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 (ّيةتاِئ )وتي يفاللي والّنسق الّصالتمثيل الّد
 الّسدوسّي ميم بن مجيلَتالّشاعر 

 نّصّية(لسانّية )قراءة 
 (*)د كنعانعاطف حمم

 ّّ  امُلل
ـــوتي  فــيي ــق الصَّ للي  والن س   تائّيييية ســعى هــذا البحـــث إلــى قــراءة الت مثيـــل الــد 
دوســـي تمـــيمُبـــنُجميـــلالشـــاعرُ للي  الس  م تعرينـــًا للت مثيـــل الـــد  ـــ؛ فقـــد  رُمـــن وجهـــة نظ 
وى ث ــــمَّ بــــيَّن  م ســــت ،  المعرفي ــــة والنَّْنســــيَّةوأبعــــاد  ،ُهوقــــرأ بنــــاء الــــن ص  وهندســــت   لســــاني ة،

 ودرس  أبعاد    النني ة  والجمالي ة. ،جام والت ماس   في الن ص  النسِ 
وتي   ِق الصَّ وبي ن  ،الت شكيل الموسيقي  في الن ص   أق ر  ،وفي ًمستوى الن س 

وتيَّة الع ربي ة  اعر اللُّغ ويَّة والمعرفي ة والننيَّة في توظيق الو  دات الصَّ ِكنايات الش 
ْغرى والك برى لتحو  ْقِله ووجدانِ الصُّ ه إلى ِقي ٍم يل الِقي م الم عرفيَّة والنني ة الم ت ناِعلة في ع 

   .فنيٍَّة جماليٍَّة في ِشعرِ 
اعر في استِ  ك الثَّقافي واإلنساني  ثمار المشتر  وأضاء الب ْحث  على ق درات الش 

امي ة التي يسعى ،مع  الم لاط ب ْعِي معًا لتحقيق األهداف الس  إلىُ واقناِعه بالسَّ
عري  الع ربي   ،الث قافي  في تائي ة تميم تداد  ث م  قرأ البحث المِ  ،تحقيقها وبي ن  أنَّ الن صَّ الش 

 ه.م  ياة اإلنسان وي حاف،  على كرامتِ ع عربي  يحترِ با لمرا ل بناء مجتم  كان مواكِ 

 م، تميم،األوس، تَغِلب، بانقيا، الُحَطيئة، عاديا، ُشَريح، المعتصالكلمات الدالّة: )
 .(الّسموأل

                                                 
 .جامعة البترا/ قسم اللغة العربيّة وآدابها –كليّة اآلداب والعُلوم / أستاذ األدب الجاهلي والنّقد المشاِرك (*)
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مة وثالثة مباِ ث  على الن حو اآلتي:  وجاء البحث  في مقد 
مة: تضم   - ابقة.بحث والد  ال نن الملل ص ومنهج  المقد   راسات الس 

. در س   ،المبحث  األول -  التمثيل الد للي في النص 

. تناول   ،المبحثُالثاني - وتي في النص  ق الص   الن س 

 ي ة تميم.في تائِ  الثقافي   المتداد   قرأ   ،المبحثُالثالث -
 منهج البحث

 جمييييل ة تمييييم بييينلتائّييييِاْســـت ن د  هـــذا البحـــث فـــي دراســـته اللســـانيَّة النَّصـــيَّة 
لمــــاء المعلوماتي ــــة ِبإْدمــــا  المــــنهج  الّسدوسيييييّ  إلـــى مــــنهج البحــــث الــــذي اســـتحدث ه  ع 

راســــات المعرفيــــةاللســــاني  الن نســــي  بمــــنهج اللســــاني   الــــن نس  لمــــاء  ؛ فع  ات الت بيقيــــة والد 
ــلوكي ون أقــاموا البحــث اللغــوي  علــى الت جريــب والِلبــرة ــا المعرفي ــون  ،الس  فقــدُأقــامو ُ ،أم 

وِبإضـافة الِحْكمـِة التـي تعنـي إدارة المعرفـة للدمـة  ،دُالمعرفةُمـنُالمعلومـةعلىُتولي
 :أْصب ح ن م ْست ويات البحث الِعلمي  على الن ْحِو اآلتيف ،كرامةُاإلنسان

 َتْجربة < َمعلوَمة < ِخْبَرة < َمْعرفة < ِحْكمة.
م ــدَّ ــعري   أفقــدُقــُر ؛وتأسيســًا علــى مــا ت ق  قاعــدةُعلــى أن ــه  ب ْحث نــا هــذا الــنَّصَّ الشِ 

بيانـــاتُمعلوماتيـــة،ُوفـــيُضـــوءُالعالقـــاتُالتـــيُأظهرتهـــاُبيانـــاتُالـــنصُقـــرأُالبحـــثُ
لهـــا الشـــاعر  ٍة التجـــارب الننســـية والمعرفيـــة التـــي  و  ْشـــب ع  ـــة م  ـــٍة جماليَّ إلـــى ت ْجِربـــٍة فنيَّ

م فقيدّ  ،ر فيـه أن ـه يواجـه المـوتالتي أدار بها م ْعرفت ه في الموقف الذي شع   ،بالِحْكم ة
 في إبداِعه الَفنِّيِّ َدْرسًا في إداَمة الحياة.
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 (1) كما ورد في المصادر: النّص الّشعرّي لتائّية تميم، ومناسبته
ـ بشـاطئ]قـدُأقـام[ُ السدوسـيكانُتميمُبـنُجميـلُ رات،ُواجتمـعُإليـهُكثيـرُالن 

ـــ ـــم أمـــر  مـــن األعـــراب، فعظ   فـــيإلـــى مالـــ  بـــن طـــوق  ب المعتصـــم  كـــر ؛ فكت ـــد ذِ  ، وبع 
ـالن   د جمع  م،ُفقـالُأ مـدُر بـه فحملـه موثقـا إلـى بـاب المعتِصـه، وظِنـهوض إليـه، فتبـد 

بُعليـهُا كـان يِجـه عم ـه ول شـغل  هال ـ نُالموت،ُفمـا عاي  رجاًل  بن أبى داود: ما رأين  
ــ ،مالمعتِصــ يل بــين يــد  ه لمــا مث ــه إل تمــيم بــن جميــل؛ فإن ــأن ينعل ــ ــ روأ ض  يقُالس 

فأ ــب  أن يعلــم أيــن  -وســيماً  وكــان جمــيالً  -هُالمعتصــملــوالن  ــع، ووقــف بينهمــا، تأم  
 مُياُتميم،ُفقال: ، فقال: تكل  ه من منظرِ لسان  

ءُيكـل  شـ د للـه الـذى أ سـن  المـ منين فأنـا أقـول: الحْمـ نن يا أميـر  أم ا إذ أذِ  
ـل  ق اإلنسـان مـن طـين، ثـم جعـل نْسـوبـدأ خْلـ ،خلقه يـاُ هـين،ُ]م   اللة مـن مـاءٍ ه مـن س 

                                                 

المستجاد من هــ(،ُ 637(  التنوخي البصري، المحسن بن علي بن محمد بن أبي النهم داوود ، )ت1)
ُ، ع ني بشر فعالت األجواد ُعلي، ُكرد ُمحمد ُوتحقيقه ُصُص1792 ه ،119-113ُ الحصري ،
،ُزهر اآلداب وثمر األلباب (756إبرا يم بن علي بن تميم األنصاري ، )ت أبوُإسحاق،ُالقيرواني،ُ

ُصُص6  التنوخي البصري، المحسن بن علي بن محمد بن أبي النهم داوود  .372 -367،
ُ 637)ت ُال الفرج بعد الشّدة،هــ(، ُتحقيقُعبود ُبيروت، ُدارُصادر، ُ 1793شالجي، ُص6ُ، ،
،ُ، العفو واالعتذار؛ الرق ام البصري، أبو الحسن محمد بن عمران العبدي، المعروف72-37ص

تحقيقُعبدالقدوسُأبوُصال ،ُم ابعُجامعةُاإلمامُمحمدُبنُسعودُاإلسالمية،ُالسعودية،ُالرياض،ُ
،ُالعقد الفريد،ُأ مدُبنُمحمد،ُ؛ األندلسي، ابن عبدرب ه أبو عمر535-536،ُصُص0،ُح1731

ُط ُأمينُورفيقا ، ُأ مد ُوضب ه 6ُشر ه ُالقاهرة، ُوالنشر، ُالتأليقُوالترجمة ُلجنة ُم بعة ،1737ُ،
 369. الحموي، ابن  جة، تقي الدين أبو بكر بن علي بن محمد، )ت 157-153،ُصُص0ُ 

ُ ُم1، صح حه وعل ق عليه محمد أبو النضل إبرا يم، طثمرات األوراقهـ(، ُاللانجيُبمصر،ُ، كتبة
ُالهاشمي،612ُ-627،ُصُص1791 ،1ُ،ُطجواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب.ُأ مد

 .35-37،ُصُص0215دارُالمعرفة،ُبيروت،ُ
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ـين[ جب  الم من أمير   ين، ولـم  بـ  شـع  دْ ر ]اللـه[ بـ  ص  ـع الـد   ُبـ ُث المسـلمين، وأوض 
، وأخم   بل  س   ـلـرِ ت   هاب الباطـل؛ إن الـذنوب  د ب  شِ الحق   يعيـن النصـيحة، وت  س األلس 

، فلـم يبـق إل عـن الح  ن الجريـرة، وانق   م  حيحة، ولقد عظ  دة الص  األفئِ  ـة وسـاء الظـن  ج 
أشبههماُب ،ُوأولهماُ ي  وأسرعهماُإل ي،أقربهما من    ، وأرجو أن يكون ك وانتقام  عنو  
   ،ُثمُقال:بكرمِ 

 نـاً كامِ  عِ والن  ْ  ِق يْ السَّ  بين   ت  وْ أرى الم  
 لىقـــــــــاتِ  م  وْ   الي ــــــــن ــــــــى أنَّــــــــظ   ر  ب ــــــــوأكْ 

ـــــدْ  ـــــذي ي  ـــــةٍ ومـــــْن ذا ال  ج  ـــــذٍر و    لي بع 
ْوِقـــفٌ  ي ِعـــز   ـــب  م  لـــى األوِس بـــِن ت ْغِل  ع 

ز عـــــي مـــــْن أْن أمـــــوت  وانَّ  ـــــيومـــــا ج   ن
 ولِكـــــــنَّ خلنـــــــي ِصـــــــبي ًة قـــــــْد تــــــــركت ه م
 كـــــــــأن ي أراه ـــــــــْم  ـــــــــين  أ نعـــــــــى إلـــــــــْيهم  

 ضــين  ِبغب ــةٍ فــإْن ِعْشــن  عاشــوا خافِ 
 ه  ــــــــــــِد الله  رو   ــــــــــــي بع ٍل لـــــــْم قائــــــــف ك  

ـــــــــن   ث  ْيـــــــــن    نـــــــــى ِمـــــــــظ  ال ِ ي     مـــــــــا أتلن 
ــــــ ىءٍ امـــــرِ  يُّ وأ  ن  ِلــــــنْ ي   ضـــــى اللــــــه  ا ق  مم 

 ن  ِه م ْصـــــل  نايـــــا فـــــْوق  عيني ـــــْيق  الم  وســـــ
ــــــــْيق  فيــــــــِه وأْســــــــك   ــــــــيَّ السَّ ل  ــــــــل  ع   ن  ي س 

قَّــــــــــن   ْعل ــــــــــم  أنَّ المــــــــــوت  شــــــــــيٌء م     أل 
ــــــــــــــــر ةٍ  ــــــــــــــــاد   مــــــــــــــــن  ْس تَّــــــــــــــــن   وأكب  ت ت ن 

توا ـــــــو  م شـــــــوا تلـــــــ   الو جـــــــو   وص   وقـــــــد خ 
تـــــوا أذود   ـــــْنْهْم ، واْن ِمـــــنُّ م وِ   الـــــر دى ع 
 ن  ــــــــــــــمِ ـــــــرُّ وي شْ ــــــــــــــذلن  ي س  ـــــــر  جـــــــوآخ  

ــم المعتِصــ ــم وقــال: يــا جميــل، قــد وهبت ــفتبس  ــبية، وغن  ــبوة، ثــم   للص  رت لــ  الص 
 رات.الن   شاطئلهُعلىُ ع عليه، وعقد   ، وخل  ن   قيودِ ر بِ أم  

 الّدراسات الّسابقة 
ـل الـد  التمثيـتناولـنُ نصـي ةً  لسـانيةً  لم نجد، فيمـا نعلـم، دراسـةً    وتيُللي والن سـق الص 

ــاعر ي ــة فــي تائِ  راســات مــيمُبــنُجميــلت  الش  ، لكن نــا وجــدنا مــن واجبنــا أن نستقِصــي الد 
ن هذا الموضوع، وسن جِمل  ذل  على الن حو اآلتي:  التي لمس 
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 المراجع العربية ذات الّصلة بالموضوع -2

 637محمدُبنُأبيُالنهمُداوودُ)تالمحسنُبنُعليُبنُ،ُالبصري  التنوخي -
ع ني بشـر ه وتحقيقـه محمـد كـرد علـي، ،ُالمستجاد من فعالت األجوادهــ(،ُ
ذكـــــر فيـــــه عنـــــوان تائي ـــــة تحـــــن عنـــــوان:  (1). 113-119صُص،1792ُ

ر،ُوتمُإدرا ُمـاُذكـرُتحـنُهـذاُالعنـوانُفـيُآخـرُوالمعتصمتميم بن جميل ر
 البحث.ُ

األنصــاري، )ت  بـنُعلــيُبـنُتمـيم إبـرا يمأبـوُإســحاقُ القيروانـي، الحصـري  -
 .(0) 372 -367ص ،ُص6،ُ زهر اآلداب وثمر األلباب (756

ــموأل( - )ديــوان الس 
ــموأل كمــا اعتمــدناها بأبياتهــا األربعــة (6) ، ذكــر قصــيدة الس 
 ( صناً  وان )بنى لي عادياً عشر،ُتحنُعن

                                                 

ُالنه( 1) ُأبي ُبن ُمحمد ُر637التنوخي البصري، )ت م ُبالقاضي، ُالمعروف المستجاد من فعالت (
 .72ُ،71ر،ُصاألجواد

ر،ُدارُ"زهر اآلداب وثمر األلباب هــ(ُ، 756( إبرا يم األنصاري الحصري األنصاري القيرواني، )ت 0)
وانظر كذل : التنوخي البصري، المحسن بن علي بن محمد بن أبي  .367،ُص6الجيل،ُبيروت،ُ 

