الشاعر؛ ألٌف " الشعر 
يتأسس مف ثابتىٍيف أساسيٍيف كىما المكسيقى مف جية ،كالمعنى مف جية 

 (.ْثانية ")

                                                                 
دار العمـك لمطباعة  –تحقيؽ د/عبد العزيز المانع –ابف طباطبا العمكم :عيار الشعر - ُ

 .  ُِص  –ـُٖٓٗ–الرياض –كالنشر
 –ـ ُٖٗٗ/ّط –د/ عبد اهلل الطيب المجذكب: المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا  - ِ

 .  َِّ/ُ –الككيت 
 –ـ ُٖٔٗ/ّط –لحبيب بف الخكجة تحقيؽ محمد ا –حاـز القرطاجني :منياج البمغاء  - ّ

 . ِٖٔدار الغرب اإلسالمي ص 
المغرب  –أفريقيا الشرؽ –د/حسف الغرفي :حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر - ْ

 . َُٕص –ـ ََُِ
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إف الكحدات الكزنية أشبو بكعاء تيصٌب فيو المغة ،كمف ثمة يغدك 
تيبنا ييصيب المتمقي بالممؿ كيزداد شعكره المستكل المثالي لمكزف غشاءن ر 

بعقـ اإليقاع الكزني كمما زادت األبيات ،بيد أف المستكل المنحرؼ لمكزف 
بما يدخمو مف الترخصات العركضية مما يقضي عمى الممؿ كالرتابة التي 
ال يييتؾ حجابيا إال بصدع تكقع المتمقي ،كذلؾ في الصكرة المنحرفة 

الترخص العركضي الميًعيف عمى جمالية  لمنسؽ العركضي مف خالؿ
اإليقاع باحتكائو"عمى سمسمة مف التكترات بيف اإلشباع ككسر اإلشباع ،بيف 

( مما يجعؿ المتمقي ُالتتابع كاالنحراؼ ،بيف النظاـ كصدع النظاـ ")
 [ :ِّ/ّمشدكدنا أبدنا إلى النص حيث ال ممؿ كال رتابة ،يقكؿ شكقي]

 ػيائِ وَ ػػػػػاِء لِ مَ ػى الس  َت ِإلَ ػػعْ ػا َرفَ ػػػَلم     ِو ػػػػي ِبػالِ ػػػػػآمَ  تَ ػرْ ػػػػَبش  ػٍؿ ػػػػػفَ ػحْ ػي مَ فِ 
 /O/O//O /O/O//O /O/O//O    /O/O//O /// O//O ///O/O 

فإننا نجد اإلضمار قد لحؽ التفعيالت األربعة األكلى بحيث يظف 
المتمقي أننا أماـ تفعيمة بحر الرجز ،لكف تكقعو ينصدع مع عكدة 
التفعيمتيف الخامسة كاألخيرة إلى تماميما ،باستثناء ما تـ في الضرب مف 

كتسكيف ما قبمو كىك ما ييعرؼ -الساكف  –حذؼ آخر الكتد المجمكع 
ذا كاف الربط بيف الزحافات كالعمؿ  بالقطع في المصطمح العركضي ،كا 

( ككاف ارتباط ِكالمعنى مف المبادئ الصحيحة في المقاربات النقدية )
المستكل الصكتي اإليقاعي بالمستكل التركيبي كالداللي مما تتفؽ عميو 

( أمكننا إدراؾ قيمة البطء اإليقاعي ّمعظـ الدراسات العربية كالغربية )
راده الشاعر مف اإلضمار في التفعيالت األربع األكلى حيث الرغبة الذم أ

 في التكقؼ مع المحفؿ الذم بٌشرى فيو المرثي آماؿ الراثي .
                                                                 

 . َُِ: الركافد المستطرقة بيف جدليات اإلبداع كالتمقي ص د/ محمد فتكح أحمد - ُ
الييئة المصرية  –ضايا الشكؿ المكسيقي في الشعر الجديدد/عمي يكنس:النقد األدبي كق - ِ

  .ٔٓص –ـُٖٓٗالعامة لمكتاب
 –الدار العربية لمكتاب  –د/ تكفيؽ الزيدم : أثر المسانيات في النقد العربي الحديث - ّ

 .َٕص –ـُْٖٗليبيا  –طرابمس
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 كأما ككنو قد أتى بالتفعيمة الخامسة سالمة مف الزحاؼ كالعمؿ ،
الكامؿ إلى البحر كما أنو لـ ييضمر التفعيمة السادسة مما أعاد إيقاع 

رغـ ما في عممية  فذلؾ ليناسب رفع لكائو في السماء ، السريعة ؛طبيعتو 
 -حافظ إبراىيـ  –دالة عمى دكر المرثي عممية الرفع مف صعكبة ،لكنيا 

بداعو كرفع لكائو عالينا في سرعة تناسب عمكَّ  في اإلشادة بخالؿ الشاعر كا 
 مكانتو كمكانة إبداعو .  

رسيـ اإليقػاع الخػارجي باعتبارىػا كتالًزـي القافيةي الكزفى الشعرم في ت
الشػريؾ الػػدائـ فػػي القصػيدة التقميديػػة لمػػكزف الشػعرم ، كبيمػػا كبغيرىمػػا مػػف 

،فكانت القافية قرينة لمشعر العناصر كاف مفيـك الشعر في المأثكر العربي 
فػي تعريػػؼ النقػػاد القػػدامى لماىيػػة الشػػعر تمػػؾ الماىيػػة التػػي ارتكػػزت عمػػى 

افتقد الكزف كالقافية ،كمف ثمة أخذت القافية نفي مصطمح شعر عف كؿ ما 
أىميتيا بكصفيا عنصػرنا بنائيِّػا بػالغ األىميػة فػي الػنص الشػعرم ،ككػؿ مػف 
الكزف كالقافية يعتمد عمى التكرار ،فإذا كاف الكزف الشعرم عبارة عػف تكػرار 
مجمكعػػػػػة مػػػػػف الكحػػػػػدات الصػػػػػكتية المنتظمػػػػػػة عمػػػػػى مػػػػػدار شػػػػػطرٍم البيػػػػػػت 

القافيػػػة تتشػػػكؿ مػػف "عػػػدة أصػػػكات تتكػػػرر فػػػي أكاخػػػر كالقصػػيدة كميػػػا ،فػػػإف 
ػػػا مػػػػف  األشػػػطر أك األبيػػػػات مػػػف القصػػػػيدة ، كتكررىػػػا ىػػػػذا يكػػػكف جػػػػزءنا ىامِّ
المكسيقى الشعرية ، فيي بمثابة الفكاصػؿ المكسػيقية يتكقػع السػامع ترددىػا 
،كيستمتع بيذا التردد الػذم يطػرؽ اآلذاف فػي فتػرات زمنيػة منتظمػة ، كبعػد 

  َ( ُقاطع ذات نظاـ خاص يسمى بالكزف " )عدد معيفو مف م
كمػػف بػػيف مظػػاىر أىميػػة القافيػػة فػػي الػػنص الشػػعرم أنيػػا عنصػػػر 
صكتي ينتسب في كجكده إلى التكرار المكقعي المنتظـ في نياية كػؿ بيػتو 
مػف األبيػات ،فيػي فػي بيتيػا كالقفمػػة المكسػيقية لمػا قبميػا ،كفػي الكقػت ذاتػػو 

ؿ عمميػػػة اإلبػػػداع التػػػي ال تتكقػػػؼ إال تمثػػؿ دفعػػػة ذاتيػػػة لممبػػػدع كػػػي يكاصػػػ
بانتياء القصيدة ،كمف ثـ كاف مف بيف معاني الدالة قافية : التبعيػة كاقتفػاء 

                                                                 
 َ ِْٔمكسيقى الشعر د/ إبراىيـ أنيس ػ سابؽ ػ ص  - ُ
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ذا حكلػػت إلػػى المفعكليػة فيػػي مقفػػكة يقفكىػا ُاألثػر ) كػػؿ -أم يتبعيػػا  -( كا 
فػي البنيػة اإليقاعيػة لدالػة القافيػة فػي كػؿ بيتو تاؿو ليا ،كتككف التبعيػة ىنػا 

،أك أنيػػا تكػػكف فاعمػػة تابعػػة لػػدكاؿ بيتيػػا ،فتكػػػكف  بيػػات التاليػػةبيػػتو مػػف األ
ًضعىٍت  التبعية آنئذو داللية ؛ألف الكظيفة الحقيقية لمقافية " ال تظير إال إذا كي

  َ( ِفي عالقة مع المعنى " )
كىػػػػذا األصػػػػػؿ المغػػػػػكم لمقافيػػػػة يؤكػػػػػد عمػػػػػى أنيػػػػا " تنتمػػػػػي كبدرجػػػػػة 

ك إيقػاعي ، كمنيػا مػا ىػك صػكتي  متسػاكية إلػى أنظمػة مختمفػة ، منيػا مػا ىػ
( كمف ثمة تتحدد لدل الباحث طريقة دراسة القافية ّكمنيا ما ىك داللي " )

مػػف خػػػالؿ كظائفيػػػا الصػػكتية كاإليقاعيػػػة كالدالليػػػة، كسػػكؼ يتكػػػئ الباحػػػث 
عمى تعريؼ الخميؿ لمقافية بأنيا " مف آخر البيت إلى أكؿ ساكف يميػو مػع 

 .  ْ(المتحرؾ الذم قبؿ الساكف ")
 حرؼ الروّي :

حرؼ الركم ىك الذم تيبنى عميو القصيدة ،كمنو تأخذ اسميا،كالبد 
" أف يكػػكف حرفنػػا مػػف حػػركؼ اليجػػاء ،ال يػػدخؿ اإلطػػار المكسػػيقي إال مػػػف 

( كقػد اتخػذ شػكقي مػف حػرؼ ٓحيث صفاتو الصكتية، كما لػو مػف جػرس ")
 اليمػػػػزة ركيِّػػػػػا ،كىػػػػك مػػػػػف أصػػػػعب األصػػػػػكات نطقنػػػػا بسػػػػػبب طبيعػػػػة مخرجػػػػػو
الصكتي ،كمف أبرز األصكات في اختالؼ العمماء حكؿ انتمائو لألصكات 
المجيػكرة أك الميمكسػة كالػػبعض يػذىب إلػى أنػػو صػكت لػيس بػػالمجيكر أك 

                                                                 
 َمادة قفك  ُٔٗ، ُْٗ/ُٓابف منظكر :لساف العرب  - ُ
ـ ُّٗٗالقاىرة  –دار المعارؼ  -جكف ككيف :بناء لغة الشعر ترجمة د/ أحمد دركيش  - ِ
 َ ٖٗص  -
 -دار المعارؼ -بنية القصيدة ترجمة د/محمد فتكح أحمد -لكتماف:تحميؿ النص الشعرم  - ّ

 . ّٗص –ـ ُٓٗٗالقاىرة 
ـ  ُْٗٗ/ّط -تحقيؽ الحساني حسف عبد اهلل-التبريزم: الكافي في العركض كالقكافي  - ْ
    ُْٗص -القاىرة  –الخانجي–
 -قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية –د/عز الديف إسماعيؿ: الشعر العربي المعاصر - ٓ

 . ُُّص -ـُٕٔٗ -الكاتب العربي
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( كلقػد تػػردد ىػذا الصػػكت فػي القصػػيدة كميػا مػػع مكضػع الػػركم ُالميمػكس)
فػي اثنتػيف كثمػػانيف مػرة ،كىػػك حضػكر بػػارز فػي القصػػيدة ؛إذ يقتػرب تػػكاتره 

مػػرتيف فػي كػػؿ بيػت ،كلعػػؿ فػػي صػعكبة النطػػؽ بػاليمزة مػػع ارتباطيػػا مػف ال
بعممية قطع النَّفىس بسبب االنطبػاؽ التػاـ لمػكتريف الصػكتييف ممػا ال يسػمح 
معو بمركر اليكاء إلى الحمؽ ،ثـ حدكث انفراجة يخػرج معيػا اليػكاء منفجػرنا 

مػػس بعػػدما كػػاف حبيسنػػا خمػػؼ الػػكتريف ،كلعػػؿ الحػػبس كاالنفجػػار كبينيػػة الي
ػػػا بػػػيف  كالجيػػر ممػػػا يػػػرتبط بالحالػػػة الشػػػعكرية الحزينػػػة ككأنػػػو يبػػػكح بيػػػا بكحن

 اليمس كالجير .
كقػػد أردؼ الػػركٌم بحػػرؼ الػػردؼ كىػػك األلػػؼ المجيػػكرة التػػي تعػػيف 
عمػػػى امتػػػػداد الصػػػكت فػػػػي سػػػياقات الندبػػػػة كالبكػػػاء المناسػػػػب لحالػػػة الرثػػػػاء 

لتػي يكصػؿ بيػا ،ككصؿ الركٌم بحرؼ الياء كالياء مف حركؼ المد كالميف ا
ًضػع لمغنػاء كالحيػداء كالتػرنُّـ  حرؼ الركٌم في الشعر العربي ؛ "ألف الشعر كي

( كياء المد سكاء كانت أصمية ،أك ِ،كأكثر ما يقع ترنُّميـ في آخر البيت ")
مف إشباع الكسرة دالة عمى حالة نفسية حزينػة ،ككأنيػا تحكػي كسػر الػنفس 

 لكفاة الصديؽ .   
كحػرؼ  –األلؼ السػاكنة –في القصيدة كميا بالردؼكانتياء القافية 

الكصؿ كىك الياء الساكنة كبينيما حرؼ الركٌم كىك اليمزة المكسكرة ،يمفتنا 
إلػػى طبيعػػػة البنيػػػة المقطعيػػػة لمقافيػػػة فػػي القصػػػيدة ،كأنيػػػا ال تتسػػـػ بالكثافػػػة 
الصكتية ،ألنيا مف المتػكاتر حيػث تضـػ صػامتنا متحركنػا بػيف آخػر سػاكنيف 

ر مف الكثافة الصكتية في القافية يؤكده نػزكع الشػاعر إلػى أف يكػكف ،كالنفك 
حرؼ الركم ىك آخر حرؼ فػي القافيػة ،كلـػ يختتميػا باليػاء إال فػي خمسػة 

 أبيات مف القصيدة كميا .

                                                                 
 . ُٕٓص –ـَََِالقاىرة  –ة كالنشرطباعدار غريب لم –د/ كماؿ بشر: عمـ األصكات - ُ
 -كزارة الثقافة كالسياحة كاإلرشاد القكمي –تحقيؽ د/عزة حسف  –األخفش : كتاب القكافي  - ِ

 . ُِص  –ـ َُٕٗدمشؽ 
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 اإليقاع الداخمي :
يرتبط اإليقاع الداخمي باألصكات المغكية باعتبارىا المبنة األكلى 
التي تتككف منيا الدكاؿ المغكية ؛كالبد لمصكت أف يككف حامالن لمعنى 

إلى المتمقي ؛إذ ال يتصكر أف يكجد  -المبدع  -يؤديو أك ينقمو مف الباٌث 
 صكت بدكف معننى يعبر عنو . 

لتككف الكممات ، فإف " الكممات كلما كانت األصكات المبنة األكلى 
ػػػػا ،إنيػػػػا أصػػػػكات تعتبػػػػر رمػػػػكزنا لممعػػػػاني ،كىػػػػي  -نفسػػػػيا مبنيػػػػة بنػػػػاءن مزدكجن

ػػا ( ليػػػا فػػػي الػػػنص األدبػػػي كظيفػػػة ُرمػػػكز لممعػػػاني تعتبػػػر أصػػػكاتنا ") -أيضن
( ِدالليػػة ،فالعمػػػؿ األدبػػي " سمسػػػمة مػػف األصػػػكات ينبعػػث عنيػػػا المعنػػػى ")

الػػكزف ،بػػػؿ مػػػف الطبيعػػػة الفيزيائيػػػة ككظيفػػة إيقاعيػػػة ال تتشػػػكؿ " فقػػػط مػػػف 
( داخػػػػؿ البيػػػػت ّلنكعيػػػة األصػػػػكات التػػػػي تنػػػتظـ فػػػػي المقػػػػاطع كالكممػػػات ")

كالقصػػيدة ككػػؿ ،كىػػك مػػا يعنػػي أف اإليحػػاء الصػػكتي ال يثبػػت حضػػكره ،أك 
 يمارس تأثيره إال إذا كاف مكظفنا بصكرة الفتة .

فػي  كانبعاث المعنى عف األصكات يحيؿ إلى جالء العالقة بينيمػا
العمػؿ األدبػػي ؛ألف الػدكر الػػذم تؤديػػو األصػكات يبػػرز مػف خػػالؿ إسػػياميا 
ـ الصكتية الخفية ذات الرحابة  في إحداث اإليقاع الداخمي الذم تحكمو القي

( كتؤكػد ىػذه القػيـ الخفيػة ْكالسعة إذا ما قكرنت بالكزف كالنظـ المجػرديف ")
 التاليتيف :  برزت مف خالؿ الصكرتيف مقصدية الصياغة التي حقيقة 

                                                                 
بيركت  –دار اليقظة العربية  –أرشيبالد ماكميش : الشعر كالتجربة ترجمة سممى الخضراء  - ُ

  َ ّٖص  -ـ ُّٔٗ
مراجعػة د/  –ترجمة محيي الػديف صػبحي  –،رينيو كيمؾ : نظرية األدب أكستف كاريف  - ِ

 َ ُٓٔص  -ـ ُٕٖٗبيركت  –المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  –حساـ الخطيب 
دار  –ـَََِ/ُط –قاسـ البريسـ :منيج النقد الصكتي في تحميؿ الخطاب الشعرم - ّ

 .ّْص -بيركت –الكنكز األدبية 
 –دار المعارؼ  –ـُٖٕٗ/َُط –كمذاىبو في الشعر العربي د/ شكقي ضيؼ: الفف - ْ

 كما بعدىا . ٖٕص  -القاىرة
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 : أواًل : التكرار النوعي
 :  تكرار األصوات الميموسةػ ٔ

تتدخؿ الطبيعة الفيزيائية لمصكت في الشكؿ اإليقاعي المرتبط بو 
نتمػي كمرجعية ذلؾ إلى طبيعتػو كصػفة مخرجػو ،كالفصػيمة الصػكتية التػي ي

ثمثػػي األصػػكات  الػػذم بمغػت مسػػاحتو:الجيػػر إلييػا ،تمػػؾ التػػي تراكحػت بيف
 .الباقي كاليمس الذم بمغت أصكاتو ما يقرب مف الثمث المغكية

نما تعني  كال تعني ىذه النسبة الثبات في كؿ كالـ ينشئو الباٌث ،كا 
حقيقة كاقعية قد يتغاضى عنيا الباٌث فيكثر مف كممات مككنة مف أصكات 
ميمكسػػػة فػػػي سػػػػياؽ مػػػف السػػػػياقات ،كتكػػػكف الغمبػػػة ىنػػػػا مكقفيػػػة يسػػػػتدعييا 

السػػياؽ ،كمػف ثمػػة تبػرز القػػيـ اإليحائيػة التػػي أشػرت مػػف قبػػؿ  المكقػؼ ،أك
إلى أف تكظيفيا في النص إنما يككف عف مقصدية ككعي مف المبدع ،كىذا 
مػا كجػػدناه فػي مرثيػػة شػكقي لحػػافظ إبػػراىيـ ،حيػث نجػػح فػي تكظيػػؼ القػػيـ 

 النكعية لألصكات في التعبير عف مكضكع القصيدة . 
ء في القصيدة ؛ فقد تكاتر فمف ذلؾ ما كرد عميو صكت التا

إف  –حضكره مائة كعشريف مرة ،مما يعني حضكره مرتيف كنصؼ المرة 
في كؿ بيت مف أبيات القصيدة ،كالتاء مف األصكات المغكية  -جاز ذلؾ 

بيف  –سكاء كانت في البداية أك النياية  –التي تتناقض دالالت كمماتيا 
( كبعض ىذه ُلقساكة كالقكة )الرقة كالضعؼ كالتفاىة ،كالشدة كالغمظة كا

الدالالت مما يمكف التماسو في نصٍّ رثائيٍّ فالرقة كالضعؼ تحكي رقةى 
نفس الشاعر كضعفيا عف تحمؿ نبًأ المكت ،كقسكتو عمى الشاعر ،كألنو 
مف األصكات التي يرافقيا جيد النفس عند النطؽ بو بسبب انفجاريتو 

ذلؾ معنى كانحباس اليكاء قبؿ النطؽ بو كالدمعة المحبكسة ،يستدعي ب

                                                                 
دمشؽ  –اتحاد الكتاب العرب  –حسف عباس: خصائص الحركؼ العربية كمعانييا  - ُ

 .  ٗٓ -ٔٓص –ـ ُٖٗٗ
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الحزف كالبكاء الذم تتضمنو دالة المكت ذات الحضكر الكاضح في 
 كالتاء أصؿ أخير مف جذرىا المغكم  .  –خمس مرات  –القصيدة 

ا في  كمف األصكات الميمكسة التي سجمت حضكرنا كاضحن
القصيدة صكت الفاء الذم كرد إحدل كستيف مرة ،كىك صكت لو حفيؼ 

يف األسناف كيكحي بالبعثرة كالتشتت ،فضالن كبعثرة نفس عند خركجو مف ب
عما لو مف رقة تضفي عمى الكممات التي يجيء فييا شيئنا مف الضعؼ 

( كىذه الدالالت الصكتية ال شؾ تتناسب كسياؽ الرثاء ،كما في ُكالكىف)
النفس الشاعرة مف الضعؼ كالكىف تأثرنا بحدث الكفاة الذم نجد مف حقؿ 

 [:ِِ/ّفي قكلو]دكالو  الفيرقة كالفداء 
 اءِ ػػػػػػػاُر ِلقَ ػػى ِديَ ػرَ ػػػخْ َحػُة األُْ ػمْ ػػَفالس     ٍة ػػػَقػرْ ػػػاِزَؿ فُ ػػػػنَ ػى مَ لَ و اَنػِت األُْ كَ  ِإفْ 
 ػيائِ دَ ػػػوَف ِفػػػفُ ػجِ رْ ػػمُ ػوَف الْ ػػاِذبُ ػػػكَ َوالْ    ى دَ اَؾ ِمَف الر  ي ِفدَ َأن   ُت َلوْ ِددْ وَ وَ 

ففي البيت األكؿ تستدعي كممة األكلى كىي الحياة الدنيا الفرقة 
بيف األحباب بالمكت أك بالخصاـ كاالفتراؽ كالتبعثر كالتشتت الذم ينتفي 
مع الحياة اآلخرة ،كفي البيت الثاني نجد أمنية الشاعر في افتداء المرثي 

ما كالفداء تقديـ النفس راضية لصدؽ صاحبيا ،أ –الردل  –مف المكت 
المرجفكف الخائضكف المكلدكف لألخبار الكاذبة بغية إصابة الناس 
باالضطراب كالتشتت ،فمعميـ يككنكف فداءن لو ىك مف الردل ،كىك ما لف 

 يتـ لعدـ صدقيـ ؛ألنيـ أصحاب كقيعة كفتنة .  
كمف األصكات الميمكسة التي حققت حضكرىا في القصيدة نجد 

يف مرة مما يعني حضكره ما يقرب مف صكت اليمزة الذم كرد اثنتيف ثمان
المرتيف في كؿ بيت مف أبيات القصيدة ،كقد أشرنا إليو عند حديثنا عف 
حرؼ الركم ،كتكصمنا إلى أف ىذا الصكت لـ يقنع بداللتو اإليقاعية 
باعتباره ركيِّا ممثال لقفمة إيقاعية يتكقؼ عندىا النغـ المكسيقي في البيت 

                                                                 
 .  ُِّسابؽ ص ال -خصائص الحركؼ العربية كمعانييا - ُ
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نما أدل دكره الداللو  باعتباره داالِّ عمى بكح ىامس بما في النفس ،كا 
الشاعرة مف الحزف كاأللـ لكفاة صاحبو ذلؾ الحزف الذم بدا مع بيتو األكؿ 

 [:ِِ/ّالذم يقكؿ فيو]
 اءِ يَ ػػحْ ى ِمػَف اأْلَتَ َموْ َؼ الْ ػصِ ا ُمنْ يَ    ي ائِ ػػوَؿ ِرثَ ػقُ ػػتَ  وِثػُر َأفْ ُت أُ ػنْ ػكُ  دْ ػقَ 

 المجيورة :ػػ تكرار األصوات ٕ
ليػذه األصػػكات حضػػكرىا الكاضػح فػػي أم خطػػاب لغػكم ؛ لمػػا ليػػا 
مػػػف الغمبػػػػة عمػػػػى أصػػػػكاتيا ، كذلػػػػؾ عمػػػػى نحػػػك مػػػػا سػػػػبؽ ؛ كلػػػػذا فقػػػػد كػػػػاف 
حضػػػكرىا فػػػي الخطػػػػاب الشػػػعرم عمػػػى مسػػػػتكل كحدتيػػػو الصػػػغرل كالكبػػػػرل 

  َتجسيدنا ليذا التفكؽ الذم تمثمو تمؾ األصكات في المغة الطبيعية  
نمػا كال تعني غمب ة األصكات المجيػكرة انتفػاء العمػة مػف تكظيفيػا ،كا 

يمكف التماسيا في اإللحاح عمى حضكرىا بصػكرة بػارزة  أك حضػكر بعػض 
مجمكعاتيػػػا كاألصػػػكات الجانبيػػػة كاألنفيػػػة كالتكراريػػػة ، أكالمينػػػة ، أك بعػػػض 
أصكاتيا مما يتسـ بدرجة عالية مف الكضكح السمعي  فقد " كجد أف تجمػع 

يػكرة فػػي المقػاطع ، كاسػػتمرار طػكؿ االنفجػػار فػي األصػػكات األصػكات المج
ينسػػػػؽ التنغػػػػػيـ ، كيسػػػػاعد عمػػػػػى تداخمػػػػو مػػػػػع الصػػػػيغ المجيػػػػػكرة األخػػػػػرل ، 

( ذلؾ الكجكد الػذم يمكػف التماسػو ُكيعطي بيت القصيدة كجكده الفعمي " )
مػػف التػػآزر الطبيعػػي بػػػيف المسػػتكيات المغكيػػة المككنػػػة لمػػنص الشػػعرم فػػػي 

الصػػغرل ، فاإليقػػاع الصػػكتي يػػأتي متػػآزرنا مػػع غيػػره مػػف  بنيتػػو الكبػػرل  أك
 المستكيات األخرل لخمؽ الصكرة الكمية لمنص . 

كبػػالنظر فػػػي تػػػردد األصػػػكات المجيػػػكرة فػػػي القصػػػيدة نجػػػد صػػػكت 
األلؼ الممدكد يتكاتر مائة كتسعة كتسػعيف مػرة ليقتػرب مػف أربػع مػرات فػي 

ككضػػػكحو السػػمعي مػػػع البيػػت الكاحػػػد ،كىػػك يتناسػػػب بامتػػداده كطػػػكؿ مػػداه 
: رثائي ،المكتى نجدفي البيت األكؿ فأسكقة الحزف كاأللـ كسياؽ المكت ، 

                                                                 
 َ  ْٗالصكتي ػ سابؽ ػ ص د/ قاسـ البريسـ : منيج النقد  - ُ
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،األحيػػػػاء، فنستشػػػػعر امتػػػػػداد صػػػػكت الشػػػػػاعر عنػػػػد النطػػػػػؽ بيػػػػذه الكممػػػػػات 
،ككأنما يتمذذ بمٌد صكتو المشعر باأللـ لسػياؽ المػكت ،كلصػكت المػٌد اليػاء 

كعشػريف مػرة ،أك فػي حضكره في النص سكاء كاف في حشك األبيػات ثمػاف 
كصؿ الركٌم اثنتيف كخمسيف مرة ،كىذا الحضكر مع امتػداده الصػكتي داؿ 

 عمى حالة مف االنكسار النفسي المتساكؽ كالحزف عمى المرثي .
كمػػػػا نجػػػػد لألصػػػػكات الجانبيػػػػة: الػػػػػالـ مائػػػػة كثمانيػػػػة كسػػػػبعيف مػػػػػرة 

ة مثػػؿ ،كالمػيـ مائػػة كثمانيػة كعشػػريف مػػرة ،كالنػكف مائػػة كخمسنػػا كعشػريف مػػر 
ىػػػػػذا الحضػػػػػكر الكبيػػػػػػر كىػػػػػي أصػػػػػكات تتميػػػػػػز بالكضػػػػػكح السػػػػػمعي العػػػػػػالي 

 المناسب ألسكقة البكاء كاأللـ .
 :  ثانًيػػا : التكرار الموقعػي

يتحكـ المكقع الذم تككف بو األصكات ،أك الكممات في اإليحاءات 
 اإليقاعية كالداللية لمصكت أك الكممة المكررة  ،كذلؾ عمى النحك التالي:

 لتكرار الموقعي لمصوت المفرد : ػ أ
فػػػي ىػػػػذه الصػػػكرة يقػػػػـك الشػػػاعر بتكػػػػرار صػػػكت ،أك مجمكعػػػػة مػػػػف 
األصكات في مكقعيف متناظريف أك أكثر ،بحيػث يكػكف المكقػع ىػك المحػدد 
لإلشعاعات الصكتية التي تؤدييا األصكات المتكررة ،كيبرز في ىذا النمط 

ع صػػكتي متميػز ،كيكػػكف مكقػع القافيػة مػػف البيػت باعتبارىػػا كامنػة فػػي مكقػ
صكت الركم ذا مكقع أثير في ىذا النمط ؛إذ يككف النسخة الثانية لمصكت 
المكػرر الػػذم يتخػػذ المكقػػع ذاتػػو ،كلكػػف فػي نيايػػة الصػػدر كذلػػؾ مػػا ييعػػرؼ 
بالتصريع ،أك الجناس الختامي ،كلو معككس آخر ىك الجناس االستياللي 

 .  المرتبط بالصدر كالعجز ،أك بالصدر دكف العجز
 :  التصريع

ػػػػا مكقعيِّػػػػا  التصػػػريع ظػػػػاىرة صػػػكتية تجيػػػػئ بصػػػػكرة منتظمػػػة انتظامن
سػػاىـ فػػي بػػركز اإليقػػػاع المتكػػئ عمػػى تسػػاكم المسػػػافات الزمنيػػة التػػي تػػػرد 
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عمييا األصكات فالتصريع ىك" ما كانت عػركض البيػت فيػو تابعػة لضػربو 
رؽ بينيما (  فيك يجرم مجرل القافية ،كالفُ،تنقص بنقصو كتزيد بزيادتو ")

فرؽ مكاني ؛إذ يقع التصريع " في آخر النصؼ األكؿ مف البيت ،كالقافية 
(كلمزيػد مػف التحديػد تكمـػ حػاـز القرطػاحني ِفي آخر النصؼ الثاني منو ")

عف العالقة الكمية بيف الكممتيف الكاقعتيف فػي نيايػة الصػدر كالعجػز ،فقػاؿ 
مػف الحركػػات عػدد مػػا :" كأف يكػكف مػا بػػيف أقػرب سػػاكف منيػا إلػى المقطػػع 

ا" )  ( . ّبيف أقرب ساكف مف كممة القافية كبيف نيايتيا مف الحركات أيضن
ػا لنظػاـ صػكتي صػار مػف  ذا اعتبرنػا القافيػة فػي القصػيدة " تتكيجن كا 

( كأنيػػا " تقػػع فػػي جػػزء مميػػز مػػف أجػػزاء بيػػت ْالمسػػتحيؿ إدراجػػو بػػدكنيا ")
أخػػذ مثػؿ ىػػذه األىميػػة ( فػػإف التصػريع الكاقػػع فػػي نيايػة الصػػدر يٓالشػعر")

،بػػؿ ربمػػا زاد عمػػػى القافيػػة بػػػالبركز كالصػػدارة المرتبطػػػة بالبيػػت األكؿ كىػػػك 
بػػػاب القصػػػػيدة ،كقػػػػد اشػػػػتيؽ "التصػػػػريع مػػػف مصػػػػراعٍي البػػػػاب ؛كلػػػػذلؾ قيػػػػؿ 

( كمػف تمػاـ التشػابو ٔلنصؼ البيت مصراع ،كأنيا باب القصيدة كمػدخميا")
اإلقػكاء كاإلكفػاء كالسػػناد  بػيف نيػايتي المقطعػيف أف " التصػريع يقػػع فيػو مػف

 ( . ٕكالتضميف ما يقع في القافية " )
كممػػا يترتػػػب عمػػػى ىػػذا التشػػػابو بػػػيف نيايػػة المصػػػراعيف أف يػػػؤدم 
التصػريع عػػددنا مػف الكظػػائؼ ،منيػا اإليقػػاع الصػكتي المتكػػئ عمػى التكػػرار 

                                                                 
 –ـ ُُٖٗ/ٓط –تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد  –ابف رشيؽ القيركاني : العمدة  - ُ

       َ ُٕ/ُ-بيركت  –دار الجيؿ 
مكتبة محمد عمي  –شرح عبد المتعاؿ الصعيدم –ابف سناف الخفاجي :سر الفصاحة - ِ

   . َُٖـ ص ُٗٔٗالقاىرة  –صبيح
    َ   ّّٖ، ِّٖني : منياج البمغاء كسراج األدباء ػ سابؽ ػ ص حاـز القرطاج - ّ
 –ـُٔٗٗ/ُط –ترجمة مبارؾ حنكف كرفيقيو –جماؿ الديف بف الشيخ: الشعرية العربية  - ْ

 . َِٔالرباط ص -دار تكبقاؿ
المؤسسػة الجامعيػة لمدراسػػات  –ـُٕٖٗ/ِط -ميشػاؿ شػريـ: دليػؿ الدراسػػات األسػمكبية  - ٓ

 . ُٗص –بيركت –كالنشر كالتكزيع
 . َُٖ، كابف سناف الخفاجي : سر الفصاحة ص  ُْٕ/ُابف رشيؽ : العمدة  - ٔ
  َ  ُٕٔ/ُسابؽ ػ ال - ٕ
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المػكقعي لألصػػكات، كمنيػػا الكظيفػػة الدالليػة بتحديػػده الجػػنس األدبػػي الػػذم 
إليو النص ،كىك الشعر ؛ألف "بنية الشعر إنما ىي التسجيع كالتقفية ينتمي 

،فكمما كاف الشعر أكثر اشتماالن عميو ،كاف أدخؿ في باب الشعر،كأخرج لو 
( كمنيا تأكيد ما في البيت مف التالحـ بيف جميػع أجزائػو ُعف باب النثر")

يػػػػؤدم ،كىػػػك تالحػػـػ يدركػػػو المتمقػػػي منػػػذ لحظػػػػة تعاممػػػو مػػػع القصػػػيدة التػػػي 
 ( .ِالتصريع فييا إلى معرفة قافيتيا قبؿ تماـ بيتيا األكؿ )

كقد جاء التصريع في مكضعيف أكليمػا مفتػتح القصػيدة حيػث خػتـ 
المصػػراع األكؿ بكممػػػة رثػػػائي ،بينمػػا خػػػتـ المصػػػراع الثػػاني بكممػػػة األحيػػػاء 
،كالعالقػػة الدالليػػػة بػػػيف الكممتػػػيف ىػػػي الطبػػػاؽ لداللػػػة األكلػػػى عمػػػى المػػػكت 

رصػػادنا لمػػا يمكػػػف أف تككنػػو كممػػة القافيػػػة ،كمػػف ثػػ ـ كانػػت األكلػػػى تمييػػدنا كا 
التػي تػرتبط بمػا يػػدؿ عميػو البيػت فػػي داللػة عمػى مػا بػػيف أجػزاء البيػت مػػف 
التماسػػػؾ كالػػػػتالحـ ،كىػػػذا مػػػػا يؤديػػػو التصػػػػريع باعتبػػػاره شػػػػكالن مػػػف "أشػػػػكاؿ 
التػػػػكازم الصػػػػكتي الميمػػػػة فػػػػي الػػػػنص ؛كذلػػػػؾ لمكقعػػػػو المتميػػػػز فػػػػي صػػػػدر 

 ( .ّة ،فيك أكؿ شكؿ مف أشكاؿ السبؾ يراه قارئ النص ")القصيد
كأمػػا المكضػػع الثػػاني ،فقػػد جػػاء فػػػي بدايػػة خطػػاب جديػػد تكجػػو بػػػو 
ػػا بيػػػا كقػػت نظمػػو لمقصػػػيدة  الشػػاعر إلػػى مدينػػة اإلسػػػكندرية التػػي كػػاف مقيمن

 [:  ِّ/ّ،ككأنو يشركيا معو في البكاء عمى الفقيد،كذلؾ قكلو]
 اءِ رَ ػػَعػػػاِء َوالش  مَ ػكَ ػحُ ػَة الْ مَ ػيػمِ ػػَوخَ    ػاِء ػمَ ػػوَس الْ رُ ػػعَ ػا ُة يَ َدِري  نْ ػكَ ػِإسْ 

كلعػػػؿ فػػػي مجػػػيء التصػػػريع فػػػي ثنايػػػا القصػػػيدة ممػػػا يعكػػػس رغبػػػػة 
الشاعر في اإلفادة مػف القيمػة اإليقاعيػة التػي يمارسػيا التصػريع فػي الػنص 

                                                                 
خانجي بمصر كالمثنى مكتبة ال –تحقيؽ كماؿ مصطفى –قدامة بف جعفر: نقد الشعر  - ُ

  َ َٔص  -ـُّٔٗببغداد 
تحقيػؽ محمػد محيػي الػديف عبػد  –ابف األثير : المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشػاعر  - ِ

 .   ِِْ/ُ –ـ ُّٗٗمصر  –مصطفى البابي الحمبي كأكالده  –الحميد 
ـ جابر عمي :المستكيات األسمكبية في شعر بمند الحيدرم  - ّ العمـ  –ـ ََِٗ/ُط –إبراىي

 . ِٖٔص  –مصر  –كفر الشيخ  –كاإليماف اانشر كالتكزيع 
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 ،إلػػى جانػػب داللتػػو عمػػى شػػركع الشػػاعر فػػي معنػػى جديػػد يؤكػػد مػػف خاللػػػو
المعنى الذم يتحدث عنو كىك الحزف لمكت حافظ إبراىيـ ؛كلذلؾ كاف مػف 
بػػيف مػػا كجيػػو أحمػػػد شػػكقي لإلسػػكندرية مػػف حػػػديث ىػػذا التسػػاؤؿ الرجػػػائي 

 الذم يقكؿ فيو :
 اءِ ػُو َوُبكَ ٍف لَ ػزْ ػحُ  فْ ػِت مِ رْ ػَوَذخَ    اِفػٍظ ِلحَ  ػوعِ مُ ِت ِمَف الد  َشدْ ػا حَ اذَ مَ  

ككأنما يريد اإلشارة إلى عمـك الحزف عميو في كؿ الربكع ،كليس  
ببعيد عمى اإلسكندرية أف تسيـ في ىذا الشعكر الحزيف كما يستصحبو مف 

 الدمكع كالحزف كالبكاء ،كىي التي لـ تخيب رجاءه .  
 :   التصدير:  التكرار الموقعي لمدواؿ المغويةػ  ٕ

ٌثؿ التصريع صكرة مف صػكر التكػرار المػكقعي لألصػكات المفػردة  مى
إذ اتخػذ مكقعنػػا ثابتنػا فػػي البيػت ىػػك نيايػة المصػػراعيف ،كاخػتص فػػي أصػػؿ 
استخدامو ببداية القصيدة ،كقد يجيء في ثناياىا ،أما ىذا المكف مف التكرار 
فإنػػػػػو يعػػػػػد أكثػػػػػر كثافػػػػػػة مػػػػػف التصػػػػػريع ؛إذ يخػػػػػػتص بتكػػػػػرار مجمكعػػػػػة مػػػػػػف 

 .ت المغكية تمثؿ في مجمكعيا لفظة ذات داللة في سياقيا األصكا
ك ىػذا التكػػرار مػػكقعي ؛ألف المكقػػع الػػذم يػرد فيػػو ىػػك الػػذم يحػػدد 
القيمة الصكتية كالداللية ،كالنمط التكرارم الذم ينتمي إليو، كىػك مػا عيػرؼ 
بػرد األعجػاز عمػى الصػػدكر أك التصػدير كىػك" أف يػػرد أعجػاز الكػالـ عمػػى 

حيػػػػث تتخػػػػذ إحػػػػدل المفظتػػػيف المكػػػػررتيف مكقػػػػع القافيػػػػة بينمػػػػا ( ُصػػػدكره ")
( ِتتحػرؾ األكلػػى عمػى مسػػاحة البيػػت ،فينػتج بػػذلؾ مجمكعػة مػػف المكاقػػع )

                                                                 
  َ  ّ/ِابف رشيؽ القيركاني : العمدة ػ سابؽ ػ  - ُ
 -بيركت –دار المسيرة –ـُِٖٗ/ّط –نشر كتعميؽ كراتشقكفسكي –ابف المعتز :البديع  - ِ

 –اكمتحقيؽ د/عبد الحميد ىند –، العمكم :الطرازّ/ِ،العمدة البف رشيؽ  ِٓ،ْٕص 
أسامة بف منقذ: البديع في ، َِٖ، َِٔ/ ِ -بيركت –المكتبة العصرية  –ـََِِ/ُط

ـ دار الكتب العممية ُٕٖٗ/ُط/ ٕٖ، ٖٓعمي مينا ص َالبديع في نقد الشعر تحقيؽ :عبد آ
مكتبة المعارؼ  –ـ َُٖٗ/ُط –تحقيؽ عالؿ الفاسي  –: المنزع البديعالسمجماسيػ بيركت ػ 

 َ ُُْ-َُْص  -الرباط  –
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داخػػػؿ كػػػؿ بيػػػت تػػػرد فيػػػو. كقػػػػد كرد التصػػػدير فػػػي القصػػػيدة الشػػػكقية عمػػػػى 
 [ :ِِ/ّمكقعيف مف تمؾ المكاقع ،األكؿ منيا قكؿ شكقي]

 ػراءِ حْ الص  اِكػِف ِف ِلسَ ػينِ ػحَ وِؿ الْ ػطُ     وُب ِمػفْ اـِ َتذُ مَ اإلِْ  اءَ رَ ػَصحْ َت ػيْ ػَوَأتَ 
 [:ِْ/ّكقكلو ]

ـِ دِ ػقَ ػِبالْ ِتػُؼ ػَت َتيْ ػا ِزلْ مَ   اءِ َدمَ ػقُػػالْ اَنػَة ػػَت َأمَ يْ ػمَ ػى حَ ت  ػحَ    ِو ػمِ ػَوَفضْ  يػ
في األكؿ عمى ما في الصحراء حيث نجده قد رٌد كممة القافية ، 

التي خصصيا باإلماـ الشافعي رحمو اهلل تعالى  صحراءحشك الصدر 
 حيث قبره ،كفي الثاني القدماء التي ردىا عمى كممة القديـ حشك الصدر ،
تصدير العبارة كختميا عمى ىذا النحك ،يحصرىا بيف طرفيف يستقر 
أحدىما في نياية البيت ،بينما يتحرؾ أكليما عمى المساحة السابقة ،فيككف 

( ففي ُت داللتو كتقررت بما " ال يقبؿ نقاشنا أك جدالن ")ما بينيما قد تقيد
البيت األكؿ حصر داللة ذكباف المرثي شكقنا بيف صحراء اإلماـ كساكف 

كفي البيت الثاني  –أتيتى  –الصحراء ككأنو يعطي تقريرنا عف حالة الزيارة 
حصر حماية األمانة بيف اليتاؼ بالقديـ كالقدماء ليقرر أف الميت لـ 

نما راح ييتؼ بو كيحميو .كأما المكضع الثاني يتم سؾ بالقديـ فحسب ،كا 
  [:   ِّ/ّالذم كرد عميو التصدير ،فيك قكؿ شكقي]

    اِذٌخ ػػػأُنػَؾ بػػػػػَت َكَأمِس شَ ػَأنْ ػفَ  هُ رْ ػظُ ػنْ اُ 
 اءِ َمػػسْ اأْلَ َفعُ َأرْ  ُمؾَ َواسْ ِؽ رْ الش   في

ففي ىذه الصكرة مف التصدير نجد أثر التكثيؼ الصكتي 
كدكر التكثيؼ في  –اسـ التفضيؿ أرفع–المحصكر في مساحة ضيقة 

ر المسافة كالحصر بيف الطرفيف المردكديف يقرر حقيقة  اإليقاع ،كًقصى
بيف  -حافظ إبراىيـ  –المحصكر كىك الداللة عمى رفعة اسـ المرثي 

                                                                 
ـ أبك سنة  - ُ درسة في بالغة  –شكرم الطكانسي : مستكيات البناء الشعرم عند محمد إبراىي

 . ُْْص  –ـ ُٖٗٗالييئة المصرية العامة لمكتاب  –النص 
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تعانؽ الداللي كالمكسيقي في تقكية الحجة التي األسماء ،كىنا نمحظ أثر ال
ألف المكسيقى الشعرية تيعٌد "رافدنا مف  –رفعة اسـ الميت –يقررىا الشاعر 

ركافد الحجاج مف جية استيالء ما كٌقع عمى النفكس كامتالؾ األنغاـ 
 ( .ُلألسماع ،كما كاف أممؾ لمسمع ،كاف أفعؿ بالمُّب كالنفس ")

 :   الترديدػ ٔ: التكرار الحركيػ  ٖ
يتكئ الترديد عمى التكرار الصكتي ،كيختص بمجيئو" في أضعاؼ 

( فيحركية تشير إلى حرية المبدع في إضاءة بعض أجزاء البيت ِالبيت ")
الشػعرم بيػػذه األلفػاظ المكػػررة ،بحيػث تتجمػػى كظيفتيػا الصػػكتية مػف خػػالؿ 

ى كظيفتيػا الدالليػة المكاقع التي تػرد فييػا كالتػي يتخيرىػا بعنايػة ،بينمػا تتجمػ
فػػي ارتباطيػػػا بالسػػياؽ ؛ألف الترديػػػد ىػػػك تعميػػؽ " المػػػتكمـ لفظػػة مػػػف الكػػػالـ 

( كيمفػت ىػذا المفيػػـك إلػى اخػػتالط ّبمعنػى ،ثـػ يردىػػا بعينيػا بمعنػى آخػػر")
الترديػػد بػػػبعض الظػػػكاىر البالغيػػػة األخػػػرل كػػػالتعطؼ الػػػذم" تكػػػكف إحػػػدل 

( بينما يقتصر الترديد ْ)كممتيو في مصراع ،كاألخرل في المصراع اآلخر "
( كقػد كجػدنا أبػا ىػالؿ ٓالترديد عمى كجكد الكممتيف في أحد قسمٍي البيػت )

العسػػػػكرم يحػػػػػدد لمتعطػػػػػؼ مػػػػػدلكالن آخػػػػػر ،ىػػػػك " أف تػػػػػذكر المفػػػػػظ ثػػػػـػ تكػػػػػرره 
قػػػد جعػػؿ التعطػػػؼ  -اخػػػتالؼ المعنػػى  -( كىػػػك بيػػذا ٔكالمعنػػى مختمػػؼ ")

ك صػكرة مػػف صػكرة مػف صػػكر الجنػاس ممػػا يعنػي اختالفػو كالترديػػد الػذم ىػػ
 صكر التكرار . 

                                                                 
ـ عالـ الكتب َُُِ/ِط –بنيتو كأساليبو –د/سامية الدريدم: الحجاج في الشعر العربي - ُ

 . ُِٕص  –األردف  -الحديث 
 .    ّ/ِرشيؽ : العمدة ػ سابؽ ػ ابف  - ِ
 –ابف أبي اإلصبع : تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف الكريـ  - ّ

ـ كتحقيؽ د/حفني محمد شرؼ   -ـ ُّٔٗمصر  –المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية  –تقدي
 .   ِّٓص 

 .             ِٕٓالسابؽ ص  - ْ
 .   ِْٓالسابؽ ص  -رير التحبير تحابف أبي اإلصبع : - ٓ
 .   ْْٕأبك ىالؿ العسكرم : الصناعتيف ػ سابؽ ػ ص  - ٔ
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كمػف صػكر الترديػد عنػد أبػي ىػالؿ العسػكرم المجػاكرة كىػي " تػردد 
لفظتيف مف البيت ،ككقكع كؿٍّ منيما بجنب األخرل ،أك قريبنا منيا مف غير 

أف تكػػكف إحػػػداىما لغػػػكنا ال ييحتػػػاج إلييػػا ")
( كلنػػػا أف يقصػػػر الترديػػػد عمػػػى ُ

كأف يخص المجاكرة بالمفظتيف المتيف المفظتيف المتيف ترداف في المصراعيف 
؛ تحاشػػينا ليػػذا الخمػػػط بػػيف المصػػطمحات المتعمقػػػة  تػػرداف فػػي مصػػراعو كاحػػػدو

 [:ِِ/ّبالظاىرة الكاحدة ،يقكؿ شكقي]
 ػاءِ ػػػػػضَ ػػػقَ ػٍة بِ ػػػي ػػػنِ ػػمَ  َوُكػػؿ  َدٌر ػَقػ   ٍة مَ اَل ػػػوِؿ سَ طُ  ؿ  ػَوُكػَت ػقْ ػبَ ػسَ  فْ ػػَلكِ 

كعٌمقيا بطكؿ السالمة في الصدر ،ثـ رددىا في  كؿفقد ذكر كممة 
العجيز كعٌمقيا بالمنية ،كفي الترديد تكازو صكتيّّ ككثافة مكسيقية ينتجيا 
تكرير األصكات في ىذه المساحة ،كترديد ىنا قيمة إيقاعية كقيمة داللية 

قيمة حيث الشمكؿ الذم تستدعيو الحكمة في ثنايا البيت كما تؤديو مف 
حجاجية ،يسٌمـ بيا المتمقي ،إلى جانب كظيفة نصية تقـك بصدع تكقع 
المتمقي الذم يخيب عندما يدرؾ اختالؼ داللة الدالة المكررة في كؿ مرة 

 [:ِْ/ّعف سابقتيا ،كمف الترديد في القصيدة قكؿ شكقي]
    ِدِه ػقْ ػفَ ػبِ  ءِ اَل ػبَ الْ ِع ػَوْق ِت ِمفْ دْ ػَوَوجَ 

     ػاءِ ػػػػَظػمَ ػػػعُ ػاِرعُ الْ ػػصَ ػمَ  ءَ اَل ػَبػػالْ ِإف  
إف ترديػػد كممػػػة الػػبالء عمػػػى ىػػػذا النحػػك يجعميػػػا مركػػز الداللػػػة فػػػي 
ييػاـ بكميػة التكػرار ،بيػػد  المكضػعيف كمييمػا ،كالترديػد فيػو مخادعػة لممتمقػي كا 
أف تعميػػػؽ األكلػػػػى بداللػػػة كتعميػػػػؽ الثانيػػػػة بداللػػػة أخػػػػرل فيػػػو إثػػػػارة لممتمقػػػػي 

يقاع الصكتي المكسيقي في تأكيد الحجة المرادة مف الترديد كتفعيؿ لدكر اإل
 [:ِٓ/ّكىي ككف البالء مصارع العظماء .كمف الترديد كذلؾ قكلو ]

ـْ ػا َرَأيْ مَ  ؽَ ػائِ ػَحقَ  َرحْ ػػِاشْ   اءِ ػيَ شْ اأْلَ اِئػؽِ ػػقَ ػحَ  حِ ِلَشػرْ  ػاًل َأىْ     َزؿْ ػتَ  َت َوَل
 اآلراءِ  ةُ ػػػػػاَعػػجَ ػَشػ ف  ػػُيػػػم  ػَأجَ وَ     ِئػؿٌ َجاَل اِؿ ػجَ ي الر  فِ  ةِ ػاعَ ػجَ الش  ُرَتُب 

                                                                 
1

 َ  ْٔٔص  -السابؽ  -أبك ىالؿ العسكرم : الصناعتيف  - 
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يتجاكز الترديد ىنا الكممات المفردة إلى التراكيب ،فالمركب الفعمي 
في الصدر يرده في العجيز معمقنا إٌياه بداللة مغايرة ينتجيا  حقائؽ اشرح: 

،كفي التركيبيف حجة متكئة عمى  شرح حقائؽ األشياءالمركب اإلضافي 
أىالن  –الشارح  –يستدعي تعميالن لو كىك ككنو  اشرحالتعميؿ ،فاألمر في 

ليذا الشرح ،كفي البيت الثاني نجده يغاير بيف الكممات المرددة ،فالشجاعة 
 في الصدر معيكدة بعمكميتيا ،يردىا في العجيز كقد خصصيا باآلراء ،

 ، أجميفّ بالمسند إليو  ،كبدأ العجيز جالئؿكختـ الصدر بالمسنىد الخبرم 
كبينيما تكرار جزئي ناتج عف اشتقاقيما مف جذر لغكم كاحد ،كمثؿ ىذا 

ألف اتفاؽ الطرفيف في  االشتقاؽ ييعٌد كسيمة مف كسائؿ السبؾ المعجمي ؛
ييسيـ في كالتكرار الصكتي  الجذر المغكم ييسيـ بو في السبؾ المعجمي ،

 ( كفي الترديد تخصيص لمداللة كتقريرىا. ُالسبؾ النحكم)
ذا كاف الترديد مرتبطنا بالمصراعيف تتحرؾ فييما الدالتاف  كا 
المرددتاف مما يعني في النظرة األكلية اتساع المسافة بينيما ،فإف في 
 المجاكرة تقصيرنا لتمؾ المسافة ؛ الرتباطو بأحد المصراعيف كليس كمييما ،

 [:  ِّ/ّف ذلؾ قكؿ شكقي]م
ـٌ ػقَ   اءِ ػػجَ ػِيػػ بِ اِحػَشػٍة َوالَ ػػفَ ػػا بِ مً وْ ػيَ    ىَجرَ ا اَؿ َفمَ وَ ِحَقَب الط  الْ  ىرَ ػجَ َم

 [:ِْ/ّكقكلو]
 اءِ ػػعَ ػى َصنْ ػاِء ِإلَ حَ يْ ػفَ ى الْ َحَمٍب ِإلَ   ادُ ِمفْ ػالض   ػيكِ ػبْ ػتَ وَ  يوِ كِ ػبْ ػيَ اُف نَ ػبْ ػلُ 

في البيت األكؿ نجده يكرر الفعؿ جرل كالمسند إليو كاحد ،بيد أف 
التعمؽ الداللي بينيما مختمؼ مف ناحيتيف أكالىما العمـك كالخصكص 
،كثانيتيما أنيما متعارضيف بدالة النفي التي قد تيٍدخميما في عالقة الطباؽ 

ي صكرة السمبي ،بيد أف اختالؼ التعمؽ الداللي مع دالة النفي دخؿ بيما ف
التعطؼ باعتبارىا إحدل صكر الترديد المرتبط بالتكثيؼ الصكتي ،كما 

                                                                 
 . َُُص –د/جميؿ عبد المجيد: البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات النصية - ُ
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ر  يستدعيو مف التكازم اإليقاعي الصكتي في مساحة بمغت مف الًقصى
 –كالمجاكرة أف جاءت في مصراع كاحد ،ككأنو يستدرؾ عمى الحكـ األكؿ 

كبيف تناقض الحكميف يأتي التكتر في  –ما جرل  –بحكـ جديد  –جرل 
لعبارة ليشد المتمقي إليو ،كليدرؾ قيمة الترديد في تمؾ المساحة ،كفي ا

البيت الثاني نجده يأتي بالدالتيف المرددتيف في حشك الصدر كال يفصؿ 
مع اختالؼ التعمؽ في إسناد البكاء  –الكاك  –بينيما سكل دالة العطؼ 

يستدعيو  ،كىذا القرب بينيما يمفت إلى قيمة التكازم كالتكثيؼ الصكتي كما
مف تنكيع في الداللة، كمف ثـ تأكيد مكانة الفقيد الذم يبكيو كؿ شيء 

 –كليس أىؿ المكاف ، بؿ المغة العربية  –لبناف  –،فميس المكاف كحده
 نفسيا تبكيو في كؿ مكاف .  –الضاد 

كينكع الشاعر في ترديد المجاكرة ،فيأتي بو في المصراع الثاني 
يعني شدة القرب بيف الدالتيف المرددتيف مف ذلؾ  بعيدنا مف كممة القافي مما

 [: ِّ/ّقكلو]
 ػاءِ مَ ػػالْ  ػعِ بْ ػنَ اَء اِف َورَ ػيَ ػبَ الْ  ػعُ بْ ػنَ    ى اِئِمػِو ثَػوَ ػػمَ ػى خَ مَ ػػَت عَ ػَزلْ ػا نَ ػم  ػلَ 

 [:ِٓ/ّكقكلو]
 اءِ الػد   ءَ ِعػبْ ِؽ َوَألْ  الس ِنيفِ  ءَ بْ ػػعِ   ػِرحْ ػِاط  ػػواِدَث فَ ػَ ػحَ َت الْ ػاَدنْ ػـَ ىَ وْ ػيَ الْ       

مرتيف كخالؼ بينيما في التعمؽ  نبعففي البيت األكؿ كرر كممة 
إذ نسب األكلى إلى البياف ،كالثانية إلى الماء في تنكيع لمداللة كلفت إلى 

منيا نبع البياف كنبع الماء، كفي البيت الثاني ك أثر المرثي عمى األشياء ، 
المكت كانفصاؿ المرثي عف حكادث الدنيا ،فمينس عبء ييسمّْـ بحقيقة 

السنيف كعبء المرض ،فالدالة المرددة اختمؼ متعمقيا بيف السنيف كالداء 
 . في إشارة إلى فضاء حياتو الجديدة كخمكىا مما يشعره بأم عبءو 

كيزيد الشاعر مف التكازم الصكتي كما يستتبعو مف التكيثؼ 
 [:ِِ/ّرة كالترديد في بيت كاحد كذلؾ قكلو]اإليقاعي عندما يأتي بالمجاك 
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ن   وؾَ ػمُ ػػط  ػحَ ا مَ   اءِ زَ ػوْ ػجَ َرَؼ الْ ػػَرْف ـُ ػط ػػحَ ػيُ ا ذَ  فْ ػمَ     ػوامُ ػػط  ػحُ ا ِبػَؾ ػمَ ػَواِ 
في الصدر  –حطمكؾ،حيٌطمكا  –فقد جاكر بيف الماضييف 

،كخالؼ بينيما في النفي كاإلثبات مف ناحية ،كفي التعمؽ مف حيث أسند 
فاعؿ األكؿ إلى الحاقديف الحاسديف اليادميف ،بينما أكقع التحطيـ في 
الثانية عمييـ ، فكيدىـ مردكد عمييـ ىـ كليس عميو ىك ،ثـ ردد الفعؿ 

لداؿ عمى النفي بصيغة المضارعة في العجيز كأدخمو في سياؽ االستفياـ ا
،ككأف المرثي قد بمغ مف السمك كالعمك كالرفعة مكانة ال يستطيع حاقد أك 

 حاسد أك ىداـ أف يناؿ منو .  
   الجناسػػ  ِ

كىػذا ؿ غيبػة المػدلك حضػكر الػداؿ ك سػبقو فػي  عٌمػا يختمػؼ الجنػاس
:" في مصطمح عمماء البياف أف فالجناسما يدكر حكلو تعريؼ البالغييف ؛

المفظتػاف فػي كجػػو مػف الكجػكه ،كيختمػؼ معناىمػػا ،فمػا ىػذا حالػو عػػاِـّ يتفػؽ 
 ( كلكؿ منيما أضرب كأقساـ .ُفي التجنيس التاـ كالتجنيس الناقص ")

كاخػػػتالؼ المعنػػػػى آليػػػػة مػػػف آليَّػػػػات الداللػػػػة التػػػي ينتجيػػػػا الجنػػػػاس 
إيقاعيِّا كجماليِّا؛ ألف ادّْعاء التجانس فػي الحػرؼ كالمعنػى يجعػؿ فػي البنػى 

لتكرارية السابقة غناءن عف التجنيس ؛كلذلؾ يتدخؿ غياب الداللة ليعيد إلى ا
الجناس فاعميتو في الكصكؿ بالنص إلػى عالقػة جدليػة مػع المتمقػي قكاميػا 
تكقعو تكحد الداللة ،كصدعو ليذا التكقع ؛مما يربطو بالكمية إلى النص ؛إذ 

إذا كانػت حاسػة السػمع تيستنفىر حكاسو إلذكاء ىذه العالقة الجدلية ؛ فإنػو " 
تستطيع  تتبع إيقاع األحرؼ عند تجاكرىا لتككف كممة أك بعض كممة ،فإف 

كمػػػا بينيػػا مػػف تكافػػػؽ أك  حاسػػة البصػػر تسػػتطيع أف تتبػػػع رسػـػ الحػػركؼ ،
السػػػػػيكطي: " الميػػػػؿ إلػػػػػى اإلمػػػػاـ ( كىػػػػػذا مػػػػا يشػػػػػير إليػػػػو قػػػػػكؿ ِ) تخػػػػالؼ "

                                                                 
  َ  ُٖٓ/ِالعمكم : الطراز ػ سابؽ ػ  - ُ
 –لكنجماف  –ـ ََِٕ/ِط –د/ محمد عبد المطمب : البالغة العربية : قراءة أخرل  - ِ

 .  ِّٕص  -القاىرة 
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صػغاءن إلييػا ؛كألف المفػػظ اإلصػغاء إليػو ؛فػإف مناسػبة األلفػػاظ تحػدث مػيالن  كا 
المشػترؾ إذا حيمػؿ عمػػى معنػى ،ثـػ جػػاء كالمػراد بػو معننػػى آخػر كػاف لمػػنفس 

( ألنيػػػا عنػػدما تعػػػايش التجػػػانس الصػػكتي كتراقبػػػو ،تكػػػكف " ُتشػػكؽ إليػػػو ")
تحػػت تػػأثير رمػػزم عػػػف طريػػؽ الػػربط السػػببي بػػػيف المعنػػى كالتعبيػػر حيػػػث 

 (  . ِيصبح الصكت مثيرنا لمداللة ")
ظيفة ثالثة يؤدييا الجناس في النص ،كىي كظيفة السبؾ كثـى ك 

المعجمي المحظي المبني عمى فكرة المخادعة ،أك التكىـ الناتج عف 
نما يتكزع  ّ(التكرار الصكتي) الذم ال يختص بمكقع معيف داخؿ البيت ،كا 

طرفاه عمى مساحتو كميا ،كذلؾ ما أراده البحث مف خالؿ كصؼ بنية 
كقعية .كقد كرد الجناس في قصيدة شكقي في الجناس بالحركية الم

 [:ِِ/ّ]قكلو
ـْ ػبْ ػَتجَ ِاسْ ػى فَ ادَ نَ  ؽ  ػحَ الْ   اءِ دَ ػؿ  نِ ػَد ُكػػنْ ػػػُؿ عِ ػفِ ػػَتحْ  ؽ  ػحَ ِبالْ     َزؿْ ػػتَ  َت َوَلػ

 [:ِْ/ّكقكلو]
 اءِ دَ ػػالَبيْ فػي  وفَ ػادُ ػبَ الْ ذا ِبػِو ػَوحَ    ػِرِه ػػوَف ِبِشعْ ػرُ ػػاضِ حَ اةُ الْ وَ ر  ػػػَؼ الػػتَ ػػىَ 

 [:ِٓ/ّكقكلو]
 اءِ ػر  ػػالػس  ػَف ػمِ  ر تُػوُ ػػػَأسِ  ػتْ ػػقَ ػمِ ػػخُ    ػٍؾ ػاحِ ػٍو ضَ ػا ِبَوجْ ػيَ نْ ى الد  ِإلَ  رْ ػَوَأشِ 

في األبيات الثالثة تصكير لمحركية المكقعية لبنية الجناس التي قد 
تتخذ صكرة الجناس التاـ كما في البيت األكؿ حيث داللة كممة الحؽ 
األكلى عمى المكت، كداللة الثانية عمى الحؽ المضاد لمباطؿ ،ىذا ما 
ـ يدركو المتمقي بعدما أصابو التكىـ كخادعو التكحد المفظي ،كتمؾ مف القي

                                                                 
 ُِٕ/ّاإلماـ السيكطي : اإلتقاف في عمـك القرآف تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  - ُ
 ـ دار التراث . ُٖٓٗ/ّط
 .  َُِد/ صالح فضؿ : بالغة الخطاب كعمـ النص ص  - ِ
 . َُٕص -لعربية كالمسانيات النصية ؿ عبد المجيد :البديع بيف البالغة اد/جمي - ّ
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الفنية لمجناس حيث إثارة الذىف كجذب المتمقي ،فضال عف اإليقاع 
المكسيقي الذم ينتجو التكازم الصكتي ،إلى جانب السبؾ الداللي الذم 
نمحظو في تمكيف كممة الحؽ في صدر المصراعيف ،ككأنيا محكر تتكئ 
عميو الداللة في البيت ،كمف ثـ فالحؽ منادو كمنادنل ميتكؼه كمحفكؿ بو 

 اآلف عينو . في 
كفي البيتيف الثاني كالثالث نجد التكثيؼ الصكتي قد اقترب مف 
نياية البيتيف ، كضاقت لو المسافة مما يقمؿ مف خديعة التكافؽ الداللي 
الذم ينتجو الجناس الناقص بيف كؿٍّ مف : البادكف، البيداء حيث تشير 

تو ،السَّرَّاء األكلى إلى اإلنساف بينما تشير الثانية إلى المكاف  ،كبيف :أًسرَّ
حيث تستدعي األكلى ما في باطف الكؼ كالكجو مف الخطكط ، بينما 
تستدعي الثانية النعمة كالفرح كالسركر الذم يعٌضد مف داللة الكجو 
الضاحؾ في نياية المصراع األكؿ مما يحدث معو سبؾ كحبؾ لمداللة 

عية يتبعيا التجاكب ،إلى جانب ما ينتجو التكازم الصكتي مف قيمة إيقا
المكسيقي المرتبط بالتجانس بيف الكممات " بقصد اختالب األذىاف ،كخداع 

مكررنا ،أك لفظنا مرددنا ال  يكًىـ أنو يعرض عمى السامع معننى األفكار حيث
كاإلعجاب ( ُيجني السامع غير التطكيؿ كالسآمة ،فإذا ىك يركع كيعجب ")

 .سبيؿ لإلقناع 
مف أساليب البديع التي تؤدم في النص  كمف ثمة كاف الجناس

قيمة حجاجية يمكف التماسيا في فكرة المخاتمة كالكىـ كالخداع ،ثـ المفاجأة 
مما يؤثر في المتمقي كيربطو إلى النص أك صدع التكقع بالمعنى الجديد 

بؿ يدفعو إلى تقبمو كاالقتناع بما يأتيو بو خاصة في الجناس التاـ أك 
، عندما يظف المتمقي  فيو فكرة الكىـ كالمخاتمة غايتيا المستكفي الذم تبمغ

 .  أف لمفظيف المتشابييف داللة كاحدة 
                                                                 

القاىرة  –دار الفكر العربي  –د/ عبد الفتاح الشيف : البديع في ضكء أساليب القرآف  - ُ
 .  َُٕص  -ـُٗٗٗ
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 ػػ البنية الداللية  :ٕػػٔ
ارتكزت القصيدة عمى مجمكعة مف المحاكر الداللية التي تصب 
جميعيا في فكرة المكت كأثره عمى الشاعر كعالقتو بالمرثي ذم الفضؿ 

برزت مع الحزف كالبكاء الذم عـٌ الكثير مف األماكف كالمكانة العالية التي 
في مصر كخارجيا ،كيمكننا الكقكؼ مع ىذه المحاكر رغبة في استكناه 
دالالتيا الرمزية ،كتسيُّـ عناصرىا المفظية، كعالقاتيا الداللية ،كدكرىا في 

 رصد مآثر المرثي.
 ػػ سيميائية االستيالؿ : ٔػػٕػػٔ
دير كاالفتتاح ،كالبدء ،كأكؿ القكؿ ،ييقاؿ: يتعمؽ االستيالؿ بالتص  

استيٌمت السماء إذا كاف أكؿ مطرىا ،كىك اليىمىؿ ،كاالستيالؿ يتنزؿ مف 
(كمف ثمة كانت عناية العرب بأىمية ُالكتابة منزلة الكجو كالغيرَّة )

االستيالالت في الشعر أكالنثر؛" إيماننا منيـ بقكة األثر األكؿ في النفس 
لى النفكر كأنو يدفع  السامع إلى التنبًُّو كاإلصغاًء إٍف كاف جيدنا آًسرنا ،كا 

( كقد نقؿ العسكرم عف بعض الكيٌتاب ِكاالنصراؼ إٍف كاف ضعيفنا فاترنا ")
 ( .ّ:" أحسنكا معاشر الكيتَّاب االبتداءات ؛ فإنيفَّ دالئؿ البياف ")

كمف نصائحيـ لمكيتَّاب: "كليكف في صدكر كتابؾ دليؿه عمى 
رادؾ ،كافتتاح كالمؾ برىاف شاىد عمى مقصدؾ حيثما جريت فيو مف م

فنكف العمـ كنزعتى نحكه مف مذاىب الخيطىب كالبالغات ؛فإف ذلؾ أجزؿ 
( مما يتحقؽ معو السبؾ كالحبؾ في ْلمعناؾ كأحسف التساؽ كالمؾ ")

و  المسانيات النصية ،كىك ما نجده عند  أبي طاىر البغدادم الذم يكجّْ
                                                                 

 . َّٗص –القرطاجني : منياج البمغاء  - ُ
 .ِٕٗػ صـ ُٔٗٗ –نيضة مصر  -دكم: أسس النقد األدبي عند العرب د/ أحمد ب - ِ
 . ُّْص –أبك ىالؿ العسكرم : الصناعتيف - ّ
القاىرة  –دار الطالئع  –تحقيؽ د/يكسؼ محمد فتحي –الشيباني :الرسالة العذراء - ْ

 . ْٖص  -ـََِٓ
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أك الكاتب إلى "أف يككف ابتداء كالمو داالِّ عمى انتيائو ،كأكلو  الخطيبى 
ا بآخره ")  (.  ُممخصن

كمع جزالة المعنى كحيٍسف اتساؽ الكالـ ،كانت رؤية حاـز 
القرطاجني  لجمالية التجكيد كالتحسيف في االستيالالت ؛بسبب ما يينتظر 

مطالع " تزيد النفس ليا مف الكظيفة التكاصمية ؛ فإٌف جكدة االستيالالت كال
ا كنشاطنا لتمقي ما بعدىا إٍف كاف بنسبة مف ذلؾ ، كربما  بحيٍسًنيا اٍبًتياجن
ف الكاقع بعدىا إذا لـ يتناصر الحيٍسفي  غطٍَّت بحيٍسًنيا عمى كثير مف التخكُّ

 ( مف كالـ . ِفيما كلييا ")
كلالستيالؿ أك المطمع قيمة سيميائية بارزة بركز مكقعو ؛فيك 

ح الذم يفتح مجاىؿ النص كألغازه ،كيقؼ المتمقي عمى المحاكر المفتا
الداللية لمنص ؛ألنو "ما مف شيء يحدث في النص إال كلو نكاة في 

( كفي مرثية شكقي نجد ّاالستيالؿ ،فيك بدء الكالـ ككىك بدء التأسيس ")
براعتو في االستيالؿ عندما اختزؿ مضمكف القصيدة في بيتٍي االستيالؿ 

 [:ِِ/ّو]حيث قكل
 وَؿ ِرثَػاِئي    ػػػْد ُكػْنػُت ُأوِثػػُر َأْف َتػػقُ ػػػ قَ ٔ 

 َيا ُمْنػِصػػَؼ اْلَمػْوَتى ِمػَف اأْلَْحػَيػاءِ 
 ػػ َلِكػػػْف َسػَبػْقػَت َوُكػػؿ  طُػوِؿ َسػػاَلَمػٍة    ٕ

 اءِ ػػػػػػَقػػػػَدٌر َوُكػػػػػؿ  َمػػِنػػػي ػػػػػٍة ِبػَقػػػػضَ 
لى جانب اإلشارة إلى مضمكف القصيدة نجد ختمو البيت الثاني  كا 
بالحكمة كما ليا مف قيمة حجاجية مبنية عمى عمـك الحكـ كصحة التسميـ 
بو ؛ألنو مف البدىيات كعندما نقكؿ إف االستيالؿ يقؼ المتمقي عمى 

                                                                 
 . ُُٕص –َُٖٗ–مؤسسة الرسالة  –تحقيؽ د/محسف غياض–البغدادم: قانكف البالغة - ُ
 .   َّٗص -القرطاجني :منياج البمغاء  - ِ
 –دمشؽ  –دار نينكل  –فف البدايات في النص األدبي  –د/ ياسيف النصير : االستيالؿ  - ّ

 . ُٖص  –ـ ََِٗسكرية 
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المحاكر الداللية لمنص ،فإننا ننظر في صدر البيت األكؿ ،فنجده يرصد 
ة بيف الشاعر كالمرثي ،مف خالؿ أمنية أمنية الشاعر في تباديؿ العالق

 [:ِِ/ّاألدكار مع المرثي ،ىذه األمنية التي يؤكدىا قكلو]
َدىػػَداَؾ ِمػَف الػػػػ َوَوِدْدُت َلػْو َأن ي فِ  9  َداِئيػػػػػػػػوَف فِ َواْلَكػاِذُبػوَف اْلُمػْرِجػفُ   ػر 

ػغِ وَف َعػِف ػاِطػقُ ػػػ الن  ٓٔ  اءِ اْلُموِغػُرو اْلَمْوَتى َعػَمى اأْلَْحػيَ   ِة َواْلَيػَوىنَ ػيػالض 
فاألمنية التي يبكح بيا صدر البيت االستياللي تتحكؿ في البيت 
التاسع إلى رغبة حقيقية مصحكبة بمزيد مف محبة لممرثي في إبعاد الردل 

ب أحاديثيـ عنو ،كلحاقو بالكاذبيف المرجفيف الذيف يفتركف عمى الناس بكذ
كافترائيا ،كىك يستعيف بكسائؿ التشكيؿ المغكم لمتدليؿ عمى أحقية ىؤالء 
المرجفيف بالمكت ،كمف ىذه الكسائؿ تعدد الكصؼ المشيف ليـ ما بيف 
الكذب ،كالضغينة كاليكل ،ثـ يستخدـ ىذا الكصؼ العكسي :المكغرك 

غر حقدنا المكتى عمى األحياء ،إذ األصؿ أف صدكر األحياء ىي التي تك 
عمى األمكات ،بيد أف ليذا الكصؼ العكسي إشارة رمزية إلى حجـ المقت 

 الذم يحممو ليؤالء المرجفيف . 
كفي عجز البيت األكؿ مف االستيالؿ نجد تحقؽ مفيـك الرثاء في 
ذاكرة التراث العربي مف حيث ككنو تعدادنا لمآثر الميت ،أك مدحو بما كاف 

فيذا العجز مفتاح لرصد الشاعر مآثرى  فيو مف حميد الخصاؿ ،كمف ثـ
المرثي تمؾ التي نجدىا في اعتراؼ الشاعر بفضؿ المرثي عميو ،كعمى 
غيره ،كذلؾ في األبيات مف الثالث عشر إلى البيت الحادم كالعشريف ،ثـ 
اإلشارة إلى فضمو كدكره في الحفاظ عمى المغة الفصيحة ،كاالرتباط بالقديـ 

ألساليب الشعراء كاألدباء العرب كغيرىـ في  مع المحاكالت التجديدية
 األبيات التاسع كالثالثيف إلى الثاني كاألربعيف . 

 كما حدد صدر البيت الثاني مف االستيالؿ محكرنا دالليِّا جديدنا ،
ـ بو كاإليماف بحقيقتو في األبيات مف الثالث إلى الثامف  كىك المكت كالتسمي
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إلى نياية القصيدة ،كفي ىذا المحكر نجد ، كاألبيات مف الثالث كاألربعيف 
السيطرة الكبيرة كالحضكر البارز لممكت كدكالو المغكية التي تتكزع عمى 

 أبيات القصيدة كميا . 
 ػػ سيميائية ألفاظ الموت :ٕػػٕػػٔ

ذا تكقفنا مع دالة الرثاء ، كجدناىا تستدعي الداللة المغكية التي  كا 
عمى مدح الميت بعد مكتو ،كمف عرضنا ليا في المدخؿ ،كقصرناىا 

دالالتيا الحفظ ،عندما ييقاؿ رثيت عنو حديثنا ، كالرٍثية : الضعؼ كالداء 
عى) ع في ُيصيب المفاصؿ ،كرثا لو إذا رؽَّ لو كتكجَّ ( كأبرز ما يككف التكجُّ

سياقات المكت ،كدالة الرثاء ىذه تعيدنا إلى عتبة العنكاف باعتباره المفتاح 
لمضمكف النص المقركء ،كىك الذم يقدـ المعكنة الكبرل الداللي األكؿ 

"لضبط انسجاـ النص كفيـ ما غمض منو ،إذ ىك المحكر الذم يتكالد 
 ( .ِكيتنامى كيعيد إنتاج نفسو ،كىك الذم يحدد ىكية القصيدة")

كألنو ما مف شيء يحدث في النص إال كلو صمة باالستيالؿ 
لكثقى بيف العنكاف كاالستيالؿ تمؾ العالقة ا –مف ثـ  -،فإننا ندرؾ 

،فاألكؿ جاء مكجزنا فمـ يتضمف سكل اسـ الشاعر " حافظ إبراىيـ" كفيو 
كثير مف اإلبياـ الذم يستدعي كجكد قرائف تزيمو ،كتكشؼ مغاليقو ،كيتكفؿ 
االستيالؿ بذلؾ الكشؼ ؛لندرؾ أف المحذكؼ مف العنكاف البد أف يرتبط 

يكاف الشكقيات قد خصص ىذا الجزء بيذا االستيالؿ ،صحيح أف طابع د
المتضمف لمقصيدة بالمراثي ،مما يعني أف كؿ قصائد ىذا الجزء مف 
الشكقيات مخصكصة بفف الرثاء ،بيد أف القارئ الذم لـ ينتبو إلى عنكاف 
ىذا الجزء الثالث مف الشكقيات ،لف يدرؾ مضمكف العنكاف سكء بقراءة 

 االستيالؿ .
                                                                 

 مادة رثا .  ِّ -ُِ/ُٗ –سابؽ  –ابف منظكر : لساف العرب  - ُ
الدار البيضاء  –افي العربي المركز الثق –ـ َُٗٗ/ِط –د/ محمد مفتاح :دينامية النص  - ِ
 . ِٕص  –
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ط دالة الرثاء في عركض البيت كعمى ىذا النحك كاف ارتبا
االستياللي األكؿ بمضمكف العنكاف ،ككذلؾ كانت مرتبطة بمضمكف 
النص كىك مكت الشاعر حافظ إبراىيـ ،كاالتباط الرثاء بالمكت ارتباط 
داللي أشرنا إليو فيما سبؽ ،كمف ثـ كانت الدكاؿ المرتبطة بحقؿ المكت 

في النص كأكؿ ىذه الدكاؿ في مف الكثرة بحيث تقفنا عمى التالحـ كالحبؾ 
البيت األكؿ دالتا :األحياء كالمكتى المتيف ترتبطاف بالغيِّا بعالقة الطباؽ 
التي تفتح أماـ المتمقي فضاءن تأكيميِّا ال يقؼ عند حد القيمة البالغية التي 

 (:ُيشير إلييا الشاىد البالغي القديـ)
د   ا اْجَتَمَعا َحُسَنا    والض  د   ِضد اِف َلم   ُيْظِيُر ُحْسَنُو الض 

نما يفتح الباب كاسعنا أماـ األصداء الداللية التي ينتجيا اسـ  كا 
العمـ سكاء كاف ذلؾ في بنيتو المغكية التي يتكرر نصفيا األكؿ في البيت 

 [:ِْ/ّالثاني كالثالثيف الذم يسأؿ فيو مدينة اإلسكندرية ]
 ػاءِ ِلَحاِفػٍظ    َوَذَخػْرِت ِمْف ُحػْزٍف َلُو َوُبكَ َماَذا َحػَشػْدِت ِمػَف الد ُموِع 

كاسـ العىمىـ ىنا يشير إلى شخصية المرثي نفسو ،كلعؿ سبقو 
بحرؼ الجر الداؿ عمى الخصكصية يدفعنا الستكناه داللة االستفياـ الذم 
يتكجو بو لمدينة اإلسكندرية التي يستدعييا في صكرة حكارية بدت فييا 

ا منيا اإلجابة عمى السؤاؿ بما لو مف قيمة حجاجية تبدك مستمعة ، كمنتظرن 
في نزكع "صاحبو إلى تحقيؽ كشؼ ،أك يتصكر أنو يتكصؿ مف خاللو 
إلى كشؼ يشرؾ المتمقي فيو ،كينتزع منو إقرارنا ضمننا كليذا ال يطمب منو 

ا في ِجكابنا") ( فقد كفمت الصكرة الفنية التشخيصية التي زادىا ترشيحن
في حيف يتكرر في تمؾ اإلجابة حيث الحزف كالبكاء .العجيز تحديد مالمح 

  [:ِْ/ّالبيت التاسع كالثالثيف حيث قكلو]
                                                                 

نشرىا كقدـ ليا د/ صالح الديف  –التنكخي : القاضي عمي بف المحسف : القصيدة اليتيمة  - ُ
 . َّص  –بيركت  –دار الكتاب الجديد  –ـ ُّٖٗ/ّط –المنجد 

 . ٔص  –د/ حسني عبد الجميؿ يكسؼ : أساليب االستفياـ في الشعر الجاىمي  - ِ
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ـَ َمػْف َنَجَمػْت مِ   َوَحاِرَس َمْجػِدَىػا َيا َحاِفػَظ اْلُفْصَحى       َما  اءِ َغػػَف اْلُبػمَ َواِ 
كالكصؼ ىنا استدعاء لخصمة مف الخصاؿ الفنية لمشاعر كأسمكبو 

 ،كىك الحفاظ عمى المغة الفصحى .  
كمف الدكاؿ المرتبطة بالمكت كالرثاء دالة المنية التي يأتي بيا 

 [:ِِ/ّالشاعر في سياؽ حكميٍّ يستدعي التسميـ كاإلقرار في قكلو]
 ػػاءِ ػاَلَمػٍة    َقػػَدٌر َوُكػؿ  َمػِنػػي ػػٍة ِبػَقػػػػَضػػػوِؿ سَ ؿ  طُ َلِكػْف َسػَبػْقػَت َوُكػ

ف كانت مرادفة لممكت باعتباره قدرنا مقدكرنا بكقت  كالمنية كا 
( الذم يرد ُمخصكص، فإنيا تستدعي البمية كاالبتالء المقرب مف المكت)

 [:ِٓ/ّفي قكلو]
 َدَعػػػٍة َوِمػْف َكػػَرـٍ َوِمػػْف ِإْغَضػػػاءِ ِمػْف َسْمػًوى َوِمػػْف   َماَذا َوَراَء اْلَمػْوِت 

حيث يأتي ىذا االستفياـ الحائر ليدؿ عمى أنو ال مفر مف المكت 
الرامز لمفناء كالحزف كما يستدعيو مف البكاء كالخكؼ كاألسى ،كليس في 

 كسع المرء إال السمكل كاليدكء في تقبؿ ىذا القدر المحتـك . 
 الزمف : ػػ سيميائية ألفاظٖػػٕػػٔ

( تػػػػػدكر فػػػػػي فمكػػػػػو مجمكعػػػػػة مػػػػػف األلفػػػػػػاظ، ِالػػػػػزمف حقػػػػػؿ داللػػػػػي )
تسػتقطب كػؿ كاحػدة منيػا عػددنا آخػػر مػف المفػردات المغكيػة التػي تعبػر عػػف 
جػزء معػيف مػف الػزمف الػذم تعاينػو ،أك تشػير إليػو  كىػي بػدكرىا تمثػؿ حيػػزنا 
زمنيِّػػا يكظفػػػو الشػػاعر ؛ليعبػػػر مػػف خاللػػػو عػػف الػػػزمف الػػذم يعيشػػػو، كمػػػدل 

القتو بو ،تمؾ العالقة التي ارتبطت في ذاكرة العربي القديـ بػالخكؼ منػو ع
كالقمػؽ إزاءه بسػبب مػا يػراه مػف أثػر كاضػح لمػزمف عميػو كعمػى كػؿ مػا حكلػو 
؛كلذلؾ عيرؼ الػزمف أدبيِّػا عمػى أنػو " ميعطنػى مباشػر مػف معطيػات الكجػداف 

                                                                 
 مادة مني .  ُُٔ -َُٔ/َِنظكر : لساف العرب ابف م - ُ
 . ٕٗص –بيركت -بتعالـ الك ُّٗٗ/ْط -عمـ الداللة  :انظر د/أحمد مختار عمر - ِ
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العربػي القػػديـ ( التػي دفعػت ُدكره فػي الحيػاة كاألفعػاؿ اإلنسػانية ) -كلػو  -
إلػػػػػػػػى ربػػػػػػػػط الػػػػػػػػزمف " بػػػػػػػػالتحكؿ كالصػػػػػػػػػيركرة التػػػػػػػػي تعنػػػػػػػػي انعػػػػػػػػداـ الثبػػػػػػػػػات 

 ( فكانت ىذه النظرة التي تحكـ عالقتيـ بو .ِكاالستقرار")
ذا كانػت الداللػة المغكيػػة لمػزمف تشػػير إلػى أنػو "اسػػـه لقميػؿ الكقػػت  كا 

( فثمػػػة دالالت معجميػػػة أخػػػرل لدالػػػة ليسػػػت ببعيػػػدة عػػػف مشػػػاعر ّككثيػػػره")
بػي القػػديـ كأحاسيسػػو إزاء الػزمف ،منيػػا: المػػرض ،يقػاؿ :رجػػؿ زًمػػفه أم العر 

( التػػي ىػػػي آفػػة تصػػيب الحيكانػػات أمػػا إذا ارتبطػػػت ْ:مبتمنػػى بػػيّْف الزمانػػة)
( كذكر ٓباإلنساف فاألصؿ فييا: الضمانة ،كتككف الزام مبدلة مف الضاد )

 تخرج ( كالٔصاحب القامكس المحيط داللتيف أخرييف ىما :الحب كالعاىة )
 تخرج ىاتاف الداللتاف عف اإلطار العاـ لدالة الزمف .