،1793ُتحقيقُعبودُالشالجي،ُدارُصادر،ُبيروت،ُ الفرج بعد الشّدة،هــ(،ُ 637لنهمُداوودُ،ُ)تا
ُصُص6  ، العفو ؛ الرق ام البصري، أبو الحسن محمد بن عمران العبدي، المعروف 37-72،

،ُتحقيقُعبدالقدوسُأبوُصال ،ُم ابعُجامعةُاإلمامُمحمدُبنُسعودُاإلسالمية،ُالسعودية،ُواالعتذار
العقد ؛ األندلسي، بن عبدرب ه ، أبو عمر أ مد بن محمد 535-536،ُصُص0،ُح1731رياض،ُال

ُطالفريد ُورفيقا ، ُأمين ُأ مد ُوضب ه ُشر ه ُالقاهرة،6ُ، ُوالنشر، ُالتأليقُوالترجمة ُلجنة ُم بعة ،
. الحموي، ابن  جة، تقي الدين أبو بكر بن علي بن محمد )ت 157-153،ُصُص0ُ،ُ 1737
369 ُ ،)ُ ُاللانجي،1ُ، صح حه وعل ق عليه محمد أبو النضل إبرا يم، طاألوراق ثمراتهـ ُمكتبة ،

،ُجواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب.ُأ مدُالهاشمي،612ُ-627،ُصُص1791مصر،ُ
 .35-37،ُصُص0215،ُدارُالمعرفة،ُبيروت،1ُط

 .32-97دارُصادر،ُبيروتُصُ ،ديوان السموأل بن عاديا( 6)
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  لوح صرررلح  1شرح  تحقيقرم مقمرل ونحرت ط     ديوان انفووااانفاد    -

 (1). 55-56  ص ص1991بقحتت  

 ذ كرت األبيات  األربعة التي اعتمدناها في البحث. (0)،(ديوان الُحطيئة) -

ـموأل، وعل ـق (6)()ديوان األعشيى - ـر ي  بـن الس  ، ذ كـر األعشـى فـي قصـيدته ش 
 فيُآخرُالبحث. وقد اعتمدنا القصيدة والتعليق م لحقاً  عليها،

  وسينتِفع البحُث بما يتقاَطُع معه من هذه الّدراسات. 
ل  المبحث األوَّ

 اللّي في الّنّص التمثيل الدّ 
ـ عـي  للحيـاة،ييتشـك ل الـن ص  أساسـًا فـي الواقـع ال ب ر  بـثالث مرا ـل  ت ـى ويم 

ٍق كالمي  من وق؛ فهو ف ي المر لـة األولـى صـورة واقعي ـة طبيعي ـة مـن يتجل ى في ن س 
فـإذاُانتقلـنُ ،الـنصَّ المن ـور :سـم يه فـي هـذا البحـثياة، وهذا مـا ن  ون والح  و ر الك  ص  

،  تها مراكز  رسم  ُوماغُاإلنسان،ُهذ  الصورة إلى دِ  ـق خـاص  ماغ في ن س  الوعي في الد 
. :ينا سم   للي   الن سق الد 

ماغ هــذا الن ســق الــد   ويصــوغ   ــة باللغــة التــي  للي  فــي قوالــب  الــد  تركيبي ــة خاص 
للة، وقد سم ينا   يتكل مها صا ب   ماغ، فتتشك ل للن ص  صورة تركيبي ة مشحونة بالد  الد 
ماغ فـي أقـرب لة:ُ فيُهذ ُالمُر ، وهنـا يتمث ـل الـنص  مسـ ورًا فـي الـد  ق الت ركيبي  الن س 

. إلـى ذلـ  بقولهـا إن رالعم ـل  وقـدُأشـارتُجوليـاُكريسـ ينا صورة مـن واقعـه ال بيعـي 
                                                 

ُط األودي، ديوان األفوه( 1) ُالتونجي، ُمحمد ُوتحقيق 1ُشرح ُبيروت، ُصادر، ُدار ُص1773ُ، ،
 .33-35ص

 .023،ُص1753،ُتحقيقُنعمانُأمينُطه،ُم بعةُمص نىُالبابيُالحلبي،ُمصر،ُديوان الحطيئة( 0)

 ، تحقيق، محم د محم د  سين، المكتب الشرقي للنشر والتوييع، بيروت. )د.ت(.ديوان األعشى( 6)
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هـة الـذي ي مـار س  داِخـل  اللسـان، وي  ـرح  علـى خـم   المتعل ق بالت مييز والت نضيد والم واج 
ِلي ة وم ب ْني ن ة ن ْحوي ار الذات الم تكل مة سلسلة دال ة تواص 
(1). 

ن  ي   ،وفــــي المر لــــة الث الثــــة ــــق المكــــو  ن  ه فــــي قوالــــبِ التركيبــــي  قوالب ــــ نسِ  المكــــو 
ماغ، فيتشــك ل الن ســق  ا ـوتي  فــي الـد  ــ لص  ، ويتكن  ـوتي  الن  ـق بتمثيــل الــن ص   ل جهــاي  الص 

ــــان أنر دراســــة الكــــالم المن ــــوق ه الكالمي ــــة المن وقــــةفــــي صــــورتِ  ــــام  س  ؛ ويــــرى تم 
مة ل ب د  منها لدراسة األنِظمة )القواعد( اللغوي ة، أو بعبارة أخرى لدراسة  المسموع م قد 

ــي يشــتِرط  رأن ي بقــى ب حث ــه م حصــوًرا فــي أبنيــة (0)اللغــة ننِســهار ؛ ألن  ِعلــم  اللغــة النص 
الن صــــوص وصــــياغاتها، مــــع إ اطتــــه بالع القــــات التصــــالي ة والجتماعي ــــة والننســــي ة 

العام ةر
للي  في نص  تميم على الن حو اآلتي: مكن أْن نقرأ أبعاد  وي  ،ُ(6)  الت مثيل الد 

 هالّنّص وهندستُ  بناءُ  -أ

كة؛ُقـــرات متماِســـنا تمـــيم بـــن جميـــل فـــي ثـــالث فِ شـــاعرِ  لـــن ص  خ ـــاب  مث ـــل ا
ـاعر مـع المـوتواجهـة؛ م  ( مر لـة الم  7-1)األولىُاألبيـاتُ قرة  فمث لن النِ   ،واجهـِة الش 

لَّــن هــذ  الم   ل جملــة مــن خ ابــه:وقــد تج   (،أرى المــوت)واجهــة بقــول الشــاعر فــي أو 
ة المـوت قبـل لمعتِصـواجهةُتميمُمـعُاوينقلنا الن ص  بعد ذل  إلى م   ـز ع ـد  هَّ م، الـذي ج 

.ُولـمُ(ر ظن ـي أن ـ  اليـوم  قـاتلي!أكب ـ) وقد عب ر الشـاعر عـن ذلـ  بقولـه: ،لةُتميممقاب  

                                                 
، دار توبقال للن شر، الدار البيضاء، المغرب، 1ر،ُترجمةُفريدُالزاهي،ُطعلم النص ينا،ُرجولياُكريس( 1)

 . 3ص ،1779

ان، ر0) ،1735ُ،ُالقاهرة،6ُر،ُالهيئةُالمصريةُالعامةُللكتاب،ُطاللغة العربّية، معناها ومبناها( تم ام،  س 
 . 79ص

ُر( 6)   ُديترُفيهفيجر، ر،ُترجمةُفال ُالعجمي،ُجامعةُغة النّصيمدخل إلى علم اللفولنانغُهاينهُمن،
 .11هـُ،ُص 1717المل ُسعود،ُ
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ر    ي نِلن  منه أ د من الن اس.  المعتصم  بأن  أمر الموت بيد الله ل ينس  تميٌم أْن ي ذك 
ــــن  الــــن ص  ب   ــــ   م كَّ باطــــة ج  ل  مــــة، ه تميمــــًا ِمــــن اســــتعادة ر  أِشــــِه بعــــد  هــــذِ  الم قد 

ل الموقف من مواجهٍة مع  المـوت إلـى مواجهـِة فـي مجْ  ِلـِس قضـاء، فاست اع  أْن ي حو 
ت ــ ؟)مُيســأله:ُفتــذك ر أن  المعتِصــ ج  ــذرك  عــن الجريمــة التــي ارتكبتهــا، ومــا    (،ُمــا ع 

ــبِ ْدلي ل يســت يع أيُّ إنســاٍن أْن ي ــ)فيجيــب: ــ أو رٍ ذْ ع  ــة وس  ج  م ســل ٌم بــين  المــوتُ ق  يْ   
ينْيـه! ر المعتصــم  بأنَّـه مـن قبيلــة عزيـزة، ل (.ع  ـرأة، في ـذكِ  تقبـل  أْن ي ــِذلَّ  ويـزداد تمــيٌم ج 

يق. لَّ في و جِهِه السَّ  أ د  أفرادها ف ي ْسك ن  إذا س 
ــضــيق الــنصُّ إلــى الم  ( ي  3-5ألبيــاتُ)اوفــي المر لــة الث انيــة  را  واجهــة عنص 

فاع عـن  ياتـه؛ إن هـم صـبي ت هجديدًا ي مك ن تميمـًا ِمـن ا فهـوُلُيلـافُمـنُالمـوت؛ُ ،لـد 
ٌر محتــوٌم مــن اللــه، وكــلُّ مللــوق سيصــل إلــى قــد   ألن ــه يعلــم   ــد  ر ُهــذاُفــيُأن  المــوت ق 

ــاعر هنــا البيــن ) دة.حــدَّ م   لحظــةٍ  مــة ثانيــة تت5وقــد وظ ــف الش  رُمــعُاف  ضــ( ليكــون مقد 
ــ مــة األولــى ليجع  مــة  ل موضــوع  المقد  ــد لــه  اســ   تمتتلــ  المقد  مــع الموضــوع الــذي تمه 

مــة مــة المن قي ــة، فــألق ،هــذ  المقد  ي ِته فــي ببحيــاة ِصــ ىاســتناد الشــاعر مــن هــذ  المقد 
توا ولِكنَّ خلني ِصبي ًة.... فإْن ِعْشن  عاشوا....)وجهُالمعتصم:ُ  .(واْن ِمنُّ م وِ 

ــاعر إلــى المعتِصــ  قــد قتلــن   م: إن ــ  إْن تْقت ْلنــي فإن مــا تكــون  وهكــذا يــو ي الش 
همُالـذيُعـيلِ هم علـى م  اللـه، مـن  سـرتِ  أن تـتلل ص أمـام   ي تي معـي، ولـن تسـت يع  ِصبْ 

 الحياة. ة  ي  وكرام  ي م ن لهم ل قمة الع  
ص الن ص البين     ـابُللمر لـةُاألخيـرةُمر لـةُمـامن هـذا اللِ  األخير وخ ص 

ر  عـن موقـف الن ـاس منـه بعـد م ،بعد  الموت اعر تصو  م الش  ونجـد ُهنـاُ ،هوِتـوهنا يقد 
 م:جري  وارًا داخلي ًا مع المعتِص ي  

تـيُفـي فريـق أهلـي وأ ب   المـ منين؟ أتكـون   مع  أي  فريق ستكون  أنن يا أمير  
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؛ فـي النريـق الـذي ينـر   كـرم رو ـي؟ أم سـتكون  الذين يـدعون اللـه أْن ي   ـرُّ ح لمـوتي وي س 
ـــاة؟ مـــاذا ســـترب   إذا ق ـــد الحي ـــه تلل ـــص مـــن وجـــودي علـــى قي ـــا م ْعت ِصـــم؟ تلت  ألن  نـــي ي

ث لْتها ثالثة  ضمائر أساسـي ة هـي:  ويال  ، أن  هذا النص  قد ب ني على ثالثة أعمدة، م 
ــْوت( ،أنــن  )المعت ِصــم( ،أنــاُ)تمــيم( )الم  ، فضــمير المــتكلم ب نــي عليــه الــنص  بر م تــه ه و 

يِفي   ة واِضحة وهنا يرجع الشاعر كما يقول محمد منتاح ر إلى النِدما  في خ ابه بك 
 .(1)وصريحة عن طريق اسِتعماله لضمير المتكل مر 

ـــي  :)أنـــا ي ْغِلـــب  الضـــمير ، فهـــو ي غ   تمـــيم( علـــى بـــاقي الضـــمائر فـــي الـــن ص 
تــركت هم  –أعلـم   –أمـوت   –أتلن ــن   –يال ظنـيُ –)أرى : مسـا ة الـن ص  فــي األفعـال

...( –أذود   –ِعْشــــن   –أ ْنعــــى  -أراه ــــم –أْســــك ن   -  أن  ضــــمير   ،  مــــا نالِ ــــك ،ِمــــنُّ
: قـد غ  ـى مـع األسـماء والحـروف األبعـاد   المتكل م )أنا: تميم(  الن نسـي ة العميقـة للـن ص 

ز عــي –قــاتليُ –ظ ن ــي ) ْلنــي  –إن نــي  -ج  ــأن ني...( –خ  وهــذا الضــمير ريكــون لألنــا  ك 
ــٌة كِدللــة الك ِلمــة فــي الــن ص، فك مــا أن ســياق  الــن ص  هــو الــذي ي د  فيــه للــة خاص  حــد 

م  بم عاٍن أخرى في ن صوص أخرى، كـذل   األنـا  مدلول  هذ  الكِلمة،  ت ى إنها لت ست لد 
ر ة في هذا الكل  يكون له ِدلل ٌة خاص 
(0) . 
ًة وا دة ذ ِكر  في قول تمـيم: أكبـر )المعتصم( مر   وقد ظهر  ضمير الم لاط ب

ــ ،ظن ــي )أن ــ ( اليــوم  قــاتلي ــريحة والمجايي ــة علــى بأســمائهُال ر المــوت  فــي  ــين ظه  ص 
ـْيق   -المنايـاُ يق  س   -ي ال ظني –كاِمن  –اآلتي:ُ)ُالموتُحوُالن   ل ـيَّ السَّ ـل  ع   - ي س 

ـم من تِ نه  وي   الر دى...( –أموت   هـا مـع  ركـة األفعـال، أن  مائر وتوييعِ كرار هـذ  الض 
                                                 

ُدارُالتنوير،ُطتحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص(ُمحمد،ُمنتاح،ُر1) ُلبنان؛1ُر،ُ ُبيروت، ،
 . 092،ُص1735المركزُالثقافيُالعربي،ُالدارُالبيضاء،ُالمغرب،ُ

،ُمصر،7ُر،ُدارُالمعارف،ُطلفّني في الشعر خاصةاألسس النفسّية لإلبداع ا(ُمص نىُسويق،ُر0) 
 .  106،ُص1737
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اعر ي   راع بينه وبين المـوت.  المعتِص ْلرِ ريد أْن ي  الش  ـاعر  م من  ْلبة الص  ويمث ـل الش 
ــ ،اإلنســان هنــا أمــل   ــوطمو   فــي أن يصــ ف  المعتصـــم     ه فــي إدامــة الحيــاة، وي م 

ــــ ه ِليعيشــــوا عبِ الحــــاكم  ولــــيُّ أمــــر الن ــــاس إلــــى جانبــــه، وأْن يــــذود الــــر دى عــــن أفــــراد ش 
ـاعر  مـع ِصـبي  نكمـاُي (ةضين بنعم  خافِ ) صـيبُإنهـا قضـي ة اإلنسـان إذن؛ ي   ،تهعـل الش 

ـــصـــاوي   ئ،وي لِ ـــ ـــى عـــن كرامِت هُه اإلنســـاني ة وادامـــة  ياِتـــرع المـــوت، ولكن ـــه ل ي ت لل 
 الكريمة.