تمثؿ قصيدة الفاجعة مفارقة بيف المحظة اآلنية التي تقاؿ فييا 
التي تمثميا  –كاف–القصيدة حيث تمثؿ لحظة التذكر كالمحظة الماضية 

فاجعة المكت كما تثيره مف ذكريات ارتبطت في القصيدة التقميدية برصد 
كأفعالو التي ييمدح بيا، كبناءن عمى ىذه المفارقة كاف طبيعيِّا خالؿ الميت 

أف يككف لمدكاؿ المرتبطة بالزمف الماضي حضكرىا في القصيدة ،مف ذلؾ 
دالة األمس التي ترد ثالث مرات ،كىي تدؿ بداللتيا الماضية عمى ما كاف 

 [ :ِّ/ّ،لكف الشاعر يساكييا بالمحظة اآلنية في قكلو]
 اِذٌخ   في الش ْرِؽ َواْسُمَؾ َأْرَفعُ اأْلَْسَمػاءِ َفػَأْنػَت َكَأمِس َشػأُنػَؾ بَ ظُػْرهُ اُْنػ

                                                                 
  . ُٔص  - ُِٕٗ -ىانز ميرىكؼ : الزمف في األدب ترجمة أسعد رزكؽ  - ُ
ة رسال َٖياسر عبد الحسيب رضكاف : شعر حميد بف ثكر : دراسة أسمكبية ص  - ِ

 .ـ َُِٕماجستير منشكرة بمكقع األلككة اإللكتركني 
 .َٔ/ُٕلساف العرب البف منظكر مادة زمف  - ّ
دار العمـ  –ـ ُٕٗٗ/ِط –تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عٌطار – الجكىرم: الصحاح - ْ

 .ُُِّ/ٓ -بيركت  -لممالييف
ـ مقاييس المغة  - ٓ ـ محمد ىاركف  –ابف فارس: معج د الكتاب العرب اتحا –تحقيؽ عبد السال
 .  ِّ/ّ  -ـََِِسكريا  –
 .ِّْ/ْ-مصر-البابي الحمبي –ـُِٓٗ/ُط –لمحيط : القامكس االفيركز آبادم - ٔ
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فالخطاب الذم يتضمنو األمر في بداية البيت يستدعي استحضار 
المخاطب كجينا لكجو ،كىذا غير متحقؽ ؛ألف المخاطىب ميته كمف ثمة 

دخاؿ الكاؼ كاف االستحضار داالِّ عمى الرغبة القمبية في عدـ المفار  قة ،كا 
التشبييية عمى األمس بداللة الماضي يستدعي عدـ تغير الحاؿ بالمكت ، 
ككأف المكت لـ يغير الكضع فيك باذخ قبؿ المكت كبعده ،كتمؾ صكرة 
كصفية مرتبطة برصد ما كاف عميو الشاعر ،ىذا الرصد الذم نجده في 

ميًصٌر عمى تكظيؼ دالة األمس لإلشارة إلى فضؿ الميت عمى الشاعر ال
 [:ِّ/ّاستحضار الميت بدالة الخطاب في قكلو ]

 ػػػاءِ ػػَكاْلػػَيػػِد اْلػَبػْيضَ  ػظُ ِبػاأْلَْمػػِس َقػػْد َحػم ػْيػَتػِني ِبَقِصػػيػَدٍة   َغػػر اَء تُػْحَفػ
فاألمس إشارة ماضية لسنة التكريـ التي ألقى فييا حافظ إبراىيـ 

 (:ُ،كمنيا قكلو ]طكيؿ[)قصيدتو في ميرجاف تكريـ شكقي 
 َأِميػَر اْلَقػَواِفي َقػْد َأَتْيُت ُمَباِيًعػػا   َوَىِذي ُوُفوُد الش ْرِؽ َقْد َباَيَعْت َمِعي

كمرثية شكقي اعتراؼ بما لحافظ إبراىيـ مف يدو عميو ؛كلذلؾ كاف 
رصده ليذه النعمة كذاؾ الفضؿ ،كمف ثـ لـ يكف شكقي بالجاحد أك المنكر 

 ريف عميو خاصة صديقو شاعر النيؿ.فضؿ اآلخ
ـ ،التي استخدميا العرب القدامى  كمف دكاؿ الزمف في القصيدة اليك
ا بالشر كاليالؾ ،كقد كضح ذلؾ مف تسميتيـ  في دالالت مقترنة دائمن
معاركيـ كحركبيـ باألياـ، كقد كرد في القصيدة عمى صكرتيف ،أكالىما 

باأللؼ كالالـ كجاءت  جاءت مجردة مف الكصؼ كاإلضافة كالتعريؼ
منصكبةن عمى الظرفية الزمانية التي تشير إلى داللة العمـك الزمني بما 

 [:ِّ/ّيعني عدـ تحديد الداللة في قكلو ]
ـٌ جَ   ػػاءِ ػَشػٍة َواَل ِبػػِيػػجَ احِ َواَؿ َفَما َجَرى   َيػْوًمػا ِبػَفػػَرى اْلِحَقَب الط  َقػَمػ

                                                                 
المطبعة  –ضبطو كصححو كشرحو كرتبو أحمد أميف كرفيقيو–حافظ إبراىيـ :ديكانو  - ُ

 .ُُٗص  –ـُْٖٗاألميرية بالقاىرة 
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يؤكده استخداـ دالة الًحقىب كىي مف كعدـ تحديد الداللة الزمنية 
( .كالصكرة الثانية ُدكاؿ الزمف ككاحدتيا ًحقبة كالمراد مدة ال كقت ليا)

 [:ِٓ/ّلدالة يـك أنيا جاءت معرفة باأللؼ في قكلو]
 د اءِ لس ِنيِف َوَأْلػِؽ ِعػْبَء الْبَء اِاط ػػِرْح    ِعػػػَت اْلَحػَػواِدَث َفػاْلَيػْوـَ َىػاَدنْ 

ي التعريؼ تحديد لمداللة الزمنية الحاضرة التي تشير إلى ما كف
بعد المكت كما استدعاه مف الراحة مف الحكادث كاآلالـ التي كانت تتعاكره 
؛لذلؾ كاف األمر باطّْراح عبء السنيف ،كعبء الداء كالمرض ،فميس في 

باء المكت أعباء تثقؿ كاىؿ المرء ،كنجد في دالة السنيف ما يؤكد فكرة األع
التي يطالب الشاعر المتكفى باطّْراحيا ،فقد أضاؼ العبء لمسنيف التي 
استخدميا العرب في الداللة عمى الجدب كالقحط ،كبيا كانت صكرة مف 
صكر عقاب اهلل تعالى آلؿ فرعكف ،كمنيا كانت سني يكسؼ عميو السالـ 

 التي كردت في دعاء النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى ميضىر . 
ا ارتبط بالزماف مف دالالت سمبية أشرنا إلييا فيما سبؽ كرغـ م

،ككذلؾ ما في دالة الدىر مف دالالت سمبية كذلؾ ترتبط بدالالت الزماف 
بصكرة أك بأخرل ،فإذا كاف الزًمف ىك المريض  فإف الدىرمَّ ىك الرجؿ 
ذا كاف الزماف قد ارتبط بالعضّْ كالجكر كالصركؼ ،فإف الدىر  الميًسفُّ ،كا 

تبط بالنكبات كالككارث كالًغيىر ،كجاء في المغة قكليـ :دىىىرى بيـ :أم ار 
( كىي الدالالت التي لـ يكف العرب ِأصابيـ مكركه ،أك نزلت بيـ نازلة)

ببعيديف عنيا عندما أطمقكا عمى حركبيـ األياـ ،كلـ يكف ذلؾ إال بدافع 
ت " تذـ الدىر النظرة السيئة إلى الدىر فقد ذكر ابف األثير أف العرب كان

كتسبو عند النكازؿ كالحكادث ،كيقكلكف: أبادىـ الدىر ،كأصابتيـ قكارع 
( كرغـ ىذه الدالالت ّالدىر كحكادثو كيكثركف ذكره بذلؾ في أشعارىـ ")

                                                                 
 مادة حقب . ُّٔ/ُ –سابؽ  –ابف منظكر : لساف العرب  - ُ
 مادة دىر .  َّٖ/ٓ السابؽ - ِ
 . ُْْ/ِ -ابف األثير: النياية في غريب الحديث كاألثر  - ّ
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السمبية لمزماف كالدىر ، نجد الشاعر يأتي بيما في داللة إيجابية حيث 
 [:  ِٓ/ّيقكؿ]

ـْ َيػَزْؿ    ِلمد ْىػػِر ِإْنػَصػاٌؼ َوُحػسػْػُف َجػَؾ الز مَ رُ َوَغػًدا َسَيْذُكػ  ػَزاءِ اُف َوَلػ
ذا كانت داللة الغد عمى القريب مف الزماف ،كما سيأتي مف  كا 
الزماف ،أك ىك اليـك المقبؿ مما يعني الصمت عف األثر في المحظة اآلنية 

ذا ،فإف الزماف رغـ دالالتو السمبية سيذكر الشاعر المرثي كييعمي فضم و ،كا 
كاف الدىر مف دالالتو النكازؿ كالمكاره كالككارث كالنكبات إال أنو لما يزؿ 

 لو إنصاؼ كحيٍسف جزاء . 
 ػػ سيميائية ألفاظ األعالـ :ٗػػٕػػٔ

يرتبط مفيـك العمىـ عند العرب باالسـ الذم ييعٌيف صاحبو ،كييعرؼ 
،كييرٌكب عمى عند النحكييف بأنو "االسـ الخاص الذم ال أخٌص منو 

الميسمَّى ؛لتخميصو مف الجنس باالسمية ،فيفرؽ بينو كبيف مسميات كثيرة 
( كىذا ىك العىمىـ الشخصٌي الذم ييطمؽ عمى العاقؿ كغير ُبذلؾ االسـ")

العاقؿ ،كلو عندىـ نكعاف :أكليما العىمىـ المرتجؿ الذم كضع أكؿ مرة 
عماؿ قبؿ العىمىمٌية ،كثانييما لمعىمىمٌية كحدىا مثؿ سعاد الذم لـ يسبؽ لو است

العىمىـ المنقكؿ مف غيره مما يعني أنو قد سبؽ استعمالو في غير العىمىمٌية 
كأسماء األعالـ التي أصميا اسـ فاعؿ مثؿ حافظ ،أك اسـ مفعكؿ مثؿ 
مسعكد ،أك صفة مثؿ أحمد أك مصدرنا مثؿ فٍضؿ ،أك اسـ جنس مثؿ أسد 

 منقكالن منو . ،كغير ذلؾ مما يككف اسـ العىمىـ 
كفي الخطاب الشعرم نجد استعماؿ أسماء األعالـ داخؿ النص 
الشعرم مف القصدية بمكاف ؛حيث ال يتـ استدعاؤىا اعتباطنا أك كيفما 
نما يتـ استدعاؤىا ؛ألنيا "تحمؿ تداعيات معقدة تربطيا بقصص  اتفؽ ،كا 

                                                                 
قٌدـ لو ككضع ىكامشو كفيارسو د/إميؿ بديع  –ابف يعيش :شرح المفٌصؿ لمزمخشرم  - ُ

 . ّٗ/ُ –كت بير  –دار الكتب العممية  –ـ ََُِ/ُط –يعقكب 
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ف تنتمي إلى تاريخية أك أسطكرية ،كتشير قميالن أك كثيرنا إلى أبطاؿ كأماك
( كال يقؼ أمر استدعاء األعالـ ُثقافات متباعدة في الزماف كالمكاف ")

مىـو مف األعالـ  عند حدكد ىذه الدكاعي ؛إذ قد يستدعي الشاعر اسـ عى
استدعاءن سياقيِّا ربما تنتفي معو فكرة التناص ، بيد أف استدعاء ىذا العىمىـ 

الستدعائو ،يقكؿ شكقي  يثير مف الشجكف لمكاقؼ كاف يمثميا ما يدفع
 [: ِِ/ّكقد سكف قبره] -حافظ إبراىيـ -مكجينا خطابو إلى الميت 

ػدًا    فػي ُزْمػػػَرِة اأْلَْبػػػَراِر َواْلػُحػَنػَفػػػاءِ  َمػاـَ ُمَحم   َفػػَمػػِقػػيَت ِفي الد اِر اإلِْ
 –جاء بدالن مف الكصؼ السابؽ  –محمد  –إف اسـ العىمىـ ىنا 

إلى أكثر مف شخصية  –اإلماـ محمد  –كرغـ انصراؼ المركب  –اإلماـ 
،بيد أف سياؽ المكقؼ يحصر الداللة في اإلماـ محمد عبده ؛إذ كاف حافظ 
إبراىيـ يحضر مجالسو في الفقو كالتفسير بيف تالمذة اإلماـ كمريديو حتى 
لٌقب حافظ نفسو فتى اإلماـ فيما كاف يبعث بو إلى اإلماـ مف المديح 

راء ،إلى جانب ما كاف يحبكه بو اإلماـ بعطفو كمالو كنفكذه خمس كاإلط
( كذكر اسـ العىمىـ ىنا آلية مف آليات استدعاء الشخصيات في ِسنيف )

الشعر العربي ،كقد أردؼ الشاعر تمؾ اآللية بآلية أخرل كىي اإلشارة إلى 
 [: ِِ/ّ( كذلؾ حيث يقكؿ]ّبعض أحداث حياة صاحب اسـ العىمىـ)

ْفػػػَتػػػاءِ  َأثَػػرُ  ِعػػيػـِ َعػػَمى َكػػِريػـِ َجػِبػيػِنػِو    َوَمػػػَراِشػػػػُد الت ػػْفػِسػيػِر َواإلِْ  الن 
كمف ثمة يككف اسـ العىمىـ ىنا عمى المستكل السيميكلكجي داالِّ 

( كمستدعينا في اآلف عينو مجمكعة مف األصداء ْعمى ذات مسماه كحده)
                                                                 

المركز  –ـُِٗٗ/ّط –استراتيجية التناص –د/محمد مفتاح :تحميؿ الخطاب الشعرم - ُ
 . ٓٔص  –الثقافي العربي

ـ  - ِ ـ عزيز أباظة  –أحمد محفكظ : حياة حافظ إبراىي القاىرة  –مطابع الناشر العربي  –تقدي
 .  َُٖ -َُٓص  –ـ ُٕٓٗ

 . ُٓٗص –لتراثية في الشعر العربيد/عمي عشرم زايد:استدعاء الشخصيات ا - ّ
 –دراسة في تكظيؼ الشخصيات التراثية  –د/ أحمد مجاىد : أشكاؿ التناص الشعرم  - ْ

 .ِّص –ـ ُٖٗٗالييئة المصرية العامة لمكتاب 
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ثقافة كمجالس العمـ كالشعر كالعالقات األدبية الداللية التي ترتبط بال
 كاالجتماعية التي كانت تربط بيف المرثي كاإلماـ محمد عبده .

ذا كاف اإلماـ محمد عبده  معاصرنا لشكقي ،فإنو  –رحمو اهلل  –كا 
تمؾ التي تربطيا  –األدبية خاصة  –يستدعي بعض الشخصيات التراثية 
 [:ِْ/ّنجده في قكلو]بالشاعر رابطة اإلبداع ، كذلؾ ما 

ْدَت ُأْسػػمُػوَب اْلػػػَولػيػػػِد َوَلػْفػػَظػُو     َوَأَتػػْيػػَت ِلمػد ْنػيػَػا ِبِسػْحػػِر الػط ػاِئي  َجػػػد 
ٍيف مف أعالـ الشعر العباسي ،أكليما الكليد  مىمى نجده يستدعي عى

ق[ الشاعر العباسي الشيير الذم ِْٖ-قَِْ،كالمراد بو البحترم ]
كقد قرنو بالنبكغ في األسمكب كالمفظ ،كلعميما  –الكليد  –استدعاه باسمو 

آية شعر البحترم ،كما أضافو المرثي أنو جدَّد في األسمكب كالمفظ ،فمـ 
 يكف مجرد مقمّْدو أك ميعاًرضو ألشعار السابقيف .

كثانييما الطائي كىك لقب أبي تماـ حبيب بف أكس 
ه شكقي بالمقب، كأضاؼ إليو السحر ق[ كقد استدعاُِّ-قَُٗالطائي]

،كىك سحر اإلبداع الشعرم خاصة فف البديع الذم امتاز بو أبك تماـ 
كشعره ،كفي االستدعاء إشارة إلى بعض خصائص شعر حافظ إبراىيـ في 
رؤية شاعر غريـ شعرم لو ،كالحؽ ما شيدت بو األعداء إف اعتبرنا 

ما كاف بينيما مف مكدة  رغـ –التنافس الشعرم بيف شكقي كحافظ عداكة 
كحدب ،كليس ييفٌسر ثناء شكقي عمى شعر حافظ بأنو ثناء الكاجب لميت 
نما الحقيقة ما شيد بيا شكقي ؛فإف شعر حافظ "مشرؽ الديباجة جزؿ  ،كا 
المفظ ،صافي القكؿ ،محكـ النسج رصيف القافية ،ترل معناه في ظاىر 

 ( . ُلفظو ")
                                                                 

 –دراسات كمراثو كمقارنات  –شاعر النيؿ كأمير الشعراء  –أحمد عبيد :ذكرل الشاعريف  - ُ
، كحكؿ مفيـك الديباجة يمكف مطالعة :د/ ُِ/ُ –ـ ُّّٗ-قُُّٓ/ُط –جمع كترتيب 

مكقع  –الديباجة نمكذجنا  –سيرة كداللة  –ياسر عبد الحسيب رضكاف : المصطمح النقدم 
 .   ٖ-ٕص  –ـ َُِِاأللككة اإللكتركني 
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كؿ مف أبي تماـ كالبحترم كىذه الخصائص الفنية يجمعيا شعر 
،عمى أف ىذا االستدعاء لشعر البحترم كأبي تماـ في سياؽ مدحية لممرثي 

كصاحب االستدعاء ىك أمير الشعراء أحمد شكقي  –حافظ إبراىيـ  –
يدفعنا إلى اكتناه الرابطة اإلبداعية بيف شعر شكقي كشعر الرجميف كمييما 

يح البياف مٌمف يضرب عمييا ،فالبحترم يقع مف شكقي كشعره "مكقع مفات
مكسيقار المغة العربية في أزىى عصكرىا ،فبديييّّ أف  –البحترم  –؛فيك 

كأف يستمد مف سيميكًّْه المكسيقي  –شكقي  –يعكؼ عميو مكسيقارنا الجديد 
كقد كمؼ أمير الشعراء بأبي تماـ ،بؿ إنو سمؾ في (.ُكمف نغماتو كألحانو")

رساؿ المثؿ مسمؾ  ( كقدعارض شكقي ِأبي تماـ كالمتنبي " )"الحكمة كا 
أبا تماـ في بائيتو الشييرة في فتح عمكرية التي يقكؿ في 

 (:ّمطمعيا]بسيط[)
ِه اْلَحد  َبْيَف اْلِجد  َوالم ِعبِ   الس ْيُؼ َأْصَدُؽ َأْنَباًء ِمَف اْلُكُتِب   ِفي َحد 
في فقد عارضو شكقي كزننا كركيِّا كبعض المعاني كالتشبييات 

 قصيدتو انتصار األتراؾ في الحرب كالسياسة التي يقكؿ في مطمعيا]بسيط[
 [ :ٗٓ/ُ] الشكقيات 

ْد َخاِلَد اْلَعَربِ  ـْ ِفي اْلَفْتِح ِمْف َعَجِب   َيا َخاِلَد الت ْرِؾ َجد   اُ َأْكَبُر َك
كمف ثمة كاف التأثر بالشعراء السابقيف مف القكاسـ المشتركة في 

عند شكقي كحافظ الذم طرؽ باب التجديد في الشعر الفف الشعرم 
المعاصر رغـ انتمائو لممدرسة التقميدية ،بؿ إنو حرص عمى التجديد متأثرنا 
في ذلؾ بالشاعر الركائي الفرنسي فيكتكر ىيجك الذم ترجـ لو حافظ ركاية 

 [: ِْ/ّ، كقد قاؿ شكقي في ذلؾ] البؤساء
                                                                 

 . ٕٗص –ـ ُّٓٗ–دار المعارؼ  –د/ شكقي ضيؼ : شكقي شاعر العصر الحديث  - ُ
 .  ُّٕ/ِ –سابؽ  –أحمد عبيد : ذكرل الشاعريف  - ِ
دار  –ـ ُٕٖٗ/ٓط –تحقيؽ محمد عبد عزاـ  –أبك تماـ : ديكانو بشرح التبريزم  - ّ

 . َْ/ُ –مصر  –المعارؼ 
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 اْلَمَدى   َحّتى اْقَتَرْنَت ِبَصاِحػِب اْلُبَؤَسػاءِ  َوَجَرْيَت ِفي َطَمِب الَجديِد ِإَلى
الشاعر الركائي  صاحب البؤساءإف العىمىـ المستدعى ىنا ىك 

ـ[ كىك مف الشعراء الركمانسييف ُٖٖٓ -ـَُِٖ]ىيجو فيكتورالفرنسي 
،ككاف قد نشب صراع بينو كبيف مجمكعة مف األدباء  فرنساالمجدديف في 

التمسؾ بو ،بينما ىيجك كاف ك يدعكف إلى القديـ  المحافظيف الذيف كانكا
يرل غير ذلؾ ، "فمـ يزؿ ييصابرىـ كييطاكليـ ،حتى ظير عمييـ ،كرفع 

لمشعر منارنا أطٌمٍت منو الحقيقة بجالليا ،كأشرفٍت منو الطبيعة بجماليا ")
ُ )

كالبؤساء ىك عنكاف الركاية الذم يحمؿ مف األصداء الداللية ما يجعؿ 
:ِإف  اْلَمَصاِئَب الصمة بينو كبيف فيكتكر ىيجك ممثمة في قكلة شكقي 

،كقد قاؿ حافظ نفسو في تقديمو لكتاب البؤساء الذم  َيْجَمْعَف اْلُمَصاِبيَنا
بيوي  بىوي ميعىرّْ  ( . ِكىك بائس") عٌربو :"كضعو صاحبو كىك بائس ،كغرَّ

كيستدعي أحمد شكقي في قصيدتو ىذه مجمكعة مف األعالـ 
ا داللية كسياقية كرمزية تؤكد عمى دقة  المكانية يحمؿ كؿ منيا قيمن
االستدعاء كالمناسبة لسياقو .لقد مثمت السكداف الشقيقة تجربة حياتية مريرة 

مى السكداف مٌر بيا حافظ إبراىيـ ،عندما اشترؾ في الحممة المصرية ع
،كانتيت إقامتو بالسكداف حيث تـ  كتشنرتحت قيادة اإلنجميزم المكرد 

فصمو مف الجيش الشتراكو في حركة التمرد أك الثكرة التي قادىا بعض 
الضباط المصرييف بالسكداف ،كشاركيـ فييا بعض مف الضباط كالجنكد 

 [:ِّ/ّالسكدانييف ،يقكؿ]
 َشػَباِبِو    َوَوِلػػي ػُو ِفػي الس ػػْمػـِ َواْلَيػْيػَجػاءِ  َيػا َماِنَح الس ػوَداِف َشػػْرخَ 

ذا كاف استدعاؤه لمدينة اإلسكندرية في قكلو]  [:ِّ/ّكا 
 ِإْسػَكػْنػَدِري ػُة َيػا َعػػػػػُروَس اْلػػَمػػاِء    َوَخػِمػيػَمػَة اْلػُحػَكػَماِء َوالش ػػَعػػػػَراءِ 

                                                                 
 . ُُ/ُ –ـ َُّٗمصر  –مطبعة التمدف –عٌربو حافظ إبراىيـ –فيكتكر ىيجك :البؤساء - ُ
 . ّ/ُالسابؽ  - ِ
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ىذه المرثية ،فإف فضاءىا يستدعي ألنو أقاـ فييا فترة نظـ فييا 
ا ثقافيِّا كعمميِّا كأدبيِّا كجماليِّا ،فذاؾ ما يثيره االستدعاء ،ككؿ تمؾ  تاريخن
المناحي التي يثيرىا االستدعاء مرتبطة بالمرثي كفنو الشعرم ،كمرتبطة 
بالراثي أمير الشعراء الذم يستدعي مف أعالـ المدف ما يثير الشجكف 

ة بسياؽ رثاء شاعر كبير مثؿ حافظ إبراىيـ ،كمف أعالـ كالدالالت المرتبط
المدف التي استدعاىا شكقي :بابؿ كاألندلس في خطابو مدينة اإلسكندرية 

 [:ِْ/ّحيث يقكؿ]
 َغػػَرُسػػوا ُرَبػاِؾ َعػػَمى َخَمػاِئػِؿ َباِبٍؿ    َوَبَنوا ُقُصوَرِؾ في َسَنا اْلَحْمػراءِ 

ًص لصاحبو فال ينصرؼ إلى اسـ العىمىـ ببابؿ  لقد استدعى المخصّْ
عكمة كالجماؿ كالخيضرة غيره كقد أضاؼ إلييا الخمائؿ كما تستدعيو مف الن

مف معانييا :ريش النعاـ كالقطيفة ،كالشجر الكثير المجتمع فكالظالؿ ؛
األرض السيمة التي تنبت  كىيالممتؼ الذم ال ييرل ما في كسطو لكثافتو ،

إلييا الخمر كالسحر ،كقصة الممىكٍيف ىاركت ( كبابؿ يينسب ُالشجر)
( كقيؿ إف الذم بناىا ِكماركت كارتباطيما ببابؿ مذككرة في القرآف الكريـ)

اشتؽ اسميا مف اسـ المشترم ؛ألف بابؿ في المساف البابمي األكؿ اسـ 
لممشترم ،كقيؿ إف بيكراسب الممؾ الذم بناىا استقدـ ليا ما قدر عميو مف 

 ( .ّليـ اثنٍي عشر قصرنا عمى عدد البركج ) العمماء ،كبنى
كيشيد تاريخيا عمى ككنيا عاصمة عمـ كثقافة كحضارة ؛فقد أراد 

ؽ.ـ أف تككف مركز إشعاع لمحضارة ُّّاإلسكندر األكبر الذم بناىا سنة
اإلغريقية ،تبث ثقافتيا في الشرؽ ،إلى جانب ككنيا قاعدة بحرية كميناءن 

عمى الدكر الثقافي الذم قامت بو في العالـ القديـ تجاريِّا ،كتشيد مكتبتيا 
 ،ككذلؾ في العصر الحديث . 

                                                                 
 مادة خمؿ . ِّٓ -ِّْ/ُّ –سابؽ  –ابف منظكر : لساف العرب  - ُ
 . َُِسكرة البقرة آية رقـ  –القرآف الكريـ  - ِ
 .  ُُّ -َّٖ/ُ –ـ ُٕٕٗبيركت  –دار صادر  –ياقكت الحمكم :معجـ البمداف  - ّ
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كيستدعي الشاعر قصر الحمراء بمدينة غرناطة اإلسبانية ،كىك 
مف المعالـ السياحية اإلسبانية الشييرة ،كقد في عيد دكلة بني األحمر 

س المسممة ،كمف ثمة يستدعي قصر الحمراء تاريخ العرب ببالد األندل
كحضارتيـ التي ترككىا بتمؾ البالد ،كعندما يستدعي شكقي بابؿ كالحمراء 
في سياؽ خطابو لإلسكندرية ،فإنما يكازف بيف حضارتيا كحضارة تمؾ 
األماكف ذات الحضكر التاريخي البارز ،ففي اإلسكندرية مف ثؿ خمائؿ 

 بابؿ كقصكر كقصر الحمراء .
كقي في سياؽ حديثو كمف أسماء أعالـ المدف التي يستدعييا ش

عف اإلسكندرية بغداد كالفيحاء كىي دمشؽ ،كقرطبة عاصمة الدكلة 
 [:ِْ/ّاألمكية في األندلس في عيد عبد الرحمف الثالث يقكؿ]

 ػاءِ حَ َدْت    ِلْمػػُمػػْمػِؾ ِفػي َبػْغػػػَداَد َواْلػَفػػْيػَة َمػػر َتػػْيػِف َوَمػي ػػارَ َبػَنػػِت اْلػَحػػَضػػ
 اءِ ِلػِؾ ِذْرَوَة اْلػػَعػػْمػيَ ػم ػَتػا    َبػْيػػػَف اْلػَمػػَمػػػاػْرطُػػَبػٍة َوِمػْصػػَر َفػحَ َمػْت ِبػقُػَوَسػ

قراءة ىذه األيقكنات المكانية كدالالتيا السيميائية في سياقيا  كعند
نجدنا أكالن أماـ أيقكنة المرثي باعتباره مف كبار الشعراء المعاصريف ،فيذا 

فتاح الذم يستثير الدالالت الكامنة في فضاء بغداد المكاف ،كفضاء ىك الم
الفيحاء ،كأكؿ تمؾ الدالالت التاريخ األدبي عامة كالشعرم خاصة الذم 

فإنيما تمثالف أزىى عصكر الشعر  –الفيحاء  –تمثمو بغداد كتمثمو دمشؽ 
 –ي كمنيـ الراثي كالمرث –العربي ،تمؾ التي كاف رٌكاد النيضة الشعرية 

مككميف بمعارضة شعراء تمؾ العصكر ،كمف تمؾ الدالالت الحضارة 
كالثقافة الزاىرة التي تمثمت في الخالفة األمكية كمقرىا دمشؽ ،كالخالفة 
العباسية كمقرىا بغداد ،كالخالفتاف كمتاىما تستدعياف قكة الدكلة العربية 

 ،حيث سيطرة كاختفاءىا في المحظة الحاضرة، اإلسالمية في الزمف الغابر 
 كتحكمو في البالد كالعباد .  الغاصب ،  المستعمر اإلنجميزم

كلـ يكف استدعاء قرطبة األندلسية بعيدنا مف مالمسة كؿ تمؾ 
الدالالت ، فقرطبة تمثؿ عصرنا مف العصكر الزاىية لإلسالـ كالمسمميف 
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عامة كالعرب خاصة عندما امتدت حضارتيـ لتقر في قمب أكركبا ما 
ثمانية قركف ،صحيح أف ىذه الداللة تستثير مف األحزاف ما  يقرب مف

تستثيره لما انتيت إليو أحكاؿ العرب كالمسمميف في تمؾ البالد ،كالطريقة 
التي خرجكا بيا ،لكف ماذا ييجدم البكاء عمى األشباح كالصكر ؟سكل 
الرجاء الدفيف في اإلحساس بعزة النفس كامتالؾ العزة كالتي كانكا عمييا 

 أزمانيـ .   في
كعمى ىذا النحك كاف استدعاء أسماء األعالـ سكاءن كانت لمعاقؿ 
أك غيره ، إنما ىك استدعاء لدالالت سياقية ارتبطت شعريا بالراثي كالمرثي 
ٍيف مف أعالـ الشعراء العرب المعاصريف ،كرائديف مف ركاد  مىمى باعتبارىما عى

صؿ بيف النيضة األدبية الحديثة مثؿ شعرىما كشعر أقرانيما ىمزة الك 
الشعر العربي المعاصر كالشعر في تمؾ العصكر الزاىية أدبيا كثقافيا 

 كعسكريا . 
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 ػػ البنية المجازية : ٖ
يرتبط المجاز في الذاكرة العربية بالتغير كالتحكؿ كالسمكؾ 
كالسيركالعبكر مف مكاف آلخر ،كلـ تبعد الداللة االصطالحية عف ىذه 

يا ما كقعت لو في كضع الكاضع إلى ما الدالالت ؛ألنو" كؿ كممة جيزت ب
زى بيا إليو  لـ تكضع لو مف غير أف تستأنؼ كضعنا لمالحظة بيف ما تيجيكّْ

ًضعىٍت لو في أصؿ كاضعيا ") كفي العدكؿ عف  ُ(كبيف أصميا الذم كي
الكضع األكؿ إلى الكضع الثاني ،كما يستدعيو مف االنزياح دالالت جديدة 
يستدعييا السياؽ الذم ال يختفي منو التعبير الحقيقي كالداللة الحقيقية 
التي يستدعييا الكضع األكؿ في أصؿ المغة مما يثير عددنا مف التكترات 

اره مصدرنا أساسينا مف مصادر الداللية كالرمزية المرتبطة بالمجاز باعتب
 الصكرة الشعرية .

كقد انتبو النقد العربي إلى قيمة المجاز في لغة العرب ؛فيك مف 
( بؿ إف لو ِمفاخر كالميـ كرأس بالغتيـ كبانت بو عمى سائر المغات)

مزية عمى غيره مف صنكؼ الكالـ ؛ألنو"في كثير مف الكالـ أبمغ مف 
( كما ذلؾ إال ألف المجاز ّمكب كاألسماع ")الحقيقة كأحسف مكقعنا في الق

ىك األصؿ ، بؿ إف ابف جني يذىب في الخصائص إلى "أف أكثر المغة 
( كمف ثمة يجيء مف صكر المجاز في ْمع تأممو مجاز ال حقيقة ")

البالغة العربية االستعارة كالتشبيو كالكناية كالمجاز المرسؿ ،كىي الصكر 
التقميدم ،كانتبو النقد الحديث إلى ما تكتنز الجزئية التي حفؿ بيا الشعر 

 بو تمؾ الصكر مف دالالت كقيـ فنية كسيميائية .
                                                                 

 –قرأه كعٌمؽ عميو محمكد محمد شاكر  –عبد القاىر الجرجاني :أسرار البالغة  - ُ
 . ِّٓص  –دار المدني  –ـ ُُٗٗ/ُط
 .  ِٓٔ/ُ –سابؽ  –ابف رشيؽ القيركاني :العمدة  - ِ
 . ِٔٔ/ُالسابؽ  - ّ
المكتبة  –دار الكتب المصرية  –تحقيؽ محمد عمي النجار –ابف جني: الخصائص - ْ

 .ْْٕ/ِ –ـُِٓٗالقاىرة  –العممية 
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ذا كانت االستعارة تتكئ في إنتاجيتيا عمى رعاية العالقة بيف  كا 
فإنيا تستعيف التكثيؼ الداللي  -المستعار منو كالمستعار لو –طرفٍييا 

ارة ،فعندما يقكؿ شكقي :الحؽ الناتج عف اإليجاز في البنية المغكية لالستع
[ نجده يتحرؾ بالتركيب المغكم نحك استكناه نداء الحؽ ،بيف ِِ/ّنادل ]

التجريد كالتشخيص مسمطنا انتباىو كانتباىنا نحف المتمقيف عند التشخيص 
باعتباره أيقكنة جمالية تخرج الحؽ مف المجرد كتدخمو حيز التشخيص، 

كفي المالزمة  –النداء  –الزمو الكالـ فالمكت حؽ كمالـز لإلنساف مثمما ي
إصرار ؛ لذلؾ كجدنا شكقي يردؼ نداء الحؽ باالستجابة الفكرية التي 

 تنتجيا الفاء النسقية في قكلو :فاستجبتى . 
كقد يككف في نداء المكاف إضفاء شيء مف الحيكية عميو ،بيد أف 
نا إخراجو إلى حيز التشخيص يفسح أمامو باب الدالالت التي يمكن

 [:ِّ/ّالتماحيا في ندائو مدينة اإلسكندرية بقكلو]
 اءِ رَ ػػَعػػاِء َوالش  مَ ػكَ ػحُ ػَة الْ مَ ػيػمِ ػػَوخَ    اِء ػمَ ػػوَس الْ رُ ػػا َعػُة يَ ػَدِري  ػنْ ػػكَ ػِإسْ 

ا يتسمع النداء كيتفاعؿ معو  فالتشخيص يحيؿ مف المدينة شخصن
ا طكيال منذ بنائيا في عيد اإلسكندر األكبر  ،كيستدعي إلى الذاكرة تاريخن
،كيستدعي مكتبتيا منارة العمـ كالثقافة في التاريخ القديـ ؛كلذلؾ يدلميا 

أك إقامتو عند  –شكقي بعد ىذا النداء المحذكؼ األداة لقربيا مف نفسو 
كيأتي ليا بمقب يصدره بدالة النداء :يا عركس الماء  –إنشاد القصيدة 

ا مف  ،كيعطؼ عميو خميمة الحكماء كالشعراء؛ ألنو يرثي شاعرنا حكيمن
 شعراء العرب المعاصريف المحببيف إليو . 

كىذا التشخيص لممكاف بداللتو عمى مكانة المرثي ،نجده في 
[ كيشخص المجرد مرة أخرل ِْ/ّتشخيصو لمبناف الشقيقة :لبناف يبكيو]

عندما يكثؼ التصكير االستعارم ما بيف التصريح كالتكنية :كتبكي 
 –الضاد  –[ صحيح أنو ال يريد المكاف أك المغة العربية ِْ/ّالضاد]

نما يريد أىؿ ا لمكاف كأىؿ الضاد ،كالتعبير بالمكاف كالمجرد فيو ما فيو كا 
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مف المبالغة التي تنتجيا االستعارة كتضفي بيا عمى الكالـ ركنقنا كبياءن 
عالء مكانة  كمقبكلية لدل المتمقي . ككما قاـ الشاعر بتشخيص المكاف كا 

 [:ِٓ/ّالمرثي ،قاـ بتشحيص الزماف في قكلو]
 اءِ ػزَ ػػُف جَ ػسػْ ػػاٌؼ َوحُ صَ ػِر ِإنْ ػػىْ د  ػِلم    َيػَزؿْ  ـْ اُف َولَ مَ ُرَؾ الز  ػكُ ا َسَيذْ دً ػَوغَ 

ففي تشخيص الزماف بذكره المرثي استدعاء لخمكد ذكره ؛إذ الذكر 
لممرء عمره ثافو كما قاؿ في مرثيتو لمصطفى كامؿ ،كتشخيص الدىر 
سناد اإلنصاؼ كحيٍسف الجزاء لو تأكيد عمى استحقاؽ المرثي لذكر  كا 

 الزماف كتخميد ذكره إلى ما ال نياية مثؿ الدىر كالزماف . 
نما نراه يفيء إلى كال يقنع شكقي مف ال تصكير بالتشخيص ،كا 

ـ بما ىك إضفاء الحسية المادية عمى المجرد الذم يتحكؿ آنئذو إلى  البتجسي
صكرة مممكسة مرئية كالذم نراه في قكلو عف المقاء المتخيؿ خمؼ غياىب 
القبر كعكالـ المكت في لقاء حافظ إبراىيـ بالشيخ اإلماـ محمد 

 [:ِِ/ّعبده]
 يائوِؿ َتنَ ػَد طُ ػػعْ ػي بَ انِ دَ ػػيَب الت  طِ    ػا ُتمَ ـَ َوُذْقَقديػَؽ الْ وْ ػا الش  مَ ػتُ َكوْ ػشَ ػفَ 

فالشكؽ يفارؽ طبيعتو التجريدية كيصير متجسدنا في صكرة حمؿ 
ثقيؿ يشكك ثقمىو رفيقا المكت : الشاعر كاإلماـ ،كرغـ شككل الشكؽ القديـ 

نيما تذكقا طيب ،يتصكرىما الشاعر كقد خفتت عندىما حدة الشككل ؛أل
التداني ،كىنا يتحكؿ القرب النفسي كالمكاني مف الداللة المجردة إلى فاكية 
طيبة يتذكقاف طيبيا كيشعراف بجماؿ طعميا بعد معاناة طكؿ الفراؽ 
كالتنائي .كمف جماليات التجسيـ في القصيدة ما نراه في صكرة مف صكر 

 [:ِْ/ّرصده لمآثر المرثي كفضمو عميو في قكلو]
مَ    ا ػِدىَ اِرَس َمجْ ى َوحَ حَ ُفصْ َظ الْ ػافِ ا حَ يَ   اءِ ػَمغَ ػبُ ِمَف الْ  َنَجَمػتْ  اـَ َمفْ ػَواِ 

ـ الشاعر بالنداء في أكؿ البيت تكترنا مقصكدنا ما بيف اسـ العمىـ  يقي
حافظ بانصرافو إلى المرثي ،كالكصؼ بالحفظ مأثرة مف مآثر المرثي ،كىك 
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المغة  –المقصكد مف خالؿ آلية التجسيـ التي لجأ إلييا في نقمو الفصحى 
كمجدىا مف اإلطار التجريدم إلى اإلطار التجسيمي الذم  –العربية 

يتحكؿ بيا إلى درة ثمينة في حاجة إلى الرعاية كالحفظ ،كالحراسة التي 
اف تكالىا الفقيد الذم سبؽ تفضؿ عمى الشاعر بقصيدتو المدحية في ميرج

 [:  ِّ/ّالتكريـ ،كلـ ينكر الشاعر ىذا الفضؿ ،فقاؿ]
 اءِ ػػػضيْ ػبَ ػِد الْ ػيَ ػػػظُ َكالْ ػفَ حْ ػػاَء تُ ػر  ػػغَ   َدٍة يػػي ِبَقصِ نِ ػػتَ ػيْ ػم  ػحَ  دْ ػػِس َقػػمْ اأْلَػبِ 

فالقصيدة تخرج مف إطارىا التجريدم كتتحكؿ إلى جكاىر كحيميٍّ 
يمكف أف يككف في الصكرة مف تراسؿ يتحمى بيا الشاعر ،كىنا نممح ما 

( إذ ُلمحكاس ،حيث "تيكصؼ ميعطيات حاسة بأكصاؼ حاسة أخرل")
القصيدة تستدعي حاسة السمع ؛ألنيا مف المسمكعات ،كالتحمية تستدعي 
الرؤية البصرية التي يؤكدىا الكصؼ المكني لمقصيدة بأنيا غرَّاء ،كىذا 
ا مما يؤكد رغبة  الكصؼ المجسّْـ لمقصيدة يستدعي الحاسة البصرية أيضن

حكاسو  الشاعر في االعتداد بتمؾ القصيدة كالزىك بيا مف خالؿ إشراؾ
المختمفة في ذلؾ الزىك الذم ييعمي فضؿ المرثي ؛ألنو صاحب تمؾ 

 القصيدة . 
كلقد تعٌدل فضؿ المرثي عمى الشاعر إلى األحياء كاألمكات عمى 

 [: ِّ/ّحد سكاء كىذا ما يرصده الشاعر مف فضائمو في قكلو]
 اءِ ػػنَ ػػِف ثَ ػسْ ػحُ ػػى بِ تَ وْ ػمَ ي ػعُ الْ ػشَ ػَويُ    َلػًة اَل ػاـَ جَ رَ ػػِكػِو الْ ػِتػػػحَ ِمدْ ػو بِ ػػسُ ػػكْ ػيَ 

فالقصيدة المدحية تتجٌسـ عنده في صكرة أقمشة يصكغ منيا 
كيكسك بيا الكراـ ،كمف مثؿ ىذا التجسيـ نجد قكلو في  –جاللة  –المجرد 

[ إذ يتحكؿ ىذا البياف ِّ/ّكصؼ اإلبداع الشعرم لممرثي بأنو نبع البياف]
بتجريده كسماعو إلى نبع ينبع منو ىذا البياف في داللة عمى ديمكمة 

                                                                 
دار  –ـ ُْٖٗ/ّط –د/ محمد فتكح أحمد : الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر  - ُ

 . ِْٖص  –مصر  –المعارؼ 
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الجرياف كاستمرار العطاء ،كنبع البياف مف التشبيو البميغ الذم نجده في 
 [:ِّ/ّمدينة اإلسكندرية]خطابو 

 ػاءِ ػػػػػػػػمَ أْ ػد  ػػَف َوُدر َة الػػػػيػدِ ػػػػػاِفػػوَ ػػػػػِلمْ    ى ػرَ ػػػَة الث  ػَقػػبَ ِت َزنْ رْ ػصِ ػوِؾ فَ ػمُ ػػم  ػجَ  دْ ػػقَ 
إلى مشمـك مرئي كىك الزنبقة  -اإلسكندرية  –فقد تحكؿ المرئٌي 

ذلؾ النبات الزىرم الزكٌي الرائحة ؛لتجمع الصكرة التشبييية بيف جماؿ 
كفي  –الدٍَّأماء  -المنظر كزكاء الرائحة ، كالطيارة ،ثـ شبييا درة البحر

التشبيو تجسيـ كتكضيح لمكانة اإلسكندرية ،فالدرة تجمع بيف عيميك القيمة 
كرة ،كبيعد المناؿ ،كمف ثـ الحصانة كالمنعة.  كتتحكؿ المغة ،كجماؿ الص

العربية بفضؿ الصكرة التشبييية إلى حجر البناء ، كالعٌدة التي بيا يتـ 
 [:ِْ/ّأسمكب اإلنشاء]

ةُ ػػػاِء َوعُ نَ ػػبِ ػُر الْ ػػجَ ػحَ    ػا ػػيَ ػِإن ػػػػاِب فَ ػػتَ ػكِ ػػَة الْ ػػػػَغػػػي لُ دِ ػػم ػػػقَ ػػَوتَ   اءِ ػػػػػػشَ ػنْ اإْلِ ػد 
ا كشدِّا  فقد جاء الخطاب اآلمر في الصدر لإلسكندرية تشخيصن
لالنتباه كتتحكؿ المغة إلى قالدة تزيف العينؽ ،كالتعميؿ لألمر في نياية 
الصدر كبداية العجز بالفاء السببية حٌجة دامغة ال تحًكج المتمقي إلى 

متمقي إلى اإلذعاف بحقيقة التردد كالتشكؾ ، فالتعميؿ آلية حجاجية تدفع ال
–األمر في أكؿ الصدر ،فالمغة القالدة التي تزيف عنؽ الحسناء 

ـ تأكيد عمى عيميك  -اإلسكندرية ىي حجر البناء ،كعيدَّة اإلنشاء ،كفي التجسي
القيمة ،كشمكخ البناء . كبالصكرة التشبييية يتحكؿ الرجاء إلى شعاع 

رة مف صكر فضؿ حافظ [ يضيء الدرب أماـ اليائسيف في صك ِٓ/ّ]
[ .كيكظؼ ِٓ/ّإبراىيـ رحمو اهلل بما كاف ييشيعيو في األندية مف البشاشة]

 [:ِِ/ّالشاعر المجاز المرسؿ في عالقتو المكانية في قكلو]
 ػراءِ حْ اِكػِف الص  ػػِف ِلسَ ػينِ ػحَ وِؿ الْ ػػػػػطُ     وُب ِمػفْ اـِ َتذُ ػمَ اَء اإلِْ رَ ػػػحْ ػَت صَ ػػيْ ػػَوَأتَ 

فإف صحراء اإلماـ مجاز عف المقابر ،كقد نيسبٍت إلى اإلماـ 
الشافعي رحمو اهلل ؛ألف قبره بيا ،كىي تستدعي دالالت الخكاء كالخالء 
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كالفضاء الكاسع كالصمت المالـز لمقبكر كالكعكرة التي تككف حائالن دكف 
سيكلة السير في ربكعيا ،كبيف اإلماـ كساكف الصحراء مقاربة داللية حيث 
اإلماـ الشافعي كدركسو كتالمذتو كفقيو ،كساكف الصحراء حيث اإلماـ 
محمد عبده الفقيو المجدد صاحب حمقات الدرس كالعمـ في الفقو كالتفسير 
.كقد صكر الشاعر المرثيَّ عمى أنو الذم أتى ،كاإلتياف مجازم ؛ألنو كاف 

شكقو قد مات ،كأيًتيى بو إلى المكاف الذم يستدعي فضاؤه سعةن تتيح ل
كحنينو إلى لقيا اإلماـ محمد عبده أف يتجسد في صكرة سائؿ يذكب ، لعمو 

 عند لقائو باإلماـ المجدد .  –تخيالن شعريِّا  –دمعو الذم يذرفو 
كيكظؼ الشاعر الصكرة الكنائية لتكضيح مكانة المرثي في قكلو 

ـُ َرْفَرَؼ اْلَجْوَزاءِ  َمفْ : تفي معو محاكلة [ كىك استفياـ تنِِ/ّ؟] َذا ُيَحط 
النٍيًؿ مف ىذا المرثي الذم بمغ مف عيميكّْ الشرؼ كسيميٌك المكانة مكانة نجـ 

 الجكزاء بيف نجـك السماء . 
كعمى ىذا النحك كانت الصكرة في القصيدة متكسمة باألنكاع 
البيانية مف استعارة كتشبيو ككناية كمجاز ،كىي صكر تجيء مرتبطة 

مة كانت ليا كظيفتاف ىما :الشرح كالتككيد بالسياؽ العاـ لمنص ،كمف ث
( كالزخرفة التي تشير إلى ُكالتكضيح ، كالتزييف الذم يقترب مف الزركشة )

العناية بالمغة كاألسمكب كالصياغة مع إبراز الجانب البياني "كاالعتماد 
عميو أساسنا كعنصرو مف أىـ عناصر الجماؿ فيو ")

( مع تكظيؼ ىذا ِ
عف التجارب الخاصة كاألحاسيس الذاتية التي رأيناىا الجانب في التعبير 

في القصيدة مف خالؿ تصكير الشاعر لمكانة المرثي مف نفسو كمف 
المجتمعات العربية ، كذلؾ ما بدا في رصده مآثر الشاعر ،كما قدمو مف 

 أفضاؿ تعدت الشاعر إلى الكطف العربي ، بؿ كاإلنسانية كميا . 

                                                                 
 –ـ ََِٖ/ُط –د/ نعيـ اليافي : تطكر الصكرة الفنية في الشعر العربي الحديث  - ُ

 . ُٗص -سكريا  –دمشؽ  –صفحات لمدراسات كالنشر 
 .  ِٔص  –سابؽ  –د/ أحمد ىيكؿ : تطكر األدب الحديث في مصر  - ِ
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 الفصؿ الثاني :
 القصيدة الكاشفة

إبراىيـ ناجي في رثاء أحمد 
 شوقي
 

 مدخؿ
 البنية اإليقاعية – ٔ-ٕ
 البنية الداللية -ٕ-ٕ
 البنية المجازية -ٖ-ٕ
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 مدخؿ
ىذه ىي القصيدة الثانية التي تخيرناىا لننظر كيؼ تحكلت قصيدة 
الرثاء عندما تنتقؿ مف مرحمة أدبية إلى مرحمة أخرل ،فإذا مٌثؿ شكقي 

العيش في جمباب األب كبره كعدـ المدرسة الكالسيكية بما ارتبط بيا مف 
التقميد كالحبك في إطار العقكؽ الشعرم ، كمف ثـ امتازت قصيدتو ب

ي كالتقاليد القديمة لمقصيدة العربية المعاصرة ،فإف رائية إبراىيـ الماض
عيرفت بأنيا ىي المدرسة الركمانسية التي ناجي تمثؿ شعر مدرسة شعرية 

 مف المدارس التجديدية في الشعر العربي المعاصر ،كىي مدرسة أبكلك . 
نما ينطمؽ منو ،فيك  كالتجديد عندىـ ال ينفصؿ عف القديـ ،كا 

في إطار القديـ ،حيث إمكانية العيش في جمباب األب مع تجديد 
اإلحساس بالذاتية ،كالرغبة في الظيكر كالتفرد كالتميز عف السابقيف ، كقد 
بدا كؿ ذلؾ في البنية اإليقاعية التي شيدت شيئنا ممحكظنا مف التجديد في 
األدكات القديمة بإعادة التشكيؿ لبعضيا دكف اآلخر ، كالداللية التي 

دخاؿ مفردات ش ا جديدنا لكثير مف المفردات المغكية ، كا  يدت استخدامن
أخرل غير عربية عف طريؽ كسائؿ النقؿ المغكم المعركفة ، ثـ البنية 
المجازية التي شيدت سمتنا جديدنا مف التصكير الشعرم الذم لـ يتقكقع في 

 .   صكمعة الشعر القديـ
قبر أحمد شكقي كما  كأما القصيدة فقد قاليا إبراىيـ ناجي عمى

جاء في مجمة أبكلك التي نشرتيا بعد ما يقرب مف شيريف عمى كفاة أمير 
( مما يعني أف الشاعر قاليا عند كفاة شكقي كعمى قبره ،يقكؿ ُالشعراء)

 ( :ِالشاعر ] كامؿ [ )

                                                                 
 .   ّّٓص  –سابؽ  –المجمد األكؿ  –العدد االربع  –مجمة أبكلك  - ُ
 . ْٔ-ّٔص  –ـ َُٖٗبيركت  –دار العكدة  –إبراىيـ ناجي : ديكانو  - ِ
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 قُػػْؿ ِلم ػػػِذيػػَف َبػَكػػػْوا َعػػػَمى َشػْوِقي  
 َوالش ػْرؽِ  َواَلْيَفػَتػاُه ِلِمػْصػرَ   
 ُدْنػَيػػا َتػَقػر  اْلَيػػْوـَ ِفي َلػْحػػػدٍ   
 َوُمَسػػاِفػػػٌر َمػػاٍض إَلى اْلُخػػْمػػد  
ـُ َوَكـْ     َىػػَذا ثَػػَرى ِمػْصػَر اْلػَكػِري
 َيْمَقػاَؾ ِفي َعػْطػػػِؼ اْلَحِبيِب َفَنـْ   
ـْ ِمػْف َدِفػػيٍف ُرْحػػػَت ُتْحػِييوِ     َكػػ
 َفػاْحػػِمػْؿ َعػَمػْيػِو ُمػَكػر ًمػػا ِفػيػػوِ   
ػْحػػَراِء ُمػوِحَشػةً     َيػا َنػػػاِزَؿ الص 
 َسػػاَلػػْت ِبػَيػػا اْلَعَبَراُت ُمْجِيَشةً   
 َىػػػػػَذا َطػػػِريػػػػٌؽ َقػػػػْد َأِلػْفػَنػاهُ   
ـْ ِمػػػْف َحِبػيٍب َقػػْد َبػَكػْيػَنػاهُ     َكػػػ
 َيػػػػْوَمػػؾ ِفي َفػِجػيَعػِتػوِ  َوَكػػَأف    
 َوَكػػأن ػَمػػػا اْلػَبػاِكػي ِبػػَدْمػَعػِتػػوِ   
 َفاْذَىػْب َكَما َذَىػَب الن ػَياُر َمَضى  
 واْغُرْب َكَما َغَرَب الش َعاُع َقَضى  
ػػػػػًة َذَىػَبػػتْ     َمػػػػا ُكػػْنػػَت ِإال  ُأم 
 ػػاَرَنػػا َخػَمػَبػتْ َأْو ُشػْعػػَمػػػًة َأْبصَ   
 َيػا َراِقػػػًدا َقػْد َبػاَت ِفي َمػثْػًوى  
 َأْيػَف الن ػُجػػوـُ َأُصػوُغ َمػا َأْىَوى  
 َلػِكػػف  ُحػػْزِنػػَي َلػػػْو َعػِمػْمػَت ِبوِ   
 َفػاْعػػػػُذْر ِإَلى َيػػػْوـٍ َنػِفػػيػَؾ ِبػوِ   
 

 الش ػػُيػػػػبِ  الن ػػاَدِبػػيػَف َمػػػَصػػػػػػاِرعَ   
 َوِلػػَدْوَلػػػِة اأَلْشػَعػػاِر َواأَلَدبِ   
 َوَصِحيَفػٌة طُػػِوَيػْت ِمػػَف اْلػَمػْجدِ   
 َسػَبَقػػْتػػػػػػُو آالٌء ِبػػػػاَل َعػػػػػػػػد    
ْكػػػرِ     َأْكػػَرْمػَتػػػُو َوَأَشػػػػػْدَت ِبالػذ 
 َقْبػرِ ِفي الن ػػوِر اَل ِفي ظُػْمػَمػِة اْلػ  
 وَبػَعػثْػػَتػػػُو َوَكػَفػْفػػَت ُغػػػْرَبػَتػوُ   
ْسػَت تُػْرَبػَتػػػوُ     َيػا َطػػاَلػَمػػػا َقػػد 
ػْمػِت َواْلػػَعػػَدـِ     َري ػػاَنػػػػًة ِبػالػص 
 َوَجػػَرْت ِبػَيػا اأَلْحػَزاُف ِمْف ِقَدـِ   
 َنػْمػػِشي َوَراَء ُمػَشػػي ػػٍع َغػػػػاؿِ   
ـْ ُيػػْمػػَح ِمػْف َخػَمػػٍد َوال َبػػاؿِ     َلػ
ُؿ اأَلي ػػاـِ ِفي الش ػػَجػػفِ     ُىػػػَو َأو 
 َمػػػا َذاَؽ َقػْبػَمَؾ َلْوَعػَة اْلػَحػػَزفِ   
 َقْد َشػي ػَعػْتػُو َمػػَداِمػػُع الش ػَفػػػؽِ   
 َرف ػػْت َعػَمػْيػػِو َجػَواِنػُح اْلػَغَسػؽِ   
ـِ َواْلػػَعػ   ػػػػُة اأُلَمػػػػػ  ػْبػَقػِري ػػػة أم 
ـِ     َوَمػَنػػاَرًة ُنػِصػَبػػت َعػػَمى َعػػَمػ
 َبػُعػػػَدْت ِبػِو الػد ْنػَيػػا َوَمػا َبػُعػَدا  
 ِشػْعػػًرا َكػِشػْعػِرَؾ َخػاِلػػًدا َأَبػػَدا  
ـْ ُيػْبػػِؽ ِلي َصػْبػًرا َوال ُجػْيػَدا    َلػ
 ػػوِغ َوَنػػْذُكػػُر اْلَمْجَداَحػػػؽ  الن ػبُ   
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 ػػ البنية اإليقاعية :ٔػػٕ
 ػػ موسيقى اإلطار :ٔػػٔػػٕ

تتعمؽ البنية اإليقاعية بعنصريف ثابتيف ارتضيتما المدكنة النقدية 
الحديثة أكليما مكسيقى الحشك ،كثانييما :المكسيقى الخارجية ،أك مكسيقى 

حديثنا عنيما في الفصؿ األكؿ عف  اإلطار كىك الكزف كالقافية ،كقد أغنانا
تقديـ ميادو نظرمٍّ ليما في ىذا الفصؿ ،ككذا في الفصؿ الثالث األخير مف 
ىذه الدراسة التي اقتضت خطتيا أف تدكر حكؿ ثالث قصائد شعرية كاف 
القاسـ المشترؾ بيف ثالثتيا ىك الكزف كالقافية ىذه التي ربما كاف حضكرىا 

 ألخير.باىتنا في قصيدة الفصؿ ا
كلعؿ نظرة أكلية لممقارنة بيف قصيدة شكقي في رثاء حافظ إبراىيـ 
كقصيدة إبراىيـ ناجي في رثاء شكقي تقفنا عند أبرز صكرة مف صكر 
التحكالت التي شيدتيا القصيدة العربية المعاصرة في فترة سيطرة المذىب 

ثـ مدرسة الركمانسي بامتداداتو العربية : مدرسة الديكاف، مدرسة الميجر، 
أك جماعة أبكلك ىذه التي ينتمي إلييا إبراىيـ ناجي ، كىي صكرة التحكؿ 
اإليقاعي الذم بدت معو قصيدة ناجي مف المربع الذم ينشطر أربعة 
أشطر يتفؽ األكؿ كالثالث في ركٌم ،كالثاني كالرابع في ركٌم كالذم نراه في 

 [:ٖٗمطمع القصيدة حيث قكلو ] ص
 ػبِ ػػَكْوا َعػَمى َشػْوِقي    الن اَدِبػيػَف َمػَصاِرَع الش يُ قُػْؿ ِلم ػِذيَف بَ 

 ػاِر َواأَلَدبِ ػػػْرِؽ    َوِلػػَدْوَلػِة اأَلْشػَعػػػاهُ ِلِمػْصػػَر َوالش ػػػػَواَلْيَفػتَ 
فقافية الشطرة األكلى كالثالثة ىي القاؼ المكسكرة ،كقافية الثانية 

( ُما ييسمى بالدكبيت المقٌفى داخميِّا" ) "كىذا كالرابعة ىي الباء المكسكرة
كمف ثـ نجد ىذه الصكرة عمى طكؿ القصيدة تختمؼ قافية كؿ بيتيف عما 

                                                                 
 –دار المعارؼ  –ـ ُٖٔٗ/ُط –د/سيد البحراكم :مكسيقى الشعر عند شعراء أبكلمك  - ُ

يف بالفرس الذيف يبنكنو بيتيف ،كالدكبيت فف شعرم استحدثو العرب متأثر  ْٗص  –القاىرة 
 بيتيف ،كيسمكنو الرباعي أك الرباعيات ؛لتككنو مف أربعة أشطر . 
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 –أك القافية الداخمية  –الضرب  –يمييما ،سكاء كانت القافية الخارجية 
باستثناء األبيات األربعة األخيرة التي تتفؽ في حرؼ  –مكضع العركض 

ف اختمفت تمؾ األبيات في بنية تفعيمة الركٌم كىك الداؿ المف تكحة ،كا 
الضرب ،كىك ما سنشير إليو في مكضع تاؿو ،كمثؿ ىذا الشعر المحتفظ 

بكحدة الكزف مع تغيير القكافي ييسمى الشعر المرسىؿ)
( الذم مثَّؿ صكرة ُ

في التجديد كالتحرر  -كمنيـ ناجي  –إبداعية لرغبة الشعراء الركمانسييف 
يدم لمقصيدة العربية ،كالخركج إلى "شكؿو جديد تككف فيو مف النسؽ التقم

ا مباشرنا لمحالة النفسية أك  الصكرة المكسيقية لمقصيدة خاضعة خضكعن
( الذم يعمد إلى تغيير حرؼ الركم ِالشعكرية التي يصدر عنيا الشاعر")

 ،كعدـ التزامو بصكرة دائمة  .  
فيو  –حارجيِّا داخميِّا ك  –كال شؾ أف التنكيع في حرؼ الركم 

قضاء عمى ما ييظف حدكثو مف الرتابة أك الممؿ مف تكرار القافية عمى 
طكؿ أبيات القصيدة ، كما أف فيو قضاءن عمى "ما ييرل فييا مف تقييد 

( ّلمشاعر ككقكؼ في سبيؿ تأدية المعاني كاألخيمة كالعكاطؼ كاألفكار ")
كم التي تتكرر عمى مع تنكيع لإليقاع الصكتي بالتركيز عمى أصكات الر 

 مساحات زمنية متساكية كمتكازية . 
عمى بحر الكامؿ في  –مثؿ ىمزية شكقي  –كلقد جاءت القصيدة 

صكرتو التامة ،كلقد ذكرنا مف قبؿ مناسبة البحر الكامؿ بما لو مف الفخامة 
كالجزالة لفف الرثاء ،رغـ أف اختصاص بحر بعينو لفف مف فنكف الشعر 
أمر ييجافي الكاقع الذم ترسمو مدكنة الشعر العربي الضاربة في أعماؽ 

اريخ ،حيث انتفاء االرتباط بيف الكزف الشعرم كالغرض الشعرم الذم الت
                                                                 

دار المريخ لمنشر  –ـ ُّٖٗ/ّط –د/ بدكم طبانة :التيارات المعاصرة في النقد األدبي  - ُ
 . َِٓص  –الرياض  –
 –ريب لمطباعة دار غ –ـ ُْٖٗ/ْط –د/ عز الديف إسماعيؿ :التفسير النفسي لألدب  - ِ

 .  ّٓص  –القاىرة 
 المكضع نفسو . –السابؽ  -د/ بدكم طبانة :التيارات المعاصرة في النقد األدبي - ّ
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ييقاؿ فيو ،ككؿ ما في األمر أف "ىناؾ بعض البحكر كثر استخداميا في 
تجارب دكف أخرل ،كذلؾ لتمركز اىتماـ الشاعر في التخمص مف ذلؾ 
اليياج االنفعالي ألحاسيسو كمشاعره ،كليس في نكع البحر الذم ينظـ 

 ( .ُدتو ")عميو قصي
كلقد شيدت مدكنة الشعر العربي منذ العصر الجاىمي استخداـ 
البحر الكامؿ في تجارب شعرية متباينة ،كمنيا الرثاء كلعؿ في تبايف 
التجارب الشعرية لمبحر الكامؿ ما يتناسب مع "أحاسيس ناجي المتفاكتة 

كالت ( في تحكؿ فني يتناسب كتحِكالمنفعمة حيننا كاليادئة حيننا آخر")
الذات الشاعرة مع المراحؿ السياقية التي مرت بيا القصيدة ،تمؾ التحكالت 

مقافية ،رغـ ثبات صكرة القصيدة في لالتي بدت في تغير النسؽ اإليقاعي 
كحدة الكزف الشعرم ، حيث " كاف التجديد الركمانتيكي تحررنا داخؿ 

صكرة تحكالن ( كمع ذلؾ شيدت ىذه الّاإلطار العاـ لمبيت الكالسيكي " )
جديدنا في النسؽ اإليقاعي كىك التنكيع فيما يمحؽ الضرب مف الزحاؼ 
حيث جاءت تفعيمة الضرب حذَّاء بحذؼ الكتد المجمكع مف آخر التفعيمة 

تىفىا /// في اثنتي عشرة مرة ،بينما جاءت تفعيمة الضرب حذَّاء مضمرة  Oمي
ٍتفىا/ يمة العركض مع في عشرة مكاضع ،كىك العدد نفسو في تفع O/Oمي

 التنكيع في مكاضع الحذذ ،كالحذذ مع اإلضمار . 
ذا كاف البحر الكامؿ يتميز بالسرعة اإليقاعية ،فإنو في حالة   كا 

ذا ريكّْب اإلضمار مع الحذذ قمَّت السرعة في نياية  الحذذ يزداد سرعة ،كا 
 [:َٗالبيت ، فعندما يقكؿ إبراىيـ ناجي ]ص

 اؿِ ػػَنػْمِشي َوَراَء ُمػَشػي ٍع َغػ    ػػاهُ ػػػػِلػْفػػػَنػَىػَذا َطػِريٌؽ َقػػْد َأ  
  /O/O//O /O/O//O /O/O     /O/O//O  ///O//O /O/O 

                                                                 
الييئة المصرية  -دراسة أسمكبية بنائية –د/ شريؼ سعد الجيار : شعر إبراىيـ ناجي  - ُ

 .ّٗص –ـ ََِٖالعامة لمكتاب 
 . ّٖالسابؽ ص  - ِ
 . ُِٖص  –سابؽ  –د/ محمد فتكح أحمد : الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر  - ّ
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تبطئة  رغبة فينراه يعمد إلى اإلضمار في خمس تفعيالت 
اإليقاع مستفيدنا مف القيمة الصكتية لأللؼ خاصة في مكقؼ الرثاء كالندبة 

أف تنتيي ،كما ال يريد  في نياية العركض كالضرب ،ككأنو ال يريد لأللفة
إنياء البيت بنياية المشيَّع فيفيد مف صكت األلؼ في تبطئة اإليقاع مع مد 

إليقاع مع امة الداللية يؤكد عمى تعانؽ القيالصكت كسياؽ الندبة ،مما 
 .  لمبيت الكزني

 ػػ موسيقى الحشو :ٕػػٔػػٕ
كلعؿ ىذا التنكيع في اإليقاع الكزني مف خالؿ تكظيؼ الزحاؼ 

قد ساىـ في  –اإلضمار كالحذذ  –كالزحاؼ المزدكج  –اإلضمار –المفرد 
تحكؿ إيقاعي جديد ىك قمة االعتماد عمى الظكاىر الصكتية لمبديع الذم 

إلكثار منو عيبنا كتكمفنا ال طائؿ مف كرائو ؛ فقد نظر البعض إلى أف عيدَّ ا
كثرتيا في النص تيشبيو بكفف الميت في كثرة الخطكط كالشيات ، كمف 
مظاىر قمة المحسنات البديعية عند ناجي في قصيدتو ىذه أف أكؿ تكظيؼ 

 [:ُٗلمبديع جاء مع البيت الثالث عشر في قكلو ]ص
ُؿ    ِفي َفِجػيَعػِتو َيػْوَمػؾَ َوَكػأف    ِفي الش َجػفِ  اأَلي اـِ ُىػَو َأو 

حيث نجده يردد ترديد التعطؼ كممة األياـ في المصراع الثاني 
عمى مفردىا في المصراع األكؿ يـك ،كفي الجمع بينيما عمى ىذا النحك 
إلى جانب القيمة اإليقاعية مف التكرار الصكتي ،كاإلفادة مف صكت األلؼ 

في فراغ الفجيعة إعانة عمى الندبة ،نجد القيمة الداللية في اإليحاء الممتد 
بأف كؿ أيامو قد اصطبغة بصبغة الشجف بفجيعة الفقيد ،كيقكؿ في البيت 

 [:ُٗالسابع عشر ]ص
ةً َما ُكػْنَت ِإال   ُة ػػَواْلَعػْبػَقػِري ُةػػ     َذَىػَبتْ  ُأم  ـِ  أم   اأُلَمػ

ى بالفقيد ،كأسندىا في العجيز إلى فقد ربط كممة األمة األكل
العبقرية استدعاء دالليِّا لعبقرية الفقيد ،كالمالحظ عمى بيعد المسافة بيف 
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أف الشاعر بالربط الترديدم بينيما بجعميما مكضع المفظتيف المرددتيف 
 عطؼ ييسيـ في سبؾ النص كحبكو .  ، كىكالصدرعمى  لمعجزالعطؼ 

ر الصكتي في مساحة ضيقة كقد كثؼ الشاعر مف ىذا التكرا
 [:ُٗعندما جعؿ الكممتيف المرددتيف في مصراعو كاحدو كقكلو ]ص

َيػػاُر َمػَضى َذَىبَ ا َكمَ  ػاْذَىبْ فَ  َعػػػْتػػػُو َمػػَداِمػعُ الش ػػّفػػؽِ    الن   َقػػػػػْد َشػػي 
 َجػػَواِنػػُح اْلَغػػَسػػؽِ َرّفػػػػْت َعػػػػَمْيػػِو    الش َعاعُ َقَضى َغَربَ َكَما  َواْغػُربْ 

  [ :ُٗكقكلو]ص
ـ أصػوغ ما أىوى  ؾ خػالدًا أبػَداػشػعػر ك شػػعػراً     أيػف النػجػو

فإنو في البيت األكؿ ذكر الفعؿ األمر اذىٍب كعٌمقو بالمرثي ،ثـ 
كعمَّقو بكممة النيار ، كاألمر نفسو  - Oكما // –ردده بعد الكتد المجمكع 

مع البيت الثاني إذ ذكر فعؿ األمر اغرب كعٌمقو بالمرثي ،ثـ ردد بعد الكتد 
المجمكع نفسو كعمقو بالشعاع، كفي البيت الثالث داء بالترديد في أكؿ 
المصراع الثاني حيث ذكر كممة شعر كعمقو بمفعكليتو ىك ،ثـ رددىا بعد 

كاؼ الجر كالتشبيو ،كعمَّقو بالمرثي كالمالحظ عمى  المقطع القصير كىك
الترديد بيذه الصكرة الرغبة في تكثيؼ اإليقاع الصكتي في تمؾ المساحة 
الضيقة رغبة في لفت االنتباه إلى الداللة المرتبطة بمكانية التكثيؼ 

 الصكتي كىي كصؼ المرثي كأثر ذىابو كغركبو . 
كاحدو مف القصيدة ،  كيكظؼ الشاعر آلية التصدير في مكضع

 [:ُٗكذلؾ قكلو في البيت التاسع عشر]ص
 َبُعَداِبِو الد ْنػَيا َوَما  َبُعػَدتْ    َيا َراِقػًدا َقْد َباَت ِفي َمْثًوى

فقد ذكر كممة القافية بعيدى ،ثـ ردىا عمى صدر المصراع الثاني 
،كمع ضيؽ المساحة التي تـ فييا التصدير ،كما بيف الكممتيف مف الطباؽ 
السمبي نستنتج القيمة الداللية في اإلشارة إلى أف المكت لـ يبعد الفقيد عف 

ر البعيد عنو .    ف غيبو في العالىـ اآلخى  الشاعر ،كا 
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النحك يمكننا إدراؾ حقيقة التحكؿ اإليقاعي الذم  كعمى ىذا
كصمت إليو القصيدة الشعرية في مرحمة ما بعد الكالسيكية التي مثميا في 
سياقنا ىذا أحمد شكقي كمف الحؽ القكؿ إنو تحكؿ جزئي ؛إذ لما يزؿ 
الشعراء المجددكف محافظيف عمى النسؽ اإليقاعي القديـ ،بؿ ظمكا 

تقميدم لمبيت الشعرم ذم المصراعيف المتساكييف، محافظيف عمى الشكؿ ال
ذا كاف ثـ خركج عمى ىذا الشكؿ فيما ُكالبحر الكاحد كالقافية المكحدة) ( كا 

ميدم بدا في المكشحات األندلسية عيرؼ بشكؿ التكشيح ،فإف ىذا الشكؿ تق
مما يعني حفاظ ىؤالء الشعراء عمى النسؽ العاـ لمقصيدة العربية ،كما تـ 

 إيقاعي ،فقد تـ في إطار النمط الشعرم القديـ .  مف تحكؿ
ذا ما حاكلنا التماس تفسير لمتجديد في إطار النسؽ التقميدم  كا 

نتغافؿ عف السياؽ االجتماعي كالثقافي كالسياسي في الفترة التي  لف،فإننا 
ظير فييا الشعراء المجددكف ،كىي فترة استبد فييا االستعمار األجنبي 

بشتى الطرؽ القضاء عمى اليكية العربية كثقافتيا كتراثيا بالبالد ،كحاكؿ 
،بيد أٌف فكرة العركبة الضاربة بجذكرىا في أعماؽ الشخصية العربية ظمت 
محافظة عمى مكانتيا ،رغـ ما مرت بو مف العكاصؼ ،كأخذت تمارس 
كجكدىا بسبب اتضاح المشاعر القكمية في المجتمع العربي مع ظيكر 

مثؿ الدعكة إلى الجامعة اإلسالمية كما يسمى الرابطة نزعات قكمية أخرل 
" تسٌمط االستعمار عمى الشعكب الشرقية مما بسبب ظيرتالشرقية التي 

كٌلد في نفكسيا شعكرنا قكيِّا بالتعاطؼ الذم خمقتو محنة االستعمار")
( كما ِ

 غرس في النفكس قضايا النضاؿ ضد الغرب المغتصب . 
ـ ناجي من ذا كاف إبراىي تمينا إلى االتجاه الركمانسي حيث جماعة كا 

أبكلك التي اتسـ شعرىا بالذاتية المفرطة كالكجدانية الخالصة التي ربما 
                                                                 

قصيدة في ديكانو األكؿ كراء ْٓقصيدة مف إجمالي  ّٖجاءت القافية بركم مكحد في  - ُ
 % .َٕالغماـ بنسبة تزيد عمى 

ة معيد الدراسات العربي -ُُٔٗ/ُط –عمر دقاؽ : االتجاه القكمي في الشعر المعاصر  - ِ
 . َُّص  –القاىرة  –
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أبعدتيـ عف الشعر السياسي كالكطني ،فإف ذلؾ االبتعاد لـ يطؿ زمنو 
؛ألنو "بعد سنكات مف ظيكر ىذا االتجاه أخذ شعراؤه يدنكف قميالن مف 

طنية كالقكمية ،بؿ أخذكا يخكضكف بشعرىـ المكضكعات السياسية كالك 
( بؿ ُبعض المناسبات التي كانت مف أىـ مجاالت الشعراء المحافظيف ")

" كقصيدتو" بطؿ اىيـ ناجي قصائد كطنية كقصيدتو "مصرإف إلبر 
األبطاؿ" في رثاء الطالب عبد الحكيـ الجراحي الذم سقط برصاص 

 ( : ِكيقكؿ فييا ] رمؿ[ )ـ ،ُّٓٗز في مظاىرات ككبرم عباس اإلنجمي
ـْ     َيا َشَباَب الن يِؿ ِفْتَياَف اْلِحَمى  َوُحَماَة الػد اِر َأْشَباَؿ اأَلَجػ
ـْ  ـْ َفْوَؽ اأُلَمـْ     َحط ُمػوا اْلَقْيػد ال ِذي َحػط ػَمُكػ َتػُك  َواْجػَعػُموا ُأم 
ـْ َبػَطػػػػؿٌ  َذا اْسُتْشِيػػػَد ِمػْنػُكػػ ـْ  َجػاَدهُ     َواِ   اْلَغػْيُث َوَحػي ػْتُو الد َيػ
ـْ     َوَلػَقػػػْد َأد ى ِلػِمػْصػػػػػػٍر َدْيػػَنػػػػوُ   َذِلَؾ اْلَفػاِدي َوَوف ى ِباْلَقػَسػ

كمثؿ ىذا الشعر الكطني نابع مف الظركؼ التاريخية كالسياسية 
كاالستعمارية التي مرت بيا مصر في تمؾ الفترة التي سيطر فييا 
االستعمار اإلنجميزم عمى البالد ككاف طبيعيِّا أف ينشأ لدل المصرييف " 
حساس غامر بالحرية الفردية  شعكر جارؼ باستقالؽ الشخصية المصرية كا 
،كتشبع مستغرؽ بركح الثكرة ،كذلؾ لما تقدـ مف عكامؿ كاف في مقدمتيا 

نية ( في ممحمة كطّ،كمشاركة كؿ القكل الكطنية فييا") ُُٗٗركح ثكرة 
 جسدت كحدة ىذا الكطف أماـ المستعمر الغاشـ . 

 ػػ موسيقى الصوت المفرد :ٖػػٔػػٕ
ذا بحثنا عف القيـ لإليقاعية كالداللية لألصكات المفردة ،فإننا  كا 
البد أف نتئر النظر إلى الحالة النفسية لمشاعر ،كالسياؽ العاـ لمقصيدة 

                                                                 
د/ أحمد ىيكؿ :تطكر األدب الحديث في مصر مف أكائؿ القرف التاسع عشر إلى قياـ  - ُ

 .   ِّٕص  –القاىرة  –دار المعارؼ  –ـ ُّٖٗ/ْط –الحرب الكبرل الثانية 
 .    ُّٔص   -ديكاف ليالي القاىرة  –سابؽ  – شعر إبراىيـ ناجي –إبراىيـ ناجي  - ِ
 . َّٔص  –السابؽ  –أحمد ىيكؿ : تطكر األدب الحديث في مصر د/  - ّ



- 74 - 
 

ت عمى مساحة النص ،كما تحتممو مف دالالت كالحضكر الذم يمثمو الصك 
؛ألف "تكرار أصكات بعينيا دكف أخرل في شعر شاعر مف الشعراء مف 
الظكاىر األسمكبية التي تساعد المتمقي عمى تأكيؿ النص الشعرم تأكيالن 

( صحيح أف تكرار صكت صكت بعينو تكرارنا الفتنا يستدعي ُدالليِّا ")
جابة عمى السؤاؿ بعض الدالالت الرمزية كالسيميائية التي تحتمميا اإل

 التعميمي :لماذا ذلؾ الحضكر لذاؾ الصكت دكف غيره ؟ .
لقد انتبو المغكيكف إلى ما يمكف استشفافو مف الدالالت الرمزية 
المرتبطة ببعض األصكات دكف غيرىا مف رعايتيـ لممخرج الصكتي 
كنكعية الصكت بيف الجير كاليمس كالشدة كالرخاكة كغيرىا مف األكصاؼ 

ارتباط تمؾ القيـ اإليحائية بدالالت عف ،بيد أنيـ لـ يتغافمكا  الصكتية
الصكت الذم ال تككف لو قيمة داللية أك  االدكاؿ المغكية التي يرد فيي

مكسيقية إال " فيما ينتجو مف داللة في مكقعو تساعد المتمقي عمى فيـ 
 ( .ِمضمكف النص ")

كفي ىذا اإلطار نستطيع أف ندرؾ سر الحضكر الطاغي لصكت 
مثؿ ألؼ المد الذم تكرر عمى مستكل النص كمو في أربع كستيف مرة مما 
يعني حضكره ثالث مرات تقريبنا في كؿ بيت ،كاأللؼ أحد أصكات الميف 
،مجيكر شديد الكضكح السمعي ،يستخدـ عادة في السياقات التي تستدعي 

تعجب كاالستغاثة كالتأٌكه كالندبة خاصة في األجكاء مد الصكت في ال
الحزينة التي يطغى فييا صكت الفاجعة ،كتظير معيا دكاؿ الحزف مثؿ 
:النادبيف. مصارع. كالىٍيفىتىاه . بكيناه. مدامع . راقدنا ، كغيرىا مف الدكاؿ 

 التي ترتبط دالليِّا بالمكت . 
ت الالـ ستيف مرة كننظر في ذلؾ الحضكر الكبير الذم يمثمو صك 

كصكت النكف الذم يتكرر جيكر متكسط بيف الشدة كالرخاكة ،كىك صكت م
                                                                 

ـ ناجي دراسة أسمكبية بنائية  - ُ  .  ُِّص  –سابؽ  –د/ شريؼ سعد الجيار : شعر إبراىي
 . ُّّالسابؽ ص  - ِ
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سبعنا كخمسيف مرة ، كىك صكت مجيكر متكسط بيف الشدة كالرخاكة  
 الالـ ، :،كىذه ا|ألصكاتكصكت الراء الذم يتكرر ثمانينا كثالثيف مرة 

أكضح األصكات  مف " كىيمتقاربة ،،الراء ذلقية مخارجيا الصكتية  النكف
( كال ُالساكنة في السمع ،كليذا أشبيٍت مف ىذه الناحية أصكات الميف ")

شؾ أف الكضكح السمعي العالي لمصكت المغكم يتناسب كسياقات الحزف 
ا باألنيف كلصكت الراء حركية  كالبكاء ،كنجد لصكت النكف ارتباطا كاضحن

 تكرارية ،ككأنما تجتر األلـ كتستعذب البكاء .
لصكت الميـ الشفكم المجيكر المتكسط بيف الشدة كالرخاكة  كنجد

حضكرنا كبيرنا إذ يتكرر خمسنا كخمسيف مرة ،كصكت العيف المجيكر 
المتكسط بيف الشدة كالرخاكة يتكرر ستِّا كعشريف مرة كىك يرتبط بمعاني 
 الحزف كالفقد في مثؿ :مصارع .العدـ . العبرات. فجيعتو. لكعة. مدامع . 

ذا كا نت األصكات السابقة متفقة في صفة الجير ،فإف مف كا 
األصكات الميمكسة التي حققت حضكرنا الفتنا في النص صكت الشيف 
الذم يتكرر إحدل كعشريف مرة ،كىك صكت رخك ميمكس يصحب 

( الذم ِخركجو مف الفـ صكت صفير أقؿ مف صفير صكت السيف)
ف صفير عاؿو يتكرر خمس مرات كىي نسبة قميمة بيد أف ما يصحبو م

يجعمو يككف مع أصكات الصفير منظكمة مكسيقية متنكعة بيف العالي 
كالمنخفض ،كالدقيؽ كالكاسع كالذم نجده مع صكت الصاد الذم يتكرر 
اثنتٍي عشرة مرة كىك صكت رخك يشبو صكت السيف في كؿ شيء سكل 

 ( .ّأنو مف أصكات اإلطباؽ )
ميمكسة مقارنة كرغـ الفارؽ الحضكرم لمثؿ ىذه األصكات ال

بالحضكر الكبير لألصكات المجيكرة ،فإف تمؾ األصكات الميمكسة التي 
                                                                 

 .  ّٔص  –األنجمك المصرية  –ـ ُٕٓٗ/ٓط –د/ إبراىيـ أنيس : األصكات المغكية  - ُ
 . ٕٕالسابؽ ص  - ِ
 ٕٔالسابؽ ص  -ألصكات المغكية ا - ّ
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يصاحبيا صكت صفير أشبو ما تككف بالمكسيقى التصكيرية الحزينة التي 
تصاحب النص ،تعمك في بعض األحياف كتنخفض في أحياف أخرل كتمتد 

اطفي نغمتيا كتتسع ،أك تضيؽ كتقصر حسب الحالة النفسية كالدفؽ الع
عند النطؽ بالكممات كالجمؿ التي تككف تمؾ األصكات مف بيف أصكات 

 جذكرىا المغكية .
كما أننا إلى جانب ما سبؽ نمحظ فيما عرضنا لو مف الحضكر 
الصكتي لبعض األصكات ،أٌف أكثر تمؾ األصكات يشترؾ في صفة 
 التكسط بيف الشدة كالرخاكة ،كأنيا جميعيا تشترؾ في صفة الرخاكة كىي
الضعؼ كاليشاشة ؛إذ ال ييصاحب نطؽ تمؾ األصكات تكتره عضميّّ مما 
يستدعي جكِّا مف اليدكء ،لعمو انعكاس لطبيعة الشاعر النفسية التي تبتعد 

( كربما طعف ذلؾ في عاطفة الشاعر ُعف "الصخب كالخطابية العالية ")
و نحك المرثي ،أك صدقو الشعكرم في رثائو ،كىذا أمر ييعٌد الخكض في

ثرثرة ال طائؿ مف كرائيا ،إذ ربما كاف الكاجب قد أممى عمى الشاعر أبيات 
نما أكدت حزف  مرثيتو في شكقي ،كلـ يكف ذلؾ ما باحت بو القصيدة ،كا 
الشاعر ،بؿ األمة كميا لكفاة أمير الشعراء الذم كاف أمة ذىبٍت ،كخٌمفت 

 كراءىا لبنة كبيرة فارغة في جدار الشعر العربي .
ذا كا نت القيـ المكسيقية لألصكات السابقة قد ارتبطت بنفسية كا 

الشاعر ، كجاءت منثكرة في ثنايا النص ، فميس ليا مكقع ثابت مما يعني 
تكزع تمؾ القيـ في فضاءات النص كلـ تتحدد بمكقعية ثابتة ،كارتبطت 
قيميا المكسيقية بخصائصيا الصكتية ،فإف في التصريع تكرارنا لمصكت 

مكقعية ثابتة ،ىي نياية المصراع  –إجرائيا  –كؿ مف دالتو المفرد المعز 
األكؿ كنياية المصراع الثاني ،كارتبط في المدكنة الشعرية التراثية بالبيت 
األكؿ مف القصيدة ،كقد يأتي في ثناياىا خاصة عند االنتقاؿ مف غرض 
إلى آخر ،بينما تغافمت النزعة التجديدية التي بدأت مع الركمانسية عف 

                                                                 
 . ُّّص  –سابؽ  –دراسة أسمكبية بنائية  –د/ شريؼ الجيار : شعر إبراىيـ ناجي  - ُ
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ف حافظت م ثؿ ىذه المكقعية ،كلـ تعد تحفؿ بيا في كثير مف نماذجيا ،كا 
ا عمى الصكرة التقميدية .   في الكثير أيضن

كألف قصيدة ناجي في رثاء أحمد شكقي مف الشعر المرسؿ الذم 
يحتفظ بكحدة الكزف دكف كحدة القافية ،كاف طبيعيِّا أال يككف لمتصريع 

الشاعر يعتمد تثبيت القافية في كؿ  مكضع في مثؿ ىذا الشعر كقد رأينا
يّْريىا فيما يمييما باستثناء األبيات األربعة األخيرة التي اتفقت  بيتيف ،كييغى
قافيتيا جميعنا ،مع مالحظة أنو التـز اتحاد قافية الشطر األكؿ مف كؿ 
بيتيف مع قافية الشطر الثالث ،كاتحاد قافيتٍي الشطر الثاني كالرابع كفييما 

م ،باستثناء البيتيف الثالث كالرابع المذيف اتحدت فييا قافية حرؼ الركً 
 [:ٖٗاألشطر األربعة مما يعني التزامو التصريع فييما ،فيك يقكؿ]ص
 ُدْنَيػا َتػِفػػر  اْلَيػْوـَ ِفي َلػْحػػٍد   َوَصِحيَفٌة ُطوَيْت ِمَف اْلَمْجدِ 

 ػػد  ُو آاَلٌء ِبػػػػػػػػاَل َعػػػَسػَبػػَقػػْتػػػػػَوُمَساِفٌر َماٍض ِإَلى اْلُخْمِد   
كتبدك كظيفة التصريع في تقكية نبرة اإليقاع ، كاإلشارة إلى قافية  

القصيدة التي يتـ اإلعداد ليا منذ صدر الكالـ ،كاإلرصاد ليا إرصادنا 
يجعؿ مف قراءة ىذا اإلعداد السابؽ سبيالن إلى معرفة ما يجيء في قافيتيا 

يككف عميو حرؼ الركٌم الذم تبنى عميو القصيدة القديمة كبو تيسٌمى ، كما 
كىذا اإلرصاد أك ما عيرؼ بالتسييـ ، أك التكشيح في المصطمح البالغي 

د عند القدماء في صنعة الشعر ؛ألف " خير ُالعربي القديـ) ( مما ييحمى
ـ ( مما يشيع في النص الحبؾ كالتالحِالكالـ ما دٌؿ بعضو عمى بعض")

 بيف أجزائو .
                                                                 

تكاد مصطمحات :اإلرصاد كالتسييـ كالتكشيح عمى داللة اإلعداد لمقافية بكالـ سابؽ في  - ُ
دة . حكؿ تعريؼ صدر البيت بقراءتو يتـ تخميف القافية أك الركم الذم تبنى عميو القصي

اإلرصاد كمرادفاتو في البالغة القديمة انظرد/ أحمد مطمكب : معجـ المصطمحات البالغية 
 . ٕٗ-ْٗص  –ـ ُّٖٗبغداد  –مطبعة المجمع العممي العراقي  –كتطكرىا 

تحقيؽ محمد محيي الديف عبد  -ابف األثير :المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر - ِ
 .  ّْٖ/ِ –ـ ُّٗٗمصر  –فى البابي الحمبي كأكالده مطبعة مصط –الحميد 
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 ػػ البنية الداللية :ٕػػٕ
إف قراءة مرثية ناجي في أحمد شكقي تقفنا عمى بعض المحاكر 
الداللية التي تنتجيا القراء األكلى ،كما تشير إليو مف معجـ شعرم كبنية 
لغكية تيعٌد صدل كمظيرنا مف مظاىر تحكالت القصيدة المعاصرة في فترة 

الركمانسي عامة ،كقد بدت في القصيدة مجمكعة أبكلك خاصة ، كاالتجاه 
 مف الحقكؽ الداللية التي ارتبطت بالمذىب الركمانسي ،كىذه الحقكؿ ىي :

 ػػػ حقؿ الموت :ٔػػٕػػٕ
مف بيف المالمح التي يتشكؿ بيا المعجـ الشعرم في القصيدة 
دكراف ذلؾ المعجـ حكؿ العاطفة المسيطرة عمى الشاعر ،كىي عاطفة 

الذم تعددت دكاعيو في شعر إبراىيـ ناجي بصفة عامة ما بيف الحزف 
ذاتية كاجتماعية كسياسية ككطنية كىذا الحزف مف أبرز المكضكعات التي 

أف األلـ يطير النفس  ارتبطت بالركمانتيكييف عامة ؛إذ كانكا يعتقدكف"
كالحزف يسمك بالركح، أك العتقادىـ أف األلـ مف سمات الحساسيف كالحزف 

كقد بدا الحزف في قصيدة ناجي مف ( ُفات الكاعيف الشاعريف ")مف ص
خالؿ الدكاؿ المغكية التي عٌبرت عف مكت أمير الشعراء أحمد شكقي مف 

 [:َٗمثؿ الثرل كالقبر كالدفيف كالبعث كالتربة في قكؿ إبراىيـ ناجي ]ص
ـْ  ـُ َوَكػػػ ْكػػػػرِ َأْكػػػَرْمػػػَتػػػ    َىػػَذا ثَػػَرى ِمْصَر اْلَكِريػػ  ُو َوَأَشػػػػْدَت ِبػػالػػذ 

ـْ ػاؾ ِفي عَ ػػَيْمقَ   رِ ػِة اْلَقبْ ػوِر اَل ِفي ظُْممَ ػػِفي الن      ْطِؼ اْلَحِبيِب َفَن
ـْ ِمػػْف َدِفػيػٍف ُرْحػػَت تُػْحػِيػيػوِ   َوَبػػَعػػػثْػػػَتػُو َوَكػػَفػػػْفػػَت ُغػػػْرَبػَتػػوُ     َكػػ

ْسػػَت تُػػْرَبػػَتػػػػوُ     َعػػَمػْيػػِو ُمػػَكػػػر ًمػػا ِفػػيػػوَفػػاْحػُمْؿ   َيػػا َطػػػاَلػَمػػا َقػػػد 
فالثرل كىك التراب المبمؿ يستدعي ذرؼ الدمكع عمى الميت كقد 
دفف في التراب ؛ليككف التراب ليننا فال يقض رقدتو ، كالثرل يستدعي الندل 

                                                                 
 . َِّص  –سابؽ  –د/ أحمد ىيكؿ : تطكر األدب الحديث في مصر  - ُ
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ينبت الزرع ،ككأف مكتو بدء حياة كىك مف الماء الذم يحيي األرض ك 
جديدة بما يتركو مف ذكرل كأثر في غيره ،كفي كصؼ ثرل مصر بالكريـ 

ـي فيو .  استدعاء لغنى ىذا الثرل ككرمو كحنيٌكه عمى الدفيف الذم يكىرَّ
ف  كيحمؿ القبر داللة سيميائية ال تخمك مف اإلشارة إلى األزمة فمى

ا محبكسنا بيف س تة مف الجدراف ال منفذ لو منيا كال نكر ييقبىر يككف مأزكمن
فيك ظممات متراكمة بعضيا فكؽ بعض ، تستدعي النـك العميؽ كالثُّبات 
الطكيؿ ؛لذلؾ دعاه الشاعر إلى أف يناـ في نكر ثرل مصر الكريـ كليس 
ف ارتبط بالمكت رباط  في ظممة القبر الذم ييدفف فيو الميت ،كالبعث كا 

إال في اآلخرة ،إال أٌف استدعاءه ىنا داؿّّ عمى التناقض كالتضاد ،كال يتـ 
 أثر شعر شكقي في األحياء كاألمكات عمى حدٍّ سكاء .

كفي األبيات استدعاء لقكؿ شكقي في رثاء مصطفى كامؿ مف 
 [:   َُٔ/ّقصيدتو النكنية الشييرة ]

ـْ  ثَػػػػَرىَىػػػػػَذا     َغَراِمَياَيػا َصب  ِمْصَر َوَيا َشِييَد   ِبػَأَمػافِ ِمْصػػػػٍر َفػَنػػ
كالمكت يستدعي البكاء كالندب كالعبرات يذرفيا الباككف عمى 
فقيدىـ كقد غمرتيـ لكعة األحزاف ، كسيطر عمييـ الشجف الذم لـ ييبؽ 

 لمشاعر صبرنا كال طاقة عمى احتماؿ فراقو . 
كمف الدكاؿ المغكية التي ال تنفصؿ مف أسكقة المكت كالحزف 

 [:ُٗؽ كالغسؽ في قكلو ]ص:الشف
 َقْد َشػي ػَعػْتػُو َمػػَداِمػػعُ الش ػَفػػػؽِ    َفاْذَىػْب َكَما َذَىػَب الن ػَياُر َمَضى
 َرف ػػْت َعػَمػْيػِو َجػَواِنػُح اْلػَغَسػػؽِ    واْغُرْب َكَما َغَرَب الش َعاعُ َقَضى

بشرم إف الرغبة في الكصكؿ بالمرثي إلى آفاؽو مف الكماؿ ال
ا كمثاالن قد استدعت مثؿ ىذا التصكير الذم  ،كالمثالية التي تعمك بو نمكذجن
يجمع بيف ذىاب المرثي بمكتو ،كذىاب النيار مغادرنا يكمو ليحؿ الظالـ 
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محمو ،كيتخير لذىابو لحظة الغركب حيث الشفؽ الذم يستدعي أشعة 
ا عمى ذىاب الشمس الحمراء كأنما ىي الدمكع الحمراء يذرفيا الشفؽ حزنن 

النيار ،كىك مشيد الغركب الذم شيغؿ بو الركمانتيكيكف ؛ لما يستدعيو مف 
 دالالت الرحيؿ كالفقد كالمكت كاآلالـ كاألحزاف .

كمثؿ مدامع الشفؽ تأتي خاتمة البيت الثاني جكانح الغسؽ 
ـ التشخيصى ،فييضفي الشاعر عمى ىذا المرئي كىك الغسؽ أك شدة الظال

تجتمع عمى شعاع الشمس عند الغركب  –ضمكع  –جكانحعندما يجعؿ لو 
فيقضي عميو ،كفي البيت تصكير لمكت شكقي بمشيد شعاع الشمس  –

جكانح  –كقد حالت خيكط الظالـ  -غركب الشعاع  –عند الغركب 
 دكف استمرار شعاعو ؛ليحؿ محمو الغسؽ كظالـ الميؿ .    –الغسؽ 

أنيا مرتبطة بالطبيعة كالمالحظ عمى ألفاظ البيتيف السابقيف 
،فالنيار كالغركب كالغسؽ ألفاظ طبيعية تشير إلى فترات زمنية محددة 
داخؿ اليـك الكاحد ،كفي القصيدة كميا نجد ألفاظ الثرل كالتربة كالصحراء 
كالشُّييب ككميا ألفاظ متصمة بالطبيعة ،كتمؾ خاصية مف خصائص شعراء 

ا ما ( كىي رافد مف ركافد ُأبكلك عامة) التجربة الشعرية الركمانسية ، كدائمن
كاف الشعراء الركمانسيكف يمتزجكف بيا ،كيقيمكف معيا مشاركة كجدانية 
،أك يجعمكنيا تشاركيـ مشاعرىـ المختمفة ،إذ كانت مأكل الشاعر 

( كىي تحمؿ ِالركمانسي الذم "يأكم إليو ليستجـ عندما تقسك الحياة ")
لمتجربة الشعرية كمكضكعيا ،كىك ىنا مكت  دالالت متعمقة بالسياؽ العاـ

أحمد شكقي كما ابتعثو في النفس مف مشاعر الحزف ،حتى كصؿ األمر 
 إلى أف يككف أكؿ يـك لمكتو ىك أكؿ أياـ الشجف كما قاؿ إبراىيـ ناجي. 