 المعرفّية والّنفسّية في الّنّص  األبعادُ ا-ب
ل تميم بمرجِ  يني ة متوس  قدي ة الد  ـر  عي ته الع  وأيُّ ) رُذلـ ُفـيُقولـه:تْين، وقـد ظه 

ـا قضـى الل ـه  ي نلـن   ْعل ـم  أنَّ المـوت  (،ُ)امرىٍء مم  قَّـن   وانَّنـي أل   ُوهكـذا نجـد   (.شـيٌء م   
ه رسـالة تلويـٍق مــن فـي ننِســ ثُّ ويب ـ م،كة مـع المعتِصــالديني ــة المشـتر   العقيـدة   ر  يسـتثمِ 

ويستمر  في  ،ينجو منه أي  محكوم م،ُمثلماُلينجو منه أي   اكِ  قضاءُاللهُالذيُل
: إن   تعلم   دة بـين  ي ـد ي اللـه، في لحظٍة محـ م كما أعلم أن   لواقفٌ أي ها المعتِص  البث  د 
وقـد ي ـدر ك فيهـا بـين  ي ـدْي ؟  حظـة ال تـي أقـف  ل له إذا سـأل  عـن هـذ  الل  فماذا أنن قائِ 

مــن موِقــف الشــاعر أنــه أراد أن يكِشــف عــن مكنونــات ضــمير المعتِصــم، ولكنــه فــي 
ــدا  ، كمــا يــرى بــارتن  ــمير م  ا ِبِنــد، فعنــدما يتجــاوي الض  الوقــن ننِســه يقــف للمعتِصــم ِنــد 
ـــلص   ــل علــى ل ـــوم وت قريــع اآلخــرين تقريًعــا عنيًنــا، ي صــِب   الش  ــز الث ق  ضــع م رك  رفــي و 

ــــِة: وأنــــن كــــذل ر ج  ــــِة ِبح  ل ــــة المعروف  ــــًة للم جاد  ع ْرض 
، وهكــــذا كــــان موقــــف الشــــاِعر (1)

 لحاِكم.الم حكوم مع الم عتِصم ا

                                                 

رُ،ُترجمةُعبدالمحسنُسالم،ُمكتبةُآفاق القيمة، دراسة نقدية للحضارة اإلنسانية( رالف بارتن بيري، ر1)
سة فرانكلين لل باعة والنشر، القاهرة، نيويورك،  ،1733ُالنهضة المصرية، بالشتراك مع م س 
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بـــرى، وأن  لـــدى اإلنســـان اســـتيـــدرِ  ـــاعر أن   يـــاة اإلنســـان قيمـــٌة ك  اُعدادً ك الش 
فاع عــــن هــــذ  القيمــــة ــــة  ؛ف ري ــــًا للــــد  ولــــذل  نجــــد  يحشــــد كــــل  قــــوا  العقلي ــــة والعاطفي 

ـاً لمتِ  فاع عـن  ياتـه، فيقـول م ْحت ج  دمة، وتجاوي الرُّعب؛ للـد  عنـدُ يـابُ صاص الص 
ة:  جَّ  الح 

ةٍ  ج  ْن ذا ال ذي ي دلي بع ذٍر و   ؟وسْيق  المنايا ب ْين  عين    وم   يِه م ْصلن 

تْين، وأجرى بـه نـوعْين مـن الم  استلدمُ كاشـنة العقدي ـة الن ص  النعل )أرى( مر 
ــيق والن  )والوجداني ــة؛ فنــي قولــه:  مُإشــارة إلــى أن  المعتِصــ (، ــعأرى المــوت بــين الس 

ة  الموت لقتله قبل  م حاكمته، وفي هذا م لالنٌة للعقيـدة ال تـي يمث لهـا المعتصـم،  أع دَّ عد 
إضافة إلى أن  هذا  ،ي  ياة الن اس؛ ألن ه أمير الم منينوهوُالمس ولُعنُت بيقهاُف

لوك يثير   اعر ال تي يعِ  الس  ز  عليها أْن يتعر ض أ ـد  أبنائهـا إلـى مثـل  فيظة قبيلة الش 
ْنــض  التــوت ر، ولكــن إثــارة  هــذاُالموقــف ــلوك هنــا، ل يكــون خ  ، روبهــذا فــإن غــر ض  الس 

توا بية كـأن يخلنـي ِصـ) وفـيُقولـه:(،1ُ)التوت رر ـو  م شـوا تلـ   الو جـو   وص   (،أراهـم وقـد خ 
صـــل ى اللـــه عليـــه وســـل م، فـــي إدارة هـــذا  رســـول الل ـــه، خلينـــة   م  إشـــارة إلـــى أن  المعتِصـــ

ــاعر المجتمــع، هــو المســ ول عــن هــذ  الم   صــيبة الجتماعي ــة التــي ســتحل  بأســرة الش 
 وته.وقبيلته بعد م  

 االنسجام والّتماسك في الّنّص  - 
ــــ ــــاجع  عُعنهــــا،ُدافِ عر  موضــــوع  أطناِلــــِه ل ــــبَّ قضــــي ته اإلنســــاني ة التــــي ي ــــل الش 

ــ ــة والنني ــة فــي نْســع كــل  طاقاِتــووض  ــة والعاطفي    هــا ِبإ كــامٍ ثــم  رب   ،هــاج كلماتِ ه العقلي 
 ه:وتِ ه وم  بموضوع  ياتِ 

                                                 
 . 59ر،ُدارُالمعارفُبمصر،ُصاإلبداع والتوتر النفسياميُالمال،ُر( سلوى س1)
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<< إذا  ةً بيَ لفيي ِصي<< ولكيّن خَ  عي من أن أموتوت << وما جزَ أرى المَ )
اعر تمثياًل دللي ا لع   التركيبي   فجاء الن سق   (.ِميُّ ُمّوتوا ِعشُي عاشوا << وإنّ  قل الش 

ــاً  ،هوعاطنِتــ ــًا لكــل  ال  اقــات الكامِ  ،وبث ــًا فن ي  فالن ســق  عنــد  ،هنــة فــي أرجــاء ننِســوجمالي 
ناِصـر، أو بم وِقعــه  ي منـى العيـد، ر يكت ِســب  قيمت ـه داِخـل  الِبنيــة، وفـي عالقتـه بب ِقي ــة الع 

ة ـقهار  في شبك  نس  العالقات التي تنتِظم  العناصر، والتي بها تـنه ض  الِبنيـة  فت نـِتج   
(1)ُ،

للي   عمد  ي الن ص  وبهذا نرى أن  ؛ لي جل ي  فيه ف ْيض  التنصيل الـد  إلى التوسيع التركيبي 
ولُ ه وقلبه؛ إن ـه يـرى المـوت /ل  في عقلِ ال ذي ي ْنب ِجس  من ال  باق الن نسي  الذي يشتعِ 

رُوهوُه الموت / ول يست يع أن يصبِ ر وهو يواجِ أن يصبِ  ويست يع   ،ريد  أْن يموتي
ر فــي معظــم  عون المــوت.صــارِ يــرى أبنــاء   ي   ولعــل  هــذا الت وســيع الت ركيبــي  الــذي تكــر 

كـــة الن نِســـي ة  ْســـم الحر  أبيـــات القصـــيدة يعمـــل رعلـــى ت عميـــق الـــد للت، وي ســـاِهم  فـــي ر 
اعررالم ض  ِربة التي ي عان  . (0)ي منها الش 

ــ ــع الــن ص  المصــدر األصــلي  )الم   ؛)أْن أمــوت( ه مصــدرًا مــ و لً وت( فجعل ــوس 
عُر علــى المــوت ول يجــز  ي هــذ  اللحظــة الر اهنــة يصــبِ فــعــل المضــارع بأن ــه شــير بالنِ لي  
ع موضوع قناعتِ  ،منه داته بقد  ووس  ...( ِلين ـِزع  :ر الله بثالثة م  ك  علـم  / أن   ) إن ي / أل 

ك ون بقدرتِ الش   من ن   برنوس الذين يش  بـيِ ن  وجاء بعد ذل  بالسـتدراك لي   ،ه على الص 
ــس  بكــرامتهم   تنتهــي  ينمــا يِصــصــبرِ  أن   ــدود   ل الل  ــر إلــى  يــاة أطنالــه والــى الم 
، فم نردات  الـنص  يأخذ الن ص  مدا  في التوسيع والتنصيل ،وفيُهذاُالمقام ،اإلنساني ة

ـــد  عنـــدُتمـــيمُرصـــا ـــْد تت وال  رت شـــب كة م ِشـــع ة مـــن المعـــاني واألخِيلـــة والم شـــاِعر، لـــم ت ع 

                                                 
 .60،ُص1735،ُبيروت،6ُر،ُدارُاآلفاقُالجديدة،ُطفي معرفة النّص ي منى العيد، ر (1) 

 .093،ُص1779،ُالقاهرة،1ُر،ُمكتبةُمدبولي،ُطاالغتراب في الشعر األموي فاطمةُالسويدي،ُر (0) 
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هدر بر، والج  ْسب، بل أصبحن تت وال د  في الت أم ل والو عي، والص  انِنعاِلي ا و  
(1) . 

اعر م   ( علـى  (،ولِكـنَّ خلنـي ِصـبي ةً ) كًا بقوله:ستدرِ ان لق الش  م خبـر)لكن  فقـد 
ــأطنالــه مــن ننِســ عليبــي ن أهمي ــة موِقــ ها؛اسـمِ  هــر ،ُوهــوُعنهم بظ  ه؛ فهــم يلــوذون مــن ض 

تــه تــه ويحمــيهم بقو  ــدًا بقولــه ،يرعــاهم بأبو  ق ــد ) :ثــم  قــر ب  الماضــي مــن الحاضــر م  ك 
امع في لحظة هذ  المحاك   (تركتهم مة الر اهنة إلى وعي صورة الحسرة التي ليمك ن الس 

ه ْم ِمـْن )الحالُألطناله:ُ تها جملة  رسم   ْسـر ٍة تتنت ـن  وأكبـاد  (،ُفــالكلمةُفـيُالشـعرُكمـاُ  
ــة مــن األصــوات، تــدل  اصــِ ال ا علــى واِقــع أو  ــة متفِلن  يراهــا أدونــيس رليســن مجموع 
ـا  ْدِسـي ة، والعالقـة بـين معناهـا ولْنِظهـا تقـوم  إم  شيء مـا، وان مـا هـي صـور ٌة صـوِتي ة و  

يء، وام ا على اقِتراِنه بالح سر وت بالش  على اقِتران الص 
(0). 

ــ ــاعر فــي تركيــز  ســرة أطناِلــنج  مُوفــيُقلبــه،ُوفــيُه فــي عقــل المعتِصــ  الش 
ــع   وان لــقُمــنُجديــدُإلــىُ ،مــةُوفــيُقلــوبهمرون هــذ  المحاك  قــول الن ــاس الــذين يحض 

ــعِ ب  ــو ري  م ت ش  شــاهدينُإلــىُ؛ ِلينقــل الم  (كــأن ي أراهــم  ــين أنعــى إلــيهم...)تشــبيٍه تص 
ــــبُالــــذيُينتظــــرُأطل الم رِعــــالمســــتقب   ــــر  نال  ب  ــــل  إلــــيهم خ  وكــــأنُدللتُ ،ق ْتلــــه ه إذا ن ِق

 ، ، إلـــى الحاِضـــر المســـتمر  ـــياق ر ت ســـت ْدعي الماضـــي الم ســـت ِمر  التركيـــب فـــي هـــذا الس 
ـــوي علـــى الي قـــين، في صـــِب   الماضـــي ذا ِدللـــة ول يضـــيع   وت ـــدف ع  بـــه إلـــى م ســـت ْقب ل ين  

، ويدخ ل المست قب ل  في داِئرة اليقين  الم جهول للشـاعررالحاِضر 
ـاعر ،ُ(6) ـبُّ الش  ث ـم  يص 

ـورت ْيِن المحتم  ِفكرتِ  خ الصة   ـرط، يمث ـل بهمـا الص  لت ـْيِن لـه ه في قالبْين م تقاِبلْين مـن الش 
ــورة اإليجابيــة  م الص  ِته، فيقــد  ــنها بــثالث صــو   (،فــإْن ِعْشــن  عاشــوا)وأل ْســر  مــنُ رويحس 
                                                 

 . 75،ُص1736،ُبيروت،7ُر،ُدارُالعودة،ُطقدمة للشعر العربي"م(ُعليُأ مدُسعيدُ)أدونيس(،1ُ)

 . 109ر،ُصمقدمة للشعر العربي(ُعليُأ مدُسعيد،ُ)أدونيس(،ُر0)

ر،ُدارُالنكرُالكلمات واألشياء، بحث في التقاليد الفنّية للقصيدة الجاهلّية سن البن ا عز  الدين، ر (6)
مة تصدير الكتاب   . 131ص 1733العربي، القاهرة، مقد 



291

ـــةٍ  –خاِفضـــين  ) : ـــوالاأل وهـــو  هنـــا، ي شـــير  إلـــى أ ـــوال  (دىُعـــنهمأذود الـــر   - ِبغب  
ــاعر  ،هــاُوراعيهــاهــا األســرة إْن عــاش م عيل  بالكرامــة والقــو ة التــي ســتحظى  وي ــ خ ر الش 

لبي ة  ورة الس  توا)الص   والـى كـلِ  قائـد يتـول ى اإلدارة   ،ِليو ي  إلى الم عت ِصم(؛ُواْن ِمنُّ م وِ 
م الحيــاة علــفــي م جتمِعــ ــد   ســوة، واكـــرام  ى المــوت، والر  مــة علــى الق  ه، وي غري ــه بــأْن ٌيق 

ــة الذاِتي ــة، وف قــدان الن ــاسِ علــى إذلِلِهــم ،  تــى لكــأن  ر الشــاعر  هنــا ضــِحي ة  ه ــْدِر القيم 
لولر ِقي ة تحتا   إلى    ضِعي ة مأي  قوط في و  عور باألْمن، والس  الش 
(1). 