                                                                 
 . ُّْص  –سابؽ  –د/ أحمد ىيكؿ : تطكر األدب الحديث في مصر  - ُ
القاىرة  –نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع  –د/ محمد مندكر : في األدب كالنقد  - ِ

 . َُّص  –ـ ُٖٖٗ
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ذا كانت الفردية كالنزعة الذاتية مما يسـ الشعراء الركمانسييف  كا 
ا ال نجد في القصيدة ما يجسد تمؾ الذاتية عامة كشعراء أبكلك خاصة ،فإنن

 [:   ِٗكالفردية الميـ إال قكلو في البيت قبؿ األخير ]ص
ـْ ُيػْبػِؽ ِلي َصػْبػًرا َواَل ُجْيَدا    َلِكػػػف  ُحػْزِنَي َلْو َعػػِمْمػػَت ِبػػوِ   َل

حيث نجد ضمير األنا المتكممة في البيت مرتيف في إشارة إلى 
بينما نجد لألنا الجمعية حضكرنا كبيرنا في مثؿ: أىًلٍفنىاهي تخصيص الداللة ،

نىا ،نىًفيؾى ،نىٍذكيري ،مما يشير إلى أٌف "األنا ىنا قد  ارى ٍينىاهي ، أىٍبصى ،نىٍمًشي ،بىكى
ف كنا نرل أف الجماعية ىنا ُتخطت حدكد الفردية إلى الجماعية ") ( كا 

لقائمو يشدك بو حيف تئكؿ إلى ذاتية شاعرية ؛ألف "الشعر ظاىرة نفسية 
تفيض نفسو بإحساسو مف اإلحساسات أك بمعننا مف المعاني ال تستطيع أف 

ٍف كٌظفىٍت الضمير الجمعي لمداللة عمى عمكمية األثر الحزني ِتكتمو") ( كا 
 [: ُٗالذم تركو مكت الشاعر عمى الجميع ، فيك كما قاؿ ناجي ]ص

ًة َذَىػَبتْ  ـِ َوالْ     َما ُكػْنَت ِإال  ُأم  ُة ػػ اأُلَمػ  َعػْبػَقػِري ةُ ػػ أم 
فقد كاف شكقي صكت األمة كشاعرىا الذم طالما تغنى بتاريخيا   

 كأمجادىا مثمما تغنى بأمجاد األشخاص كخالليـ .
[ بمعنى ُٗ]صشي َعوُ كمف األلفاظ المنتمية إلى حقؿ المكت كذلؾ 

 : [َٗالذم نجده في قكلو]ص مشي عكٌدعو كاسـ المفعكؿ منو 
 َنػْمػػِشي َوَراَء ُمػَشػػي ػٍع َغػاؿِ    َىػػَذا َطػِريػٌؽ َقػػػػْد َأِلػْفػَنػاهُ 

كرغـ استدعاء التشييع دالالت المتابعة كالتقكية إال أف المشيَّع ىنا 
ىك الميت الذم نشيّْعو إلى مثكاه مكدعيف إياه ،أٍم نتبعو إلى قبره ،كمف ثـ 

                                                                 
مجمة دراسات  –ناجي  يـھإلبرا الغماـ كراء ديكاف في كاآلخر اآلنا جدليةنداء الحقباني :  - ُ

 . ْٖص  – ـَُِِ/ْالعدد -ْٖالمجمد –الجامعة األردنية  –العمـك اإلنسانية كاالجتماعية 
 . ْٔص  –ـ ُّّٗالقاىرة  –مطبعة السياسة  –د/ محمد حسيف ىيكؿ : ثكرة األدب  - ِ
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 شيَّعىو كشايعو بمعنى خرج معو عند رحيمو ؛فالمشىيَّع ىك المكدَّع ييقاؿ : 
أٍم كداعيا لتصؿ إلى  ( كمنو تشييع الجنازة :ُ) ليكدعو كييبىمّْغو منزلو

 مثكاىا األخير .
كيرتبط البكاء بالمكت رباط السبب بنتيجة ، كقد كرد في البت 

[ ككـ مف حبيبو بكيناه في البيت الثاني ِّٓ/ُاألكؿ بكىٍكا عمى شكقي]
اكي في البيت الرابع عشر ،ككميا تشير إلى ترتب البكاء عمى عشر ،الب

ا ما يككف البكاء عمى الميت الذم فارؽ الحياة ،كالبكاء  المكت ،إذ دائمن
مصحكب بالعبرات المجيشة التي أيعٌدت لمبكاء في البيت العاشر ،كيرادؼ 
ف كانت لممكاف ،إال  معيا المدامع في البيت الخامس عشر ، كالمدامع كا 

 ف المراد بيا الدمكع مف تسمية الشيء باسـ مكانو . أ
 ػػػ حقؿ الزمف :ٕػػٕػػٕ

في الذاكرة الجمعية العربية بالشر حيث  اليوـارتبطت دالة 
الحركب التي تسمت باسـ األياـ ،كقد كردت الدالة في قصيدة ناجي عمى 
صكر مختمفة ،تجمعيا داللة المكت كما يدخؿ في حقمو الداللي ،أما 

 [: ٖٗرة األكلى ،فقد كردت معرفة باأللؼ كالالـ حيث قكلو]صالصك 
 َوَصِحيَفٌة ُطِوَيْت ِمَف اْلَمْجدِ     ُدْنَيا َتَقر  اْلَيْوـَ ِفي َلْحدٍ 

فاليـك ىنا إشارة إلى المحظة اآلنية أك اليـك الذم قيمت فيو 
القصيدة ؛فيك يـك معركؼ كمعيكد لمشاعر ،استخمص فيو الداللة الحقيقية 
لمكت شكقي الذم مأل الدنيا كشغؿ الناس ، فمما مات كأنما ماتت الدنيا 
كقٌرت في لحدو ،كقد حقؽ مف المجد ما جعؿ مكتو كالصحيفة مف المجد 
التي طيكيتى ؛كلذلؾ لـ تبعد داللة اليـك عف معنى الشر ،كما يستدعيو مف 

 الحزف عمى الفقيد .
                                                                 

 مادة شيع .  ٔٓ/َُابف منظكر :لساف العرب  - ُ
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الضمير العائد  كجاءت الصكرة الثانية مضافة إلى كاؼ الخطاب
 [ :ُٗعمى المرثي في قكؿ ناجي]ص

ُؿ اأْلَي اـِ ِفي الش َجفِ    َوَكَأف  َيْوَمَؾ ِفي َفِجيَعِتوِ   ُىَو َأو 
فقد أتى بو في داللة ال تخمك مف معنى الحزف الذم صٌرح بو في 
إضافة لفظة الفجيعة إليو ،بعدما أضافو نفسو إلى كاؼ الخطاب ،ككأنو 
يستدعي المرثي إلى مشيد الحكار ؛ليرل بنفسو ما تركو مف أثر ؛كليتأكد 

ىك أكؿ أياـ الحزف عمى فقده ،كمف ثـ  –الصكرة الثالثة  –أف ىذا اليـك 
اءت الداللة مرتبطة بمعاني الحزف كالشجف كاألسى المسيطر عمى ج

 الشاعر لمكت شكقي . 
كأما الصكرة الرابعة األخيرة لدالة اليـك ، فقد كردت خالية مف 

 [:ِٗالتعريؼ كاإلضافة ، فيي نكرة إلفادة عمـك الداللة في قكلو]ص
 َنْذُكُر اْلْمجَداَحؽ  الن ُبوِغ وَ    َفاْعُذْر ِإَلى َيْوـٍ َنِفيَؾ ِبوِ 

ـ بأية كسيمة تعريفية ؛ألف ىذا اليـك مجيكؿ  فيك لـ يشأ تحديد اليك
في إيفاء  –الشاعر  –بالنسبة إليو لكنو عمى يقيف مف مجيئو ؛ لرغبتو 

 المرثي حقو في النبكغ كالمجد الذم طيكيٍت صحيفتو . 
ا كمف ألفاظ الزمف في القصيدة النيار الذم يبدك في سياقو مأزكمن 

 [:ُٗ،كمف ثـ ال يخمك مف داللة حزينة في قكلو ]ص
َياُر َمَضى َعْتػُو َمَداِمػػعُ الش َفػؽِ    َفاْذَىْب َكَما َذَىَب الن   َقػػْد َشي 

يرتبط النيار بالضكء ؛ألنو ضياء ما بيف طمكع الفجر إلى غركب 
( الذم يمثؿ لحظة األزمة ُالشمس ، كقيؿ :مف طمكع الشمس إلى غركبيا)

التي ال تنقشع إال مع بركز نيار جديد ،كأزمة النيار مرتبطة بمضيو 
                                                                 

 مادة نير . ٕٗ -ٔٗ/ٕابف منظكر : لساف العرب  - ُ
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كارتحالو إلى حيث االختفاء مف الككف ؛ تتكفؿ دمكع الشفؽ بالتعبير عف 
 حزف الطبيعة عمى غياب النيار .

كال تخمك دالة الشفؽ مف داللة زمنية ،فيي تنتمي إلى حقؿ الزمف 
( كأنو آخر شيء ُي أكؿ الميؿ )بإشارتيا إلى بقية ضكء الشمس كحمرتيا ف

 الشفؽإلى ارتباط دالة  يتالمس كضكء النيار الغارب ،كقد أشرنا قبؿي 
دالالت ال الت الرحيؿ كاأللـ كالحزف ،كىي بالركمانتيكييف ؛الرتباطيا بدال

 ( .ِ) العرب لساففي تبعد مف داللة الخكؼ المرادفة لدالة الشفؽ 
القصيدة كذلؾ النكر كالظممة كمف الدكاؿ الزمنية التي كردت في 

[ كالجمع بينيما يمفت إلى القيمة الفنية َٗفي عجيز البيت السادس] ص
لمطباؽ في تأكيد المعنى كلفت المتمقي إلى الداللة المرادة ،فالنكر يستدعي 
ضكء النيار كالمعاش كالحركة كالحرية التي تنتفي مع الظممة التي 

مت كسككف يناسب صمت القبر تستدعي الميؿ بكؿ ما لو مف رىبة كص
منيا ماىك  مع أف لمركمانسييف مكاقؼ متباينة مف الميؿ ، كسككنو ،

متكارث مف ليؿ امرئ القيس كالنابغة الذبياني حيث الطكؿ كالبطء ككثرة 
كمنيا ما ىك مرتبط بظممة الميؿ التي تغرس في النفس الخكؼ  اليمـك ،

"ألف الميؿ مميء باألسرار ؛ اؿ بوكمنيا حب الميؿ كاالنشغ كالقمؽ كالتكتر ،
( كمنيا ما ىك مرتبط بما بيف ّ) التي ال تيدرىؾ ؛ألنو مثار األحالـ"

العاشقيف مف عالقات ،مما ييشعرىـ بأفَّ " في الميؿ طريقنا النطالؽ أفكارىـ 
 (. ْكأخيمتيـ")

                                                                 
 مادة شفؽ . ْٕ-ْٔ/ُِ –سابؽ  –ابف منظكر : لساف العرب  - ُ
 و .السابؽ : المكضع نفس - ِ
رقـ  –القاىرة –نيضة مصر لمطباعة كالنشر  –د/ محمد غنيمي ىالؿ :الركمانتيكية  - ّ

 .ُٕٓص -ُّٖٔاإليداع 
 . ُٗٓالسابؽ ص  - ْ
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 ػػ حقؿ المكاف :ٖػػٕػػٕ
مغكية بما تتجمى المقدرة اإلبداعية لمشاعر في تكظيؼ الدكاؿ ال

يتساكؽ كالحالة النفسية كالمكقع السياقي الذم ترد فيو الدكاؿ المغكية 
،كلمدكاؿ المكانية حضكرىا في الشعر العربي عامة كالركمانسييف 
المعاصريف خاصة ؛فقد احتفؿ الشعر الركمانسي بالمكاف مثمما احتفؿ 

مديد بالزماف ،كارتبطت التجربة المكانية عنده بنزكعو نحك تجسيـ كت
مشاعره كأحاسيسو التي يعمك فييا صكت األحزاف كالتجارب المؤلمة كالكآبة 
كاأللـ ،كأبرز ما تككف تمؾ العكاطؼ في قصيدة الرثاء ،أك في القصائد 
التي عبر فييا الركمانسيكف عف تجارب العشؽ كمآسييا ،تمؾ التي تميؿ 

 بتجاربيـ الشعرية نحك الذاتية كالفردية . 
دكاؿ المكانية في قصيدة ناجي ما بيف ألفاظ العمـ كلقد تنكعت ال

المكاني ، كاأللفاظ التي ال تنصرؼ داللتيا إلى عمى المكاف ، ثـ األلفاظ 
التي تجيء بنيتيا المغكية بنية مكانية خالصة كذلؾ التنكيع تابع لطبيعة 
ه التجربة الشعرية كالسياؽ الذم ترد فيو تمؾ الدكاؿ ،فمف العىمىـ المكاني نجد

يستخدـ كممة مصر في مكضعيف لـ ينفصال مف داللة الحزف كعالقتيا 
 [: ٖٗبالمكت ،يقكؿ في البيت الثاني]ص

 َواَلْيَفَتاهُ ِلِمْصَر َوالش ْرِؽ   َوِلَدْوَلِة اأَلْشَعاِر َواأَلَدبِ 
كالميفة ىي الحسرة كالحزف كاألسى يندبيا ألنيا عٌمت كانتشرت في 

،كالعطؼ بينيما عطؼ الخاص عمى العاـ  تمؾ األماكف :مصر كالشرؽ
،كاألسى كالحزف كالحسرة لدكلة األشعار كاألدب كالمراد مجتمع الشعر 
كاألدب ؛لفقدىما ركننا ركيننا في ىذا المجتمع كىك أمير الشعراء ،كقد ربط 
الميفة بتمؾ األماكف تأكيدنا لعظـ الفاجعة فالبيت مقكؿ القكؿ لمفعؿ قيٍؿ في 

 البيت األكؿ .
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كفي المضع الثاني الذم يرد فيو العىمىـ المكاني مصر قكلو في 
 [: َٗالبيت الخامس مخاطبنا الميت]ص

ْكػػرِ  ـْ   َأْكػػَرْمَتػػُو َوَأَشػػْدَت ِبالذ  ـُ َوَك  َىَذا ثََرى ِمْصَر اْلَكِري
ذا كاف الجزاء مف جنس العمؿ ،فإف إكراـ شكقي لثرل مصر  كا 

شادتو بو في كؿ المحافؿ ب أشعاره الخالدة ،سكؼ يرد لو الجميؿ ،كيككف كا 
ا معو عند دفنو في ىذا الثرل مكتو مكتو مثمما أكرمو الشاعر بشعره  كريمن
في كؿ المحافؿ عندما كاف حيِّا ، ككـر الثرل كصؼ ألىمو فيـ كراـ 
ـ كالندب كالتأبيف ،كمف ثـ فالسياؽ الذم كرد بو العىمىـي  أكرمكه بحفالت التكري

ر ،ىك سياؽ المكت ،كما استدعاه مف مشاعر الميفة كالحسرة المكاني مص
 كاألذل .  

كمف الدكاؿ التي ال تنصرؼ داللتيا إال إلى المكاف المحد في 
[ كالقبر في قافية البيت السادس] ٖٗالبيت الثالث مف القصيدة ]ص

[ العالؽ بيف المحد كالقبر عالقة الجزء بالكؿ ؛إذ المحد ىك الشؽ َٗص
جانب القبر مكضع الميت ،كقد سمي لحدنا ألنو أيميؿ عف كسط يككف في 

( ككالىما مف األماكف المغمقة الكريية الرتباطيا ُالقبر إلى جانبو )
 بالمكت . 

ذا كاف المحد كالقبر مف األماكف المغمقة ،فإف الصحراء في  كا 
 [  حيث قكلو :َٗالبيت التاسع مف القصيدة ]ص

ْحَراِء مُ  ـِ َيا َناِزَؿ الص  ْمِت َواْلَعػػػػَد  وِحَشًة   َري ػػاَنػًة ِبالص 
كىي مكاف مفتكح يستدعي انفتاحو سعة الفضاء ،كامتداد الخالء 
إلى مد البصر ،كمف ثمة كاف الصمت كالعدمية السمت المالـز ليا ، كىي 

                                                                 
 مادة لحد .  ّّٗ/ْ –سابؽ  –ابف منظكر : لساف العرب  - ُ
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ىنا القبر ، كالتعبير بالصحراء عف القبر ؛ىربنا مف دالالت القبر عمى 
 نغالؽ الذم ال يحمؿ سكل دالالت التأزُّـ كالضيؽ .الضيؽ كالحبس كاال

مىـ]ص [ حيث تستدعي ُٗكمف الدكاؿ المكانية نجد منارة ،عى
األكلى داللتىٍي العمٌك المصحكب بالشرؼ ،كالنكر الذم يستدعي اليداية 

العىمىـ  -كامتداد الفضؿ في فضاء األثر عمى اآلخريف ،كما تستدعي الثانية 
ميك كالشمكخ كالثبات كعيٍمؽ الجذكر ،كانتصاب المنارة العي  –بمعنى الجبؿ 

 عمى العىمىـ جمع لكؿ تمؾ الدالالت كربطيا بالمرثي أمير الشعراء .
بزنة مفعؿ  مثوىكمف الدكاٌؿ التي تدؿ بالصيغة عمى المكاف كممة 

 [:ُٗمف الثالثي المفيؼ المقركف في قكلو ]ص
 َبُعَدْت ِبِو الد ْنَيا َوَما َبُعَداَيا َراِقًدا َقْد َباَت ِفي َمْثًوى   

كالمثكل مف الثكاء كىك اإلقامة كالمراد بو القبر ،كفي البيت تعانؽ 
بيف الزماف كالمكاف ،حيث نجد داللة بات عمى النـك ،كىك ىنا النـك 

ما  –العميؽ الطكيؿ الذم ال يقظة دنيكية معو ؛لذلؾ كاف المثكل قريبنا 
بعيدنا ،كىك استدعاء لقكؿ ابف  –الميت  –الثاكم بينما كاف لقاء  –بعيدى 

 ( :ُالركمي في رثاء كلده محمد )
 َطَواهُ الر َدى َعن ي َفَأْضَحى َمَزاُرهُ   َبِعيًدا َعَمى قُْرٍب َقِريًبا َعَمى ُبْعدِ 

ألنو في الدار  –قبره  –فإف لقاءه بعيد رغـ قرب مكاف دفنو 
لنسبة لمشاعر أبعده المكت جسدنا ،بيد اآلخرة ،ىكذا كاف شكقي بعد مكتو با

أنو قريب مف النفس رغـ ىذا البيعد بالمكت كتمؾ مكاشفة نفسية تصكر 
مكانة الميت مف نفس الشاعر خاصة بعدما أباف عف مكانتو بالنسبة 

 لمصر كالشرؽ كلمجتمع الشعراء كاألدباء كما كرد في مطمع القصيدة .
                                                                 

 –مطبعة دار الكتب كالكثائؽ القكمية  –تحقيؽ د/حسيف نصار  –ابف الركمي :ديكانو  - ُ
 . ِٓٔ/ِ –ـ ََِّالقاىرة 
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 ػػ البنية المجازية :ٖػػٕ
ة المجاز بالخياؿ الذم عرفو العرب كحصركا دراستو في ترتبط بني

عمـ البياف ، كذلؾ " في أبكاب المجاز المرسؿ كالتشبيو كاالستعارة المبنية 
 (  ُعميو ،كالكناية كجميعيا مبنية عمى تداعي المعاني ")

كىي األنكاع المجازية التي كردت عند بعض النقاد الغربييف مثؿ 
ريفردم ،سيسؿ دم لكيس ،ثـ اآلنسة كاركليف جكف مدلتكف مرم ،بكؿ 

( كلـ يكف العرب القدامى ببعيديف مف ىذه النظرة الغربية لممجاز ِسيبرجف)
؛ألنيـ عندما سمككا تمؾ الظكاىر البيانية في باب المجاز ؛إنما كاف 
عمدتيـ في ذلؾ التعريؼ المغكم الذم أشرنا إليو مف قبؿ بدكرانو حكؿ 

ٍير ،ككذلؾ التعريؼ االصطالحي لممجاز ، ككيمكف العبكر كالسمكؾ كالس
العالقة بيف التعريفيف في فكرة الجكاز كالنقؿ كالعبكر مف المعنى الحقيقي 

 إلى المعنى المجازم .
كفكرة الجكاز كالنقؿ ىذه  نجدىا في مفيـك المجاز المرسؿ 
كاالستعارة التي عيًرفىت منذ أرسطك " عمى أنيا اإلظيار الرئيس لمغة 

( كالتشبيو كالكناية في البالغة العربية التي انتبو بعض ّلمجازية ")ا
أعالميا إلى طبيعة المجاز كحقيقتو كأبي القاسـ السمجماسي الذم ربط 
المجاز بالشعر ،كجعؿ منو " أداة فنية كليس مجرد نمط مف أنماط التغير 

سـ الداللي في المغة ،قريبة مما استخدمو النقاد في العصر الحديث با
الصكرة الشعرية التي يتجاكز إطارىا المجازى البالغيَّ بنكعيو المرسىؿ 

ا كضمنيِّا ")  ( .ْكاالستعارة ،ليشمؿ التشبيو مفردنا أك مركبنا صريحن

                                                                 
   َٗٓص  –د/ أحمد أحمد بدكم : أسس النقد األدبي عند العرب  - ُ
دراسة تحميمية مع التطبيؽ عمى األدب  –د/ أحمد عبد السيد الصاكم : فف االستعارة  - ِ

 .  ِِٔ -ِٕٓص  –ـ ُٕٗٗاإلسكندرية  –لييئة المصرية العامة لمكتاب ا –الجاىمي 
 . ُِٕص  –رانكميف ر. ركجرز :الشعر كالرسـ ف - ّ
 .  ِٕٓص –مقدمة إلى دراسة البالغة كالنقد األدبي  –د/ شفيع السيد :فف القكؿ  - ْ
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كلقد كعت البالغة العربية منذ مراحميا األكلى عالقة التصكير 
بالشعر ، كأف الصكرة  تيعتبر خاصية مف خصائص الشعر المالزمة لو 

كذلؾ عند الجاحظ الذم قاؿ عنو :" إنما الشعر صناعة كضرب مف ،
( كىك تعريؼ يقترب مف مفيـك الصكرة في ُالنسج كجنس مف التصكير")

النقد العربي الحديث ،مف حيث إنيا " الشكؿ الفني الذم تتخذه األلفاظ 
كالعبارات بعد أف ينظميا الشاعر في سياؽ بيانيٍّ خاص ليعبر عف جانب 

ا طاقات المغة مف جكان ب التجربة الشعرية الكاممة في القصيدة ،مستخدمن
مكاناتيا في الداللة كالتركيب كاإليقاع كالحقيقة كالمجاز كالترادؼ كالتضاد  كا 

 ( .    ِكالمقابمة كالتجانس كغيرىا مف كسائؿ التعبير الفني ")
كتمثؿ الصكرة ككظيفتيا عند الركمانسييف صكرة مف صكر التحكؿ 

الشعر  –يدتو القصيدة المعاصرة ،حيث كانت الصكرة فيما سبؽ الذم ش
مرتبطة بالفكرة العامة لمقصيدة ، كمف ثـ كانت ليا كظيفتاف  –المحافظ 

ا كتككيدنا كتكضيحا ، الكظيفة الجمالية  رئيستاف ىما : تقرير المعنى ،شرحن
سييف ( أما عند الركمانّالمرتبطة بالتزييف كالتزكيؽ كالتحمية كالزركشة )

،فقد قامت الصكرة الفنية بأداء ثالث كظائؼ أكليا: التأثير بيا كالبكح 
لمنفس ،كبث الشكاة إلى الغير ،كثانييا اإليحاء الذم لـ يقنع باستخداـ 
نما كسع مف استعماليا عندما ماؿ بيا إلى الداللة  الكممة كعالمة ،كا 

لثيا :اإلضافة الرمزية باستنطاؽ دالالتيا اليامشية ،كظالؿ المعنى ،كثا
نما تضيؼ إليو ظالؿ الدالالت  التي ال تقنع معيا بالمعنى المركزم ،كا 

 ( . ْالمصاحبة لو ،مع التأثير في المعنى األصمي بإضافة معاني أخرل )

                                                                 
 –ـ ُٓٔٗ/ِط –تحقيؽ كشرح عبد السالـ محمد ىاركف  –الجاحظ : كتاب الحيكاف  - ُ

 . ُِّ/ّمصر  –مكتبة مصطفى البابي الحمبي كأكالده 
مكتبة  –ـُٖٖٗ/ُط –د/عبد القادر القط: االتجاه الكجداني في الشعر العربي المعاصر - ِ

 .  ُّٗص  –القاىرة  –الشباب
 . ُٗص  –سابؽ  –د/ نعيـ اليافي : تطكر الصكرة الفنية في الشعر العربي الحديث  - ّ
 .  ٖٗ -ّٖالسابؽ ص  -تطكر الصكرة الفنية في الشعر العربي الحديث  - ْ
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كىذا ما يشير إلى أف الصكرة في الشعر الركمانسي تجيء محممة 
لمغة ،حيث  بمجمكعة مف الدالالت اإليحائية متكسمة باالستخداـ الرمزم

تيستخدـ "الكممة في غير ما تشير إليو ،نتيجة الرغبة في تكصيؿ الفكرة 
بسبيؿ غير مباشر ،كنقؿ الخبرة بطريقة رامزة مركزة ،تبعد عف الجزئية 
كتميؿ إلى الشمكلية كتعبر عف اإلحساس بكحدة الكجكد ،كتداخؿ العكالـ 

صكر  ( في صكرة مفُ،كعدـ الفصؿ الكامؿ بيف عناصر الككف")
 المشاركة الكجداني التي قيميا الشاعر مع الطبيعة . 

كمف ىنا برز دكر المجاز في النص األدبي ،كغدا أكثر عيمقنا مف 
نتاجو دالالت ِأف يككف مجرد زينة بالغية) (  بتفجيره طاقات المغة ،كا 

جديدة ،كسيمة تعبير شعرية أثيرة عند الركمانتيكييف ،بؿ تعدل األمر إلى 
مف غير المجاز يصبح كتمة جامدة ذلؾ ألف الصكر المجازية  أف "الشعر

( ألنو يعطي "الكالـ ّجزء ضركرمّّ مف الطاقة التي تمد الشعر بالحياة")
ركنقنا كبياء ،كىك كسيمة مف كسائؿ التكاصؿ بيف النص كالمتمقي ، بؿ إنو 
مف الركابط القكية التي تربط المتمقي إلى النص ،فال يصيبو الممؿ ،كال 

( بما يرسمو مف الصكر الفنية اآلسرة كما تقدمو مف ْتنفره السآمة ")
 عالقات كمشاىد جمالية ماتعة .

ذا كانت الصكر الفنية المتكسمة بالمجاز كأدكاتو الفنية الخاٌلقة  كا 
شأنو شأف  –كسيمة تعبير أثيرة عند الركمانسييف عامة ،فإنيا عند ناجي 

ة ،كخمؽ فني تبدعو عيف ال ترل الككف أيقكنة إبداعية ذاتي -الركمانسييف 

                                                                 
 –القاىرة  –مكتبة النيضة المصرية  –المكقؼ كاألداة  –د/ طو كادم : شعر ناجي  - ُ

 .   ُُٔ-ُُٓص  –ـ ُٕٔٗ
 . ُِٕص  –سابؽ  –فرانكميف ر. ركجرز :الشعر كالرسـ  - ِ
مكتبة  –ترجمة د/ محمد إبراىيـ الشكس –إليزابث درك: الشعر كيؼ نفيمو كنتذكقو  - ّ

 .ٗٓص –ـُُٔٗبيركت –منيمنة 
ـ  - ْ ـ َُِٖ/ُط –د/ ياسر عبد الحسيب رضكاف :جدلية الخطاب المجازم في القرآف الكري
 . ٕٔص  –األردف  –عىمَّاف  –دار غيداء لمنشر كالتكزيع  –
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( كربما يككف ذلؾ النمط ُإال بمرآة الذات المبدعة المتفاعمة بالكجداف)
التصكيرم في شعر الغزؿ ،كتجارب العشؽ الجامعة بيف النجاح كالفشؿ 
،بيد أننا في شعر الرثاء حيث فداحة الفاجعة نجد ارتباط الصكرة الشعرية 

عابيره كأساليبو مف تشابؾ تمازج العالقة بيف بكجداف الشاعر ،كانطالؽ ت
 [: ُٗ-َٗ،يقكؿ ناجي]ص -المرثي  -الذات كاآلخر

 َنْمِشي َوَراَء ُمػَشػػي ػػػػٍع َغػػػػػػػاؿِ    ػاهُ ػػػَىػػػػػػَذا َطػػػػِريػػػػػػػٌؽ َقػػػػػػْد َأِلػػػػػْفػػنَ 
ـْ ِمػػػْف َحػػِبػيػٍب َقػػػػػْد َبػػَكػػْيػػنَ  ـْ ُيػػْمػَح ِمػػْف َخػػَمػٍد َوال َبػػػاؿِ    ػػاهُ ػػػَكػػ  َلػػ
ُؿ اأَلي اـِ ِفي الش َجػػ   وِ ػػَوَكػػػػَأف  َيػػػْوَمػػػػَؾ ِفي َفػػػِجػػيػػَعػػػػتِ   ػػفِ ػػُىػػَو َأو 
 ػَزفِ ػػػَة اْلَحػػَما َذاَؽ َقْبَمَؾ َلْوَعػػ   وِ ػػػَوَكػػػػأن ػػَمػػػػػا اْلػَبػػػػاِكػػي ِبػػػػَدْمػعػػػػتِ 

 َقػْد َشػي ػَعػْتػُو َمَداِمػعُ الش ػػَفػػؽِ  َفاْذَىْب َكػَمػا َذَىػَب الن ػَياُر َمَضى   
 ػؽِ ػَرّفْت َعػَمػْيػِو َجػَواِنػػُح اْلَغػسَ     َواْغُرْب َكَما َغَرَب الش َعاعُ َقَضى

نمحظ التشابؾ كالتمازج الكجداني بيف الذات كاآلخر في ذلؾ 
التناكب بيف ضمير الذات الجمعية الذم يؤكؿ في التحميؿ األخير إلى 
الذات الشاعرة : ألفناه. نمشي .بكيناه ،كضمير اآلخر المرثي الذم غادر 
الدنيا ،بيد أنو يستحضره كأنما يقؼ أمامو أك يجالسو يحاكره مخاطبنا : 

رية يكمؾ ، قبمؾ ، فاذىٍب كاغريٍب ،كىذا التناكب يجيء في لغة تصكي
نممحيا في التصكير االستعارم الذم ييحيؿ المجرد :الخمىد كالباؿ إلى كتابو 
يسطر عمى صفحاتو ىذا الحبيب المبكي ،فيخرج المجرد مف عالـ الخياؿ 
إلى عالـ الحس ،كأنما ييرل بالعيف المجردة .كييحٌكؿي لكعة الحزف إلى 

كيتحرؾ النيار مطعـك أك مشركب لـ يتذكقو الباكي إال مع كفاة المرثي ،
عمى قدمٍيف ماضينا إلى حيث نيايتو في مشيد تقؼ فيو مدامع الشفؽ 
متراصة لتشيعو مكدعة إياه إلى مثكاه األخير في مشيد مف التصكير 
ا جديدنا ،فتبدك تعبيرات جديدة ربما لـ تألفيا  الرمزم المستخدـ لمغة استخدامن

                                                                 
 .  ُُٕص  –سابؽ  –المكقؼ كاألداة  –ناجي  د/ طو كادم :شعر - ُ
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ا يكدع  بيا النيار الذم يختفي لغة الشعر التراثية ،أف يككف لمشفؽ دمكعن
 شعاعو بميالف جكانح الغسؽ عميو .

ذا دققنا في ىذا المشيد الطبيعي ،كجدناه تصكيرنا رمزيِّا يستدعي  كا 
فيو الشاعر النيار ليككف معادالن مكضكعيا لممرثي ، كالشفؽ الباكي معادالن 
ذا كاف  لمشاعر الراثي ، كالغسؽ كجكانحو معادالن مكضكعيا لممكت ،كا 

لتذىب بشعاعو ،  –الغسؽ  –ار مفارقنا ،كقد مالت عميو جكانب الميؿ الني
كتشيعو مدامع الشفؽ ،ككميا ظكاىر طبيعية ،فإف في الصكرة مشاركة 
كجدانية تقيميا الطبيعة مع الشاعر الحزيف عمى مكت أمير الشعراء حزننا 

 [ كىك حزف يتجاكب معو الشفؽ بمدامعوِٗلـ ييبًؽ لو صبرنا كال جيدنا]ص
،كالنيار يفارؽ الككف مثمما فارؽ الشاعر الحياة ،كالغسؽ يمؼ شعاع 
النيار بظممتو مثمما ينطكم القبر بصمتو كسككنو كظممتو عمى جسد 
الشاعر ،كمف ثمة كسمنا ىذا القصيدة بأنيا القصيدة الكاشفة ؛لكشفيا عف 

 مشاعر الشاعر نحك المرثي كتأثره بمكتو . 
تكظيؼ تقنية التشخيص بمنح الحياة كيميؿ الشاعر في صكره إلى 

 [ : َٗاإلنسانية لما ليس بإنساف في مثؿ قكلو ]ص
ـْ ػػىَ  ـُ َوَك  ػػرِ ػػػػػذ كْ ػْدَت ِبالػػػػَأْكػػَرْمػَتػػػُو َوَأشَ     َذا ثَػػَرى ِمػْصػػَر اْلػَكِري

 اْلَقْبرِ ِفي الن وِر اَل ِفي ظُْمَمِة      ـْ ػَيْمَقاَؾ ِفي َعْطِؼ اْلَحِبيِب َفنَ 
فالثرل يتحكؿ بريشة الفناف إلى إنساف كريـ يرٌد جميالن لشكقي 

 –القبر  –الذم أكرمو كأشاد بذكره مف قبؿ ، كردُّ الجميًؿ مف الثرل الكريـ 
ماثؿ في حيٍسف المقاء كالعطؼ الشبيو بعطؼ الحبيب عمى حبيبو ،كلعمو 

نيٌكه كعطفو عمى ا -الثرل  –بعطؼ الحبيب يستدعي حناف القبر  لشاعر بحي
عميو في ضمة القبر الحانية في صكرة مف صكر الجزاء مف جنس العمؿ 
،كرد الجميؿ بمثمو ،كرغبة الشاعر في حيٍسف جزاء المرثي في حياتو 

 الجديدة بعد المكت .   
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ككذلؾ إلى  –عمى نحك ما سبؽ  –كيمجأ شكقي إلى التشخيص 
ـ بنقؿ المعنكم مف مج ـ عندما يقك الو التجريدم إلى المجاؿ خاصية التجسي

 [ :ٖٗالحسي في مثؿ قكلو ]ص
 َوَصِحيَفٌة ُطِوَيْت ِمَف اْلَمْجدِ     ُدْنَيا َتَقر  اْلَيْوـَ ِفي َلْحدٍ 

فالذم يستقٌر في المحد ىك اإلنساف ،كقرار الدنيا في المحد إخراج 
ليذا المجٌرد كمنحو خاصة إنسانية تشخيصية ،كفي الصكرة بياف لقيمة 

،كأنو يعدؿ الدنيا كفي المصراع الثاني نجده ييحكؿ المجد بداللتو شكقي 
التجريدية إلى التجسيـ الحٌسي : صحيفة طيكيٍت ،ككمتا الصكرتيف مف 
الخياؿ المركب الذم يغذم الصكرة كييعٌمؽ مف داللتيا ، إف كممة دنيا في 
 صدر البيت مشبو بو لمشبَّوو محذكؼ يعكد عمى شكقي المذككر في البيت
األكؿ ،ثـ أدخؿ دالة دنيا في التصكير االستعارم بالتشخيص كالدفف في 
المحد ،فيي مشبَّوه بو في صكرة كفي الكقت عينو مشبو في صكرة أخرل 

 كيمكف تصكر ىذا التركيب التصكيرم في الخطاطة التالية :

 
ككذلؾ األمر في المصراع الثاني الذم يصكر فيو المجد صحيفة 

تشبيو لشكقي ، فكأنو صحيفة مجد طكيت في القبر أك  تيطكل ، كالصحيفة
ا مف صكرتيف متحدتيف تكضحيما الخطاطة  المحد ،كىك خياؿ مركب أيضن

 التالية :
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كمثؿ ىذا الخياؿ المركب في الصكرتيف جميعنا يكشؼ عف مكانة 
الشاعر المرثي ،كما سيتركو مكتو مف أثر عمى الباكيف النادبيف ، كعمى 

 جتمع الشعراء كاألدباء .   مصر كالشرؽ كم
ف ال يريد التسميـ  كييخاطب الشاعر المرثي بعدما ديففى خطاب مى

 [ :َٗبحدث المكت فيستحضر الميت في الخطاب كالنداء قائالن ]ص
ػْحػَراِء ُموِحَشةً  ػػْمػػػِت َواْلػػعَ ػػري ػػانَ    َيا َنػػاِزَؿ الص   ـِ ػدَ ػػًة ِبالص 

 َوَجَرْت ِبَيا اأَلْحَزاُف ِمْف ِقَدـِ    اْلَعَبَراُت ُمْجِيَشةً َساَلْت ِبَيا 
لقد غادر شكقي الدنيا بالمكت كنزؿ الصحراء ذلؾ المجاز المرسىؿ 
الكمي أك العاـ ؛ ألنو أراد القبر باعتباره جزءنا مف الصحراء ،كفي االنتقاؿ 

كئ مف العمـك إلى الخصكص ، أك مف الكؿ إلى الجزء قيمة حجاجية تت
نما نزؿ  عمى صدع تكقع المتمقي ؛ ذلؾ أف المرثي لـ ينزؿ الصحراء كا 
القبر الذم ىك جزء مف الصحراء ، كمف ثـ كاف ما يحممو الكؿ مف 
دالالت الصمت كالكحشة كالقفر كالجدب منصرفنا إلى جزئو كىك القبر 
كتمؾ ىي الكظيفة الحجاجية التي أداىا المجاز المرسىؿ في ىذا السياؽ 

أف التعبير بالصحراء كما تحممو مف تمؾ الدالالت جالبه لممكت ، أك  ،كما
رادة الخصكص .     مسبّْبه لو كتمؾ داللة جديدة لمتعبير بالعمـك كا 

التي تتحكؿ بالتصكير  –مكحشة  –كتمؾ الصحراء الخالية 
المجازم االستعارم إلى إناء ممتمئو بالصمت كالعدـ ،ىذاف المجرداف 

 –االستعارة التجسيمية سائالن يمأل ذاؾ اإلناء المكحش المذاف يصيراف ب
كبمثؿ ىذا التصكير في ىذا المكاف الخالي المكحش  –الصحراء/القبر 

ا تسيؿ الدمكع كىي باكية  ة  –مجيشة  –الممتمئ صمتنا كعدمن أك ىامَّ
بالبكاء في تشخيص لتمؾ العبرات ،ككما يقـك بتشخيص األحزاف عندما 

م بيما مف قديـ الزماف . كفي النداء : يا نازؿ يجعميما قدميف تجر 
 [ :ِِ/ّمد شكقي في رثائو حافظ إبراىيـ ]الصحراء ،استدعاء لقكؿ أح
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ْحَراءِ   َوَأَتْيَت َصْحَراَء اإِلَماـِ َتُذوُب ِمْف   ُطوِؿ اْلَحِنيِف ِلَساِكِف الص 
فالمراد بالصحراء ىنا المقبرة التي ديفف بيا اإلماـ محمد عبده 

 في نياية البيت . –المقبرة  –ىك ساكف الصحراء ،ك 
ذا كانت الصكرة الفنية في المشيد السابؽ قد تكسمت باالستعارة  كا 
الرمزية كما تضمنتو مف المعادالت المكضكعية ،فإنو يتكسؿ بالتشبيو 

 [ :ُٗالبميغ كاصفنا قيمة شكقي كمكانتو ]ص
ػػػًة َذَىَبْت    ـِ ػُة اأْلُمَ ػػَواْلَعػْبَقػػِري ػػػػُة ُأم  َمػػا ُكػْنَت ِإال  ُأم   ػ

ـِ    ا َخَمَبتْ ػَأْو ُشْعَمًة َأْبَصاَرنَ   َوَمَناَرًة ُنِصَبْت َعَمى َعَم
ة متكسالن بأسمكب   ففي البيت األكؿ نجده يشبو شكقي باأليمَّ

ثباتيا كتخصيصيا ،كىنا تكمف القيمة  القصر الداؿ عمى تككيد الداللة كا 
 –الحجاجية ألسمكب القصر بالنفي كاالستثناء ؛إذ يريد الشاعر إنتاج داللة 

عي كيريد إقناع المتمقي كالتسميـ بيا في سياؽ تكاصمي يستد –شكقي أمة 
قصر صفة األمة أك اإلمامة في الشعر كاألدب عمى مكصكؼ محدد ال 

كٍنتى فإننا إذا جردنا األسمكب كىك المخاطىب المتضمف في قكلو : أحد غيره
مف النفي كاالستثناء بقيت جممة إسنادية مثبتة مؤكدة كمخصصة في اآلف 

ا كاف التركيب أنتى أمةه ،كىنا نجدنا نتساءؿ :إذ  عينو :ما كيٍنتى إاٌل أمةن 
فمـ أتى بو الشاعر الخبرم المكجب األخير داالِّ بنفسو عمى المعنى المراد ،

؟! إال إذا كاف القصر داللة زائدة عف التركيب المكجب في سياؽ القصر
 كىي داللة التخصيص كالتككيد الذم يستدعي اإلقناع كالمحاججة . 

يستدعيانو فإذا ما أضفنا إلى ىذا التخصيص كذاؾ التككيد كما 
مف اإلقناع كالمحاججة  داللةى الحضكر التي يحققيا ضمير الخطاب 
المستدعي لممخاطىب لحظة الخطاب ،أحسسنا أف الشاعر قد يككف غير 
مسمّْـ بحدث المكت ،أك يشؾ في أف المكت قد اختـر المرثي ؛كمف ثمة 
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استحضره الشاعر إلى ساحة الخطاب ، ككأنو متردد في قبكؿ نبأ المكت 
 أك كأنو يستبعده كذلؾ أنجع لمحيٌجة كأثبت لمداللة .

ة ،كىك تعبير حكمي يتمتع بالشيكع كالذيكع  كشبو العبقرية باأليمَّ
ما رأيت حاجة الشريؼ إلى كالسيركرة ، كقد قاؿ أبك ىالؿ العسكرم :" 

ثىؿ،  شيء مف أدب المساف بعد سالمتو مف المحف، كحاجتو إلى الشاىد كالمى
مة السائرة، فإف ذلؾ يزيد المنطؽ تفخيما، كيكسبو قبكالن، كالشذرة كالكم

كيجعؿ لو قدران في النفكس، كحالكةن في الصدكر، كيدعك القمكب إلى كعيو، 
( ك لذلؾ كجدنا إبراىيـ ناجي يتخذ منو حجة عمى ُ")كيبعثيا عمى حفظو

ما كاف يتمتع بو شكقي مف عبقرية إبداعية شيد لو بيا الشعراء كغيرىـ 
البيت الثاني يشبيو بالشعمة باىرة الضياء حتى إنيا مف جماؿ كفي 

ضيائيا كشدتو قد خمبت أبصارىـ ،كيضيؼ إلى التشبيو بالشعمة مشبَّينا بو 
 .ضياء دالالت العيميٌك كالسُّميكٌ آخر ىك المنارة التي تتضمف مع داللة ال

ذا نظرنا في الصكر األربعة لمتشبيو في البيتيف كجدناىا مف  كا 
التشبيو البميغ الذم ييعدُّ أجمؿ كأبمغ أنكاع التشبيو ؛ألف حذؼ األداة  صكر

ييذيب الحدكد بيف طرفٍي التشبيو مما يصؿ بيما إلى درجة التمازج كاالتحاد 
؛إذ إٌف أداة التشبيو حاجز يحكؿ دكف ىذا االتحاد كذاؾ التمازج ،كمف ثمة 

التشبيو دكر فيما ذىب أشبيو حذؼ األداة باالستعارة ،كربما كاف لقكة ىذا 
( خاصة ِإليو بعض البالغييف مف أنو "يمكف عده مف صكر المجاز ")

كأف المشبَّو بو في الصكر السابقة كميا جاء نكرة ال ييستساغ إدخاؿ حرؼ 
التشبيو عمييا ،كتمؾ مف صكر التشبيو البميغ التي ارتأل بعض البالغييف 

ة داللية قادرة عمى صدع انتماءىا إلى باب المجاز بما يحممو مف طاق
قناعو .      تكقع المتمقي ، كمف ثمة محاججتو كا 

                                                                 
 . ْ/ُ –أبك ىالؿ العسكرم : جميرة األمثاؿ - ُ
 . ٕص  - ىؿ يرقى إلى درجة المجاز –د/عبد العظيـ المطعني: التشبيو البميغ - ِ
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 الفصؿ الثالث : 
 القصيدة الرامزة  

 مدخؿ
 ػػػػ التحوؿ اإليقاعي ٔػػػٖ
 ػػ لف أعيش في جمباب أبي ٔػػٔػػٖ
 اإليقاع الخارجي –
  ػػ اإليقاع الداخميٕػػٔػػٖ
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 مدخؿ :
المكت ؟! سؤاؿ يفرض نفسو ىؿ كاف عبد الكىاب البياتي شاعر 

عندما تطالع شعر البياتي ،كتقؼ كقفة مستأنية عند فيرس أعمالو الشعرية 
في مجمدييا األكؿ كالثاني ، سيمفت أنظارنا أف عناكيف الدكاكيف تضـ مف 
بينيا ثالثة تمثؿ دالة المكت إحدل مفرداتيا :كممات ال تمكت ،عيكف 

حيف تتكاتر دالة المكت كتصاريفيا  الكالب الميتة ، المكت في الحياة ،في
كمرادفاتيا ما يقرب مف أربعيف مرة ،إلى جانب القصائد الكثيرة التي يدكر 
مضمكنيا حكؿ المكت دكف أف يشير عنكانيا إلى المكت الذم مٌثؿ المنظر 

 ( .ُالمألكؼ لدل الشاعر)
كلعؿ شيكع المكت عند الشاعر مما يرتبط بتجربتو الحياتية 

افتو نحك الذات كالمجتمع العراقي كالعربي خاصة كاإلنساني الطكيمة كثق
عامة ،فمكضكع المكت مف أبرز ما يسـ ديكانو " أباريؽ ميشمة ،فاألباريؽ 
الميشمة ىي األمة العربية الميشمة الميتة ،فالمكت مف أجؿ الحرية ،أم 

( كالمكت ِإٌف المكت قد أصبح ثمننا لمحرية ،كأصبحت ىي ثمننا لو ")
ية ترتبطاف بالنضاؿ كما يستدعيو مف الدالالت التي تبدك مع كالحر 

استدعائو كثيرنا مف الشخصيات الممثمة لمنضاؿ بصكرة أك بأخرل سكاء 
كانت شخصيات عربية قديمة مثؿ ديؾ الجف كالمعرم كمف المعاصريف 
ـ حكمت كصالح جاىيف ، كمف الشخصيات الغربية نجد  مثؿ السياب كنظ

 بير كامك كماكسيـ جكركي كغيرىـ . جاليميك كلكركا كأل
كلقد تكقفنا أماـ مرثية عبد الكىاب البياتي في الشاعر الرائد مف 
ركاد الشعر الحر بدر شاكر السياب ؛ لمكقكؼ عمى أكجو التحكؿ التي 
شيدتيا القصيدة العربية المعاصرة مستفيديف مف المنجز السيميائي 

                                                                 
 . ُْص  -السيرة الشعرية  –عبد الكىاب البياتي : ينابيع الشمس  - ُ
 –العربي الحديث مف أحمد شكقي إلى محمكد دركيش د/ميشاؿ خميؿ جحا : الشعر  - ِ
 . ِّٕص  –بيركت  –دار العكدة  –ـ ََِّ/ِط



- 111 - 
 

ت الجديدة ، فمـ تعد كالحجاجي في الكشؼ عف مظاىر تمؾ التحكال
القصيدة مجرد رصد لصكرة الميت ككمكانتو ،كخاللو عمى المستكل الذاتي 
أك الجماعي المجتمعي ، كلـ تعد القصيدة الكاشفة عف أثر الكفاة عمى 
نما صارت القصيدة ترميزنا لدالالت متعددة تتجاكز حالتىٍي  الشاعر ،كا 

 الرصد كالكشؼ .  
 ػػ التحوؿ اإليقاعي :ٔػػٖ

البياتي أحد ركاد مدرسة الشعر الحر تمؾ المدرسة التي تشكَّؿ 
ؿو في بنية القصيدة العربية المعاصرة ،كىك تحكؿ  عمى يد ركادىا أبرز تحكُّ
نما شمؿ المضمكف كالرؤية ككسائؿ  لـ يقؼ عند حدّْ الشكؿ كحده ،كا 
التشكيؿ ،حيث تمٌثؿ الجكىر الحقيقي لمشعر في قدرتو عمى " النفاذ مف 

( لذلؾ ُؿ المكسيقى كالصكرة كالرؤية إلى كجداف اإلنساف المعاصر ")خال
كانت اإلطاللة الجديدة التي برزت فييا القصيدة العربية المعاصرة منذ 
أربعينات القرف العشريف تمؾ التي شيدت جدالن كاسعنا حكؿ ريادة ىذا 

أحمد الشكؿ الشعرم الجديد بيف نازؾ المالئكة كبدر شاكر السياب كعمي 
ا  باكثير كنقكال فياض الذم يراه س. مكريو "أكؿ شاعر عربي كتب نمكذجن

 ( . ِـ")ُِْٗلو أىميتو في ىذا الشكؿ ،كذلؾ عاـ
ذا كانت ريادة ىذا الشعر متنازعة بيف األقطار العربية  العراؽ  –كا 

فإف كثيرنا مف الدارسيف يذىبكف إلى أف " الشعر الحر  –كمصر خاصة 
( الذم شيد مجمكعة مف الرٌكاد ّأ في العراؽ " )بشكمو المعركؼ نش

األساسييف الذيف مثمكا المكجة األكلى ليذا الشعر الحر كىـ :نازؾ المالئكة 
                                                                 

 .  ِٕص  -السيرة الشعرية  –ينابيع الشمس  –عبد الكىاب البياتي  - ُ
تطكر أشكالو كمكضكعاتو بتأثير  –ـ َُٕٗ-ََُٖس.مكريو : الشعر العربي الحديث  - ِ

 –دار الفكر العربي  –و د/شفيع السيد ،كد/سعد مصمكح ترجمو كعٌمؽ عمي –األدب الغربي 
 .  ِٔٗص  –ـ ُٖٔٗالقاىرة 

 –معيد البحكث كالدراسات العربية  –د/ أحمد مطمكب : النقد األدبي الحديث في العراؽ  - ّ
 .  ِّٕص  –ـ ُٖٔٗالقاىرة 
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كبدر شاكر السياب ، كقد نشرا أكؿ إنتاجيما مف الشعر الحر في عاـ 
ـ ،ثـ جاء مف بعدىما عبد الكىاب البياتي كبمند الحيدرم ككاظـ ُْٕٗ

 ( .ُحذك السياب في تجاربو الشعرية ) جكاد ،ككميـ حذا
كاحتذاء البياتي تجارب السياب يستدعي عالقتيما ببعضيما ،فإنو 
رغـ ىذا االحتذاء كانت بينيما مساجالت كآراء نقدية ربما أظيرت حقيقة 
العالقة بينيما مف حيث التنافس الذم ييراد منو الكصكؿ باإلنتاج الشعرم 

لؾ ما ألمح إليو السياب في قكلو عف إلى أقصى غايات اإلجادة ، كذ
المجد لألطفاؿ االبياتي :" الذم ًبتُّ أخشى عميو كثيرنا بعد أف قرأتي ديكانو 

 ( .ِ")أباريؽ ُميّشمة،فقد كاف تكرارنا ممالِّ لديكانو السابؽ والزيتوف 
أغنية  كلـ ينج السياب مف نقد البياتي لو ؛إذ اتيمو في قصيدتو

ا مجمة اآلداب البيركتية في العدد الخامس مايك التي نشرتي في شير آب
إلليكت ،كغير أغنية العاشؽ ـ بأنو قد سرؽ فكرتيا مف قصيدة ُٔٓٗ

ٌكاد مدرسة  ذلؾ مف المكاجيات النقدية التي دارت بيف ىذيف الرائديف مف ري
 –رغـ المنافسة  –الشعر الحر ،كال شؾ أف ىذه الريادة قد قٌربت ما بينيما 

كراء مرثية البياتي لصديقو السياب كىي القصيدة التي نتكقؼ كلعميا كانت 
أماميا نرقب عف كثب صكرة التحكالت التي شيدتيا القصيدة العربية 
المعاصرة ،كعنكانيا كتابة عمى قبر السياب التي ننقميا بصكرتيا التي 

 ( :  ّكردٍت عمييا في أعمالو الشعرية )
 ْىِوي َمي ًتا ِفي الم ْيؿْ َأْصَعُد َأْسَواَرِؾ، َبْغَداُد َوَأ

 َأُمد  ِلْمُبُيوِت َعْيِني َوَأُشـ  َزْىَرَة اْلَماَبْيفْ 
 َأْبِكي َعَمى اْلُحَسْيفْ 

                                                                 
 .   َّّ-َِّص  –سابؽ  –ـ َُٕٗ-ََُٖس. مكريو : الشعر العربي الحديث  - ُ
عداد كتقديـ  –حسف الغرفي : كتاب السياب النثرم  - ِ  –منشكرات مجمة الجكاىر  –جمع كا 

 . ُْٗص  –ـ ُٖٔٗالمغرب  -الرباط  –فاس 
بيركت  –المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  –األعماؿ الشعرية عبد الكىاب البياتي :  - ّ

 . َِِ -ُِٗ/ِ -ـُٓٗٗ
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 َوَسْوَؼ َأْبِكيِو ِإَلى َأْف َيْجَمَع اُ الش ِتيَتْيِف َوَأْف َيْسُقَط ُسوُر اْلَبْيفْ 
 َوَنْمَتِقي ِطْفَمْيفْ 

 أَلْشَياءْ َنْبَدأُ َحْيُث َتْبَدأُ ا
 َنْسِقي اْلَفَراَشاِت اْلِعَطاَش اْلَماءْ 

 َنْصَنعُ ِمْف َأْوَراِؽ ُكر اَساِتَنا َحَراِئؽْ 
 َنْيَرُب ِلْمَحَداِئؽْ 

 َنْكُتُب َأْشَعاَر اْلُمِحب يَف َعَمى اْلِجَدارْ 
ـُ ِغْزاَلًنا َوُحوِري اتْ   َنْرُس

 َيْرُقْصَف َعاِرَياتْ 
 اْلِعَراؽْ َتْحَت ِضَياِء َقَمِر 

 َنِصيُح َتْحَت الط اؽْ 
 َبْغَداُد ! َيا َبْغَداُد َيا َبْغَداد

 ِجْئَناِؾ ِمْف َمَناِزِؿ الط يِف َوِمْف َمَقاِبِر الر َمادْ 
ـُ َأْسَواَرِؾ َبْعَد اْلَمْوتْ   َنْيِد

 َنْقُتُؿ َىَذا الم ْيؿ
 ِبَصَرَخاِت ُحب َنا اْلَمْصُموِب َتْحَت الش ْمْس 

كتمؾ تسعة عشر سطرنا شعريِّا حسب كتابة القصيدة في ديكاف 
الشاعر ،حرصنا عمى نقميا بصكرتيا الطباعية ؛ألف الشعراء الجدد لـ 
نما كظفكا في خركجيـ  يقنعكا بالخركج عمى الشكؿ القميدم جممة ،كا 
البياض كالفضاء الكتابي بما لو مف دالالت رمزية كسيميائية لـ تكف 

 الشاعر ، كما يريد البكح بو في ثنايا القصيدة .  لتنفصؿ عف رؤية
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 ػػ لف أعيش في جمباب أبي :ٔػػٔػػٖ
 اإليقاع الخارجي :

إف قراءة ىذه الكتابة التي يكتبيا الشاعر عمى قبر السياب تقفنا 
أماـ تحكؿ جديد في النسؽ اإليقاعي ،يخالؼ النسؽ الذم رأيناه عند شكقي 
ا ما يرتبط بالقديـ يتخذ منو  كناجي ،دكف أف يفارقو أك ييجره ،فالتجديد دائمن

،فالعب كرة طاقة تدفعو لألماـ ،كىذا ما نجده في مظاىر حياتية متعددة 
القدـ عندما ييسدد ضربة الجزاء أك الضربة الثابتة ، ال ييسددىا مف النقطة 
نما يتراجع إلى الخمؼ بضع خطكات، ثـ ينطمؽ لألماـ  التي يقؼ فييا ، كا 
ليضرب الكرة ،كالفالح عندما يعبر قناة الماء يتراجع بضع خطكات ثـ 

فبقدر الرجكع لمخمؼ تككف  ينطمؽ لألماـ عابرنا القناة دكف أف يسقط فييا ،
 ًسعة االنطالؽ لألماـ أك قكتو كىك ما نسميو التجديد أك الجديد . 

كالرجعة إلى الخمؼ بقدر ما ىي قكة الدفع إلى  األماـ حيث 
الرغبة في التجديد ىي في حقيقتيا محافظة عمى القديـ أك التراث " 

ك الذم يجدد ى –التجديد  -بعناصره الحيكية التي تستحؽ البقاء ألنو
حيكيتيا باستمرار بتمكينيا مف اتخاذ أشكاؿ جديدة تالئـ تغيُّر طرائؽ 

( التي تعكس تمؾ الحكارية األبدية بيف ُالتفكير كأساليب االستجابة الفنية ")
التراث كالمعاصرة ،بيف القديـ كالجديد ،بيف الثبات كالتحكؿ الذم يعيد رسـ 
الصكرة التقميدية في ثياب جديدة ، تنطمؽ مف القديـ متحكلة عنو ، ال 

 تيكبّْؿ نفسيا بقيكده كال تعيش فيو . 
اصرة ؛إذ لـ كأكؿ ما يبدك مف ىذا التحكؿ ىك شكؿ القصيدة المع

يعد ذلؾ الشكؿ المعيكد لمقصيدة التقميدية ،كىذا طبيعي ؛ألف الشعر الحر 
( كقد شمؿ ذلؾ التحررى ِ"تحرر مف األنساؽ الثابتة في الشعر التقميدم")

                                                                 
 .   ِٓٓص  –يد د/ محمد النكييي : قضية الشعر الجد - ُ
ترجمة  –د/ سممى الخضراء الجيكسي : االتجاىات كالحركات في الشعر العربي الحديث  - ِ

 . ّٕٓص  –بيركت  –مركز دراسات الكحدة العربية  –ـ ََِّ/ِط –د/ عبد الكاحد لؤلؤة 
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مف عدد التفعيالت المشكمة لمبيت ،كالتحرر مف النظاـ الدقيؽ كالنماذج 
يد أف ذلؾ التحرر ال الشعرية الثابتة التي بدت في شكؿ المكشحات ،ب

يعني الخركج عمى أصكؿ الشعر ؛ألف " الشعر الحر شكؿ مف أشكاؿ 
ا عمى أصكلو أك ميطمقنا عف أصكلو  الشعر العربي الحديث ،كليس خارجن

 ( .   ُكؿ االنطالؽ ،فيك مكزكف كالقافية ركف ميـ في مكسيقيتو ")
رتباطو كانتماءة الشعر الحر إلى أشكاؿ الشعر العربي الحديث ،كا

بالكزف المكركث ،كاشتمالو عمى القافية أمكر نجدىا في مرثية البياتي التي 
كتبيا عمى قبر رفيقو السياب ؛ فقد اتكأ البياتي عمى كزف شعرم تقميدم 
ىك بحر الرجز الذم يمثؿ أعمى نسبة حضكر لألكزاف التقميدية في شعره 

عدد النصكص  ( كقد شمؿ ىذا العيميكٌ ِ%)ِْ‚ٔ،حيث كانت نسبة حضكره 
كعدد األسطر ،كمف ثمة متكسط طكؿ القصيدة ، كال شؾ أف ىذا الحضكر 
يؤكد طكؿ نفس الشاعر مف كزف الرجز لما لو مف سيكلة عمى السمع 

ًسـى بالكزف ّ،كلما لو مف حالكة في النغـ كخفَّةن في اإلنشاد) ( كربما لخفتو كي
( كقد أكثر ْريض ")الشعبي حتى عٌده أبك العالء المعرم "مف سفساؼ الق

منو شعراء الشعر الحر ،حتى غدا ىذا البحر حمار الشعراء الجدد 
ككسيمتيـ المفضمة لنظـ شعرىـ الحر بسبب سيكلتو كعذكبتو كاتساع 

 ( .   ٓالتصرؼ فيو لرحابة الترخصات العركضية التي تصاحبو )
كربما كانت نسبة الحضكر العالية لبحر الرجز في شعر البياتي 

ًصـى بو مف المثالب التي ربما أخرجتو مف باب الشعر ،انتصا  رنا لو ؛ لما كي
                                                                 

 .  َِْص  –سابؽ  –د/ أحمد مطمكب : النقد األدبي الحديث في العراؽ  - ُ
دراسة في اإليقاع كالداللة  –د/محمد مصطفى عمي حسانيف : خطاب البياتي الشعرم  - ِ

 .   ٔٔص  –الييئة المصرية العامة لقصكر الثقافة  -ـ ََِٗ/ُط –كالتناص 
 .  ِٖٗ/ُ –سابؽ  –د/ عبد اهلل الطيب المجذكب : المرشد إلى فيـ أشعار العرب  - ّ
بنت الشاطئ  –تحقيؽ كشرح د/عائشة عبد الرحمف  –اف أبك العالء المعرم : رسالة الغفر  - ْ
 .  ّٕٓص  –القاىرة  –دار المعارؼ  –ـ ُّٗٗ/ٗط –
دار المعارؼ  –أكزاف الشعر الحر كقكافيو  –د/ محمكد عمي السماف : العركض الجديد  - ٓ
 .  ْٓص  –ـ ُّٖٗالقاىرة  –
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كمع ذلؾ فإف قدرة الشاعر عمى النظـ  كجعمتو مف العامية بمكاف ،
كبراعتو كممكتو الشعرية تستطيع أف تفيد مما ليذا البحر مف جماليات 

ة ،كذلؾ إيقاعية متزامنة مع الجماليات التعبيرية كالداللية كالسياقية كالنفسي
ما يبدك مف التنكيع في عدد التفاعيؿ في السطر الشعرم باعتباره "تركيبة 
مكسيقية لمكالـ ال ترتبط بالشكؿ المحدد لمبيت الشعرم ،كال بأٌم شكؿ 

( ،فقد يصؿ طكؿ السطر إلى أربع تفعيالت كجزء مف ُخارجيٍّ ثابت ")
 التفعيمة في قصيدة البياتي كما في قكلو :

 ؿْ ػػػَواَرِؾ، َبْغَداُد َوَأْىػػِوي َمي ًتػػػػا ِفي الم يْ َأْصَعُد َأسْ 
/O///O /O///O /O///O /O/O//O /O/OO 

 كقد يككف تفعيمة كبعض تفعيمة في مثؿ قكلو : 
 َأْبِكي َعَمى اْلُحَسْيفْ 

/O/O//O //OO 
،كذلؾ  ياكقد يطكؿ السطر فيشمؿ ست تفعيالت كبعض تفعيمة في

  : رد ذلؾ في سطر كاحد ىك قكلوك قد ك  فعيالتكبر عدد مف التأ
 فْ ػػػػػػَوَسْوَؼ َأْبِكيِو ِإَلى َأْف َيْجَمَع اُ الش ِتيَتْيِف َوَأْف َيْسُقَط ُسوُر اْلػػَبػػْيػػػ   
    //O//O /O/O//O /O/O//O /O/O//O /O///O /O///O /O/OO   

ذا اعتبرنا األخيرة تفعيمة رغـ ما تـ فييا مف فتمؾ ست تفعيالت ، كا 
بحيث بدت كأنيا بعض تفعيمة ، كاف أكبر سطر في ،التحكير كالتبديؿ 

ىي أقصى ما جاء عميو أطكؿ سطر في القصيدة مككننا مف سبع تفعيالت 
ف كاف عدد التفعيالتك ،قصيدة البياتي  يزيد عف ذلؾ في الشعر الحر قد  ا 

السطر الشعرم بنية مكسيقية تشغؿ مف حيث الحيز سطرنا مف عامة ألف "
القصيدة ،يصؿ امتداده الزمني في بعض األحياف كفي أقصى الحاالت 

                                                                 
 –قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية  –د/ عز الديف إسماعيؿ : الشعر العربي المعاصر  - ُ

 .  ّٖص  –ـ ُٕٔٗالقاىرة  –دار الكاتب العربي لمطباعة كالنشر 
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كذلؾ حسب الحالة الشعكرية التي يعيشيا الشاعر  ُ(إلى تسع تفعيالت ")
 .  مف خالؿ سياقو الشعرم الذم يستدعي ذلؾ الطكؿ

طر كقصره مرتبط بالداللة كال شؾ أف ىذا التنكيع في طكؿ الس
السياقية كالحالة العاطفية ،كمدل تدفقيا أك تباطئيا ،كرغبة الشاعر في 
تسميط ضيائو الشعرم عند داللة بعينيا ،كالسطر الذم يبكي فيو عمى 

ر الجممة نحكيِّا   –فعؿ+فاعؿ ميضمر+ جر كمجركر –الحسيف ،فرغـ ًقصى
كامؿ ؛لما لمبكاء عمى  نجدىا قد شٌكمت تفعيمة كبعض تفعيمة في سطر

الحسيف مف دالالت تستدعي تفردىا في السطر الشعرم كعدـ مشاركة 
 غيرىا ليا في سطرىا .  

كاختتاـ السطر ببعض تفعيمة نجده في كؿ األسطر التسعة عشر 
خصات العركضية تمفتنا ىذه البعضية إلى طبيعة استخداـ الشاعر لمتر ك 

الرجز ،فنجده يستخدـ تمؾ الترخصات في كاحد  التي يستكعبيا بحر
% ،كيستخدـ تفعيمة ٖٔ‚ٖكثالثيف مكضعنا مف حشك األسطر في نسبة 

أم % ،ُّ‚ِنسبة بالرجز سالمة مف الترخصات في أربعة عشر مكضعنا 
أنو يستخدـ الرخص العركضية فيما يزيد عمى ضعؼ عدـ استخداميا 

 .  ستدعي حفاظو عمى الثكابت العركضيةي مما،
استخدـ الشاعر تفعيمة الرجز مطكية بحذؼ الرابع الساكف في 
تسعة عشر مكضعنا ،في حيف استخدميا مخبكنة بحذؼ الثاني الساكف في 
بىؿ ىك الجمع بيف  عشرة مكاضع، كاستخدميا مخبكلة في مكضعيف ، كالخى
الخبف كالطي في تفعيمة الرجز كىي عندئذ تتككف مف أربعة متحركات ثـ 

د قمنا إف تمؾ الترخصات العركضية جائزة في الرجز ،كلعؿ ذلؾ ساكف ،كق
الشاعر قد أف تعميؿ لكصفو بحمار الشعر ،لكننا في التحميؿ األخير نرل 

حافظ عمى الثكابت العركضية فيما يتعمؽ بالزحافات كالرخص المباح 

                                                                 
 . َُٖالسابؽ ص  -د/ عز الديف إسماعيؿ : الشعر العربي المعاصر  - ُ
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ف لـ يحافظ عمى الشكؿ  لمشعراء التزاميا فيما يخص الزحافات كالعمؿ ، كا 
 .  يدم لمقصيدة العربية القديمةالتقم

كمما يجدر ذكره ىا ىنا أف الحضكر الكاسع لبحر الرجز في شعر 
البياتي كعند غيره مف الشعراء المعاصريف ،يمفتنا إلى طبيعة تفعيمة ىذا 
البحر ،كانتمائيا إلى البحكر الصافية كحيدة التفعيمة التي ييعٌد النظـ عمييا 

الشاعر مف نظمو بالبحكر الممزكجة ؛ألٌف في الشعر الحر " أيسر عمى 
( إلى جانب أنيا ُكحدة التفعيمة ىناؾ تضمف حرية أكبر كمكسيقى أيسر ")

تيسر لمشاعر فرص اختيار األلفاظ المناسبة لمتفعيمة مما يتسع أمامو أفؽ 
االختيار مف المعجـ المغكم بما يتناسب كأحادية التفعيمة ،كمف ثمة يفسر 

 ثراء اإلبداع الشعرم عند شعراء التفعيمة . لنا ىذا االتساع 
( فإننا ِكأما القافية كمكانتيا اإليقاعية باعتبارىا فكاصؿ مكسيقية )

نجد الشاعر قد استخدـ القافية المقيدة في كؿ أسطر القصيدة ، كىذه 
ا أماـ الشاعر ،فال تدفعو حركة  القافية المقيدة تجعؿ المدل المغكم منفسحن

حث عما يالئـ حركتيا مف الكظائؼ النحكية لمكممات التي القافية نحك الب
يختـ بيا سطره الشعرم ، ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل تمثؿ القافية 
المقيدة نياية صارمة لمسطر الشعرم ،ككأف الشاعر ال يريد أف يقكؿ شيئنا 
ا المجاؿ لمفضاء الكتابي حيث البياض  جديدنا عمى المدل األفقي مفسحن

مى نياية ؛كي يناكش عقؿ المتمقي بحثنا عف تعميؿ أك تفسير لمثؿ الممتد ع
 تمؾ الكقفات الصارمة ،فعندما يقكؿ البياتي :

 َنْصَنعُ ِمْف َأْوَراِؽ ُكر اَساِتَنا َحَراِئؽْ 
 َنْيَرُب ِلْمَحَداِئؽْ 

                                                                 
ص  –بغداد  –مكتبة النيضة  –ـ ُٓٔٗ/ِط –نازؾ المالئكة : قضايا الشعر المعاصر  - ُ

ْٔ . 
 .   ِْٔص  –سابؽ  –د/ إبراىيـ أنيس : مكسيقى الشعر  - ِ
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لمكقؼ  –نراه يتكقؼ عند القاؼ مقيدنا إياىا بالسككف اإلعرابي 
قي يبحث عف طريقة يمـ بيا ما تناثر مف رماد تمؾ تاركنا المتم -العركضي 

الكراسات ،بعد أف أضـر فييا نيراف الحرائؽ، كما عساىا تمؾ الحرائؽ أف 
تقدـ مف دالالت ينفسح مداىا افساح فضاء البياض الممتد إلى نياية 
السطر األكؿ ،كفعؿ األمر نفسو في السطر الثاني األقؿ طكالن مف سابقو 

البياض ، كانفسح معيا المدل الكتابي مع المدل  فاتسعت معو رقعة
 الداللي حيث اليركب إلى الحدائؽ . 

كقراءة البنية العركضية لنياية السطريف السابقيف تمفتنا إلى الحرية 
فقد أجرل الشاعر عمى  الكبيرة في اإلفادة مف الترخصات العركضية ؛

الساكف كىك زحاؼ الرجز تغييريف أكليما الخبف بحذؼ الثاني بحر تفعيمة 
ال يمـز تكراره ،كثانييما القطع بحذؼ الساكف األخير مف الكتد المجمكع 
كتسكيف ما قبمو ،كىذا مما يراعى التزامو في األعاريض كالضركب 

 .التقميدية ،بيد أف الشاعر لـ يستخدمو إال في ىذيف المكضعيف 
انتياء  أما نياية األسطر األخرل مف القصيدة ،فقد بدا عمييا أكالن 

كؿ سطر بساكنيف ربما رغبة منو في التأكيد عمى حتمية السككف المناسب 
لمسككف األبدم لممكت باعتباره مكضكع القصيدة ،أك االستعانة بما في 
الساكنىٍيف مف انفساح في مدل الكقؼ ليتعانؽ مع البياض السطرم ،كما 

نياية  ينتجو مف خكاء يتعانؽ مع ازدكاجية التسكيف في مثؿ قكلو مف
،فازدكاجية التسكيف تعانؽ أبدية َوَأْىِوي َمي ًتا ِفي الم ْيْؿ  السطر األكؿ :

سككف المكت كصمت الميؿ ليحاكي خيبة األمؿ في اإلفادة مف صعكد 
 أسكار بغداد . 

كمرة أخرل يمجأ الشاعر إلى الترخص العركضي ،بيد أنو ىنا 
، كرغبة في حرية  يخالؼ مسنكف العركض التقميدم تحررنا مف ربقتو

التصرؼ في نيايات األسطر بما يتناسب كالداللة المرادة كالحالة النفسية 
،فالكممة األخيرة مف السطر األكؿ ىي الميؿ بتسكيف الالـ األخيرة كىي 
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حيث قاـ الشاعر بحذؼ السبب الخفيؼ  O /OO/بيذا الشكؿ العركضي 
أكؿ الكتد  –مف آخر مستفعمف ،ثـ سٌكف الحرؼ الخامس المتحرؾ 

فصارت التفعيمة ميٍستىٍفٍع كتيقمب إلى مفعكٍؿ التي استخدميا  –المجمكع 
 % .ٖٔ‚ْالشاعر ثالث عشرة مرة في نياية األسطر لتمثؿ نسبة 
عمد يالتقميدية عندما  كيزداد تماًدم البياتي في التحرر مف الصكرة

إلى الخبف بحذؼ الثاني الساكف ، كالطٌي بحذؼ الرابع الساكف لتصير 
تىٍفًعميف ،منتيية بكتد مجمكع لـ يتركو كشأنو بؿ عمد إلى حذؼ  التفعيمة مي
السبب األخير كتسكيف الرابع المتحرؾ ،فتحكلت التفعيمة بعد كؿ ذلؾ إلى 

% مف إجمالي ُِصيدة في نسبة ،في أربعة مكاضع مف الق OO//فىعيكؿٍ 
األسطر التسعة عشر ،كقد كسمنا مثؿ ىذه الصكرة كسابقتيا بأنيا بعض 
تفعيمة يختـ بيا السطر، كالبعضية ىذه متعمقة بكثرة التحكيرات التي قاـ 

نتيا التقاليد العركضية أـ لـ تقنٍّْف .   بيا الشاعر ،سكاء قنَّ
 ػػ اإليقاع الداخمي :ٕػػٔػػٖ

لتحكؿ الكبير الذم شيدتو قصيدة التفعيمة قد ارتكز عمى إذا كاف ا
مخالفة الصكرة التقميدية لمبيت الشعرم ،كاالستعاضة عنيا بالسطر الذم ال 
يتقيد بعدد مف التفاعيؿ العركضية عمى النحك الذم مر ،فإف ثمة تحكؿ 
ا التجأت إليو القصيدة المعاصرة كىك عدـ االعتداد بإيقاع البديع  كبير أيضن
ا لممكسيقى الصكتية الداخمية مف خالؿ التجانس  كظكاىره باعتباره منتجن
الصكتي بيف الدكاؿ المغكية ،كىك ما بدا في التصدير كالترديد كالتجنيس 

 كالتصريع ،كغيرىا مف الظكاىر البديعية في التراث البالغي العربي . 
نما قؿٌ   كال يعني عدـ االعتداد بالبديع إىمالىو عمى الجممة ،كا 
االعتماد عميو بصكرة كبيرة ،فقصيدة البياتي السابقة ال نجد مف ظكاىر 

 البديع التراثية إال الترديد الذم يرد مرة كاحدة في قكؿ البياتي : 
 َنْبَدأُ َحْيُث َتْبَدأُ اأَلْشَياءْ 
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فقد ذكر الفعؿ نبدأ كعٌمقو بالذات الجمعية ،ثـ ردده في مساحة 
ٍي / –أكليما متكسط مغمؽ قصيرة ال تجاكز مقطعيف  كثانييما  -Oحى

كقد عٌمقو باألشياء ،كاختالؼ التعمؽ مف شأنو لفت  -ثي / –قصير 
المتمقي إلى الداللة العامة لمتعمؽ في كال التركيبيف ،مع التركيز عمى ما 

 لمتكرار الصكتي مف داللة .
كيستعيض الشاعر بالقيـ الصكتية التي تبدك في بعض الظكاىر 

ية التي لجأت إلييا الصيدة المعاصرة ، كمنيا التجانس الرأسي الذم التشكيم
 نجده في نيايات األسطر في مثؿ قكلو : 

 َأُمد  ِلْمُبُيوِت َعْيِني َوَأُشـ  َزْىَرَة اْلَماَبْيفْ 
 َأْبِكي َعَمى اْلُحَسْيفْ 

 ُقَط ُسوُر اْلَبْيفْ َوَسْوَؼ َأْبِكيِو ِإَلى َأْف َيْجَمَع اُ الش ِتيَتْيِف َوَأْف َيسْ 
فنياية األسطر الثالثة تتفؽ في حرفىٍي الياء كالنكف ،بينما يتفؽ 
السطراف األكؿ كالثالث في األحرؼ الثالثة األخيرة ،كربما زاد الشاعر في 
التجانس الصكتي الرأسي حتى تدخؿ الكممات المتكالية رأسيِّا في سياؽ 

 التجنيس ،كذلؾ في مثؿ قكلو: 
 ْف َأْوَراِؽ ُكر اَساِتَنا َحَراِئؽْ َنْصَنعُ مِ 

 َنْيَرُب ِلْمَحَداِئؽْ 
 كقكلو :

ـُ ِغْزاَلًنا َوُحوِري اتْ   َنْرُس
 َيْرُقْصَف َعاِرَياتْ 

حيث نجد كممتي النياية في السطريف األكليف تختمفاف في حرؼو 
ىك الراء في األكلى كالداؿ في الثانية ،بينما تختمؼ كممتا نياية السطريف 

خيريف في حرؼو ىك الحاء في األكلى كالعيف في الثانية ،بينما تزيد األ
الكممة األكلى عمى الثانية في حرؼ الياء ،كمثؿ ىذا التجانس الرأسي مف 
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شأنو إثارة انتباه المتمقي إلى التشابو بيف الدكاؿ المغكية مع االنتباه إلى 
  القيمة الداللية كالصكتية الماثمة في التكرار الصكتي . 

 اإليقاع الصوتي :
ذا كانت مفارقة البنية البديعية سمةن مف سمات القصيدة  كا 

،أك  داخؿ القصيدة المعاصرة سكاء كاف ذلؾ بالقمة المتبدية في استخداميا
كالذم بدا في التجانس  -عمى قٌمتيا  –في التنكيع المكاني لشكاىدىا 

صكتية كداللية ،فإف الرأسي ،رغـ ما ليذه الظكاىر البديعية مف إمكانيات 
الشعراء المعاصرية قد أفادكا أيما إفادة مف القيـ اإليحائية لألصكات ، 
حتى بدا التكثيؼ الحضكرم لمصكت المغكم الفتنا لممتمقي ،كمؤكدنا في 
اآلف عينو عمى رغبة الشاعر في مد حباؿ الكصؿ مع متمقيو بما يحممو 

ف أف يكجد معننى بال الصكت مف داللة ال تنفصؿ منو ككذلؾ " ال يمك
 (  .ُصكتو يعبر عنو ")

 األصوات المجيورة :
إٌف صكت األلؼ مما يتميز بالكضكح السمعي العالي ، كالمدل 
الصكتي الطكيؿ الذم أفاد منو القدامى في سياقات شعرية متنكعة ،فكاف 
استخدامو في الرثاء صكرة مف صكر الندبة ، كفي االستغاثة كسيمة لمفت 

و ، كفي المدح كالفخر استدالال لمعاني تضخيـ الذات الفردية المستغاث ب
كالجماعية ،بيد أننا مع مرثية البياتي نجد لمحضكر الكبير لصكت األلؼ ] 
أربع كثالثكف مرة [ مقارنة بغيره مف األصكات دالالت غير تمؾ التي 

ثاء نجدىا لتكظيفو في سياؽ الرثاء كالندبة ،رغـ انتماءة القصيدة إلى فف الر 
الشعراء لشخصية شعرية رائدة كاف ليا األثر الكبير في حركة الشعرية 

 العربية المعاصرة . 

                                                                 
مراجعة  –ترجمة كتقديـ د/ شاكر عبد الحميد  –كمكد ليفي شتراكس : األسطكرة كالمعنى  - ُ

 . ٕٓص  –بغداد  –دار الشئكف الثقافية  –ـ ُٖٔٗ/ُط –د/ عزيزة حمزة 
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نجد لصكت األلؼ حضكرنا َأْصَعدُ َأْسَواَرِؾ، َبْغَدادُ ففي قكؿ الشاعر 
في الداللة عمى ارتفاع المكاف كاتساعو ،مما يبدك معو القمؽ كالتعب 

،فيصير المكاف كىك المحبب  كاإلرىاؽ ،كما عساه أف يصيبو بالكحشة
كمكطف الميالد مكحشنا ،باعث حزف كأرؽ كقمؽ ينتيي بسقكط الشاعر 

كمف ثمة كاف الكضكح السمعي َوَأْىِوي َمي ًتا ِفي الم ْيْؿ الصاعد األسكار 
كطكؿ المدل الصكتي لأللؼ محاكينا فضاءى ما بعد المكت فضاء المسافة 

ا مع التكثيؼ العكسية بيف الصعكد كالييًكٌم ،كي زداد فضاء المكاف اتساعن
 الصكتي الذم بدا في قكلو :
 َنِصيُح َتْحَت الط اؽْ 

 َبْغَداُد ! َيا َبْغَداُد َيا َبْغَداد
با تحت  الطاؽ كىك إيكاف ذلؾ فصياح الشاعر كأقرانو في الصّْ

كصدل الصكت الذم يرجعو خكاء  أك ما تبقى منو ، كسرل ببغداد ،
تدعي ذلؾ كمو جكِّا مف الحنيف إلى الماضي الذم يمثمو المكاف التراثي يس

الطاؽ ،كصكت األلؼ فيو حكاية المتداد الصكت في فضائو ،ثـ إف 
مضمكف الصياح الذم تتكرر فيو دالة المكاف بغداد ثالث مرات ،كدالة 
النداء يا مرتيف باشتماليا عمى ألؼ مد الصكت ؛لتشغؿ الفراغ المكاني 

الداؿ عمى الرغبة في استدعاء المنادىل كاستحضاره  التذاذنا برجع الصكت
فال يغيب كميا دالالت عمى االرتباط بالمكاف كالتمسُّح بو ،كربما كاف في 

 خركج مع يتكافؽ بما النداء كتكراره بالدالة نفسيا استغاثة بالمكاف "
 فييا كقع قد شدة أك ضائقة أك لمأزؽ عميقة، نفسية ىاكية مف الصكت

 ( .ُ") المستغيث
مف حيث مرات التكاتر في القصيدة ؛فقد  ثانيناكيأتي صكت الالـ 

ىذا العدد مرتبط بدالة بمغ اثنتيف كثالثيف مرة ،كالمالحظ أف نصؼ 
اؿ( حيث كرد ست عشرة مرة ،كارتباط صكت الالـ بالتعريؼ لما التعريؼ )

                                                                 
 . َّص  – سابؽ –عاني بيف األصالة كالحداثة حسف عباس : حركؼ الم - ُ
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لو مف خصائص صكتية تكحي بالميكنة كالمركنة ،كيكثر استعماليا مدغمة 
كفي ،مما ال يتكفر في غيرىا مف الحركؼ العربية ،مما دؿ عمى خفتيا  

كثرة استعماليا مدغمة إيحاء بالتماسؾ كااللتصاؽ ،كتمؾ الدالالت يمكننا 
الميكنة بالمركنة ك  –طفميف  –التماحيا داخؿ النص ،إذ يمكف ربط الطفكلة 

لممرحمة العمرية حيث النعكمة كالطراكة ، كفي الغزالف الراقصات ،الرتباط 
 الغزاؿ باألنكثة حيث المرأة العربية القديمة التي يكثر تشبيييا بالغزالة ،

 كيمكف التماح التماسؾ كااللتصاؽ في منازؿ الطيف . 
كيأتي صكت النكف في المكانة الثالثة حيث يبرز حضكره في 
ثالثيف مكضعنا مف القصيدة ،كىك مف األصكات المجيكرة المتكسطة الشدة 
،كيحمؿ دالالت المعاناة كالحزف كالشجف كاألنيف كالكآبة ، كلعميا دالالت 

 ترتبط بكجكد النكف في أحد مكاضع الجذر المغكم لمفظة . 
في المكانة الرابعة بعد النكف ، حيث بمغت كيأتي صكت الراء 

مرات حضكره إحدل كعشريف مرة ،كىك صكت مجيكر متكسط الشدة 
كالرخاكة ،كلو دالالت متعددةمف استعمالو في أكؿ الجذر المغكم أك كسطو 
أك نيايتو ، كمف ىذه الدالالت التحرؾ كالتكرار كالترجيع مما يتكافؽ 

 البياتي :كالطبيعة التكرارية لمراء يقكؿ 
 َنْسِقي اْلَفَراَشاِت اْلِعَطاَش اْلَماءْ 

 َنْصَنعُ ِمْف َأْوَراِؽ ُكر اَساِتَنا َحَراِئؽْ 
 َنْيَرُب ِلْمَحَداِئؽْ 

 َنْكُتُب َأْشَعاَر اْلُمِحب يَف َعَمى اْلِجَدارْ 
ـُ ِغْزاَلًنا َوُحوِري اتْ   َنْرُس

 َيْرُقْصَف َعاِرَياتْ 
األسطر الستة إحدل عشرة مرة كىك فقد تكرر حرؼ الراء في ىذه 

حضكر الفت إلى إصرار الشاعر كرفاؽ دربو عمى سقيا الفراشات كصنع 
الحرائؽ كاليرب لمحدائؽ ككتابة األشعار عمى الجدار كرسـ الغزالف 
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الراقصات العاريات ،كرغـ أف الكتابة عمى الجدار تستدعي ثبات المكتكب 
ذات الجماعية كاشتراكيا في كليس حركيتو كتكراريتو إال أف حضكر ال

الفعؿ يدؿ عمى ال نيائية الكتابة كاستمرارية الرسـ كحركية الصكرة التي 
عادة  تعكس الرغبة في الثكرة عمى الكضع الكئيب ،كالرغبة في التغيير كا 
التشكيؿ الذم تقـك بو الحرائؽ التي جاءت مادتيا اإلشعالية مف الكراسات 

ؼ كالتعميـ ،مع الداللة عمى عنؼ الثكرة كما تستدعيو مف دالالت التثقي
التي يقـك بيا أصحاب الكراسات كىـ تالميذ المدارس كطالب الجامعات 

 بكثرتيـ كعنفكاف شبابيـ . 
 األصوات الميموسة :

مف المالحظ عمى األصكات الميمكسة في القصيدة أٌف تكرارىا لـ 
،باستثناء صكت يكف بالكثافة نفسيا التي كجدناىا مع األصكات المجيكرة 

التاء الميمكس الذم بمغ تكاتره إحدل كعشريف مرة مساكينا لصكت الراء 
 –المجيكر ،كالتاء مف األصكات المغكية التي تتناقض دالالت كمماتيا 

بيف الرقة كالضعؼ كالتفاىة ،كالشدة  –سكاء كانت في البداية أك النياية 
 ( .ُكالغمظة كالقساكة كالقكة )
ى التاء كحرؼ مف الجذر المغكم ،بيد أف التاء في كىذا بالنسبة إل

كالتاء  -نمتقي –قصيدة البياتي إلى جانب تجذرىا نجد معيا تاء االفتعاؿ 
 -حكريات  –كراسات  –فراشات –كتاء الجمع المؤنث  -زىرة  –المربكطة
مما ال ينطبؽ عمييا مثؿ تمؾ  -تبدأ  -كتاء المضارعة   –عاريات 

إف صكت التاء المشبو قرع الكؼ بقكة عمى باطف الدالالت ،كمع ذلؾ ف
اليد يكحي بإيحاءات متنكعة مثؿ االضطراب الذم نممحو في الشتيتيف 
كالضعؼ الذم نجده في : ميتنا ،المكت ، بينما نجد اإليحاء بالقكة كالقساكة 

 في مثؿ نقتؿ ىذا الميؿ . 

                                                                 
 .  ٗٓ -ٔٓص –سابؽ  –حسف عباس : خصائص الحركؼ العربية كمعانييا  - ُ
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كيأتي صكت القاؼ الميمكس بعد التاء مع فارؽ كبير ،حيث 
ا مف الدالالت ما يتكافؽ كطبيعتو الصكتية ، يتك  اتر اثنتي عشرة مرة منتجن

فمف الدالالت المصاحبة لو الشدة كالقكة التي نجدىا مع :يسقط حيث داللة 
السقكط مف األعمى إلى األسفؿ كما تحممو مف قكة نجدىا كذلؾ مع الفعؿ 

ليباس :نقتؿ ، كالفعالية التي نجدىا في :نسقي ، الحرائؽ ،يرقصف،كا
 كالجفاؼ الذم يصاحب الكرؽ كالمقابر .

كأما صكت الحاء ،فإنو يتكاتر إحدل عشرة مرة ،كىك مف 
األصكات المرتبطة بالمشاعر اإلنسانية ،فيك " أغنى األصكات عاطفة 

( كقد ُكأكثرىا حرارة كأقدرىا عمى التعبير عف خمجات القمب كرعشاتو ")
في مكضعيف مف النص ، كرأيناه  رأينا الحاء صكتنا يتكرر مع دالة الحب

مع الحدائؽ داالِّ عمى البكح بما في النفس مف مشاعر كأحاسيس في جك 
الحدائؽ الغنَّاء ،كمع الحرائؽ نراه داالِّ عمى اشتعاؿ الرغبة في الثكرة عمى 
األكضاع القائمة ،كرأيناه مع الصياح داالِّ عمى مشاعر الطفكلة قبالة 

 الد . المآسي التي تمر بيا الب
كيتكاتر صكت السيف عشر مرات ،كىك صكت صفير يقـك مقاـ 
المكسيقى التصكيرية في النص الشعرم ،كنممح تكراره الالفت في األسطر 
األربعة األكلى مف القصيدة حيث يرد فييا خمس مرات ،ككأف الشاعر 
يريد أف يصاحب تعمقو الشديد ببغداد كأسكارىا تمؾ المكسيقى الصكتية 

حزف النام في نغمتو الثابتة التي ال ينتج معيا اإلحساس بالرتابة الحزينة 
عبد لقصيدة كاأللـ الذم يتساكؽ كالجك العاـ بقدر ما يصاحبيا مف الحزف 

 .  البياتيالكىاب 
ذا تكقفنا أخيرنا عند صكت الياء الميمكس المصحكب نطقو  كا 

ي حاالت باىتزازات عميقة في باطف الحمؽ ،كىك بتمؾ االىتزازات يحاك

                                                                 
 . ُِٖالسابؽ ص  - ُ
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التكتر النفسي كالقمؽ كاالضطراب كمشاعر الحزف كاليأس كالشجى ،كىي 
المشاعر المصاحبة لمكاقؼ اليجراف ،كفكاجع المكت كالبؤس ،كرغـ أف 
قصيدة البياتي رثائية ،إال أف حضكر الياء بيذه األكصاؼ الصكتية 
كالداللية حضكر خافت ،فقد تكرر سبع مرات ارتبط في بعضيا بالمكت 

كفي بعضيا  –أىكم ميتنا، أبكيو  –ما ينتمي إلى حقمو الداللي ك 
كارتبط في  –نيرب  –باالضطراب النفسي الذم يدفعو نحك الحدائؽ 

 بعضيا بما ينتج عف اليأس مف ردة فعؿ ماثمة في : نيدـ أسكارؾ . 
كعمى ىذا النحك كجدنا االرتباط بيف الصكت كالداللة ، كأثر 
التكرار الصكتي أك التكاتر التكرارم لألصكات في السياؽ العاـ لمنص 
،فصكت األلؼ بانفساحو كامتداد مداه السمعي العالي يناسب أسكقة الحزف 
كالرثاء ،كلصكت الالـ الجانبي المجيكر دالالت االلتصاؽ كالتمتسؾ مع 

نة كالمركنة كفي صكت السيف مكسيقى تصكيرية تجيء مصاحبة الميك 
لمنصكص األدبية إلى جانب ما يثيره صكت السيف مف دالالت الححركة 
كالخفاء كاالستقرار كالرقة كالضعؼ ،كلصكت الحاء حفيؼ سمعي آسر 
يمتقي مع ارتباط صكت الحاء ببعض المشاعر اإلنسانية تمؾ التي نجد ليا 

ياء الميمكس ،كمف ثمة تتعانؽ الداللة الصكتية مع حضكرنا مع صكت ال
 نظيرتيا اإليقاعية لتشكيؿ جك مف المكسيقى المصاحبة لمنص . 
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 ػػ البنية الداللية والتحوؿ المغوي : ٕػػٖ
 مدخؿ :

نستطيع مف خالؿ ىذا المدخؿ الكلكج إلى عالـ القصيدة ، ككيؼ 
لرسـ صكرة الحزف استطاع الشاعر اإلفادة مف كؿ العناصر الممكنة 

المرتبطة بالكاقع الذم يعيشو كطنو العراؽ خاصة ، كالعالـ العربي 
كاإلنساني عامة ،كمف ثمة ندرؾ التحكؿ الكبير الذم شيدتو القصيدة 

 المعاصرة في مفارقة بائنة لنظيرتيا التقميدية .
لقد كقفنا شكقي في قصيدتو عمى داللة مباشرة لمرثاء ،كاستدعاء 

صكرة كصفية لو ذاتية كانت أك اجتماعية ؛رغبة في رصد  المرثي كرسـ
أثر المرثي ذاتيِّا كاجتماعيِّا ،ككذلؾ فعؿ إبراىيـ ناجي في مرثيتو ألمير 
ف تمايز عف شكقي باستبطاف حادثة المكت  الشعراء أحمد شكقي ،كا 

 كالتفكر فييا مع إلماعة إلى األثر المباشر لمكت شكقي عمى الشاعر .
ة البياتي ،فإننا نممح تحكالن كبيرنا في لغة القصيدة كأما في قصيد

كبنيتيا الداللية كأسمكب تناكؿ المكضكع الذم تعالجو القصيدة معالجة 
يسميا الترميز بميسمو ، كييقٌنعيا القناع بغالؼ شفيؼ يحمؿ مف كثافة 
الداللة ما قد يناقض شفافيتو ،كيعمؽ التناص مف داللة استدعاء اآلخر 

ا كاف أـ حديثنا مع مكازنة سياقية بيف ذينؾ النقيضيف ،كيمكننا التماح  قديمن
 تمؾ التحكالت فيما يمي :

إف أكؿ ما يمفت مف تحكؿ لغكم في القصيدة ىك عنكانيا " كتابة 
عمى قبر السياب " ألف القصيدة تنتمي إلى غرض الرثاء ،كلـ يعنكف ليا 

، كلـ يأت بمثؿ الشاعر باسـ المرثي مثمما فعؿ شكقي في رثاء حافظ 
نما سمى ما فعمو كتابة ،كلـ يقؿ  عنكاف إبراىيـ ناجي "رثاء شكقي " كا 
مرثية ؛ألف الكتابة تستدعي فضاءن زاخرنا مف الدالالت التي ال تقٌيد الشاعر 
نما تعطيو الكتابة فضاءن رحبنا يستطيع أف يشحنو  بالكاجب تجاه السياب ، كا 

 .بكؿ الدالالت التي تتكارد عمى ذىنو 
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كقد حدد الكتابة بأنيا عمى قبر السٌياب ،كىذه المكقعية المكانية 
مف شأنيا أف تحصر تكقع المتمقي في غرض الرثاء ؛لما يستدعيو القبر 
مف دالالت المكت كاألزمة كالسجف كالقيد كالظالـ ، كغيرىا مف الدالالت 
د ،بيد أف الشاعر يفيد مف تمؾ الدالالت ليكاجو االستعمار كاالستبدا

 كاالستعباد كالقير الذم تتعرض لو البالد كأىميا .
ف استدعى  كقد أضاؼ القبر إلى السياب إضافة تخصيص ،كا 
ا ؛إذ يبدك أف البالد كميا قد تحكلت إلى مقبرة قاسية  التخصيص تعميمن
الظممة بسبب القير كاالستعباد ، كما السياب رفيؽ الكفاح كالنضاؿ ضد 

ر إال رمزنا ألكلئؾ الكطنييف الذم يجب أف القير كاالستعباد كاالستعما
ييدمكا األسكار ، كيقتمكا الميؿ الجاثـ فكؽ صدكر العباد ،كمف ثمة حمؿ 
عنكاف القصيدة تكجينا جديدنا كتحكالن في المغة التي تمخضت عف دالالت 
ـ تنقبع خمؼ داللة الرثاء غير المكجكدة ، كما لـ يستخدـ  كاسعة الثراء ، كل

لسياب الرمز إال في ىذا العنكاف ،مما يفسح المجاؿ أماـ الشاعر اسـ ا
 المتمقي لتأكيؿ العنكاف كربطو بالقصيدة كميا . 