ـــاعر،   األخيـــر، مـــع ب ِلـــوينقلنـــا الـــن ص، فـــي ســـ رِ  مـــن عـــال ٍم ه اإلنســـان الش 
 فيه اإلنسان  الموت  من أجل الحيـاة، إلـى عـال ِم الللـود بعـد المـوت. ويعـرض   ع  يصارِ 

م الــن ص  نا، ويســتلهِ نا التــي ســتلل د فــي أذهــان أ يــاء الن ــاس مــن بعــدِ ســلوكِ  علينــا ســيرة  
نـاُفـي أعماقِ  نا، نحس  بـه يهِمـس  ه الواثقة بقضاء الله أم اًل يبث ه في ننوسِ من روح ب لِ 

ــْد يقــ لــى نْنِســِه الر  مــة)ول: اعلــْم يــا أخــي اإلنســان أنَّ رب ــ   ق  ْنــن  قــاِدرًا  (ك ت ــب  ع  واْن ك 
لْي .  على ظ ْلِم الن اس، ف ت ذ كَّْر ق ْدر ة اللهِ ع 

 األبعاد الفنّية والجمالّية في الّنّص  -د
ـــاعر فـــي هـــذا الـــن ص  طاقاِتـــ يســـتثمر    مـــالج  ه الق صـــوى فـــي فـــن  التعبيـــر و الش 

ل بهـا للم  تمث ل أعماق   فني ةً  صوير، ليرسم لو ةً الت   رافعـةُعـنُه المعرفي ة والن نسي ة، يتوس 
كــم قبــل الم   ــي ةً رافعــة ياتــه، فــي محكمــة أعــد ت قــرار الح  م ل غــًة نص  ربملت لــف  ، فاســت لد 

للي ة، والتداولي ة، وأبِني ِتها، ووظاِئِنهار ياِتها الن حوي ة، والد  أنماِطها ومستو 
(0).  

                                                 
 .90،ُص1771،ُبيروت،1ُر،ُدارُالجيل،ُطفي النقد األدبي والتحليل النفسينجمُخريستو،ُر( 1)

ر، دراسة م ضم نة لسانيات النص ونقد الشعر، مراجعة نقدّية في الدراسات العربية(ُجميلُعبدالمجيد،ُر0)
 0216عم ان،  ،1في كتاب لساني ات النص وتحليل الل اب، خ ابي، محمد، دار كنوي المعرفة، ط

 .091ص
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ــن  مــذعورًا؛ ألن ــه شــعر أن ــه وقــع  ُرض علينــا الــن ص  صــو عــر   فــيُ ة إنســان يتلن 
 دمةصورة الص   الموت، فصار يرى الموت  يثما يتلن ن؛ فأدمج   كمين أعد   له جي   

ـــن(ظ  ال ِ ِبصـــورة الر عـــب ) ي   ) أرى المـــوت ( ـــي  الـــنص  وي   ،نـــي مـــن  يـــث مـــا أتلن  ت
ــ هُإذاُع عــن  ياِتــأْن يــدافِ  أن ــه يســت يع   ف  عــر  ويكتِشــنيــق مــن ذ  ه هــذا لي  ة لب ِلــفرص 

ـه الشـاعر كمـا تـرى سـلوى الم ـال ريسـاِعد   ،هي  تماس ُوعادُإليهُوع فالتوت ر الـذي يعيش 
را، أم تعل مـــا، أم أداءر ويســـه ل العمـــل  العقلـــي  ســـواٌء أكـــان هـــذا العمـــل تـــذك 
،ُوبهـــذاُ(1)

ـــه  كشـــف الـــن ص  لب لـــه أن ـــه أســـيٌر فـــي األداء الم نعـــم بـــالتوت ر محكمـــة المعتصـــم، وأن 
ــحــدلي  تِبــأن ي ـ م الـبٌ  ـالح بع  ــن ضــغم الس  تـه عــن الــذ نب الـذي نس  ج  بهُإليــهُذر  أو   
 م.المعتِص 

م،ُه الثقافي ــــة بالمعتِصــــر عالقت ـــه كــــاماًل، ورأى أْن يلتِبــــوعي ـــ اســـترد  األســــير  
ــ م  ه الثقافي ــة ســهْ عبِتــفــأخر  مــن ج   رد ف  ِبصــورة ث ــمَّ أ ،مــةق المحك  اختبــاٍر أطلقــه فــي أف 

 هـــل يســـت يع   تصـــمُوالحضـــور(:عجــا  )بالســـتنهام الســـتنكاري  م شـــيرًا إلــى المال تِ 
ــأ ــٌد مــن بنــي الب   ــة أو ع  ج  م     ذرًا وأنــن تســل م ســيق المــوت بــين عينيــه؟شــر أن يقــد 

ـم  بــالن ني مِ  كـان هـذا السـتنهام   ــنتاً ـالسـتنكاري  الم ْنع  صُا م ك نـه مـن الـت لل ص مـن قن 
ن أْن تكـون وسـيلًة يـتلل ص مِكـع فيهـا الحـاكم ي  خ ـاء التـي وق ـم بأن  األفنهِ  ،ذارالعتِ 

ل ن أن ت  مِكـــم ي  كة بينـــه وبـــين المعتِصـــشـــتر  ف بـــأن  الث قافـــة الم  وعـــر   ،بهـــاُالمحكـــوم حـــو 
شـــج ع الـــن ص  ب   لـــه   ،معـــهُفـــيُوجـــهُالمـــوت ف  المعتصـــم مـــن خصـــٍم إلـــى نصـــيٍر يِقـــ

ِله الجتماأل ، فألقى بِثق   م:أمام المعتِص  اعي  سير 

لى األوِس ب ْوقِ ـــِن ت ْغلِ ـــــــي ع ز  ع  ل يَّ السَّ ـــــــي س    فٌ ــب  م   ك ن  ـــــــِه وأسْ ـــــــْيق  فيـــــــل  ع 

                                                 
 . 017ر،ُمرجعُسابق،ُصاإلبداع والتوتر النفسي( سلوى سامي المال، ر1)
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ـــ إن هـــا قبيلـــة   ولـــيسُمـــنُ ،هـــاالـــذ ل  أليِ  فـــرٍد مـــن أفرادِ  ل موقـــف  األســـير ل تقب 
فكيـق إذا كانـن فـي ِعـز ة  ،هائـل مجتمِعـم أن يسـتعدي  أي  قبيلـة مـن قبمصلحة الحاكِ 

ـورة  ب؟قبيلة األوس بن تغلِ  أضاف الـن ص  إلـى لو تـه النني ـة صـورًة أخـرى ت كم ـل الص 
اعر وِصـبيِته األبريـاء، نقل هـا الـن ص  مـن م   جم لها؛ إن ها صورة  األولى وت   لـِة لي  أسرة الش 

اعر إلى م   األبرياءُ ذا تقول له لء األطنالِ كأن ه ي لاطبه قائاًل: ما م،لي لة المعتِص الش 
تون؟هم وي  شــون وجـوه  إذا ن ِعـي  إلـيهم أبـوهم، وأخـذوا يلمِ  ـاعر   ويلتـتم   صـو   ســير  األ الش 

ــ ي المعتصــم، بصــورة ي ظهــر فيهــا أ اديــث الن ــاس بعــد موتــه، ه النني ــة بــين يــد  عروض 
ل علـى ألسـن ِة هـ لء الن ـاس إلـى قاتـلٍ  وكأنهُيقولُلـه: ظـالم،ُفـيُ ـينُ انظ ـْر، سـتتحو 

ل أنا ـذا نـرى أن رمـا ي عـر ض  فـي العمـل عند كثير منهم إلى قتيِل مظلـوم سأتحو  ! وهك 
ر  ، ولهذا فاألدب أدب  مواقفر  ه، وهو ي ماِرس  تحرُّ النن ي هو الن رد  ننس 
(1). 

 :الّنسق الّصوتي في الّنّص  المبحث الّثاني:

 العامّ  اإليقاعُ  -أوالً  
اعر ق د   ـب   موسـيقي ةٍ  فـي قوالـب   والنن ي ـة   ،والن نسـي ة   ،ه المعرفي ة  تِ ران ظ م  الش  تتناس 

 ويل:حر ال   م ع  تنعيالت الب  

يِق والن  ِع كامِ   ني ِمْن  يث  ما أتلن ن  ظ  يال ِ   ناً أرى الموت  بين  الس 

 ع:وايقاع المقاطِ  ،البين ن  ويْ 
   -ب –بُ/ُبُ – /ُب -- -ب/ُبُ –بُ  //  -بُ –بُ / - -/ُبُ- - -/ُبُ - -ب

ناِعل ْن         /    فعول ْن/ م ناعيل ْن/ ف عول ْن/ م  ناِعل   فعول  / م   نم ناعيل ْن/ ف عول 

                                                 
 .57،ُص1733،ُبيروت،6ر،ُعالمُالكتب،ُطعلم الجمال في الفلسفة المعاصرةعبدالمنعمُمجاهد،ُر (1)
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ــ ِلماِت قــاِطِع ك  ــع  أجــراس األصــوات فــي م  ــِه م  ــق إيقــاع  أنناِس ن أْن مِكــه، وي  ونس 
ـوتي للت   نوض   انسجام   المقـاطع علـى الن حـو  نعـيالت مـع أجـراس أصـواتِ الن سـق الص 

ل: الذي يظهر    في البين األو 
ْو/: فعول نْ  )ء  *     ْل/ م  ْي/: م ناعيل نْ  //  ( / ر  / ب ْي / ن ْس/ س   () ت 
ْن/ ن ْم/: ف عول ْن ( /*    ناِعل ْن( / ِم/  /ُكا ) عِ  /) ِف / و   ن ْن/: م 
ْي/: م ناعيل ْن( // فعول  ( :)  ي  / ل / ِح /*       ) ت / ني/ ِمْن /   
/: ف عول   ( )ُ*    ناِعل   //ث  / ما / ء  /: م  / ل ْف / ف  / ت   (ن) ت 

ــ اُمــعُأنغــامُأصــواتُالمقــاطعُفــيُكلمــاتُمً ا ومنســجِ كً وجــاء كــل  ذلــ  متماِس
ــه. لِ  ِ ك  ــويُّ علــى مســا ِة الــن ص  ــْحر  اللغ  ب  هــذا الس  قياًســا علــى تحليــل  القافيــة، فانســح 

ـــول إلـــى و ـــدات صـــوتي ة، ثـــم األصـــوات فـــي نظـــر مارتينيـــه الـــذي يهـــتم ربت حليـــل ا لق 
تصنين ها والك شف  عن العالقات التي تقوم  فيما بين هـا لت بِنـي الـدوال  فـي اللغـةر
لقـدُ. (1)

اعر في ننس المعتصم ضُتنـبِ  سـبيكًة موسـيقي ةً  ،فـي هـذا المسـتوى النن ـي   ،أفاض الش 
هُبــينُننِســه ومكانت ــة جأِشــه وقــوَّة  هــا رباط ــصــو ر بإيقــاع أنغامِ وت   ،فراتــهبفهــات تمــيم وي  

ـــق ـــ عـــن فـــي أعمـــاق المْعتصـــم اإلنســـان أن  أســـير وطب   ،هوِم ا هـــذا قيمـــٌة إنســـاني ٌة تميًم
ـــر الحيـــاة  بوجودهـــا ،نفيســـة د الحيـــاة بالناِشـــئة مـــن  ،مـــن  ق هـــا أْن تعـــي  لتعم  وِلت جـــد 

ص  ،ُفقيمةُالـنصوراة على مر  الع  يأطنالها الذين ي مث لون بقي مهم اإلنساني ة إدامة الح
ــل عمومــاً  رفــي إلــى الم عنــى الكل ــي للت ركيــبر األدبــي  تتمث  رفــي تجــاوي المعنــى الح 

(0) .
                                                 

،1735ُ،ُدمشق،ُر،ُترجمةُأ مدُالحمو،ُالم بعةُالجديدةمبادئ اللسانّيات العاّمةأندريهُمارتينيه،ُر(  1) 
 .57ص

ُر (0) ُعبدالبديع، ُالنهضةُالتركيب اللغوي لألدب، بحث في فلسفة اللغة واالستطيقال ني ُمكتبة ر،
 . 163،ُص1792،ُالقاهرة،1ُالمصرية،ُط
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ن   ولهذاُفقد اِعر   تمك  منُإجبارُالمعتصـمُعلـىُالختيـارُ ،في هذا المستوى النن ي   الش 
 لود.ن الل  أو لحْ  ،هبِ عْ ن الموت ألفراد ش  لحْ  :ينبين لحن  

وسيينحّللها تحيييي تابتهــا المق عي ـــة، وك ،كرُكلمـــاتُالقافيــةكتني هنــا بــذِ ســن  ُو
  :والقافية قطعيّ عنوان الّنسق المَ 

كلمــــــــــــــــــــــــــــــاتُ الر قم
 القافية

 الكتابة المق عي ة          

 /َ   –/ُتَُ   –ف/ُفُ َ   –/ُلُ َ   –/ُتُ َ   –/ُءُ أتلن ن     1

 / َ   –/ُتَُِ  –فُ/ُلُ َ   –/ُيُ   ي نِلن     0

 /َ   –/ُُتَُ   –صُ/ُلُ َ   –/ُُمُ   م ْصل ن     6

 / َ   –/ُُتَُ   –سُ/ُكُ َ   –/ُُءُ أْسك ن     7

 /َ   –/ُتَُ   –قُ/ُقُ َ   –/ُءُ َ   –مُ  م   ق ن     5

 /َ   –/ُتَُ   –تُ/ُتُ َ   –/ُفَُ   –/ُتَُ   –/ُتُ ت ت ن تَّن     3

توا   9 و   /َ   – َ   –/ُتُ َ   –و/ُو َ   –/ُصُ    ص 

توا   3  /َ   – َ   –/ُتُ َِ  –و/ُو َ   –/ُمُ   م و 

 /َ   –/ُتُ َِ  –شُ/ُمُ َ   –/ُيُ   ي ْشِمن     7

 (1الجدول رقم )
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 :الّداخليّ  اإليقاعُ  -ثانياً 
 وزيعالتّ  ةُ إعادَ -أ

ـعوري ة ي   فقات الش  عري  للـد  ه الش  اعر عملي ة إعادة الت وييع لت ويع نص  جري الش 
ــالن نســي ة التــي تصــد   م  مُمــعُل لتنســجِ ر عنــه مــن نا يــٍة، ومــن أجــل ت ويــع كلمــات الج 
ين  كمـــا يـــرا  القيســـي  ر هـــو هـــذا الت نـــاظ ر ه مـــن نا يـــة أخـــرى وين البيـــن وقافيِتـــ ، فـــالو 