كما شيدت القصيدة مجمكعة مف التراكيب اإلضافية التي 
ـ استكناه الدالالت المنكطة بتمؾ التراكيب  تستدعي كقفة نقدية مف كرائيا يت

ا  المابيفجد المضاؼ إليو ، حيث ن زىرة المابيفالمغكية ،كأكليا  مصطمحن
عثمانيِّا يستدعي قىٍصر السمطنة العثمانية، كيشير إلى ما ييعرؼ بالحرممؾ 
أك جناح الحريـ في قصر السمطاف العثماني حيث يقضي السمطاف فيو 
يكمو ،كيباشر منو شئكف رعاياه إذا لـ يخرج مف القصر في يكمو ،كىك 

،كقد سيمي المابيف ألنو يقع في جناح مصكف ال تينتيؾ فيو الحرمات 
( ُالقصر السمطاني ما بيف الحرممؾ أك جناح الحريـ ، كالدكائر الخارجية)

التي يشميا بكارة كطنو كصيانة حرماتو فال  زىرة المابيفكلعؿ مراده مف 
 يقربيا إال أبناؤه . 

                                                                 
ـ المكسكعي لممصطمحات العثمانية التاريخية  - ُ مراجعة د/ عبد  –د/ سييؿ صاباف : المعج

 .ُٖٗص –ـ َََِق/ُُِْالرياض  –مكتبة الممؾ فيد –الرازؽ محمد حسف بركات 
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 مقابر الرماد، منازؿ الطيفكمف ىذه التراكيب اإلضافية الجديدة 
،حيث يستدعي أكليما دالالت البكارة كالعفكية كالحنيف إلى األصكؿ حيث 
العشؽ األبدٌم بيف اإلنساف كالمكاف ،ذلؾ العشؽ الذم يتحكؿ إلى ثكرة 
جائحة تجتاح سكر المدينة الذم يحكؿ بيف أبنائيا كبيف االمتزاج بالمكاف 

 ر الرمادمنازؿ الطيف ومقاب؛لذا كاف مجيء البياتي كصديقو السياب مف 
ؿى رفاتيـ إلى الرماد كديفف في   مقابر الرماد،كعكدة المكتى الذيف تحكَّ

،ككأنيـ يؤازركف أصحاب منازؿ الطيف في الثكرة عمى المستعمر بقتمو 
 كدخكؿ المدينة المحرمة عمى أبنائيا بيدـ أسكارىا :

ـُ َأْسَواَرِؾ َبْعَد اْلَمْوتْ   َنْيِد
 َنْقُتُؿ َىَذا الم ْيؿ

 َخاِت ُحب َنا اْلَمْصُموِب َتْحَت الش ْمْس ِبَصرَ 
كتقفنا لغة السطر األخير عمى التحكؿ في التصكير الشعرم مف 

حيث يتحكؿ الحٌب إلى  –حبنا المصمكب  –خالؿ ىذا المركب الكصفي 
رمز الفداء كالتضحية فيغدك المخمّْص الذم يخمص المدينة مف أعباء ىذا 

كمف ثـ فالتحكؿ المغكم في مثؿ ىذا الميؿ الجاثـ عمى صدكر الناس 
التركيب الجديد يتمثؿ فيما ينتجو مف دالالت رمزية سيميائية ، ال تقؼ 
نما تستدعي أمثاؿ تمؾ الدالالت  عند حدكد الداللة المغكية كحدىا ، كا 

 الرامزة . 
كفي التركيب الكصؼ السابؽ نجد معانقة الشاعر التراث 

،عندما يجمع بيف شخصيتيى المسيح  المسيحي بالتراث الصكفي اإلسالمي
عميو السالـ كدعكتو لممحبة التي تتجاكز العالقة باهلل تعالى إلى حب 
اإلنساف لزميمو كمف ثـ لكؿ الناس ،ففي إنجيؿ يكحنا " فما أكصيكـ بو أف 

ا ") ( كشخصية الحالج اإلماـ الصكفي في تمرده عمى ُيحب بعضكـ بعضن
اعية مع مكاقفو مف الدكلة العباسية ،تمؾ التي القيـ الدينية كاألفكار االجتم

                                                                 
نقمو عف اليكنانية كعمؽ عميو األب جكرج فاخكرم  –العيد الجديد  –الكتاب المقدس  - ُ

 . ْٕٔص  –لبناف  –بيركت  –بة البكلسية المكت –ـ ََِٕ/ّْط –البكلسي 
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عمى إثرىا اتًُّيـى بالزندقة ،كقد قيطعت يداه كرجاله كصيمب)
( مثمما صيًمب ُ

السيد المسيح عميو السالـ في التراث المسيحي ، فالحالج ييعد رمزنا لمتمرد 
كالثكرة عمى األكضاع السمبية ، كلعمو مف ىذا الجانب يتشابو كشخصية 

ب المرثي ،كشخصية الشاعر الراثي ، فكالىما رمز لمثكرة كالجياد السيا
 كالنضاؿ .

ف دارت  -مقابر الرماد  -بينما يستدعي ثانييما  دالالت متنكعة كا 
حكؿ الخكؼ كالرىبة كالعزلة كاالنطكائية باعتبار المقابر مف األماكف 

( كما ِالمغمقة الباعثة عمى الكحشة كالسجكف كذلؾ في الرؤيا المنامية)
تستدعي دالالت االنطكائية ككراىة االختالط كالسمبية ،كىي دالالت ينفييا 

 –قتؿ الميؿ  –المجيء مف مقابر الرماد ،ذلؾ المجيء الراغب في التغيير 
كمف ثـ تغدك المقابر منطمؽ الثكرة كمجمع الثائريف ،كمكاننا حميميِّا بعدما 

احبنا لمعجز كالكسؿ كاف معادينا باعثنا عمى الرىبة كالكحشة ، مص
 كاالنطكائية كالسمبية .  

كفي التعبير بمقابر الرماد استدعاء ليشاشة تمؾ القبكر أماـ رياح 
الثكرة كحركة الثائريف التي ستذرك الرماد ،كتقذؼ بو في أعيف المستعمر 
الغاصب كالحاكـ المستبد بالشعب كمقدراتو ،لتتحكؿ تمؾ المقابر إلى سالح 

ار عمى نجاح ثكرتيـ ، عندما يخرج المقيكركف مف مقابرىـ جديد ييعيف الثكَّ 
 كيذركف الرماد في أعيف الظالميف ؛ ليحرركا البالد مف سطكتيـ .    

ذا كانت المقابر قد أنتجت مثؿ ىذه الدالالت ،فإف في السكر  كا 
كالجدار دالالت قد تككف متناقضة ، رغـ أف بينيما ترادفنا دالليِّا ،فالجدار 

( كما يشتركاف في ّائط ،كالسكر عند العرب ىك حائط المدينة)ىك الح

                                                                 
ـ النبالء  - ُ شراؼ شيعٍيب األرنؤكط  -ُْالجزء  –الذىبي : ًسيىر أعال تحقيؽ أكـر البكشي كا 
 .  ُّٓ -َّٓص  –بيركت  –مؤسسة الرسالة  –ـ ُّٖٗ/ُط –
ـ  - ِ ـ تفسير األحال رتبو معجميِّا كأعٌده باسؿ  –ابف سيريف ،عبد الغني النابمسي : معج

 .  ّٕٖ -ِٕٖ –أبك ظبي  –مكتبة الصفا  –ـ ََِٖ/ُط –البريدم 
 مادة سكر  ّٓ -ِٓ/ٔمادة جدر ، ُُٗ -َُٗ/ٓ –سابؽ –ابف منظكر: لساف العرب  - ّ
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الداللة عمى االرتفاع كالعميٌك ،كمف ثـ يككناف كالحاجز ،قاؿ اهلل عز كجٌؿ 
َفُضِرَب َبْيَنُيـ ِبُسوٍر ل ُو َباٌب َباِطُنُو ِفيِو الر ْحَمُة َوَظاِىُرُه ِمف ِقَبِمِو  ﴿:

الحاجز بيف أىؿ الجنة كأىؿ النار  [ كالسكرُّ] سكرة الحديد﴾اْلَعَذابُ 
،كفي القصيدة يقؼ السكر حاجزنا عالينا بيف الشاعر كتحقيؽ أىدافو ،كمف 

ا ييًكم الشاعر مف فكقو ميتنا:  ثمة يغدك السكر مكاننا قبيحن
 َأْصَعُد َأْسَواَرِؾ، َبْغَداُد َوَأْىِوي َمي ًتا

ينتظر الشاعر كيمتد القبح المكاني لمسكر ،فيغدك مكاننا معادينا 
،بؿ تتجاكز الرغبة ىدـ  أْف َيْسُقَط ُسوُر الَبْيفِ سقكطو ؛ألنو سكر الفراؽ : 

ـُ َأْسَواَرِؾ َبْعَد أسكار المدينة حتى بعد أف يصيبو كرفاقو المكت :  َنْيِد
،كأما الجدار فرغـ اشتراكو فيما سبؽ مف دالالت مع السكر ،إال أنو  اْلَمْوتْ 

ؿ عميو المحبكف أشعارىـ في استدعاء  مع الشاعر يغدك مكاننا أليفنا ييسىجّْ
لجسر العشاؽ المشيكر في كثير مف المدف األكركبية حيث يمتقي العشاؽ 
عمى ظيره يتبادلكف آيات العشؽ كيغمقكنيا بأقفاليـ التي يمقكنيا في النير 

غكم في .كمف مظاىر التحكؿ الم َنْكُتُب َأْشَعاَر اْلُمِحب يَف َعَمى اْلِجَدارْ : 
ا جديدنا في بنيتو التركيبية داخؿ  القصيدة استخدامو دالة الطفؿ استخدامن

 [ :ُِٗ/ِالنص في قكلو ]
 َوَسْوَؼ َأْبِكيِو ِإَلى َأْف َيْجَمَع اُ الش ِتيَتْيِف َوَأْف َيْسُقَط ُسوُر اْلَبْيفْ 

 َوَنْمَتِقي ِطْفَمْيفْ 
قَّة ،بيد أننا نجد يستدعي الكصؼ بالطفكلة النعكمة كالميكنة كال رّْ

الكصؼ بالطفؿ ىنا قد جاء عمى صيغة المثنَّى في إشارة إلى الراثي 
رضي اهلل  –كالمرثي الذم ييقىنّْعيو الشاعر بقناع اإلماـ الحسيف بف عميٍّ 

سمطة  –بكؿ ما يستدعيو مف كقفة في كجو السمطة الغاشمة  –عنيما 
طكتيا كبأسيا ،كالحككمة حيث راح الحسيف شييد س –األمكييف تراثيِّا 

ا  العراقية المستبدة مع المستعمر اإلنجميزم حديثنا ،حيث كاف السياب عضكن
كنالو ما ناؿ  –أحد األحزاب العراقية المناضمة  –في الحزب الشيكعي 

 المناضميف المجاىديف مف بطش السمطة كاستبدادىا . 
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كاإلشارة إلى الطفميف تستدعي التجدد كاالنبعاث مف جديد ،فقد 
ىكل ميتنا في الميؿ بعدما صعد أسكار بغداد ،كعندما يمتقي كرفيقو طفميف 
،إنما ىك استدعاء لدالالت االنبعاث كالتجدد كالمستقبؿ الكاعد الذم يخرج 
 مف رحـ المعاناة ،كينبعث مف جديد حيث تبدأ األشياء ،كعندىا تممؾ
الذات الجمعية حرية التصرؼ كحرية الفعؿ التي تبدك مع األفعاؿ : نبدأ، 
نسقي ، نصنع ،نيرب ، نكتب ، نصيح ، نيدـ ، نقتؿ إلى جانب بداية 

 االلتقاء الطفكلي : نمتقي طفميف .   
كيمكف أف نستشؼ رمزية الحضكر الالفت لمذات الجمعية في ىذه 

ير إلى انتماء الذات الشاعرة إلى ىذا الدكاؿ الفعمية ،تمؾ الرمزية التي تش
المجتمع المقيكر المضطيد ؛ألنو جزء مف الجماعة ينصير خيطنا فاعالن 
في نسيجيا االجتماعي ،فالكؿ يجاىد كيناضؿ كيكافح القير كاالستعباد 

 كاالستبداد الذم تتعرض لو البالد . 
ة لمقصيدة كال تبعد الداللة السيميائية لتمؾ األفعاؿ عف الداللة العام

التي بدت معيا الذات الجمعية متالحمة متماسكة ،فالكؿ يبدأ ، كالبدء 
،كما يستدعي البدأ عدمية ما قبؿ ،حيث يستدعي اإلصرار عمى الفعؿ 

القضاء عمى آثار القير كاالستبداد كاالستعباد ، كالبدأ حيث تبدأ األشياء 
الماء حياة جديدة طاىرة منزىة عف المنغصات ،كتستدعي السقاية الماء ، ك 

 تناسب البدأ حيث تبدأ األشياء .
كيرتبط الفعؿ الجمعي نصنع بإعادة التشكؿ ، تشكؿ الحياة 
الجديدة المبرأة مف مخازم القير كاالستعباد ىذه الحياة التي يسميا ما يسـ 
عالقات العشاؽ مف الحب الطاىر المبٌرأ مف األدناس ،كقد خيمّْدت عالقة 

، ا عمى الجدار الذم يتحكؿ إلى مكاف أليؼ محبكب الحب بكتابة سطكرى
كلعؿ في رسـ الغزالف كالحكريات العاريات يرقصف ما يستدعي جك البيجة 
كالفرحة التي ستغمر البالد بعد التخمص مف مخازم القير كالظمـ كالطغياف 
كالرقص تحت ضياء قمر العراؽ يستدعي النكر المزيح لظالـ القير 

 ناه الشعب العراقي . كاالستعباد الذم عا
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 ػػ البنية المجازية والتحوؿ التصويري :ٖػػٖ
اتسمت القصيدة المعاصرة في تحكليا التصكيرم بثراء التجربة 
كعمؽ التناكؿ كسعة التأكيؿ الذم استقطب كؿ الدالالت الممكنة مما 
يمكف أف يريدىا الشاعر ،أك تدكر في خمد المتمقي ،كالجامع بيف الشاعر 

ىك القدرة عمى التأكيؿ كالتكاصؿ الذم يثرم التجربة ،كيعمؽ مف كالمتمقي 
الرؤية الشعرية ،كفي سبيؿ ذلؾ التعميؽ ألفينا الشاعر المعاصر في 
تجريبياتو مف أجؿ التجديد كالتحديث كالتطكير يستعيف بالتصكير الرمزم 

( فيي صكرة ُكذاتيتو الفمسفية التي " ترد الكجكد إلى الذات كتراه فييا")
ذاتية ،بيد أنيا ال تنقبع داخؿ حدكد الذات ، بؿ تتماىى مع الكجكد جميعو 
، فتخرج الداللة مف حيز الذات اإلنسانية بضيقيا كمحدكديتيا إلى فضاء 
العالىـ كاإلنسانية كميا ؛ألف الشاعر المعاصر أخذ عمى عاتقو معالجة 

سانية العامة ؛ لذلؾ كاف القضايا الذاتية برداء إنساني يسـ تجربتو باإلن
إمكانات  كمكظفنا كؿالتجاؤه إلى كسائؿ تصكيرية منيا التصكير الرمزم ، 

الشعرية شحف القصيدة عمى ما يحمؿ مف فضاء فني رحيب ييعيف ك الرمز 
خاصة بكؿ الدالالت التي تخرج بو الحيز بصفة عامة كالتعبير الشعرم 

 الذاتي الضيؽ .    
لشاعر المعاصر يكظؼ تقنية تداخؿ ككفي سبيؿ ذلؾ كجدنا ا

الفنكف مع بعضيا ،كمف ثـ أخذ يفيد مف الفنكف األخرل ؛إلثراء تجربتو ، 
كمنح قصيدتو ثراءن دالليِّا كقدرة إقناعية ، ما كاف لو أف يحققيا دكف ذلؾ 
التداخؿ بيف الفنكف ، فمف فف المسرح يستعير تقنية القناع باعتبارىا كسيمة 

الفنانكف المسرحيكف أدكارنا لشخصيات أسطكرية أك دينية فنية يتقمص فييا 
أك تاريخية، كالتخفي كراء القناع مف أجؿ إنتاج بعض المكاقؼ الدرامية أك 

 الرمكز الفنية التي تتناسب كتجربتو المعاصرة . 
                                                                 

 . ُّّص –سابؽ  –شعر المعاصر د/ محمد فتكح أحمد : الرمز كالرمزية في ال - ُ
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كمف الفف السينمائي يستعير بعض التقنيات التصكيرية ،كالمعالجة 
كغيرىا مف التقنيات التي تشير إلى ذكباف الدرامية كتقنيات الفالش باؾ ،

الفكارؽ كالحدكد بيف الفنكف كاآلداب ،كىذا أمر طبيعي في ظؿ التداخؿ 
الكبير بيف العمـك كالفنكف ،كأسكقة االتصاؿ التي اتسعت مف خالليا زاكية 

 الرؤية التي عالج بو الشاعر المعاصر قضايا مجتمعو الخاص كالعاـ . 
 قناع الحسيف :

عراؽ المكطف كالمالذ لمبياتي كغيره مف الشعراء العراقييف إف ال
المعاصريف قد احتاز مساحة كبيرة في ديكاف الشعر العربي الحديث عامة 
،كديكاف الشعر العراقي خاصة ،كانفرد البياتي مف بيف الشعراء المعاصريف 
لمعالجة قضايا االستبداد السمطكم الذم تمارسو السمطة االستعمارية 

مة في العراؽ ،تمؾ السمطة التي استدعى ليا الميؿ معادالن فنيِّا ييجسد الحاك
مف خاللو كطأة ىذا الميؿ الجاثـ عمى صدكر األىالي كجنبات البالد 
،كتمؾ تقنية ترميزية أدل فييا الميؿ دكر الرمز مؤازرنا الطبيعة الخاصة 

،بؿ يعبر لمشعر ؛فإنو " في أصكؿ أغراضو ال يينٌكهي عف األشياء مباشرة 
 ( .ُعنيا بطريقة صكرية إشارية ")

كىذا التنكيو اإلشارم نجده في استدعائو شخصية الحسيف بف 
كنتساءؿ بدكرنا :ًلـى استدعى شخصية الحسيف  –رضي اهلل عنيما  –عمي 

َأْبِكي َعَمى اْلُحَسْيْف .... ، كًلـى يبكي عميو؟ كًلـى سيستمرُّ في البكاء عميو 
،إف الحسيف يمثؿ في التاريخ اإلسالمي الرمز َوَسْوَؼ َأْبِكي َعَمْيِو 

المناىض لمسمطة الغاشمة المستبدة باألمر دكف مستحقيو ،يمثؿ صكت 
الثكرة كسٍيفىيا الذم يقاتؿ حتى الرمؽ األخير بعدما سقط دكنو األىؿ 

 كاألتباع كالمريدكف .
                                                                 

 –دار الكشاؼ لمنشر كالطباعة –أنطكف غطاس كـر :الرمزية كاألدب العربي الحديث  - ُ
 . ٖص  –ـ ُْٗٗلبناف  –بيركت 
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شاعر بكؿ تمؾ الدالالت التي مثٌميا الحسيف ،كلـ ييصٌرٍح كلـ يبح ال
نما تقنَّع بو ،كارتدل مسكح البكاء عميو كما يبكيو  بعمة استدعائو ،كا 
الكثيركف مف األتباع في مكاسـ عاشكراء حتى يكمنا ىذا ،لقد تحكؿ ىذا 
القناع إلى رمزو مٌكار بدالالتو خٌمدىٍت اسمو ،ليس لككنو حفيد النبي صمى 

هلل عميو كسمـ ،أك أحد سيدىٍم شباب أىؿ الجنة في الحديث الصحيح ا
نما لككنو صار رمزنا لكؿ القيـ في االستشياد مف أجؿ ما تؤمف بو  ،كا 
الشخصية مف مبادئ كقيـ كمعافو سامية ،لقد صار اإلماـ الحسيف رمزنا 
ا  لمتضحية كالفداء كاإليثار مف أجؿ المبدأ ،كقد اتخذ منو الشاعر قناعن
يمارس " دكره في التعبير عف حمـ الجماعة بتحقيؽ الماضي في مستقبؿو 
قادـو ،كذلؾ بمعاناة التحكؿ كالتجسد عبر شعائر الصراع في التضحية 

 ( .ُكاالنبعاث" )
كىنا نجد التقاء الماضي بالحاضر التقاءن سببو الظاىر ىك كحدة 

أحمد شكقي فالمصائب يجمعف المصابيف في قكؿ  ككحدة اليزيمة ؛ اليـٌ 
قد انيـز اإلماـ الحسيف كأتباعو المتكجييف مف نكنيتو يا نائح الطمح ، ك 

إلى العرؽ ،كاستشيد الحسيف ىك كمعظـ أىؿ بيتو كما انيـز العراؽ 
المعاصر أماـ قبضة االستعمار الحديدية كسيطرة االستعباد الغاشـ ،كمف 

ضر باتحادىا بنكبة ثـ " يكتسب الرمز عيمقنا تاريخيِّا ،كتتكثؼ نكبة الحا
( ككأف الشاعر باستدعائو الرمز القناعي يكائـ بيف الماضي ِالماضي ")

كالحاضر في خطيف متكازييف ال يمتقياف بسبب البعد الزمني كفارقة 
الماضي/الحاضر ،بيد أنيما يتقارباف ، بؿ يجتمعاف اجتماع المصائب 

 التي تكحد بيف المصابيف  .  
                                                                 

دار الشؤكف الثقافية  –ـ ُٕٖٗ/ُط –محيي الديف صبحي : الرؤيا في شعر البياتي  - ُ
 . َُص  –بغداد  –العامة 

 –رسالة ماجستير  –ريتا عكض : أسطكرة المكت كاالنبعاث في الشعر العربي المعاصر  - ِ
 . ُُٖص  –ـ ُْٕٗبيركت  –الجامعة األمريكية 
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األخير إلى شخصية الحسيف رضي اهلل  كلعمنا ننظر في التحميؿ
عنو عمى أنو المعادؿ التراثي لشخصية السياب الشاعر الثائر عمى الظمـ 
كاالستبداد كالقير الذم أصاب البالد باألكصاب كاآلالـ ،كالكطنٌي الذم 
ناضؿ مف أجؿ تحرير البالد مف المستعمر اإلنجميزم ،كاغتالو المكت بعد 

تاؿ رجاؿ يزيد بف معاكية الخميفة األمكم صراع مع المرض ،مثمما اغ
،كمف ثـ إذا بكى البياتي اإلماـ  -رضي اهلل عنيما  –الحسيفى بفى عمي 

الحسيفى ،فإنما يبكي بدر شاكر السٌياب رفيؽ الصبا كالجياد كالنضاؿ ، 
معاىدنا إياه عمى مكاصمة السير في طريؽ جياد االستعمار كاالستبداد 

( حيث كاف البياتي عالمة مف عالمات ُكالىما )كالقير الذم سارا فيو 
 الكفاح كالنضاؿ الكطني الذم حمؿ عمى كاىمو قضايا كطنو العراؽ .  

 رمزية الطاؽ :
ربما مثؿ الطاؽ صكرة مف صكر التحكؿ المغكم مف حيث إنو مف 
المفردات التراثية التي تستثير مجمكعة مف الدالالت الثقافية كالحضارية 

 كالتاريخية التي يستدعييا قكلو : 
 َنِصيُح َتْحَت الط اؽْ 

 َبْغَداُد َيا َبْغَداُد َيا َبْغَداد
ىك البناء المعقكد إف أصؿ الطاؽ فيما كرد عند ياقكت الحمكم 

كجمعو الطاقات ،كقد ذكر ياقكت مجمكعة مف الطاقات المتمركزة في بالد 
( ِفارس كالعراؽ كالطاؽ حصف بطبرستاف كىك مكضع في الجبؿ)

،يستدعي ذكريهي فٍتحى أبي جعفر المنصكر لبالد فارس حيث الزمف الماضي 
تفي في العصر بما كاف يحممو مف دالالت القكة العربية كأنفتيا التي تخ

الحاضر ،نتيجة االستعمار كاالستعباد الجاثـ فكؽ صدكر البالد ،يكمـ 
                                                                 

 . َِٓالسابؽ ص  -محيي الديف صبحي : الرؤيا في شعر البياتي  - ُ
 .  ٓ -ْ/ْ –سابؽ  –ياقكت الحمكم : معجـ البمداف  - ِ
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األفكاه كيئد غرائز القكة كالعزة كاألنفة العربية ؛كلذلؾ نجد الصياح تحت 
الطاؽ مف األطفاؿ مستدعينا دالالت الفراغ ،إنيـ يصيحكف تحت الطاؽ 

بياتي كرفاقو مف كىك إيكاف كسرل الكاقع بالقرب مف بغداد ،ككاف ال
يصيحكف كىك يردد بصدل الصكت ما يمعبكف ك األطفاؿ يذىبكف إليو 

بصدل الصكت الذم ال ييسمف كال  –األطفاؿ  –فيستمتعكف  ُ(يقكلكنو)
 يغني مف جكع .

كىنا نستطيع أف ندرؾ السر في استدعاء الطاؽ كالصياح تحتو 
رقة الكبيرة بينيما ،إنو يكازف بيف خٌطٍي التراث كالحاضر ؛ليخرج مف المفا

بمزيد مف الحزف كاليأس مف تغيير الكاقع الكئيب ؛فإف ما تيقدمو الشعكب 
ضد االستعمار كاالستبداد ال يعدك أف يككف صدل صكت ،دكف أف يرقى 
إلى حد الفعؿ كما يتمخض عنو مف أثر ،كلذا كاف مضمكف صياح 

رار ىنا يتآزر األطفاؿ تحت الطاؽ ىك : بغداد يا بغداد يا بغداد ، كالتك
ف كانت مالمح المردَّد غير  كصدل الصكت في صكرة ترديد المقكؿ ،كا 
كاضحة المعالـ مما يزيد مف حالة اليراء الذم ىك خالصة الحاؿ 

 المعاصرة لمشعكب الكاقعة تحت نير االستعمار كاالستبداد .
كاستدعاء الطاؽ أك إيكاف كسرل الماثؿ بناءن عالينا بفضائو كخكائو 

المدرؾ بالعياف كالحكاس البشرية ،إنما تـ لمكقكؼ عمى ما يحممو  الحسي
مف دالالت تتأطر برجاء استمرار دالالت العظمة كاإلحساس بالذات 
كالنخكة كالعزة العربية ،ككميا أماني معنكية ال ترقى إلى حد المادية 
المحسكسة ،بيد أنيا مباحة أمنية كرجاء ، كبذا تتشكؿ القيمة الرمزية 

 –ؽ ،أك تتخمؽ مالمح الرمز/ الطاؽ في انطالقو مف الحسي المعايىف لمطا
إلى المعنكم حيث أمنيات استعادة العزة كالنخكة العربية ؛ألف  –اإليكاف 

                                                                 
 ىامش الصفحة . – ُِٗ/ِالبياتي : األعماؿ الشعرية  - ُ
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نصيح  –الرمز يستدعي تالـز "مستكل األشياء الحسية أك الصكر الحسية 
مرمكز التي تؤخذ قالبنا لمرمز ،كمستكل الحاالت المعنكية ال –تحت الطاؽ 

كحيف يندمج المستكياف في عممية اإلبداع  –أمنيات النخكة كالعزة  –إلييا 
 ( كقد بدا االندماج في التقاء الماضي بالحاضر ،ُنحصؿ عمى الرمز ")

كىك اندماج في مخيمة الشاعر ؛بغية استدعاء كؿ الدالالت المرتبطة بيذا 
 االندماج . 

ية لإلشارة إلى ىؤالء كيستعيف البياتي بتقنية الرمزية األسطكر 
المناضميف المجاىديف الذيف فنيىت أركاحيـ في سبيؿ الكفاح كالنضاؿ 

،كىي تقنية تتكئ عمى " اتخاذ األسطكرة قالبنا رمزيِّا يمكف  العراقي الكطني
فيو رٌد الشخصيات كاألحداث كالمكاقؼ الكىمية إلى شخصيات كمكاقؼ 

تنفسح معو داللة الرمز ( مف خالؿ اإلسقاط الشعرم الذم ِعصرية ")
األسطكرم ،كتستبيف معو عمة االستدعاء ؛ألٌف " الشعر كاألسطكرة ينشآف 

ا كاحدنا مف البنية الرمزية ") ( ّمف الحاجات اإلنسانية نفسيا ،كيمثالف نكعن
 التي يفيء إلييا الشاعر تعبيرنا عف تجربتو الشعرية . 

التي يشاركيـ فييا يستدعي البياتي مف األساطير العربية القديمة ك 
المصريكف القدماء كغيرىـ مف الشعكب ،أسطكرة اليامة أك الفراشة أك ذلؾ 
الطائر الذم " يزعمكف أنو يخرج مف رأس القتيؿ الذم لـ يؤخٍذ بثأره ،فيزقك 

( كقد استمرت ىذه األسطكرة إلى ْعند قبره كيقكؿ :اسقكني مف دـ قاتمي ")
شعراء العرب في الجاىمية كبعد اإلسالـ ما بعد اإلسالـ كرددىا كثير مف ال
                                                                 

 .  َْص  –سابؽ  –د/ محمد فتكح أحمد : الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر  - ُ
 . ِٖٖص  –سابؽ الد/ محمد فتكح أحمد :  - ِ
 –دراسات مترجمة  –د/ محيي الديف صبحي : النقد األدبي الحديث بيف العمـ كاألسطكرة  - ّ

 .  َُٔص  -ـُٖٖٗليبيا  –عربية لمكتاب الدار ال
دار  –ـُْٗٗ/ُط –د/ محمد عجيبة: مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية كدالالتيا  - ْ

 .  ّّْ/ُ –بيركت –الفارابي
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،كتمؾ مف األساطير التي يشترؾ فييا كثير مف الشعكب الرتباطيا بتصكر 
 ( .ُالركح عمى أنو "يطير في صكرة طائر")

كنجد قريبنا مف ىذا التصكر، كلكف بداللة دينية ما جاء في 
إف  أرواَح  "الحديث النبكم الكاشؼ عف مكانة الشيداء كمنزلتيـ في الجنة 
( كداللة ِ") الش يداِء في َطيٍر ُخضٍر َتعمُؽ مف ثمِرة الجن ِة ،أو َشجِر الجن ةِ 

ىذا األثر الديني مفارقة لمتصكر األسطكرم بجعؿ الركح طائرنا يطير كذلؾ 
( ّعند الكنعانييف كالبابمييف كالمصرييف القدماء كالفينيقييف كاليكنانييف )

ية لممعتقد األسطكرم مف ناحيتيف أكالىما أنيا كمفارقة الرؤية اإلسالم
تجعؿ الطير األخضر يحمؿ أركاح الشيداء ، فميست األركاح طيرنا في 
نَّة النبكية لمطيرة  التجسيد األسطكرم لممطالبة بثأر القتيؿ كثانييما نفي السُّ
في الحديث الصحيح الذم ركاه أبك ىريرة حيث قاؿ : قاؿ رسكؿ اهلل صمى 

كسمـ : " ال عدكل كال ىامةى كال نىٍكءى كال صفىرى ") اهلل عميو
ْ. ) 

ا ،فقد جاء في المثؿ : " ىامةه  كىذه األسطكرة ترتبط بالمكت عمكمن
( سكاء كاف المكت طبيعيا أـ ٓأٍم ىك ميت اليـك أك غدا ") –اليكـى أٍك غدنا 

قتال كاغتياالن كغير ذلؾ مف صكر المكت التي أكالىا البياتي في شعره 
ضكرنا كبيرنا ،كلعؿ مكاقؼ الثكرة كالجياد كالنضاؿ ضد االستبداد ح

                                                                 
/ ترجمة د –نشأتيا،مناىج دراستيا، فنيتيا  –فريدريش فكف دير اليف : الحكاية الخرافية  - ُ

 .ٕٔص –بيركت –دار القمـ  –ـُّٕٗ/ُط –يف إسماعيؿمراجعة د/عز الد –نبيمة إبراىيـ
حكـ عمى أحاديثو كعٌمؽ عمييا الشيخ محمد ناصر الديف  –الترمذم : سنف الترمذم  - ِ

كىك  ُُْٔالحديث رقـ  -ّٖٓص  –الرياض  –مكتبة المعارؼ  –ق ُُْٕ/ُط –األلباني 
 حديث حسف صحيح .

مجمة  –،صدل الركح في الشعر الجاىمي د/ إحساف يعقكب الديؾ : كاليامة كالصدل  - ّ
 . ٕٔص  –ـ ُٗٗٗ – ِع  -ُّمج  -فمسطيف  –نابمس  –جامعة النجاح الكطنية 

 –إشراؼ كمراجعة الشيخ صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ  –أبك داكد : سنف أبي داكد  - ْ
 . ٓٓٓص  –السعكدية  –كزارة االشئكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد  –ـ ُٗٗٗ/ُط
 . َْٓ/ِ –سابؽ  –الميداني : مجمع األمثاؿ  - ٓ
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كاالستعمار ،كسقكط كثير مف أبناء الشعب ضحية ذلؾ قد كاف كراء 
 استدعاء األسطكرة في قكؿ البياتي :

 َنْسِقي اْلَفَراَشاِت اْلِعَطاَش اْلَماْء 
كنمحظ ىنا قدرة الشاعر عمى المزج بيف مرادفات األسطكرة ،حيث 
الربط بيف الركح كالطير كالفراشة ؛فقد اعتقد " كثير مف المجتمعات األكلى 

ا بيف األحياء ") ( كمف ثـ ُبأٌف ركح الميت تتحكؿ إلى طائر يظؿ ىائمن
تمتقي الفراشة مع اليامة التي تصيح عمى رأس الميت قائمة : اسقكني 

لفراشات اسقكني دـ القاتؿ ، فيي نذير شـؤ كمكت كىالؾ كظالـ ،بيد أف ا
ذا كاف  نما يسقييا الشاعر المجاىد كرفاقو الماء ، كا  ال تيسقى دـ القتمى كا 
العطش رمزنا لكؿ معاني الحاجة كالعكز كالفقر كالمعاناة كاالضطياد كالقير 
الذم يتعرض لو الشعب ، فإف الماء الذم يسقيو تمؾ الفراشات / 

الغضب كالتضحية المناضميف ، رمز لدالالت الخصب كالنماء كاالنبعاث ك 
كالفداء ، إنو رمز الحياة ،كمف ثـ الخمكد ليؤالء المناضميف الذم استشيدكا 

 في سبيؿ الكفاح كالنضاؿ الكطني .  
فعؿ السقاية  –كفي ىذه الصكرة الرمزية نجد المفارقة بيف الكاقع 

كالمتخيؿ كىك كقكع فعؿ السقاية المسندة إلى الذات الجمعية عمى  –
تتخذ مكقع المفعكلية ،كتستقطب ىذه المفارقة دالالت الرغبة  الفراشات التي

في تحقيؽ الصعب أك المستحيؿ الرغبة في تغيير الكاقع الكئيب إلى صكرة 
 حية نابضة بكؿ مظاىر الحياة التي ييسيـ الماء في تشكُّميا .

كمف الكسائؿ التصكيرية عند البياتي نجد تكسمو بالتناص األدبي 
لبكاء عمى الحسيف/السياب كيعطييا بيعدنا زمنيِّا يستدعي ليؤازر مف فكرة ا

                                                                 
 –ـ ُٓٗٗ/ُط –د/أحمد إسماعيؿ النعيمي: األسطكرة في الشعر العربي قبؿ اإلسالـ - ُ

 .   ُٖٗص –القاىرة  –سينا لمنشر
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التدخؿ اإلليي في تحديد الزمف الذم يريد أف يجعمو غاية يقؼ عندىا 
[ِ/ُِٗ :] 

  َوَسْوَؼ َأْبِكيِو ِإَلى َأْف َيْجَمَع اُ الش ِتيتْيف
 ( :ُكىك يتناص مع قكؿ قيس بف الممٌكح ]طكيؿ[ )

 الش ِتيَتْيِف َبْعَدَما   َيظُن اِف ُكؿ  الظ ف  َأْف اَل َتاَلِقَياَوَقْد َيْجَمعُ اُ 
كفي ىذا االستدعاء ما يكحي بدقة الشاعر في اختيار تناصاتو 
األدبية ،إف المجنكف مشكؽ إلى لقاء لياله ،كقد فرقتيما التفاريؽ كالتقاليد 

حتفو  كاألعراؼ التي يرفضيا المجنكف ،كقد استمرت الفرقة حتى لقي
،كالبياتي مشكؽ إلى السياب رفيؽ الدرب كالكفاح ،الذم كاف " يحمؿ آماالن 
ٍف ييناضؿ مثميـ مف أجؿ حياة فيٍضمى في  عريضة لبني كطنو ،كلكؿ مى
العالـ ،كمف أجؿ حياة خالية مف العكز كاالستغالؿ ، مفعمة بالحرية 

 –ية البياتي ( بيد أف المكت قد فرؽ بينيما ،كمف ثـ كانت أمنِكالخير " )
 بالمقيا التي ال يعرؼ مكعدىا إال اهلل عز كجٌؿ.    -أف يجمع ا الشتيتيف
 رمزية القمر :

لمقمر في الميثكلكجيا العراقية القديمة أك بالد الرافديف حضكر 
كفي  نان اكبير ،فيك أحد اآللية القديمة كييطمؽ عميو في المغة السكمرية 

( كقد ييطمؽ ّنصكص األكادية األقدـ عيدنا)في ال سو إيفأك  سفاألكادية 
،كقد حرؼ األكاديكف  سيف،كعند األكادييف  سويفعميو عند السكمرييف 

                                                                 
جمع كتقديـ كشرح عبد الستار  –مجنكف ليمي : قيس بف الممكح : ديكاف مجنكف ليمى  - ُ

 . ِِٕص  –ـ ُٕٗٗالقاىرة  –كعات مكتبة مصر مطب –أحمد فراج 
ـ ُُٕٗبيركت  –دار النيار لمنشر  –حياتو كشعره  –عيسى بالطة : بدر شاكر السياب  - ِ
 .  ٕٔص  –
.خ.بكب ك ؼ. ركلينج : قامكس اآللية كاألساطير في بالد الرافديف  - ّ  –د.إدزارد ـك

 .  ُٖص  –د.ت  –لبناف  –بيركت  –دار الشرؽ العربي  –السكمرية كالبابمية 
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التي تعني في لغتيـ المينير ) نانارالسكمرم إلى  ناّنااسـ 
( كىك عند ُ

المصرييف القدماء يسمى تحكت باإلغريقية ، كبالقبطية يسمكنو تكت 
ف القدماء ىك إلو " التقكيـ كحساب السنيف ،كاإللو القمر عند المصريي

كالحكمة كالفمؾ كالحساب كالكتابة كالمغة ،كعيٌد حامينا لمكيٌتاب كمسئكالن عف 
 ( .ِالتقكيـ كحساب الزمف ")

ا عمى ىيئة عجؿ  كقد جعمت طائفة مف العرب القدامى لمقمر صنمن
كيصكمكف كبيده جكىرة ،كأخذكا يعبدكنو كيقيمكف لو األفراح كيسجدكف لو 

كيرجعكف إليو تدبير العالـ السفمي ، كلعؿ فيما كرد في القرآف مف قصة 
سيدنا إبراىيـ عميو السالـ ما يؤكد أف عبادة القمر قد كانت شائعة في تمؾ 
األزمنة السحيقة في الًقدىـ ، فقد قاؿ اهلل تعالى عف سيدنا إبراىيـ عميو 

ا َرَأى اْلَقَمَر َباِزغً  ﴿السالـ :  ـْ َيْيِدِني َفَمم  ا َأَفَؿ َقاَؿ َلِئْف َل ا َقاَؿ َىَذا َرب ي َفَمم 
ال يفَ  [ فإف ككنو يفكر في جعؿ ٕٕ] األنعاـ﴾َرب ي أَلُكوَنف  ِمَف اْلَقْوـِ الض 

القمر ربِّا يختصو بالعبادة دليؿ عمى شيكع عبادتو ضمف ما ييعبدي آنئذو مف 
سبحانو كتعالى عف السجكد لمشمس الظكاىر الطبيعية ؛لذلؾ كاف نيي اهلل 

َياُر َوالش ْمُس َواْلَقَمُر اَل  أكلمقمر في قولو سبحانو :﴿ َوِمْف آَياِتِو الم ْيُؿ َوالن 
ـْ ِإي اهُ  َتْسُجُدوا ِلمش ْمِس َواَل ِلْمَقَمِر َواْسُجُدوا ِلم ِو ال ِذي َخَمَقُيف  ِإف ُكنُت

 مؾ العبادة .[ دليالن عمى تّٕ]فصمتَتْعُبُدوَف﴾
كيبدك مف األساطير القديمة أسبقية عبادة القمر عمى عبادة 
الشمس ،كىي نظرة مرتبطة بتفكر اإلنساف القديـ في السماء أثناء الميؿ 
ٌنبات ،ككقر في خمىده مف ىذا  ،كما راعو مف منظر النجـك كالشيب كالميذى

لنشأة األكلى المشيد المييب أف الميؿ ىك األصؿ كالنيار ىك الفرع ،كأف ا
كانت مف لجة الظممة األزلية كذلؾ عند معظـ أساطير الخمؽ كالتككيف 

                                                                 
ترجمة مفيد  –ديانات الشرؽ األكسط  –رينيو البات كرفاقو : سمسمة األساطير السكرية  - ُ

 .  ِّٗص  –دمشؽ  –دار عالء الديف  –ـ ََِٔ/ِط –عرنكؽ 
منشكرات  –د/ عيد مرعي : معجـ اآللية كالكائنات األسطكرية في الشرؽ األدنى القديـ  - ِ

 . َِْص  –ـ َُِٖلسكرية لمكتاب الييئة العامة ا
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عند البابمييف كالكنعانييف كالسكمرييف ،كأساطير التككيف التكراتية ،ككانت 
خالصة تمؾ المعتقدات األسطكرية إجماعيا عمى أكلكية الميؿ عمى النيار 

 –عمى الشمس  -الميؿ  سيد –تمؾ األكلكية التي تستدعي أكلكية القمر 
 ُ(كمف ثـ أسبقية الديانات القمرية عمى الديانات الشمسية ) -سيد النيار 

كليذا ما يؤيده في بعض الثقافات القديمة ، فػ " في ىيكؿ ما بيف النيريف 
يحتؿ القمر مركزنا أسمى مف مركز شمس ،أك عشتار ؛ إذ يعتبركف شمس 

( كفي األساطير ِابنتو ") – عشتار –ىك ابف القمر ، كنجمة الزىرة 
المصرية القديمة ما يشير إلى أف اإللو رع كىك إلو الشمس قد القمر 
تحكت إلينا نائبنا عنو ، يحؿ محمو في السماء في الفترة التي يضيء فييا 

 ( .ّاإللو رع الدنيا السفمية )
ذا كاف دارسك الميثكلكجيا مجمعيف عمى أف الديانة القمرية أسبؽ  كا 

ا مماثالن حكؿ " ارتباط العبادات مف الد يانة الشمسية ،فإف ثمة إجماعن
القمرية بالمرأة ،كسيادة اإللكىية المؤنثة ، بينما يرتبط االنقالب الشمسي 

في  –( كتمؾ مرجعية أسطكرية ربما عممت ْكديانتو بالسيادة الذككرية ")
بالقمر  ارتباط صكرة المرأة في الشعر العربي القديـ -جانب مف جكانبيا 

الذم أنزلت مكانتو لممرتبة الثانية في الثقافات التي جاء فييا القمر تجسيدنا 
ارتبطت صكرتيا الجمالية في المخيمة العربية القديمة ( ٓإللية أنثى )

بجماؿ المرأة ، فإف التحكؿ كالتطكر الذم يطرأ عمى القمر ،خاصة عندما 
                                                                 

دار –ـََِِ/ٖط –األلكىة المؤنثة كأصؿ الديف كاألسطكرة –رفراس السكاح: لغز عشتا - ُ
 .ٕٗ-ٖٕص–دمشؽ –عالء الديف

 .  ِّٗسابؽ ص  –سمسمة األساطير السكرية  –رينيو البات كرفاقو  - ِ
 –تيا في أربعة آالؼ سنة نشأتيا كتطكرىا كنياي –أدكلؼ إرماف : ديانة مصر القديمة  - ّ

مكتبة كمطبعة مصطفى البابي  –ترجمة د/ عبد المنعـ أبك بكر ، د/ محمد أنكر شكرم 
 . ٕٕص  –د.ت  –الحمبي بمصر 

 –دار الشركؽ  –ـ ُٕٗٗ/ُط –د/ خزعؿ الماجدم : أدياف كمعتقدات ما قبؿ التاريخ  - ْ
 . ُِْص  –األردف  –عىمَّاف 

 . ٖٗص  –السابؽ  –عشتار فراس السكاح : لغز  - ٓ
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كمع ذلؾ فإف الصكرة الشعرية يككف بدرنا جامعن لدالالت الجماؿ كالبياض ،
 ( . ُلممرأة العربية القديمة قد ارتبطت في جزء كبير منيا بالشمس )

كلـ يكف البياتي ببعيد عف ىذه المرجعية الدينية أك األسطكرية 
لمقمر الذم يربطو بسياؽ رسمو كرفاقو الغزالف كالحكريات الراقصات 

 [:ُِٗ/ِعاريات تحت ضياء قمر العراؽ] 
 ِغْزالًنا وُحوريات َنْرُسـُ 

 َيْرُقْصَف َعاِرَيات 
 َتْحَت ِضَياِء َقَمِر اْلِعَراْؽ 

كىذا السطر الشعرم األخير يستثير الذاكرة التاريخية باحثة عف 
مدلكؿ قمر العراؽ ،كتقفنا تمؾ الذاكرة عند العصر األمكم ،لنجد أف ىذا 

الذم كاف المركب اإلضافي قد ارتبط بشخصية مسعكد بف عمرك العتكي 
ييمٌقب قمر العراؽ ،كىك أحد المغتاليف مف األشراؼ الذيف ذكرىـ ابف حبيب 
،ككاف مف خبر مسعكد بف عمرك العتكي أف عامؿ البصرة استشاره في 
شأف نافع ابف األزرؽ كعطية بف األسكد ككانت مف الخارجيف ، ككانت 

ارت ثكرتيـ إشارة مسعكد العتكي ىي حبسيما ،كىما رؤكس األزارقة الذيف ث
،كانتيز أتباعيـ الفرصة فاغتالكه كىك عمى المنبر يعظ الناس ،كقاؿ 

شعراؤىـ الشعر افتخارنا بقتمو)
ِ. ) 

كال شؾ أف قمر العراؽ قد قاـ بدكر الحكىـ كقضى بما قضى بو 
،كترتب عمى ذلؾ تمؾ الحرب الطكيمة بيف بني تميـ كربيعة كاألزد ،كما 

                                                                 
 –الرؤية الميثكلكجية كالدينية  –د/ياسر عبد الحسيب رضكاف : الشمس في الشعر األمكم  - ُ
كما بعدىا ، كانظر لممؤلؼ  ُْص  –بيركت  –مؤسسة االنتشار العربي  –ـ َُِِ/ُط

مكقع ديكاف العرب  –الشمس نمكذجنا  –نفسو : الرؤل المتجاكرة في الشعر العباسي 
 كما بعدىا . ُّاإللكتركني ص 

نى الشعراء ، ابف حبيب : أسماء المغتاليف مف األشراؼ في الجاىمية كاإلسالـ ، - ِ  كيميو كي
دار الكتب  –ـ ََُِ/ُط –تحقيؽ سيد كسركم حسف  –كمف غمبت كنيتو عمى اسمو 

 بيركت .  –العممية 
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عات كالدماء المراقة ،كلعميا أحداث شبيية استدعتو تمؾ الحرب مف المناز 
بحالة العراؽ في تمؾ الفترة التي سيطر فييا األتراؾ العثمانيكف في نيايات 
القرف الثامف عشر إلى العقكد األكلى مف القرف الحادم كالعشريف ،مع 
 الكجكد اإلنجميزم ،كما أشاعو مف االنقسامات كالمشاحنات بيف العراقييف

ف ثـ كاف استدعاء قمر العراؽ في النص تصكيرنا رمزيِّا ،كم أنفيًسًيـٍ 
يستدعي فيو الشاعر التراث كييسقطو عمى الحاضر ؛رغبة في اإلفادة مف 

 أحداث التاريخ  .
كتقفنا رمزية الصكرة عند رسـ الغزالف كالحكريات تحت ضياء قمر 

ف تحكي العراؽ ؛ لنحاكؿ الربط بيف ىذه الصكرة التي تبدك تراثية ،إذ الغزال
تراثنا عربيِّا أصيالن ارتكز حكؿ صكرة المرأة الغزالة كأصدائيا األسطكرية 
،كالحكريات يستدعيف الصكرة المثالية لمجماؿ األنثكم ،ذلؾ الذم ال يكجد 
إال في جنة الخيٍمد ، كالربط الذم نحاكلو ىك استدعاء الدكر النضالي الذم 

الحزب الشيكعي العراقي  قاـ بو بدر شاكر السياب باعتباره عضكنا مف
ـ تمؾ ُْٖٗالذم ادعى لنفسو النجاحات التي حققتيا كثبة كانكف الثاني 

الكثبة الشعبية التي حالت دكف إتماـ مفاكضات معاىدة بكرتسمكث بيف 
نجمترا في يناير   ـ . ُْٖٗالحككمة العراقية كا 
كما قاؿ السياب كىك كاحد منيـ آنذاؾ  –لقد كاف دكر الشيكعييف 

" أتفو األدكار ، كلكنيـ بعد النصر الساحؽ الذم حازه الشعب نسبكا إلى  –
( كبعد استقالة صالح جبر رئيس ُأنفسيـ كؿ أمجاد الكثبة كبطكالتيا ")

الكزراء آنذاؾ كحككمتو التي كانت تجرم كراء إبراـ المعاىدة ،كاستخدامو 
تكقؼ كؿ أساليب العنؼ كسفؾ الدماء لكثير مف المتظاىريف دكف أف ت

المظاىرات ، تقدـ األمير عبد اإللو الكصي عمى البالد بإعالف استقالة 
حككمة صالح جبر ، كتكميؼ السيد محمد الصدر بتشكيؿ الكزارة كالتأكيد 

                                                                 
ـ ََِٕ/ُط –خالد أحمد حسف أعدىا لمنشر كليد  –بدر شاكر السياب : كنت شيكعيِّا  - ُ
 . ّٖص  –بغداد  –ككلكنيا ألماني  –منشكرات الجمؿ  –
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عمى رفض المعاىدة ، كنتج عف ذلؾ ىدكء المظاىرات كعكدة الصحؼ 
كالحريات ،كفي ىذا الجك أراد الحزب الشيكعي أف يعرض قكتو عمى 

عب ،كأنو صاحب اليد الطكلى في تحقيؽ تمؾ االنتصارات ، يقكؿ بدر الش
شاكر السياب : " كنا نجتذب الكٌناسيف كالحٌماليف كالمجرميف مف نشاليف 
كسكاىـ إلى صفكفنا بكعكد معسكلة نبذليا ليـ ، كنا نيمٌنييـ بالقصكر 

 ( .ُكاآلنسات الحكر ، كنجحنا في ذلؾ أيما نجاح " )
تكظيؼ الغزالف كالحكريات الراقصات عاريات كبيذا ندرؾ سر 

تحت قمر العراؽ ، إنيا استدعاء لمكقؼ الحزب الشيكعي الذم كاف 
السياب ينتمي إليو ،ككأف ىذه الحكريات كالغزالف كيعيكدنا معسكلة قدميا 
الشيكعيكف لمكناسيف كالحماليف كالمجرميف الستمالتيـ كاجتذابيـ إلى الحزب 

كف السياب المعادؿ المكضكعي لقمر العراؽ الذم الشيكعي ، كمف ثـ يك
أراد القضاء عمى خطر األزارقة عمى الدكلة األمكية بالكصاية بحبسيـ ،  
مثمما أراد السياب باعترافاتو تمؾ أف ييظير حقيقة الحزب الشيكعي كأعكانو 
ا لمكافحة الشيكعية  ،بؿ إنو أراد أف يجعؿ الباب الذم يحرره " مخصصن

( كخطرىـ عمى الكطف العراقي ِكفضح جرائميـ أك مخازييـ ")كالشيكعييف 
 ككحدتو . 

 رمزية الميؿ : 
يتجاكز الميؿ عند الشعراء الكاقعييف مدلكلو المغكم ،بإشارتو إلى 
الفترة الزمنية التي تردؼ غياب الشمس كشركقيا ،ايتعمؽ بمجمكعة مف 

مسياؽ الذم يعرض الدالالت الرمزية المرتبطة بالحالة النفسية لمشاعر ،كل
لو ،كىك في القصيدة مرتبط برثاء السياب ،ىذا الرثاء الذم يستدعي معو 
ا  ا مريرنا مف النضاؿ كالكفاح الكطني ، كمف ثـ يغدك الميؿ رمزنا كقناعن تاريخن
ييسقط عميو الشاعر أفكاره كعكاطفو ،كقد كرد الميؿ مرتيف في القصيدة يبدك 

                                                                 
 . ْٖالسابؽ ص  - ُ
 . َٗص –السابؽ  –بدر شاكر السياب : كنت شيكعيِّا  - ِ
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ا مخيفنا تبدك معو ال ذات الشاعرة مأزكمة مستسممة ليذا الكحش فييما شبحن
 [:  ُِٗ/ِالمميت في أكليما حيث قكلو في السطر األكؿ ]

 َأْصَعُد َأْسَواَرِؾ َبْغَداُد وَأْىِوي َمي ًتا في الم ْيْؿ 
فالميؿ ىنا ظرؼه ككعاء لممكت ،صحيح أف الداللة الزمنية ىا ىنا 
مطركحة بيد أف تأكيميا يستدرؾ الكعاء كالظرؼ ، إذ يتحكؿ الميؿ إلى 
مكاف يتـ فيو المكت بداللة السكر عمى الحرماف كالحبس كالعمك الذم 

 يستدعي شرؼ المحاكلة رغـ فشميا كنيايتيا الكئيبة . 
بدك بعد صراع طكيؿ مف األحداث يستغرؽ كفي المرة الثانية ي

القصيدة كميا يقتنع الشاعر بأنو ال مفر مف التخمص مف ىذا الميؿ ،ىذا 
 [:   َِِ/ِما يخمص إليو في السطر قبؿ األخير مف القصيدة حيث قكلو ]

 َنْقُتُؿ َىَذا الم ْيْؿ 
إننا ىنا أماـ صكرة فنية مركبة تستدعييا البنية السطحية كالعميقة 
ليذا المركب الفعمي ،فالداللة الزمنية لميؿ مع فعؿ القتؿ تستدعي االستعارة 
المكنية بداللتيا عمى تجسيد ىذا المراد قتمو باعتباره كحشنا كاسرنا أك عدكِّا 
غادرنا ليس لو مف عالج سكل القتؿ ، في حيف تستدعي بنيتو العميقة 

كاالستبداد كالقير كالقمع  رمزية الميؿ باعتباره مشبَّينا بو لمظمـ كالطغياف
الذم يعانيو الشعب الذم ال يجد كسيمة لمتخمص مف تمؾ المخازم إال بقتمو 

. 
كعمى ىذا النحك مف التصكير المكظّْؼ لمرمز كتقنياتو ، كالتناص 
كدالالتو رأينا كيؼ كاف التحكؿ التصكيرم الذم شيدتو قصيدة الشعر 

ى قبر السياب خاصة ، فقد الحر عامة كقصيدة عبد الكىاب البياتي عم
عمد الشاعر فييا إلى الترميز كابتعد عف التصريح ، لـ يقـ برصد خالؿ 
رفيؽ كفاحو كزميؿ التكجو األدبي كاإلبداعي الشاعر بدر شاكر السياب 
كأخالقو كمآثره كأثره في مجتمعات األدب كالنقد كاإلبداع كالذم رأيناه مف 
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لنيؿ حافظ إبراىيـ ، كلـ تكف قصيدة مرثية أمير الشعراء شكقي في شاعر ا
 –نمشي كراء مشيَّعو غاؿو  –كاشفة عف عمؽ العالقة بيف المرثي كالشاعر 

كالذم رأيناه في مرثية إبراىيـ ناجي ألمير الشعراء التي لـ ينس فييا 
 الشاعر اإلشارة إلى مكانة المرثي ذم الشعر الخالد عمى األبد .

نما كانت قصيدة البياتي رامز  ة جاعمة مف الرمكز كقيميا تقنيات كا 
سقاطات جمالية ، كأقنعة فنية تحمؽ بشخصية المرثي في آفاؽ  إبداعية كا 

ا  –إنسانية رحيبة ، فمـ يعد شاعر الذات أك شاعر األمير كالحاكـ  عمكمن
نما شاعر اإلنسانية كميا ،  – أك شاعر طائفة مف الطكائؼ االجتماعية ،كا 

 لزماف كتمؾ رسالة الشعر في الحياة . ىذا الذم يحاكلو مف قديـ ا
كلـ ينس الشاعر كفاح المرثي كنضالو ،كأثره اإلبداعي 
نما تناكؿ ذلؾ تحت عباءة رمزية كأقنعة فنية تعٌبر عٌما  كاالجتماعي ،كا 
يريد دكف االصطداـ بسمطة حاكمة ،أك غيرىا ،كمف ثـ كانت القصيدة مف 

 الثراء برمزيتيا كتقنياتيا اإلبداعية .
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قدمنا في الفصكؿ الثالثة التي ضمتيا دراستنا ىذه ثالث قصائد 
تنتمي إلى فف الرثاء في الشعر العربي المعاصر ، كقد عنكنا لمدراسة بػػ 
قصيدة الفاجعة ، رغبة في مطابقة الداؿ لممدلكؿ دكف أف نفارؽ مأثكر 

ٍسـ الرثاء المرتبط ـى أمثاؿ ىذه القصائد بكى سى بمدح  مكركثنا القديـ الذم كى
الميت بما كاف لو مف طيب الخالؿ ، أما الفاجعة فإنيا المصيبة نفسيا ، 
كقصيدة الفاجعة تستدعي ما يستدعيو الرثاء ، لكنو ال يعني في المغة 
نما يعني مدحو بعد المكت ، أك البكاء عميو بعد مكتو ، عمى  المصيبة ،كا 

 نحك ما مر في المدخؿ . 
فصكؿ ، عنكٌنا ألكليا بػ القصيدة كقد اشتممت الدراسة عمى ثالثة 

الراصدة التي ترصد أكصاؼ الميت كتشدك بخاللو الطيبة كآثاره عمى 
المجتمع المحيط بو ،مع استشفاؼ عاطفة الشاعر نحك الميت ، كاخترنا 
ليذا الفصؿ قصيدة أمير الشعراء أحمد شكقي في رثاء شاعر النيؿ حافظ 

ـ ،كقد دار ىذا الفصؿ حكؿ ثالثة مباحث درس أكليا البنية اإليقاعية  إبراىي
التي كشفت دراستيا عف الرضا بالعيش في جمباب األب ،حيث البنية 
التقميدية لإليقاع الشعرم شكالن كمضمكننا ،فمـ يفارؽ شكقي القدماء في 

 البنية اإليقاعية خارجية كانت أك داخمية . 
يميائية كفي المبحث الثاني درس البحث البنية الداللية مف خالؿ س

ألفاظ المكت كالزمف كاألعالـ ،كخمص الشاعر إلى دكر التمقي النقدم في 
استكناه الدالالت السيميائية المرتبطة بتمؾ الحقكؿ الداللية ،كأف تكظيؼ 
الشاعر لتمؾ المفردات إنما تـ عف قصدية كاضحة مسايرة لفكرة الرصد 

 كبنيتيا الداللية .  التي اتكأت عمييا تمؾ القصيدة التقميدية في إيقاعيا 
كأما المبحث الثالث ،فقد تناكؿ فيو البحث البنية المجازية التي 
اتكأت عمى الصكر التقميدية الجزئية مف تشبيو كاستعارة ككناية كمجاز ، 
كلـ تكف تقميديتيا تعني مجرد االتباع بقدر ما كانت تعني خصكصية 
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 يقـك الشاعر برثائيا التصكير كارتباطو بمكضكع القصيدة كبالشخصية التي
 . مع الرؤية الشعرية التي يتبناىا الشاعر

كقد جعؿ البحث عنكاف الفصؿ الثاني القصيدة الكاشفة ؛ألف 
القصيدة قد كشفت عف عاطفة الشاعر نحك المرثي ، ككانت القصيدة 
المختارة ىي قصيدة إبراىيـ ناجي في رثاء أمير الشعراء أحمد شكقي 
،كربما كاف الكشؼ عف العاطفة مرتبطنا بانتماءة الشاعر الراثي إلى 

المعركفة بتغميب الجانب العاطفي في بنية القصيدة  المدرسة الركمانسية
 الشعرية . 

كقد دار ىذا الفصؿ حكؿ ثالثة مباحث درس أكليا البنية اإليقاعية 
حيث كشفت دراستيا عف مركنة الشاعر في قضية االنتماء اإليقاعي ، 
فيك لـ يتخمص مف اإلطار العاـ لإليقاع الشعرم المكركث ، كلـ يتقكقع 

نما عمد إلى شيء مف التجديد الذم يشير إلى قد أعيش في جمباب  فيو ،كا 
أبي  ،حيث يطيب لو أف يبدع شعره مف خالؿ الصكرة التقميدية لإليقاع 
الشعرم ؛ حتى ال يدخؿ في دائرة العقكؽ اإلبداعي كمرة أخرل يستشعر 
ذاتيتو كخصكصيتو ،فيأتي بشكؿ إيقاعيٍّ جديد ،بيد أنو ليس خالص الجدة 

 يزؿ متعمقنا بحباؿ القديـ .  ؛ إذ لما
كفي المبحث الثاني تناكؿ البحث ألفاظ المكت كالزماف كالمكاف 
مستفيدنا مف أصدائيا الرمزية كالسيميائية المؤطرة بإطار التقنيات كاألدكات 
الحجاجية التي تكشؼ عف طبيعة اإلبداع كًعمّْيَّة تكظيؼ مفردات بعينيا 

 عد عف مكضكع القصيدة . كمنتمية إلى حقكؽ داللية ال تبت
كأما المبحث الثالث ،فقد درس فيو البنية المجازية التي عالجت 
الصكرة الشعرية التقميدية في القصيدة مف خالؿ أصدائيا السيميائية 
كآلياتيا الحجاجية التي كظفيا الشاعر ؛ ليقؼ المتمقي عمى حقيقة المرثي 

كأثره في اآلخريف كتأثره ىك كشاعر بأمير الشعراء كمكتو  –أحمد شكقي  –
 . 
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كأما الفصؿ األخير ،فقد جعمنا عنكانو القصيدة الرامزة ، كىي 
ح ،  القصيدة التي ترمز كال تيصٌرح ، كفييا يكظؼ الشعراء تيكنّْي كال تكضّْ

تقنيات فنية مف خالؿ ثقافة كاسعة شممت مجاالت عممية مختمفة ،فكاف 
مكاناتو ،كالمعادؿ المكضكعي كفمسفتو كالتناص كجمالياتو تكظيؼ ا لرمز كا 

،كاإلفادة مف الفنكف األخرل كتقنياتيا المتعددة ،كؿ ذلؾ ألف الشعراء 
المعاصريف قد أخذكا عمى عكاتقيـ ىمـك أكطانيـ ،كقضاياىا كمشاكميا 
 التي كاف البد فييا مف االصطداـ بالسمطات الحاكمة ،كمف ثـ كاف التعبير
بالرمز كالقناع كالتناص كاإلسقاطات التي أشرنا إلييا في ثنايا ىذا الفصؿ 

 األخير .
كلقد عالجنا في ىذا الفصؿ األخير البنى الشعرية الثالثة ،كأكليا 
اإليقاع الذم عنكنا لمبحثو باسـ إحدل ركايات الكاتب الكبير إحساف عبد 

لتي عكلجت القدكس ، كىي ركاية لف أعيش في جمباب أبي ، تمؾ ا
تميفزيكنيِّا مف خالؿ مسمسؿ يحمؿ االسـ نفسو مف بطكلة نكر الشريؼ 

ا كاسعنا في مصر ُٔٗٗكعبمة كامؿ كغيرىما في سنة  ـ كقد لقي نجاحن
 كغيرىا مف الدكؿ العربية .

ككانت استعارتنا اسـ الركاية كجعمناه عنكاننا لمبحث اإليقاع ؛ألف 
ؿ التاـ عف البنية اإليقاعية التقميدية ، قصيدة الشعر الحر أبت إال االستقال

ف كاف بيا شيء منيا كاستخداـ البحكر الشعرية التقميدية ، لكف الصكرة  كا 
التي استخدمت عمييا تمؾ البحكر سكاء في قصيدة البياتي كغيرىا تشير 
إلى البينكنة الكبيرة لمتراث العربي القديـ في كيفية استخداـ البحكر الشعرية 

 العركضية .كالترخصات 
ككالقافية التي بدت مكجكدة في بعض األحياف ،بيد أنيا ال ييقاؿ 
عمييا بحاؿ مف األحكاؿ إنيا مف بقايا الشكؿ الشعرم القديـ ؛ألف القافية 
التقميدية اتخذت سمتنا محدَّدنا في بنيتيا كصكرتيا التي لـ تشيدىا القصيدة 

صر حسب رؤية الحرة بسبب نظاـ األسطر الشعرية التي تطكؿ كتق
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الشاعر . كما عالجنا في البنية اإليقاعية القيـ اإليحائية كالمكسيقية 
 لألصكات الدكاؿ المغكية مف خالؿ الظكاىر اإليقاعية الداخمية التقميدية . 
كفي المبحث الثاني كاف التأكيد عمى عدـ الرغبة في العيش في 

ا جديدن  ا مف خالؿ تحميميا جمباب األب مف خالؿ استخداـ األلفاظ استخدامن
باألصداء الداللية التي لـ ينتبو إلييا الشاعر القديـ ،إلى جانب بعض 
األلفاظ الجديدة التي لـ يشيدىا الشعر العربي القديـ مثؿ المابيف ،منازؿ 
الطيف ، مقابر الرماد ، تمؾ األلفاظ التي ال يقؼ التحكؿ المغكم عندىا 

نما عندما يصاحبيا مف دالال  ت . كحدىا ،كا 
كأما المبحث الثالث ، كىك المبحث األخير مف ىذا الفصؿ ، فقد 
دار حكؿ البنية المجازية كالتحكؿ التصكيرم الذم عالج الصكرة الرمزية 
في القصيدة ،كآلياتيا مثؿ تكظيؼ األقنعة ، كالرمكز : الطاؽ ، القمر ، 

يتيف ، الميؿ، ثـ التناص األدبي مع شعر مجنكف ليمى ، حكؿ التقاء الشت
ف كاف التناص في سياؽ فراؽ المحبكبة ، فإف البياتي باستدعائو ،  كا 
يستدعي إمكانية التالقي الذم يتحقؽ معو نجاح الكفاح كالنضاؿ ضد 

 حككمات القير كاالستبداد .  
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ـ ُّٗٗ/ٗط –تحقيؽ كشرح د/عائشة عبد الرحمف –رسالة الغفراف  - ّٕ
 القاىرة . –دار المعارؼ  –

 ابف منظكر :أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد 
 -كزارة الشئكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد -لساف العرب  - ّٖ

 د.ت. –السعكدية
 ك الفضؿ أحمد بف محمد: الميداني ،أب

مطبعة  –تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد  –مجمع األمثاؿ  - ّٗ
 ـ . ُٓٓٗالقاىرة  –السنة المحمدية 

 المراجع الحديثة : : ثانًيا
 أحمد : د/محمد فتكح

دار  –ـ ُْٖٗ/ّط –الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر  - َْ
 القاىرة  –المعارؼ 

 –ـ ُٖٗٗ/ُط –الركافد المستطرقة بيف جدليات اإلبداع كالتمقي  - ُْ
 مطبكعات جامعة الككيت . 

 –دار المعارؼ  –ـ ُٖٖٗ/ِط –قراءة أخرل  –شعر المتنبي  - ِْ
 القاىرة .

 إسماعيؿ : د/ عز الديف
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 –دار غريب لمطباعة  –ـ ُْٖٗ/ْط –التفسير النفسي لألدب  - ّْ
 القاىرة . 

دار  –قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية  –عربي المعاصر الشعر ال - ْْ
 ـ .ُٕٔٗالقاىرة  –الكاتب العربي لمطباعة كالنشر 

 أنيس : د/ إبراىيـ 
 األنجمك المصرية . –ـ ُٕٓٗ/ٓط –األصكات المغكية  - ْٓ
 األنجمك المصرية . –ـ ُٖٖٗ/ٔط –مكسيقى الشعر  - ْٔ

 أككاف :عمر
 ـ  . ََُِالمغرب  –قيا الشرؽ أفري –المغة كالخطاب  - ْٕ

 سيد  البحراكم : د/
دار المعارؼ  –ـ ُٖٔٗ/ُط –مكسيقى الشعر عند شعراء أبكلمك  - ْٖ
 القاىرة . –

 بدكم : د/ أحمد أحمد
دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر  –أسس النقد األدبي عند العرب  - ْٗ
 ـ .ُٔٗٗالقاىرة  –

 البريسـ :د/ قاسـ
 –ـَََِ/ُط –منيج النقد الصكتي في تحميؿ الخطاب الشعرم - َٓ

 بيركت. –دار الكنكز األدبية 
 بشر : د/ كماؿ محمد

 ـ . َََِالقاىرة  –دار غريب لمطباعة كالنشر  –عمـ األصكات  - ُٓ
 بالطة : عيسى
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بيركت  –دار النيار لمنشر  –حياتو كشعره  –بدر شاكر السياب  - ِٓ
 ـ .ُُٕٗ

 عبد اهلل  البيمكؿ :
ا  –المبالغة بيف المغة كالخطاب  - ّٓ  –ديكاف الخنساء أنمكذجن
مكتبة قرطاج لمنشر  –كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية –ـ ََِٗ/ُط

 تكنس . –كالتكزيع 
 البياتي : عبد الكىاب

بيركت  –المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  –األعماؿ الشعرية  - ْٓ
 ـ .ُٓٗٗ

 –دار الفرقد  –ـ ُٗٗٗ/ُط –السيرة الشعرية  –ينابيع الشمس  - ٓٓ
 دمشؽ .

 جحا : د/ميشاؿ خميؿ
 –الشعر العربي الحديث مف أحمد شكقي إلى محمكد دركيش  - ٔٓ
 بيركت .  –دار العكدة  –ـ ََِّ/ِط

 حسانيف : د/محمد مصطفى عمي 
 –لتناص دراسة في اإليقاع كالداللة كا –خطاب البياتي الشعرم  - ٕٓ
الييئة المصرية العامة  – ُُٖسمسمة كتابات نقدية رقـ -ـ ََِٗ/ُط

 لقصكر الثقافة .
 حسيف : د/طو 

 ـ . ُْٓٗمصر  –دار المعارؼ  –حديث األربعاء  - ٖٓ
 الحكفي : د/أحمد محمد 
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 –المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية  –اإلسالـ في شعر شكقي  - ٗٓ
 ـ .ُِٕٗ –مصر  -لجنة التعريؼ باإلسالـ 

مكتبة نيضة  –دراسة أدبية تاريخية مقارنة  –كطنية شكقي  - َٔ
 ـ .ُٓٓٗمصر

 الدريدم : د/ سامية
ـ عالـ َُُِ/ِط –بنيتو كأساليبو  –الحجاج في الشعر العربي  - ُٔ

 األردف . -إربد  –ث الكتب الحدي
 الدسكقي : د/عمر 

 مصر . –دار الفكر العربي  –ـ ُْٔٗ/ٔط –في األدب الحديث  - ِٔ
 دقاؽ : عمر 

معيد  -ُُٔٗ/ُط –االتجاه القكمي في الشعر المعاصر  - ّٔ
 القاىرة . –الدراسات العربية 

 رضكاف : د/ ياسر عبد الحسيب
دار  –ـ َُِٖ/ُط –ريـ جدلية الخطاب المجازم في القرآف الك - ْٔ

اف  –غيداء لمنشر كالتكزيع   األردف. –عىمَّ
ا  –الرؤل المتجاكرة في الشعر العباسي  - ٓٔ مكقع  –الشمس نمكذجن

 ديكاف العرب اإللكتركني .
مخطكطة بكمية دار العمـك  -شعر حميد بف ثكر : دراسة أسمكبية  - ٔٔ

 ـ . ََِّ
 –الميثكلكجية كالدينية الرؤية  –الشمس في الشعر األمكم  - ٕٔ
 مؤسسة االنتشار العربي .   –ـ َُِِ/ُط
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ا  –سيرة كداللة  –المصطمح النقدم  - ٖٔ مكقع  –الديباجة نمكذجن
 ـ .َُِِاأللككة اإللكتركني 
 زايد: د/ عمي عشرم

دار الفكر  –استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي - ٗٔ
 ـ .ُٕٗٗالقاىرة  –العربي

 مصطفى عبد المطيؼ  السحرتي :
 –مطبعة المقتطؼ –الشعر المعاصر عمى ضكء النقد الحديث  - َٕ

 ـ .ُْٖٗالقاىرة 
 سمطاف : د/ منير

 –منشأة المعارؼ  –ـ ُٖٔٗ/ُط –البديع في شعر شكقي  - ُٕ
 اإلسكندرية .

 السماف : د/محمكد عمي
 –دار المعارؼ  –أكزاف الشعر الحر كقكافيو  –العركض الجديد  - ِٕ

 ـ .ُّٖٗالقاىرة 
 أبك سنة : محمد إبراىيـ

 ـ . ُُٖٗالقاىرة  –العربي لمنشر كالتكزيع  –قصائد ال تمكت  - ّٕ
 السكاح : فراس

 –األلكىة المؤنثة كأصؿ الديف كاألسطكرة  –لغز عشتار - ْٕ
 دمشؽ. –دار عالء الديف  –ـ ََِِ/ٖط

 السياب : بدر شاكر
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ـ ََِٕ/ُط –أعدىا لمنشر كليد خالد أحمد حسف  –كنت شيكعيِّا  - ٕٓ
 بغداد . –ككلكنيا ألماني  –منشكرات الجمؿ  –

 السيد : د/ محمد شفيع الديف 
ـ ََِّ/ُط –مقدمة إلى دراسة البالغة كالنقد األدبي  –فف القكؿ  - ٕٔ
 القاىرة . –مكتبة النصر  –

 : عبد اليادم بف ظافر  الشيرم
 –ـ ََِْ/ُط –مقاربة لغكية تداكلية  –استراتيجيات الخطاب  - ٕٕ

 بيركت . –دار الكتاب الجديد المتحدة 
 شكقي ، أمير الشعراء أحمد : 

 ـ .َُٕٗالقاىرة  –المكتبة التجارية الكبرل  –الشكقيات  - ٖٕ
 صاباف: د/ سييؿ

مراجعة د/  –انية التاريخية المعجـ المكسكعي لممصطمحات العثم - ٕٗ
الرياض  –مكتبة الممؾ فيد الكطنية  –عبد الرازؽ محمد حسف بركات 

 ـ .َََِق/ُُِْ
 الصاكم : د/ أحمد عبد السيد

دراسة تحميمية في البالغة كالنقد مع التطبيؽ عمى  –فف االستعارة  - َٖ
 ـ .ُٕٗٗاإلسكندرية ب–الييئة المصرية العامة لمكتاب  –األدب الجاىمي 

 صبحي : د/ محيي الديف
دار الشؤكف الثقافية  –ـ ُٕٖٗ/ُط –الرؤيا في شعر البياتي  - ُٖ

 بغداد  –العامة 
 –دراسات مترجمة  –النقد األدبي الحديث بيف العمـ كاألسطكرة  - ِٖ

 ـ .ُٖٖٗليبيا  –الدار العربية لمكتاب 
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 ضيؼ : د/شكقي 
دار  –ـ ُِٗٗ/َُط –األدب العربي المعاصر في مصر  - ّٖ

 مصر . –المعارؼ 
 ـ .ُّٓٗمصر  –دار المعارؼ  –شكقي شاعر العصر الحديث  - ْٖ
دار المعارؼ  –ـ ُٖٕٗ/َُط –الفف كمذاىبو في الشعر العربي  - ٖٓ
 القاىرة . –

 طبانة :د/بدكم أحمد
دار المريخ  –ـ ُّٖٗ/ّط –التيارات المعاصرة في النقد األدبي  - ٖٔ

 الرياض . –لمنشر 
 الطرابمسي :د/محمد اليادم

 –المجمس األعمى لمثقافة  –خصائص األسمكب في الشكقيات  - ٕٖ
 ـ .ُٔٗٗ –مصر 

 الطناحي : طاىر 
دار  –ـ ُٕٔٗمايكُْٗالعدد–كتاب اليالؿ  –شكقي كحافظ  - ٖٖ

 مصر. –اليالؿ 
 عباس : حسف

 –اتحاد الكتاب العرب –حركؼ المعاني بيف األصالة كالحداثة  - ٖٗ
  ـ .َََِدمشة 

 –اتحاد الكيٌتاب العرب –خصائص الحركؼ العربية كمعانييا  - َٗ
 ـ ُٖٗٗدمشؽ 

 عبد المجيد : د/جميؿ
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الييئة المصرية -البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات النصية  - ُٗ
 ـ . ُٖٗٗلمكتاب القاىرة 

 د المطمب : د/ محمد عب
 القاىرة  –لكنجماف  –ـ ََِٕ/ِط –البالغة العربية : قراءة أخرل  - ِٗ

 عجيبة : د/ محمد 
 –ـ ُْٗٗ/ُط –مكسكعة أساطير العرب عف الجاىمية كدالالتيا  - ّٗ

 لبناف . –بيركت  –دار الفارابي 
 العزاكم : د/أبك بكر 

الدار  –الطبع  العمدة في –ـ ََِٔ/ُط –المغة كالحجاج  - ْٗ
 المغرب . –البيضاء 

 العقاد كالمازني : 
 القاىرة . –مؤسة دار الشعب  –ـ ُٕٗٗ/ْط –كتاب الديكاف  - ٓٗ

 العمرم : د/ محمد
ـ َُٗٗ/ُط -البنية الصكتية في الشعر -تحميؿ الخطاب الشعرم - ٔٗ
 الدار البيضاء . –الدار العالمية لمكتاب  –

 عياد : د/ شكرم محمكد
 –ـ ُٖٕٗ/ِط –مشركع دراسة عممية  –مكسيقى الشعر العربي  - ٕٗ

 القاىرة .  –دار المعرفة 
 الغرفي : د/حسف 

الدار  –أفريقيا الشرؽ  –حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر  - ٖٗ
 ـ .ََُِ–البيضاء 
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عداد كتقديـ  –كتاب السياب النثرم  - ٗٗ منشكرات مجمة  –جمع كا 
 ـ .ُٖٔٗ -الرباط  –فاس  –الجكاىر 

 فضؿ : د/ صالح 
المجمس األعمى  –عالـ المعرفة -بالغة الخطاب كعمـ النص  - ََُ

 ـ .ُِٗٗ/ُْٔالعدد -الككيت  -لرعاية الفنكف كاآلداب 
 قطكس : د/بساـ 

دراسة في تطكر  –كحدة القصيدة في النقد العربي الحديث  - َُُ
 –مكتبة الكندم  –ـ َُِْ/ُط –المفيـك كاتجاىات النقاد المعاصريف 

 األردف .
 كـر : أنطكف غطاس

لبناف  –بيركت  –دار الكشاؼ –الرمزية كاألدب العربي الحديث  - َُِ
 ـ . ُْٗٗ

 كنكاف: د/ عبد الرحيـ
دار أبي  –ـ ََِِ/ُط –اع الشعر العربي مف جماليات إيق - َُّ
 الرباط  –رقراؽ 

 الشيف : د/ عبد الفتاح
القاىرة  –دار الفكر العربي  –البديع في ضكء أساليب القرآف  - َُْ

 ـ.ُٗٗٗ
 المجذكب : د/ عبد اهلل الطيب 

 –ـ ُٖٗٗ/ّط –المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيا  - َُٓ
 الككيت .

 محفكظ : أحمد 
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 ـ .ُٓٓٗمطبعة مصر  –حياة شكقي  - َُٔ
 مرعي : د/ عيد

 –معجـ اآللية كالكائنات األسطكرية في الشرؽ األدنى القديـ  - َُٕ
 ـ .َُِٖمنشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب 

 المطعني: د/ عبد العظيـ
 –ـََِِ/ُط –ىؿ يرقى إلى درجة المجاز –التشبيو البميغ - َُٖ

 القاىرة . –مكتبة كىبة 
 مطمكب : د/أحمد

مطبعة المجمع العممي  –معجـ المصطمحات البالغية كتطكرىا  - َُٗ
 ـ . ُّٖٗبغداد  –العراقي 

 مفتاح: د/محمد : 
 –ـ ُِٗٗ/ّط –استراتيجية التناص  –تحميؿ الخطاب الشعرم  - َُُ

 الدار البيضاء .  –المركز الثقافي العربي 
الدار  –الثقافي العربي  المركز –ـ َُٗٗ/ِط –دينامية النص  - ُُُ

 البيضاء .
 المالئكة : نازؾ

 بغداد .  –مكتبة النيضة –ـُٓٔٗ/ِط –قضايا الشعر المعاصر - ُُِ
 مندكر : د/محمد  

القاىرة  –نيضة مصر كمطبعتيا  –الشعر المصرم بعد شكقي  - ُُّ
 ـ .ُٓٓٗ
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 –نيضة مصر  لمطباعة كالنشر كالتكزيع  –في األدب كالنقد  - ُُْ
 ـُٖٖٗاىرة الق

نشر كتكزيع مؤسسات ع.  –ـ ُٖٖٗ/ُط –في الميزاف الجديد  - ُُٓ
 تكنس . –عبد اهلل 

 ـ .ُٕٗٗالقاىرة  –نيضمة مصر –النقد كالنقاد المعاصركف  - ُُٔ
 ناجي : إبراىيـ

دار  –ـ ُٔٗٗ/ّط –األعماؿ الكاممة -شعر إبراىيـ ناجي  - ُُٕ
 القاىرة . -مدينة نصر –الشركؽ 
 :د/ ياسيفالنصير 

 –دار نينكل  –فف البدايات في النص األدبي  –االستيالؿ  - ُُٖ
 ـََِٗسكرية  –دمشؽ 

 النعيمي: د/ أحمد إسماعيؿ
سينا  –ـ ُٓٗٗ/ُط –األسطكرة في الشعر العربي قبؿ اإلسالـ - ُُٗ
 القاىرة . –لمنشر

 النكييي : د/ محمد
القاىرة  –العالية معيد الدراسات العربية  –قضية الشعر الجديد  - َُِ

 ـ .ُْٔٗ
 ىالؿ :د/ محمد غنيمي

رقـ  –القاىرة –نيضة مصر لمطباعة كالنشر  –الركمانتيكية  - ُُِ
 .ُّٖٔاإليداع 

 ىيكؿ : د/ أحمد
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تطكر األدب الحديث في مصر مف أكائؿ القرف التاسع عشر إلى  - ُِِ
 . القاىرة –دار المعارؼ  –ـ ُّٖٗ/ْط –قياـ الحرب الكبرل الثانية 

 يكسؼ : د/ حسني عبد الجميؿ
مؤسسة  –ـ ََُِ/ُط –أساليب االستفياـ في الشعر الجاىمي  - ُِّ

 القاىرة . –المختار لمنشر كالتكزيع 
 ثالثًا : المراجع المترجمة :

.خ.بكب ك ؼ. ركلينج   إدزارد : د. ـك
 –السكمرية كالبابمية  –قامكس اآللية كاألساطير في بالد الرافديف  - ُِْ

 د.ت . –لبناف  –بيركت  –دار الشرؽ العربي 
 الجيكسي : د/ سممى الخضراء - ُِٓ

ترجمة د/ عبد الكاحد  –االتجاىات كالحركات في الشعر العربي الحديث 
 . بيركت –مركز دراسات الكحدة العربية  –ـ ََِّ/ِط –لؤلؤة 

 درك : إليزابيث 
–ترجمة د/ محمد إبراىيـ الشكس  –الشعر كيؼ نفيمو كنتذكقو  - ُِٔ

 ـ .ُُٔٗبيركت  –مكتبة منيمنة 
 رتشاردز : أيفكر آرمستركنج 

 –ترجمة كتقديـ د/محمد مصطفى بدكم  –مبادئ النقد األدبي  - ُِٕ
 مصر –المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالرجمة كالطباعة كالنشر 

 ـ .ُّٔٗ
 ركجرز : فرانكميف ر.

دار المأمكف لمترجمة كالنشر  –ترجمة مٌي مظفر  –الشعر كالرسـ  - ُِٖ
 ـ .َُٗٗبغداد  –
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 شتراكس : كمكد ليفي
 –ترجمة كتقديـ د/ شاكر عبد الحميد  –األسطكرة كالمعنى  - ُِٗ

 بغداد . –دار الشئكف الثقافية  –ـ ُٖٔٗ/ُط –مراجعة د/ عزيزة حمزة 
 فندريس: جكزيؼ

مطبعة   -تعريب عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص  –المغة  - َُّ
 ـ .َُٓٗمصر  –لجنة البياف العربي 

 فيشر : إرنست 
دار الحقيقة لمطباعة  –ترجمة د/ميشاؿ سميماف  –ضركرة الفف  - ُُّ

 ـ .ُٓٔٗبيركت  –كالنشر 
 ككيف : جكف

 –ترجمة كتقديـ كتعميؽ د/أحمد دركيش –بناء لغة الشعر - ُِّ
 القاىرة . –دار المعارؼ –ـُّٗٗ/ّط

 البات : رينيو كمكريس استايزر ، مكريس فييرا ،كأندره كاكك
ترجمة مفيد  –ديانات الشرؽ األكسط  –سمسمة األساطير السكرية  - ُّّ

 دمشؽ . –دار عالء الديف  –ـ ََِٔ/ِط –عرنكؽ 
 فريدريش فكف دير اليف : 
ترجمة د/  –نشأتيا،مناىج دراستيا، فنيتيا  –الحكاية الخرافية  - ُّْ

دار القمـ  –ـ ُّٕٗ/ُط –مراجعة د/عز الديف إسماعيؿ  –نبيمة إبراىيـ 
 بيركت . –

 ماكميش: أرشيبالد
 –دار اليقظة العربية  –الشعر كالتجربة ترجمة سممى الخضراء  - ُّٓ

 ـ .ُّٔٗبيركت 
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 : س.مكريو
تطكر أشكالو  –ـ َُٕٗ-ََُٖ -الشعر العربي الحديث  - ُّٔ

ترجمو كعٌمؽ عميو د/شفيع السيد  –كمكضكعاتو بتأثير األدب الغربي 
 ـ .ُٖٔٗالقاىرة  –دار الفكر العربي  –،كد/سعد مصمكح 
 ميرىكؼ : ىانز

 -الزمف في األدب ترجمة أسعد رزكؽ مؤسسة سجؿ العرب  - ُّٕ
  ُِٕٗالقاىرة 

 جك : فيكتكر ىي
ـ  –البؤساء  - ُّٖ  ـ َُّٗمصر  –مطبعة التمدف  –عٌربو حافظ إبراىي

 كاريف: رينيو كيميؾ كأكستف 
مراجعة د/ حساـ  –ترجمة محيي الديف صبحي  –نظرية األدب  - ُّٗ

 ـ .ُٕٖٗبيركت  –المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  –الخطيب 
 رابًعا : الدوريات :

 –ـ ُِّٗديسمبر  –المجمد األكؿ  –العدد الرابع  –مجمة أبكلك  - َُْ
 مصر . –المطرية 

 -ُّالمجمد  -فمسطيف  –نابمس  –مجمة جامعة النجاح الكطنية  - ُُْ
 ـ .ُٗٗٗ – ِالعدد 
 –الجامعة األردنية  –مجمة دراسات العمـك اإلنسانية كاالجتماعية  - ُِْ
 ـ .َُِِ/ْالعدد -ْٖالمجمد
المجمس  -ـ ََُِ/ُالعدد – َّالمجمد –مجمة عالـ الفكر  - ُّْ

 الككيت . –الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلدب 
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 الفيرس
 الصفحة المكضكع
 ّ اإلىداء
 ٓ مدخؿ

 ُُ ػػ الفصؿ األكؿ :مرثية شكقي في حافظ إبراىيـُ
 ُّ مدخؿ : شكقي في مرمى النقد

 ُٕ اإليقاع الخارجي - ػػ البنية اإليقاعيةُػػُ
 ِّ اإليقاع الداخمي

 أكالن : التكرار النكعي لمصكت المفرد
 ػػ تكرار األصكات الميمكسةُ

 
ِْ 

 ِّ ػػ تكرار األصكات المجيكرةِ
 ثانينا : التكرار المكقعي

 التصريع -ػػ التكرار المكقعي لمصكت المفرد ُ
 

ِٕ 
 َّ التصدير -ػػ التكرار المكقعي لمدكاؿ المغكية ِ
 ِّ أ ػػ الترديد  - الحركي لمدكاؿ المغكية ػػ التكرارّ

 ّٔ ب ػػ الجناس
 ػػ البنية الدالليةِػػُ
 ػػ سيميائية االستيالؿُػػِػػُ

 

ّٗ 

 ِْ ػػ سيميائية ألفاظ المكتِػػِػػُ
 ْْ ػػ سيميائية ألفاظ الزمفّػػِػػُ
 ْٖ ػػ سيميائية ألفاظ األعالـْػػِػػُ
 ٔٓ ػػ البنية المجازيةّػػُ
 ّٔ مرثية ناجي في شكقي –الفصؿ الثاني : القصيدة الكاشفة ػػ ِ

 ٓٔ مدخؿ
 ٕٔ ػػ مكسيقى اإلطارُػػُػػِ – ػػ البنية اإليقاعيةُػػِ
 َٕ ػػ مكسيقى الحشكِػػُػػِ
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  ّٕ ػػ مكسيقى الصكت المفردّػػُػػِ
 ػػ البنية الدالليةِػػِ
 ػػػ حقؿ المكتُػػِػػِ

 

ٕٖ 

 ِٖ ػػػ حقؿ الزمف ِػػِػػِ
 ٖٓ ػػ حقؿ المكاف ّػػِػػِ
 ٖٖ ػػ البنية المجازيةّػػِ
 ٕٗ ػػػ الفصؿ الثالث : القصيدة الرامزة  ّ

 ٗٗ مدخؿ
 ََُ ػػػػ التحكؿ اإليقاعي ُػػػّ
 َُّ ػػ لف أعيش في جمباب أبي :اإليقاع الخارجيِػػُػػّ
 َُٗ ػػ اإليقاع الداخميّػػُػػّ

 ُُُ األصكات المجيكرة –اإليقاع الصكتي 
 ُُْ األصكات الميمكسة

 ُُٕ ػػ البنية الداللية كالتحكؿ المغكمِػػّ
 ُِّ ػػػ البنية المجازية كالتحكؿ التصكيرمّػػّ

 ُِْ قناع الحسيف
 ُِٔ رمزية الطاؽ
 ُُّ رمزية القمر
 ُّٔ رمزية الميؿ

 ُّٗ الخاتمة
 ُْٓ المصادر كالمراجع

 ُٓٔ الفيرس
 