ــِجمة  ِمجــة فــي موســيقاها الداِخلي ــة الم نس  ــة فــي ظاِهِرهــا، والم ند  تيــب  لموســيقى اللنظ  الر 
ــــة الت نعــــيالت الع روِضــــي ة موســــيقى الــــوين  ــــث  ت نب ِعــــث  مــــن مجموِع ي ــــى،    مــــع الم عن

ي نه ال :،ُ(1)شاعرُللقصيدةرُالم لتص  بالب حر الذي ي ع   ومن أمثلة ذل  في الن ص 

بيييييييييييَن أرى المــــــــــوت  ) ( كامنــــــــــًا  -
 الّسيييييييييييييييييييييييييييييييِف والّنطييييييييييييييييييييييييييييييعِ 

ــ -  اليييومليُظن ــي أن ــ  ) ( قــاتِ  ر  وأكب 
مّميييا قضيييى ن  ىٍء) ( ي نِلـــوأيُّ امـــرِ  -

 الّلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهُ 
ـــ - فيييْوَق  ن  ْيق  المنايـــا ) ( م ْصـــل  وس 

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهِ عينَ 
َعلييى األوِس بييِن  فٌ وِقــز  ) ( م  يِعــ -

 بَ َتْغِليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
ـْيق  فيـِه  - ل  ) ( السَّ ْوِقٌف ي س   َعَلييَّ م 

 ن  وأْسك  

 
 
 
 
 
 

( بييييَن الّسييييِف والّنطيييعِ أرى المـــوت  )
 كامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــ ــــــي أن ــــــ  ) ر  وأكب   ليقــــــاتِ  اليييييييوم(ظن 
ــمّمييا قضييى الّلييهُ ) ىءٍ امــرِ  وأيُّ   ن  ( ي نِل
 ن  ( م ْصـل  فيْوَق عينييهِ ْيق  المنايا )وس  

ْوِقـفٌ َعليى األوِس بيِن َتْغِليبَ ي ِعز  )  ( م 
ــــــل  ) ْوِقــــــٌف ي س  ــــــْيق  فيــــــهِ َعَليييييييَّ م   ( السَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك    ن  وأْس

 

                                                 
،1797ُر،ُدارُالحريةُلل باعة،ُبغداد،ُ"تاريخ األدب العربي قبل اإلسالم( نوري  مودي القيسي، 1)  

 . 167ص



297

م  مــثاًل ي  البيــنُاألولُ  ُفــيد  فنِجــ ــدمة والرُّعــب  المكــان   قــد  ــبَّب  لــه الص  الــذي س 
يقِ  ملة  من نا ية أخرى ي  ونجد   ،والن  ِع( وهو) بين  الس  مُمـعُلتنسجِ   و ع كلمات الج 
ـاعر ووجداِنـاللغوي  والنن ي  مع و   ل اإلبداع  وبذل  يتكام   ،هوين البين وقافيتِ  ه؛ُعـي الش 

ـــ ـــبَّ هـــذا الت كام  ـــي ووجداِنـــل فـــي ع  ليص  ، ذلـــ  ألن  ر ركـــة  عـــيه بشـــنافي ة وو  قـــل المتلق 
د الجديد،  الشاعِر في عملي ة اإلبداع إن ما هي مدفوعٌة نحو الت نظيم، تنظيم هذا المشه 

ــعري الــذي يحملــهرأو هــذ  التجربــة التــي هــي ِنتــا   تجــِرب ت ي ،ُ(1) ن، داِخــل  اإلطــاِر الش 
هُبـــينُو)بمكانِتـــ ،ذكيرُ)بقضـــاءُاللـــه(الز مـــان )اليـــوم( والت ـــ عيـــد الـــنَّصُّ توييـــع  وهكـــذا ي  

للـة فـي و   ،ه(قومِ  وتي  بتمثيـل الد  اُم( تماًمـجـدان المتلق ـي )المعتِصـويتكن ل الن سق الص 
ــاِعر ووجدانــه.  عر  هنــا كمــا يقــول مصــ نى ســويق فالشــامثلمــا أ ْنِجــزت فــي عقــل الش 

وِلـه بأوصـاف جديـدة، لكن هـا هـي التـي تـأتي إليـه  قائع من    رل يقصد  إلى وْصف الو 
 .(0) اِمل ًة هذ  األوصافر 

 : قطعيّ المَ  الّنسقُ  -ب
 قطعيّ عملّية اإلدماج المَ  - 1

 اإلدماج المقطعّي          الكلمات 

 لُ/(ُموت: –/ُرل(ُموتُ<ُُأُ) َ   –/ُاَُ   – َ   –أُُ)رُ   وت  أرى الم   1
، و ذف همزة الوصل و ركتِ  تقصير     .هاالمد 

   ل / (: ََ  –/   ل /( < ) ََ  – / ا – ََ  –/   ) ق قضىُالله 0
، و ذف همزة الوصل و ركتها تقصير    .المد 

                                                 
 . 071ص ،ُمرجعُسابق،ُاألسس النفسّية لإلبداع الفّني في الشعر خاصة"،ُرمص نىُسويق  (1)

 .077ص،ُمرجعُسابق،ُاألسس النفسّية لإلبداع الفّني في الشعر خاصة(ُُمص نىُسويق،ُر0)
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علـــــــــــــــــــــــــــــــــىُ 6
 ساألوْ 

 (: لُ/ َ   –( < ع  ) ل لُ/ –/ُاُ َ   – َ   –ع  )ل 
، و ذف همزة الوصل و  تقصير    .اه ركتِ المد 

 ســـــــــــــــــــــــــــــيق   7
 ناياالم  

 (:لُ/ َ   –(ُ<ُ)ُفُلُ/ َ   –/ُاُ َ   –)فُ سي
 ها.همزة الوصل و ركتِ  ف   ذْ  

 (:لُ/ َ   –(ُ<ُ/ُكُلُ/ َ   -/ُاَ   –)كُ أن أن   اليوم 5
 همزةُالوصلُو ركتها. ف   ذْ  

 (: لُ/ َ   –/ُنُلُ/(ُ<ُ) َ   –/ُاُ َ   –)/ُنُأنُ وت  أن  الم   3
 .هاالوصل و ركتِ  ةُزهم ف   ذْ  

 (: لُ/ َ   –/ُكُلُ/(ُ<ُ) َ   –/ُاُ َ   –)/ُكُ تل  جو تل  الو    9
 ها.ة الوصل و ركتِ ُز ذفُهم

 (:ل/ َ   –(<ُ)ُ/ُدُل َ   –/ُاَُ   –)/ُدُيبِع   يبعدُالله  3
 ها.ة الوصل و ركتِ ُز ذفُهم 

يق 7 ُ<ُ)ُ/ُنُ َ   –/ُاَُ   -)/ُنُبـــيُ بين الس  ُ َ   –/ُاُ-لُ/ُ(  سُ/( 
 (: س/ َ   –/ُنُ<ُ)

ـــ الـــالمُبتحويلـــهُإلـــىماثلـــةُم   ـــماِثـــوت م  ص  تُالـــذيُُول للص 
 ةُالوصلُو ركتهاُزبعد ،ُو ذفُهم

نــــل/(ُ<ُ)َُ   –/ُاُ َ   -ل/(ُ<ُ)ُ/ُو َ   –/ُاُ َ   -)/ُو والن  ع 12
 ن/ُ(:ُ َ   –/ُو

ـــم   ـــماِثـــم   وتماثلـــة الـــالم بتحويلـــه إلـــى ص  تُالـــذيُُول للص 
 هاة الوصل و ركتِ ُزبعد ،ُو ذفُهم
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رُ/ُ(ُ َ   –/ُاُ َ   –لُ/ُ(ُ<ُ)ُدُ َ   –/ُاُ َ   –)دُ أذو الر دى أذود   11
 رُ(:ُ َ   -<ُ)ُ/ُد

ــبتحويلــه إلــى صــوت م   ماثلــةُالــالمم   ــامن الــذي ماِث ل للص 
 ها.الوصل و ركتِ  بعد ،ُو ذفُهمزة

 ( 2الجدول ) 
ــي   م   ،  ال   فــيُآخــرُالكلمــةُالتــيُ المق ــع الــذي يقــع   ج  أن  العربي ــة ت ــدمِ  ،ممــا تقــد 

ق الكلمتــان مت صــلتين كأن همـــا ن  ــع ) ال( التعريـــق، فت    ــ)ال(ُالتعريــقُفــيُمق ق  تســبِ 
ــوينــت   ،كلمــةُوا ــدة ــه الــالم  واِ ــ عٌ ج عــن هــذا اإلدمــا  مق   ــد أجراس  د بإيقــاع جديــد تو  

،ُيـوم...( إن   اليوم / إن ك ـلْ  -م وت  كما يتجل ى في مثل:)أرى/ اْلموت / أر لْ  ،القمري ة
يـرى شـكري عي ـاد عـن رطـول الم ق  ـع مـن ناِ يـة،  فاخِتالف  م واِضِع الن بر اللغوي  كمـا

ــــعر أنواًعــــا مــــن  ــــق  فــــي الش  وعــــن م واِضــــِع الن بــــر الع روضــــي  مــــن ناِ يــــة أخــــرى، ي لِل
اإليقاعات الم لتِلنة فوق  الوين الع روضي  الثابنر 
مسـي ة؛ُ(1) فإن هـا تنـو ع  ،أم ا الـالم الش 

وت الذي يق  أجراس  اإليقاع بم ماثلتِ  سيقُ دها، كما يتجل ى في:) بين )ال(عُبعها بالص 
ــــيق...( ــــْذًبا < بيــــن ْس/ س  نًُّمــــا ع  ــــا أن يكــــون تر  ، فاإليقــــاع   ســــب ساســــين عســــاف رإم 

ر  ـن ٍج، أو تـوت ٍر داِخلـي  ـا أن يكـون  تعبيـًرا عـن تش  هاًل، وام  وس 
ـوقـدُ (0)  اً هـذا واِضـح رظه 

اِبق. الثاني دولجفيُال  الس 
 في الَعالَمة اإلعرابّية إعادة الّتشكيل الَمْقَطِعيّ  -0

ــ  عالقــة الكلمــة بمــا  اإلعــراب   يقــوم   فــي العربي ــِة بوظينــٍة تمييزي ــة دللي ــة توض 
                                                 

 . 121،ُص1733،ُبيروت،1ُر،ُدارُالمعرفة،ُطموسيقى الشعر العربيشكري محمد عي اد، ر ( 1)

اف،ر (0)  سة الجامعية للدراسات لشعرّية ونماذجها في إبداع أبي نواسالصورة اساسين عس  ر، الم س 
 . 13،ُص1730،ُبيروت،1ُوالنشر،ُط
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ــة فــي ســياق الجملــةيســبِ   ،قها ومــا يلحــق بهــا مــن كلمــات، كمــا تبــي ن وظينتهــا الدللي 
 ل العالمة اإلعرابي ة بالمق ع األخير ِمن الكلمة العربي ة، وتنـتج عـن ذلـ  عملي ـةتتِص 

، يننِص  امن األخير من المق ع األخير في الكلمـة، إعادة تشكيل م ق عي  ل فيها الص 
 حوُاآلتي:ا، على الن  ا جديدً ل مع عالمة اإلعراب م ق عً ويشك  

ــْوْت  ــْو/ * ال /م  ــذر...( وهــذا  < ال/ م  ــيق، الن  ــع، الع  ت  ومثــل ذلــ :) الس 
ـْيْق/افةُمثل:)ُضسماء المسبوقة بـِ) ال(، أو الم  ق على كل  األين بِ  منايـاُ<ُ الُ/ س 

ــــْل/ ــــْي/ ف  ــــا س  ــــم <  /بــــاد   أْك / ،مناي / بــــا/ أْك /ه  ــــم...(. د  ــــة إعــــادة وتحــــد   ه  ث عملي 
نــــــــة )غيــــــــرُالمســــــــبوقةُبُ)ُال(،ُوغيــــــــرُ الت شــــــــكيل الم ق عــــــــي  فــــــــي األســــــــماء الم نو 

  ضافة(على الن حو اآلتي:الم  
ــــْص/ / م ْصــــل ْن < م ْصــــل ٌن )م  ــــْص/ل  شــــيٌء، ) ثــــلُذلــــ :ومِ  ت ــــْن (، ل ــــْن< م 

ـــوتي هـــو الجاِنـــب األكثـــر  ِصـــل ًة م  ق ـــٌن... (، وهـــذا مـــا ي شـــير  إلـــى أن الت شـــكيل  ر الص 
ة إليهر بالت ركيب، واألكث ر  م ساًسا بالحاج 
ك ل بعالماِتهـا اإلعرابي ـة ،ُُو(1) هذ  الكلمات  ت ش 

ـــو   ـــة والم  مـــع ال ـــين والقافي ـــاً  قًا صـــْوتي اً قـــاطع، ن س  ، ي خاص  ـــالن ص  ـــ م  نســـجِ ب كاُمـــعُمتماِس
ــِحب هــذا النِســ ،للي  الن ســق ْين التركيبــي  والــد   ــ  علــى مســا ة الــن ص  وينس  جام والت ماس 

ِلــه إلــى آخــر كلمــٍة فيــه للــة بــين مــن أو  ، فالنِســجام   ســب كابــانس هــو رالــر اِبم  ذو الد 
ر    .(0)األجزاء والك ل 

 

                                                 
1ُر، دار الحوار للن شر، طنظرية اللغة والَجمال في النقد العربيتامر سل وم، ر (1) ُسورية، ،1736ُ،

 . 7ص

ُفهدالنقد األدبي والعلوم اإلنسانّيةجان لوي كابانس، ر (0) ُترجمة ُط ر، ُالنكر، ُدار ُبيروت،1ُعكام، ،
  .97،ُص1730
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 :الّنسق الَمقطعّي والقافية -6
ــ ر صــوت  تك  ) ت ( فــي آخــر كــل  بيــن مــن أبيــات القصــيدة، وجــاء ت التــاء ر 

وِتيَّة:) ِلث وي   مات الصَّ ْوت الت ـاء م نسـجمًة مـع  اْننجاري   - وْقني   - أْسناني   -السِ  ( ِلص 
ــــدمة والرُّْعــــب؛ فانحِ  ــــاعر بالص  ــــوت وتوقُّنــــه بــــين اللِ  هــــواءِ  بــــاس  إ ســــاس الش  ث ــــِة الص 

ـــد واألســـنان يشـــير   ـــاعر بالص  ـــيق إلـــى إ ســـاس الش  ـــوت ) الس  مة  ينمـــا رأى آلـــة الم 
وت بعـد انحباِسـ جار  اننِ  ويشير   ،والن  ع( ـديد، ث ـم  تـال الص  ل ع الش  ه إلـى اإل سـاس بـاله 
جُونـت   ،عب ـر بـه العربـيُّ عـن األلـم)عالمة رفع المضـارع ( الـذي ي   صوت الضم ة ذل 

ـــعـــن إضـــافة الضـــم ة إلـــى آخـــر الكلِ  ، فاننص  ــــامن  لُالمـــة إعـــادة تشـــكيل مق عـــي   ص 
(  ،مــنُالكلمــة خيــر  األ ِة مق عــًا جديــدًا هــو المق ــع المنتــوح ) ت  ــم   -وشــك ل مــع الض 

) ــن  ــْن < أتلن  ( أن ــه 1عُكلمــاتُالقافيــةُفــيُالجــدول)ُلنــا مــن قــراءة مقــاطِ  ويتبــي ن   )أتلن 
 من ثالثة مقاطع على الن حو اآلتي: قٌ يتشك ل في آخر كل  كلمة منها نس  

:) / )أ  ( / ل ــــــْف/ ف  / ت  ( )/ ي ــــــْق / ،ت  / تــــــو(.../)ُ ،ِل / ت  ــــــْو / و   ص 
ـدمة والرُّْعـب واأللـم.  ل  ِبها دللة ننسي ة متكاملة عن الص  ـِجم  مـع ِلتتشك  ولعـل هـذا ينس 

 ، ما ذهب إليه عبدالعزيز المقال   ين أشار  إلى أن رالت شكيل  الموسـيقي  إيقـاٌع وْيِنـي 
ـع  لخ ـوِتي ة تلض  ـع ها فـي أو و داٌت موسـيِقي ة ص  وِر  يض  ِتيـار الشـاعِر نْنِسـه، وهـو بـد 

عِري ةر  ه خاِضًعا له أثناء  الكتابة الش  عوري  الذي يِجد  نْنس  ، أو الش  اإلطار الن نِسي 
(1) . 

وبتكرار هذا الن سق المق عـي  فـي آخـر كـل  بيـن مـن أبيـات القصـيدة، تحق ـق 
ــوتي العمــودي  للــن ص  م نســجِ  ــ  فــي الن ســق الص  ــوتي  األفقــي   اً مالت ماس  مــع الن ســق الص 

ز   الن صُّ بالوين والت نعيالت والمقاطع ، إذ ري شغ ل النِسجام  والت جان س فضاًء الذي أنج 
                                                 

(1ُ ُالمقال ، ُعبدالعزيز ُط"الشعر بين الرؤيا والتشكيل( ُوالنشر،0ُر، ُوالترجمة ُطالسُللدراسات ُدار ،
 . 113،ُص1735
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ي ة اللساِني ة للم لنوظاتر  ِذهِني ا يقوم  على الت أويل، ل على اللاص 
(1). 

 الّداخلّي في الّنسق الّصوتيّ  اإليقاعُ  -ج
م فيمــا يــأتي قــراءةً  للــة العميقــة  نقــد  ــوتيَّة التــي ت ــ د ي الد  ــمات الصَّ لــبعض الس 

 ل:تكامِ للن ص  العربي  بإيقاع موسيقي  م  
  كة والمّد في الّنصرَ الحَ  -1

( هـي  ،)ُالقصـيرة األصوات أن  الحركات العربي ـة لماء  يرى ع   ـد  وال ويلـة: الم 
ْمع المتلقي أكثر   ن ق د ِ ،ُ(0) أصوات العربي ة وضو ًا في س  م في ما يأتي لمحًة وجيزة وس 

 عن أث ر المد  في ن ص  تميم:
ل رأســًا يقــود   قــراءة واقعي ــة  القصــيدة، ومث ــل هــذا الــرأس   جعــل الــنَّصُّ بيت ــه  األو 

لةُل التكمِ وجع   ،إن ها مأساة الموت التي تواجه ه شكالي ة الموضوع؛إموضوعي ة  د دت 
نات الم   نْتـ،ُشكالي ةتل ُاإل ل  تا ة لح  إعادة قراءة للمكو  هُهـذ ُالقـراءةُمـنُتحديـدُلقـد مك 

الحيـاةُ ِصـْبيِته الـذين يمث لـون امتـداد   أقسى النتائج التي تتر ت ب على م وته؛ إن ها م أساة  
   .من بعدِ 

ـــ ِ مقابلـــة  موســـيقي ة بـــين الم  ـــْن مـــن أعمـــاق الـــن ص  س  (/ اْنب ج  ين )ي: يـــاء المـــد  د 
ــ ( اســت اع بهمــا أن يض  علــى الســيمنوني ة الكارثي ــة  األخيــرة   لمســاتِ عُالو)و: واو المــد 

بالمواينــة التقابلي ــة التــي ،ُوســنكتنيُهنــا ،يتهبْ مأســاته ومأســاة ِصــ ألحــان   التــي تعــزف  
ــاِعر وبصـــبْ امث ــل فيهـــا الـــن صُّ المأســـ يته.ُلقـــدُبنـــىُمـــنُأجـــلُذلـــ ُة التـــي ســـتحل بالش 

( عنــد الحــديث عــن ننِســ ملتومــةً  كلمــاتٍ  وكلمــاتُملتومــةُ ،هبيــاء المــتكل م )يــاء المــد 
(بواو الج    حوُاآلتي:ُعند الحديث عن صبيته، وجاء ذل  على الن   ماعة )واو المد 

                                                 
 . 5،ُص0229،ُإربد،ُاألردن،1ُر،ُعالمُالكتبُالحديث،ُط"لسانّيات النصأ مدُمداس،ُ (1)

 .137ص انظر: ،0226، عم ان، 1ر،ُدارُوائل،ُطّيةاألصوات اللغو سميرُستيتية،ُر (0)
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ـْل /فـي(   -) قاتلي: قا/ ِت /لي( -) ي الِ ظ ني: ي  /ل/ِح /ت  /ني (-  –)خلني: خ 
ـ/ــــشـــــ)خم – ني(... أْن / )كأن ي: ك  / - ن  /ني ( ني: أْن /ـــــ)ُأن ــ/ وا: خ  –و(ُشـ م 

توا: و  ْو/ ) ص  / ص  ْو/ ِو/ تو(...  -شو(ُ / )ُعاشوا:ُعا-تو( و  توا: م   )م و 
مة من كلمات الن ص وضو ًا في دود في كل كلِ نن الحركات والم  وهكذا شح  

ـــبها مـــع الحركـــات األخـــرى فـــي كلماتِ  ل  بتنوُّعهـــا وتناس  ـــكَّ ـــْمع ش  ـــة السَّ هـــا ترنيمـــة  ف ري 
ن ن عن أعماق ِشْعريَّ  ش  .طبيعي ة ك   ة اللغة وشاعريَّة الن ص 

 ماثلةوالمُ  ،والتأنيف ،األنفّية -0
 ّية:األنفِ ا-أ

ــــان، يتمــــاثالن ــــان عالمي  ــــون والمــــيم صــــامتان أنفي  ــــابال   ،الن  ــــيُ نوهمــــا يتق )ف
وتي ة( على الن    اآلتي:ُ حوِسماِتهما الص 

 -أننـــــي   -شـــــنوي   -:ُصـــــامنم مجهـــــور/ -أننـــــي   -وي ث ـــــلِ  -:ُصـــــامنن )
ـم  ويت ضـ  مــن  ،مجهـور( / تينُ)هـذا أنهمـا يتقــابالن فـي الس  ( وهـذا يعنــي  ِلثــوي  شـنوي 
وت عند اللِ  ر  صوت الن ون يرتدُّ إلى األنف بإغالق مم   أن  هواء   ثـة، وكـذل  يرتـدُّ الص 

ــ هــواء   ــوت عنــد إغــالق الشــنتين ر  صــوِت المــيم إلــى األنــف بــإغالق مم  ،ُفقيمــةُالص 
فـق سـلوم تكم ـن  فـي رالم   وتي و  واِقـف الوجداِني ـة المتشـاِبكة فت سـتحيل  تلـ  الت شكيل الص 

ــــاعر  ــــحيحة  والممــــدودة  إلــــى نب ضــــات قْلــــب الش  األصـــوات  الم جهــــورة والم هموســــة الص 
ف راِته الم حِرقةر  المتمو جة، وي 
 ، وهذا ما رأينا  واِضًحا في نص  تميم.  (1)

ــعراء هــذا التماثــل   ظ ــف الش  ــ ي و  ــ ل  والتقاب  ــنت  وح بعــاطِ للب  ــ حر  ي )الن  زن( فــي /والح 
ـــةالن   ل ـــى شـــاعري ة )المـــتكل م( ،صـــوص الشـــعري ة العربي  وقدرت ـــه  علـــى إيقـــات ،ُوهنـــا تتج 

                                                 
ُطنظرية اللغة والجمال في النقد العربي(  تامر سل وم،  ر1) ُللنشر، ُدارُالحوار 1ُر، ،1736ُ،سورية،

 .07ص
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ــامع (. جــاء توييــع   ن ــي لــدى )الس  ق الن  ي النــون والمــيم متناســقًا مــع صــوت   طاقـات الت ــذو 
( البـــث  الننســـي  والتركيـــز الـــذهني  لـــدى الشـــاعر: أرى )المـــوت( )بـــين: )الن  ـــع: ْن  ن 

يق )كامنًا: ،(ن    ن.ْن(  يث  )ما( أتلن   )من: ،ني( ني:ظ  )ي ال ِ  ،ِم / ن  ْن( والس 
م إلـــى آخـــر كلمـــة فـــي وينســـحِ  ب هـــذا الت ناســـق مـــن رأس القصـــيدة، كمـــا تقـــد 

ــا هـاتكملتِ  ـن انِعكاس  دي ـة األصــوات فـي الـنص  األدبــي، ليس  يهـا رتعد  ، فالوظينـة  التــي ت د 
...  لرؤيـــة بالِ ي ـــة تصـــنيِفي ة تقـــوم   دي ـــة المســـتويات الجِتماِعي ـــة خـــاِر   الـــنص  علـــى تعد 

قة، وطاقات ها الت وليِدي ةر  ولكن ها افتراِضي ة كاِمن ٌة في اللغة، ت ْظِهر ها ن ظ م ها اللال 
(1). 

 التأنيف:  -ب
ــ ( بمعنــى أن  اللِ النــون ِســ د صــوت  ينتِق ــســان ل ي غِلــمة )لثــوي  رَّ الصــوت ق مم 

وت من فيلر   ر  منتو ًا جزئي ا بات جا  النم،مم  ويبقىُال ثة،عند اللِ    جزٌء من هواء الص 
ــ ــزء البــاقي مــن األنــف، فيتحــو   ،مالن  ( إلــى )غ نَّــة(  ل صــوت  ويلــر   الج  ــن  النــون )األغ 

ـــياق تشـــكياًل ن غمي ـــا ســـا راً  األصـــواتُهـــذ ُ ســـم ى علمـــاء  ،ُخفينـــة ت كِســـب  الكلمـــة والس 
 صُقولُالشاعر:ُفي الن  اهرةُبـ)التأنيق(ُومنُأمثلتهاُالظ  

مـن   )بغب ـٍة وان( عاشـوا،ُهمة قـد( تـركت  خلني )صبي   ولكن  ،ُنُذا(ُالذيو)م  
توا.   م وِ 

 و( -ق -)ذبعد النون أو الت نوين  وت الذي يقع   ق الص  بن   سان  ل اللِ انشغ  فقدُ
ـقبل أن يسـتكمِ  ـ ثـة،ر  الهـواء عنـد اللِ ل إغـالق مم  ـفلرج  نـةُن ـة خفية التـأنيق غ  ن ترنيم 
ب ها آثــاٌر  ؛مــنُاألنــف ، وتصــح  ِكي ــة يقــوم  بهــا الِجهــاي  الن  قــي  ــوت رعملي ــة  ر  ألن الص 

ـوت وهـو الِجهـاي   ي نة تأتي من تحري  الهواء فيما بـين م صـد ر إرسـال الص  مِعي ٌة م ع  س 

                                                 
 . 30،ُص1ُ،0220ر، مركز اإلنماء الحضاري، طاألسلوبية وتحليل الخطابمنذر عي اشي، ر (1)
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، ومركز استقباله وهو األذنر  الن  قي 
(1). 

 ماثلة: المُ  -ج
ـل سماتِ ( بكامِ )أو الت نوين ون الن   وت  ل ص  يتحو   وتي ة إلـى ص  لُماِثـوت م  ه الص 

ـج عـن هـذ  الم  وينـت   ،وتُالذيُيقـعُبعـد ُمباشـرةتمامًا للص   جديـد،ُ صـوتي   قٌ ماثلـة نس 
 :  ومن أمثلة ذل  في الن ص 

وت  النون إلى  ،< ِمْمما( )ِمْنما ٍء مم ا( < )امِر)ِئم(ى وأيُّ )امر  -  ل ص  تحو 
 ثلُذل :ُومِ  قود الميمي  الجديد.نج هذا الع  فنت   ميمُفيُالكلمتين،

< واْم من   وانْ  -وكذل :ُ ن(.<)شْي ْم/ م  ق   ن(أن  الموت )شيٌئ( )م ق   -
توا. ومن ذل :  -ِمنُّ  -  ل يبعد الل ه  رو ه . -< قاِئِلْل  ف كم قاِئٍل ل -   م وِ 

وتي علـى م   ب  هذا التنسيق  وينسحِ       ءُلمـاماثلـة الـالم التـي يسـم يها ع  الص 
ل بكامل سِ  وتي ة إلى ص  العربي ة بالشمسي ة، فتتحو  ـل تماًمـماثِ وت م  ماتها الص  وتُا للص 

:  ،رةً بعدها مباش   الذي يقع    ومن أمثلة ذل  في الن ص 

ْبْيــن ْس   - ــيق < )  ــيق -بــين)ا ْل( س  ن  (؛ُس  )ا ْل(  (؛ن ْ ــعْ  -و)ا ْل( ن ْ ــع < )و 
 . (ر دى -ر دى < )ا ْر 

ــوتي ة النوني ـــة والــالم مـــع عناقيــدِ  ،والمــيم ،لنـــون أصــواتُا شــك ل توييــع   ها الص 
ـ جام  أثرى النِسـ قًا صوتي ا فني ا جمالي ا،والميمي ة والالميَّة نس   ـ    والتماس  حنة وجداني ـة بش 

ـــ ،ُرفليســـنُللـــة فـــي الـــن صالتركيـــب والد   ن بهـــا أســـاليب  معرفي ـــة ننســـي ة إضـــافي ة با  
عر تقديًما دقيقا، أو ع ْرًضا م ْحك ًما لِنكر ة، أو موضوع مـا، ولكن هـا ر ِ ـٌم  الكلمة في الش 

 . (0)ِلِلْصٍب جديدر
 

                                                 
ان، ر1)  .33ر،ُمرجعُسابق،ُصمعناها ومبناها اللغة العربّية(  تم ام  س 

 . 109،ُمرجعُسابق،ُص”مقدمة للشعر العربي“(ُأدونيس،ُعليُأ مدُسعيد،0ُ)
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  :واإلطباق فخيمُ التّ -6
ــــنالم   األصــــوات   م  ــــاد -القــــاف -الغــــين -)اللــــاء ة  فــــي العربي ــــة هــــي:ل   -الص 

ــــاد ــــاء -الض  ــــاء( -ال   ق( تنلــــيٌم دون  - غ -يصــــدرُعــــنُالثالثــــةُاألولــــىُ)خ ،الظ 
ـــ ،جُعنـــهُتنلـــيمت( إطبـــاق ينـــت   -ط -ض -رُعـــنُ)صويصـــد   إطبـــاق، رق بـــين والن 

هو أن  األولى مواضع ن  قها من ال َّب ق  ،ك(ُواإلطباق -غ -)خ األصوات ال َّب قي ة
ن  اللي ن فوق الل هاة( ثةُواألسنانُومـنُ ق الثاني ة من اللِ ن   في  ين أن  مواضع   ،)الح 
 ع نحو ال  بق. منها ترتنِ   ق كل ٍ سان عند ن  رة اللِ بين األسنان، ولكنَّ م خ  

ــمعي ة تنــت   والتنلــيم   ل  فيهــا  ج فــي العربي ــة، عــن عملي ــات ن  قي ــة،عملي ــة س  تتشــكَّ
ـــجـــر      متـــه عنــــد اللِ  ،ســــان عنــــد ال  بـــق والل هــــاةرة اللِ ة بــــين مـــ خ  ة رنــــين خاص  ثــــةُومقد 

،ُالـنَّصمـةُفـيُنل  بـي ن فيهـا توييـع األصـوات الم  فـي مـا يـأتي لو ـة ن   م  ونقد   واألسنان.
ــ ق األصــوات  هــا لنبــي ن كيــق تتعــان  فــي كلماتِ  ض األصــوات  وقــد رأينــا أن نعــرِ      وتتماس 

 اًل للكلمة العربي ة:قًا صوتي ًا متكامِ ج نس  نتِ لت  
 ض: )ق.،ُقـــــــــاتلي( )ق:،ُظ ن ــــــــي( )ت: ،ظنـــــــــي(ال ِ )ت: ي   ،)ط: الن  ــــــــع( 
ـــــ )ق. ،ف(موِقـــــ )ق:،قضـــــى(ُ ق:ُقـــــدُ) ،بي ة(ِصـــــ )ص:،ُ)خ:ُخلنـــــي( ،ن(ُق: م ق 

توا( )ص: ،)ق.خ:ُوقــــــــدُخمشــــــــوا(،ُهم(تــــــــركت   ــــــــو  ط:ُ. )غ ،ظين(ت: خــــــــافِ  )خ. ،ص 
 .ر(آخ   )خ:،ُل()ق: قائِ ،ُب ة(بغِ 

ل والثــــاني تنليمــــًا  -ق -تُ –مثل ــــن أصــــوات )ط   ض( فــــي البيتــــين األو 
قُّع   الموتُالـذيُتـو يُ إلشكالي ة )المقام(؛ فني عملي ة است الع المقام فل من )ط( تو 

ـــبـــه ثنائي ـــ مـــن )ت( عمليـــات الر صـــد  ،مـــوت ن ـــع(ُ/ )ســـيق/ يق والن  ـــع:ة الس  وفل 
: )ي ال ِ  ن  ة التي تقوم بها كمائِ حكم  الم   .ظ  العدو   ني( من  يثما أتلن ن 
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واللـــاءُ ،جاري ـــة والغـــينالت نلـــيم الللفي ـــة القـــاف اللهوي ـــة الننِ  جــاءت أصـــوات  
ــــ مــــة ضــــيق الشــــاعرل بأنغامهــــا الم  ال بقيَّتــــان لتحِم ــــوتُّر  أعصــــابِ ُو ،نل  ــــة وت ،ُ(1) هقلق 

مـــة بأصـــواتِ  فأْضـــنن عليهـــا األصـــوات   هـــا الم رق قـــة ها وأصـــوات مقابالتِ األمامي ـــة الم ن ل 
، فـي تنليمِ مي ة تنس  ذ( أنساقًا ن غ   د/ ت/ )س/ هـا، مـع التجلي ـات هـا وترقيقِ جم وتتماس  

ـاعر قصــيدت   ـى بهـا الش  اسـت اعُالشــاعرُأنُلقـدُ ه.المعرفي ـة والننسـي ة والنني ـة التــي وش 
ي عب ـــر ربواِســـ ة األصـــوات واإليقـــاع والكلمـــة، والت ركيـــب عـــن ه ـــْول الموِقـــف... وجـــاء 

الت ركيب  ناِظًما لهذ  العناِصر الم تنر قة لي عِ ي ها األبعاد  التي يهِدف  إليها الشاعرر
(0). 

ـــن )ت ـــ -ق -ق -ومثل  ـــة النتقـــال مـــن توق  ـــائج،ُإلـــىُض( مر ل عُأســـوأُالنت
 ،)قــــاتلي( بالستســــالم إلــــى قضــــاء الل ــــه: أكبــــر )ظ ن ــــي( أن ــــ  لت ــــواين الن نســــي  إعــــادةُا

ــن )قضــى( الل ــه ــن فــي روايــة األمــور كمــا وقع  ــة الشــاعر ليس  ؛ وبهــذا ن ــدِرك  أن  رم هم 
ـب  س  ـب ال ِتمـال، أو ِبح  س  ـا ِبح  ِفعاًل، بل ِرواية ما ي ْمِكن  أن يقـع ، واألشـياء  م مِكن ـٌة إم 

رورةر ـد  ثمُ ،(6)الض   وهـو المقابـل المرق ـق لصـوت الظ ـاء )ت/ ،الـذ ال بتكـرار  صـوت   م ه 
ـد  ذ( مع الستنهام الم شـب   -ذ لتحويـلُ ع بالت عجـب والن نـي واإلنكـار )مـن ذا الـذي؟( مه 

ة، وجاء ذل  في تقاب  ال تِ  جَّ وتُ)ص(ُومقابلهُبين ص   ل أسناني  صنيري  جا  إلى   
، فقـــد لجـــأ الشـــاعر  إلـــى أســـلوب )م ْصـــلن( المنايـــا/رقــق  )س( فـــي ثنائي ـــة )ســـيق( الم  

بــِدع  ل  الت كــرار لكــي ريصــو ر الننعــالت الن نِســي ة لرِتباِطــه الوثيــق بالوجــدان؛ ألن  الم 

                                                 
(1) ُ ُعبدالبديع، ُالنهضةُ”التركيب اللغوي لألدب، بحث في فلسفة اللغة واالستطيقا“ل ني ُمكتبة ،

 . 39ص 1792،ُالقاهرة،1ُالمصرية،ُط

 .603مرجعُسابق،ُص ،تراتيجّية التناصتحليل الخطاب واس“(ُُمنتاحُمحمد،0ُ)

،1796ُ،ُبيروت،0ُ، شرح وتحقيق عبد الر من بدوي، دار الثقافة، ط”فن الشعر“أرس وُطاليس،ُ (6)
 . 03ص
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ر  إل  مـــا يهـــِدف  ن ْقل ـــه إلـــى م لاِطبيـــهر ـــر  ـــه، ول ي ك  ر  إل  مـــا ي ثيـــر  اهِتمام  ـــر  ي ك 
ـــن . (1) تمك 

ــاعر    ،ركيــز الــذ هني  رقيــق أن ينتقــل إلــى م ر لــة الت  نلــيم والت  الت   بهــذ  الم داخلــة بــين الش 
نـــات قـــام التـــأثُّر بالترهيـــب إلـــى م  فانتقـــل مـــن م   قـــام التـــأثير بالِحْكمـــة، واســـتعان بالمكو 

ـ ،إنهم قبيلت ـه  وصـبي ت ه ثري المقام بالمس ولي ة؛الجتماعي ة التي تً  ـز علـى الص   بية،ورك 
للتأثير الس  اتُالتيُتشيُباوأ ضرت الثنائي    ي( /)صبية( إذا مـنُّ )خمشـوا/نا ر: )خ 
تــوا توا( وم و  ــو  ؛ ذلــ  أن  فاعلي ــة الــنص  تكــون فــي غالــب األ يــان رخاضــعة للِبنيــة وص 

لي ة مع الِبنية الجتماعي ة التاريلي ة، ومن ثم  يتضم ن النص   ي ة في عالِئقها الجد  النص 
ل ة أو ل يتضم نها، بمعنى أنه يتوف ر أو    .(0)ل يتوف ر على إرادة النعل والتناع لرس 

للي   ،القصـــيدة أضـــاءت ألحـــان    ـــوتيَّة ذواِت التمييـــز الـــد  ـــمات الصَّ بهـــذ  السِ 
قيق ق النن ــي العميقــة فــي ننــس المعتِصــ ،الــد  ن بــين يديــه كــل  م، ووضــع  طاقــات الت ــذو 

ـــاعر، لقـــد اســـت اع الـــنَّصُّ بهـــذ نـــوي الث قافي ـــة المشـــتر  الك   زةُبيـــات المكتِنـــاأل كة مـــع الش 
اُعلىُب دائمً أْن تتغل   م بأنَّ ثقافة الحياة ينبغينا مع  المعتِص قنع  بالحيوي ة والحياة أن ي  

ـد رفـي نظ ـر علـم اللغـة وتثقافة الم   ؛ ذل  أن  الكلمة كما يراها ل نـي عبدالبـديع لـم تع 
ـــوى فيزيولوجي ـــة، أو ت   ـــر د  أصـــواٍت، أو إ ساســـات ت زجيهـــا ق  وابـــم  الحـــديث م ج  ها ر  ل ـــد  و 

ـــو ر اإلنســــان  رهـــا تص  للـــة التـــي ي قر  ِضـــي ة، بـــل صـــارت األولويـــة فيهـــا للنكــــر والد  عر 
و ر الث قافةر للو جود، واللغة  صورة من ص 
(6). 

 
 

                                                 
(1) ُ ُالكتبُالحديث،ُط”اللسانيات وتحليل النصوص“راب ُبو وش، ُعالم ،1ُ ُاألردن، ُإربد، ،0229ُ،

 .137ص
،ُبيروت؛ُالدارُالبيضاء،ُالمغرب،1ُالتنويرُلل باعةُوالنشر،ُط،ُدارُ”حداثة السؤال“(ُُمحمدُبنيس،0ُ)

 .119،ُص1735
ُر6) ُل نيُعبدالبديع، ُسابق،ُالتركيب اللغوي في األدب، بحث في فلسفة اللغة واالستطيقا( ُمرجع ر،

 .70ص
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 بحث الّثالث:المَ 
 الّثقافّي في تاِئيَّة تميم: دادُ االمتِ 

دَّ تجرب ـة  تمـيم بـِن تْين ي مْ يقرأ  البْحث  في ما يأتي ت ْجِرب ت ْيِن ِشْعري       ِكن  أ ْن ت ع 
ـمَّر  ،جميل امتدادا ث قافي ًا ل ه ما م وأل بِن عاديا مع  الحارث بـِن أبـي ش  وهما: ث ْجِرب ة  السَّ

ـاني   ـع  ع   ،الغ س  ْيئ ـِة م  ـوت جِرب ـة الح    م  وي  ،ُر  بـِن الل   ـاِب ر ِضـي  اللـه  عنـهم  ــدِ  مكـن أْن نق 
ة  على النَّْحوِ   تي:اآل هذ  القراء 

ـــم ْوأل قـــراءًة موضـــوعيًَّة واقعيَّـــًة فـــي -1 م  الـــنَّصُّ عنـــد  كـــلٍ  مـــن تمـــيم والسَّ ـــدِ  ي ق 
ة الم ْوت( ه  ْيِن موضوع ه ر أسًا للقصـيدة ،)مواج  عل  الب   ل  في الن ص  د   فـي  ،وق د ج  ـد  و  

ل ِل من الب ْيِن األوَّ ْ ر األوَّ  :،ُفيقولُتميمالشَّ
ــيق و   نــاً النَّْ ــِع كامِ أرى المــوت بــين  الس 

ــــوافر: ــــموأل مــــن البحــــر ال  ويقــــول الس 
ن(1) ب يْ ـــــــــــاُمـــــع   ن  ـــــــــــــن آِل فاِطم ة  الل 

ـــــــن  ظ  ال ِ ي     نـــــــي مـــــــن  يـــــــث مـــــــا أتلنَّ
 

 ن  ــــــــــــــــــيْ نَّ ب  ـــس ِبهِ ــــــــــرامُليــــــإلىُاإل 
م ة  الموضوع عند تميم عن إ نَّْن م ق دِ  ِة والرُّْعـِب عنـدما رأى ش  ْدم  ْ ساِسه بالصَّ

ْوأل  اســـتعار  م ،ت ِصــــمع  فـــي مجلـــِس الم  ر  المـــوت تنتِظـــ أدواتِ  ـــم  ـــًة ط ل ِليَّــــة قلكـــنَّ الس  م  دِ 
ميــن عنــدما رأى ولــد   ي ْقت ـــل  أمــام  عْينْيــه وهنــاُبـــدأتُ ،ِلي ْكِبــن  ِجرا ــات روِ ــِه التـــي د 

ـــــف  دللت  الكلمـــــات فـــــي هـــــذ  الم قد   ـــــموأل،ُمـــــةتتكش   ،فــــــ ) آل  فاطمـــــة( هـــــم آل  السَّ
ب ْين ـموأل   ،نـاه   وهـو ي رمـز ،الـوادي /والل   يعـي    إلـى المكـان الل صـيب الـذي كـان السَّ

ـــع  أهلـــه ـــمَّر  إشـــارٌة إلـــى أنَّ الحـــارث   (مـــةعنـــا مـــن آل فاطِ )وقولـــه:ُ ،فيـــه م  بـــن  أبـــي ش 
لَّهم  ينما قتل ول ْوأِل ك  م  اني  قد قتل  آل  السَّ هم دون  الغ س   ما ذ ْنب!د 

عريُّ ي ناِضل  إِلدامة  ياة ب   ِلِه اإلنسان تميم -0  ،فـيُ ـين ،كان النَّصُّ الشِ 
                                                 

 .32-97.ُوانظرُالقصيدةُكاملةُصُص97دارُصادر،ُبيروت،ُص ديوان السموأل بن عاديا،( 1)
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ـــ ـــل ـــح ي بو  نِجـــد  الـــنَّصَّ ي ض  ـــة الِقـــي م التـــي يحيـــا بهـــا م جتم  ِبـــِد  إِلدام  ْلـــذ ِة ك  ـــم ْوأل ف   ع  د السَّ
ــم ْوال ــم ْوأل يعــي أنَّــه يقــوم بعمــل إنســاني  ن ،السَّ وأنَّ بنــاء الم جــد يســتِحقُّ  ،بيــلكــان السَّ

وا ذل  سوء   ،هذ  التَّضحي ة رٍُّف منه  وِغواية: م ع  أنَّ كثيرًا من أفراِد قوِمه عد  ت ص 
(1) 

يْ ـــــــا ع  ــــــــــــــمـــــــت يَّ قول كـــــــاذلـــــــأع  ن  ـــــــــــيْ وان غ و   دت  ــــــي إن رش  ـــــــنســـــــلن  ن  ــــــــــــــــــص 

ــا ــعريُّ الع ربــيُّ هن ــا الــن صُّ الشِ  م لن ا فــي م ســتوى التَّْضــحيات التــي ًســدرْ ،ُويقــدِ 
لى النُّل ب الجتماعيَّة أْن   عبها من أجل تنمية الِبْني ة الثَّقافيَّة األصيلة للمجتم   م  تقُوع 

ــه  ،تجديــدهاُو ــعري  فــي غالــب األ يــان يكــون خاِضــًعا ر لت وج  و   نحــو فــالن ص الش  ــزد  م 
ـيرورة  ين، ونحـو الس  د  ـدَّ ال الذي ي نت ج  ِضمن ه ِلساٌن ول غ ـة  مر لـة وم جت م ـع م ح  ق الد  الن س 

الجِتماِعي ة التي ي ساِهم  فيها ر
ل ى هذا في الت كام ل الث قافي  بـين دللت ـْي كلمـة،ُ(0)  ويتج 

؛ عري  الع ربي   :حوُاآلتيل  على الن  ذ نا توضي   ن  مكِ وي   )ب ْين( في الن ص  الش 

 (6):منُالبحرُالوافر تقول ميسون  الكلبيَّةُو

ــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــاح  في ــــــــــــــــق  األري ــــــــــــــــٌن ت ْلِن  ل ب ْي
م ْوأل: ويقول السَّ
(7) 

 نٍ ــــــــــــرُطيـــــــــــن  بغيــــــــــدُبنيــــــــــٍن قـــــوبي

نيـــــــــقِ   ـــــــــيَّ ِمـــــــــن ق صـــــــــٍر م  ـــــــــبُّ إل   أ  
 

 ن  ـــــيْ ـــــد أت  ــــــــــــٍد قــــــــــٍب ومجــــــــــولُخش

ـــة يســون ت  فم   بيس  ًة    يَّـــد  لـــى أْن تعـــي  م ق  يمِتهـــا ع  ـــرًَّة فـــي خ  ـــل أْن تعـــي      نض 
موأل  فيبني الب ْين الذي يبت   الت قاليد في ق صٍر م نيق. ت هم؛ أم ا الس  ـراة  الع ـرب وقـاد  نيـه س 

                                                 
 . 97مصدرُسابق،ُص سموأل بن عاديا،ديوان ال( 1)

 .12-7ر،ُمرجعُسابق،ُصُصعلم النصجولياُكريس ينا،ُر(  0)

 . 076،ُص02،ُدارُصادر،ُبيروت،ُمجُخزانة األدب، ولب لباب العرب(ُعبدالقادرُالبغدادي،6ُ)

 .97مصدرُسابق،ُص ديوان السموأل بن عاديا، (7)
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ه  أبو : س  إن ه ب ْين  الم ْجد الذي أسَّ
(1) 

  صــــــــيناً  ا ِ صــــــــناً لــــــــي عادًيــــــــ نــــــــىب  
 أْن لـــــــــــًا بـــــــــــْدمـــــًا قِ ـــــــــــــــاديـــــوأوصىُع

ـــــــــــــًا ك  يْ وع    ـــــــــــــئْ ل  ن  قين  ن  اســـــــــــــت  مـــــــــــــا ِش
م  ــــــــــت ه  ن  ــــــــــــيْ ن  ا ب  ــــــــــوأل  مم  ـــــا س  ـــــــــــــــــي دِ 

موأل وتمتدُّ هذ  المنظوم ة الث قافيَّة   كماُجـاءُفـيُقـولُاألعشـىُ ،إلى ن ْسِل السَّ
موأل: ريحًا بن السَّ م لاطبًا ش 
(0) 

ــــــ ــــــك  ل تتر      يْ ر  ش  ــــــلِ ى بعــــــد مــــــا ع  ن   ْن ق 
 نٍ د  ـــــقيا إلى ع  ا بين بانِ ـــــم ن  ـــــند ط  ـــــق

 نــــــــاري بعــــــــد القــــــــدِ  أظْ  اليــــــــوم      بال ــــــــ ِ  
 ياري ـــــسْ ر الي وت  ـــت   مِ في الع جْ  ال  ـــــوط

ِنــ،  هــ لء القــادة   ــ    مــنُ هُاألوائــلوصــيَّة  األفــو  األودي التــي وعاهــا عــن آباِئ
  (6) :البحرُالبسيم

ـــــــــــدٌ   والبْيـــــــــــن  ل ي ب ت نـــــــــــى إأل  لـــــــــــه ع م 
 مـــــراة  لهىُلُس   الق وم  ف ْوضــــي ْصل   ل

 ول ِعمــــــــــــاد  إذا لــــــــــــْم ت ــــــــــــرس  أوتــــــــــــاد   
ه   راة  ـــــــــــــــــــــــول س    ادواــــــــــمُســـــــــــــــال هإذا ج 

ــرب ه ــ لء ــراة  الع  ــل س  م  ــلوٍك ي ْحنــ،  كرامــة  لقــد    لوهــا إلــى س  و  أمانــة  آبــائهم و  
ــه الــذي أعــدَّ  اللــه   ،هــو بيــن  الع رِبــي   ،هــذاُإذن اإلنســان فــي مجتمعــاِتهم. ــه  م جتمع  إن 

 ِليحمل  الرِ سالة  اإلنسانيَّة إلى الن اس أجمعين.

                                                 
 .97مصدرُسابق،ُص ديوان السموأل بن عاديا،(  1)

،ُتحقيقُمحمدُمحمدُ سين،ُالمكتبُالشرقيُللنشرُوالتوييع،ُبيروت،ُلبنان،ُديوان األعشى الكبير(  0)
 .015-017القصيدةُكاملةُصُص .ُوانظر015ص

ُط ديوان األفوه األودي،( 6) ُالتونجي، ُمحمد ُوتحقيق 1ُشرح ُبيروت، ُصادر، ُدار ُص1773ُ، ،
 .33-35ص
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ــل  كــلٌّ ِمــن الح   يئــة وتمــيم بعياِله)أطنالــه( مــن اإلشــكاليَّة التــي وقــع  ت -6 وسَّ
ـهِ فمنهماُلمُيذكرُ أنَّ أي اً  وال  ريق   ،فيها ـب ب  ِسـجِنِه أو اعتقاِلـ ،ي ن صِ   وهـذا دليـلٌ  ،هس 

اًل منهما كان يعترِ  ـرم الـذي وقـع  فيـه؛على أنَّ ك  ـم وأل ف  بالل   أ أو الج  ـا السَّ فإنَّـه  ،أم 
ي م العربيَّة الكريمة: ِجم  مع الشِ  لوكه الذي ينس  يعتز  بس 
(1) 

ـــــأ مي الجـــــار   ـــــى في مســـــي ف ـــــي الجلَّ  ف
( إن  ـــــــــــــالِكن عأدر  ـــــــــــــــن  )بــــــــــوفي  يــــــــــديِ 

ـــــــــــــــــــزًا ل ي ـــــــــــــــــــرام إذا  ميـــــــــــــــــــن     عزي
 ن  ــــــــــــواٌم وفيـــــــــــــــان  أقـــــــــــــــاُخـــــــــــــــإذاُم

ــ،  ه نــا ــٌل مــن الح  يئــة وتمــيم أمــام الحــاكم؛  ،وت ال   ــديها ك  ــة التــي ي ْب ــرأة  العالي  الج 
مِ ل ع م ر  م ْس وليَّة  رعايِة أطناِله فالح  يئة    (2):فيقولُمنُالبحرالبسيم ي ح 
ـــــــــول   ــــــــاذ ا ت ق  ـــــــــر خٍ  )م   أل ْفــــــــر اٍخ ِبـــــــــِذي م 

يَّيْ  اسِ ـــــغ   ةٍ ــــــــــِر م ْظِلم  ــــــــــْم ِفي ق عْ ب ه  ـــن  ك 
ر    ــــج  ــــاٌء و ل ش  و اِصــــِل ل م  ْمــــِر الح   ؟  

ل ْي   س  ـــــــــف اْغنِ  م  اللِه ي ا ع م  ـــــْر ع   ر  ــــــــــال 
د    بالموت قبل  الم حاك م ة:  دِ  لى الم ْعت ِصم الذي ي ه   وتميم ي ْحت جُّ ع 

جَّ ــــــــــبِ  ن ذا الذي ي ْدليــــــوم نايا بين  عْين ْيِه م ْصل    ةٍ ــــــــــرأٍي و   ْيق  الم  ؟ـــوس   ن 
ـرأٍة وو عــي ،إذنْ  نْحـن   قـوِقهم القانوني ـة ِبج  ْول ـٍة ي  اِلـب  فيهــا الم واطنـون ِبح   ،فـي د 

ـم ْوأل أمـام نـاظر   لقد انتهى الع هد   مَّر ابـن  السَّ  ،أبيـه يْ الذي ي قتل فيه الحارث  بن  أبي ش 
 .ث مَّ ي ْمضي دون ِ ساٍب أو ِعقاب

ـــــي  - 7 ـــــِة ف ـــــن  اإلدار ة الجتماِعيَّ ـــــدًا ِم ـــــة ن م  ـــــًا جدي ْيئ ـــــصُّ الح    ـــــا ن  م  لن ـــــدِ  ي ق 
 (6)ع ْصر :

                                                 
 .97ق،ُصمصدرُساب ديوان السموأل بن عاديا،( 1)

ُديوان الحطيئة(  0) ُمصر، ُالحلبي، ُالبابي ُمص نى ُم بعة ُطه، ُأمين ُنعمان ُتحقيق ،1753ُ،
 .023ص

 .023،ُمصدرُسابق،ُصديوان الحطيئة( 6)
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ـــــــــــــــــــْين  مـــــــــــــــــــأعـــــــــــــــــــاِذل تي ق ول ك  ا ع ص 
ـــــــي عادِ ب    صـــــــيناا    نً ْصـــــــيـــــــا  ِ نـــــــى ل

ـــــــــــــــزْ ا ت  ر  ِمـــــــــــــــطِ   نـــــــــــــــهع   قبـــــــــــــــان  لعِ ا ق  ل 
 اُبــــــــــــأنُلمً دْ وأوصــــــــــــى عاديــــــــــــًا ِقــــــــــــ

ــــــــــٍن قــــــــــد ب  وب   ــــــــــن  بِ ي ــــــــــر طــــــــــينٍ غ  ني  ي
 رٍ ْجــــــم   لمــــــاءِ جــــــى الظَّ وجــــــيٍ  فــــــي د  

ــــــــــٍب قــــــــــد ع  ْنــــــــــوذ    يــــــــــر بــــــــــاعٍ لغ   ت  وْ ن 
ـــــــــــ ن  ْيـــــــــــل  فقـــــــــــد أبْ   ْ ِلـــــــــــفـــــــــــإن أهْ   راً ذْ ع 
ـــــــرِ وأْصـــــــ  دينيجت ـــــــت   ص  وارِ ف  عـــــــن ق 
 ســـــيلَّـــــى في مْ فــــي الج   مي الجـــــار  فــــأ ْ 

ـــــــــــــوف   ـــــــــــــأدْ ْي ـــــــــــــالكِ  عِ ر  ن  ب ـــــــــــــي ِ دِ ْن  ي، إن 
 رغيـــــــــــــــــبٌ  زٌ ْنـــــــــــــــــه ك  وقـــــــــــــــــالوا: إن ـــــــــــــــــ

ن ـــــــــــــب ـــــــــــــ    ولـــــــــــــول أن ي قـــــــــــــال    ٌس يْ ا ع 
 رأســــــــــــي لــــــــــــن  ٍن أدخ   اِصــــــــــــ ةِ بَّــــــــــــوق  

 اـــــــــــــــــمنه اس  ــــــــلُالنــــــــــــــظ  ٍة ي  ــــــــــــــي  وداهِ 

ـــــــــــــــن   ْي ـــــــــــــــْدت  وان غ و   ِلن نســـــــــــــــي إن ر ش 
 ن  قيْ ت  اْســــــــــــــــ ن  ئْ مــــــــــــــــا ِشــــــــــــــــل  ك   اً ًنــــــــــــــــيْ وع  

ـــــــــــــــــإذا مـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــاب   ـــــــــــــــــأب   مٌ يْ ني ض   ن  ْي
ــــــــــــــ م  ت هــــــــــــــد ِ   ن  ْيــــــــــــــن  مــــــــــــــا ب   وأل  م  يــــــــــــــا س 
ــــــــــــــــول خ    ن  ْيــــــــــــــــٍد قــــــــــــــــد أت  ْجــــــــــــــــٍب وم  ش 
ــــــــــــــ يــــــــــــــ مُّ  ــــــــــــــم   الد  ِب ــــــــــــــٍ  قــــــــــــــد ه   ين  د  ْل

ــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــد ع  ع  ُوول واٍع   ت  وْ ن 
ـــــــــــــــــــــوق   ـــــــــــــــــــــالل   ن  يْ ض  ـــــــــــــــــــــ ة  بان   ن  يْ ن  ت  واْش

 ن  ْيـــــــــــــز  بهـــــــــــــا ج   ي أشـــــــــــــاء  ولـــــــــــــو أن ـــــــــــــ
 ن  ْيـــــــــــــــــــــــم  إذا     زيـــــــــــــــــــــــزًا ل ي ـــــــــــــــــــــــرام  ع  

 ن  ْيــــــــــــــــــأقــــــــــــــــــواٌم وف   إذا مــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــان  
ــــــــــــ ــــــــــــه أْغ ــــــــــــر  مــــــــــــا م  دِ فــــــــــــال والل  ن  يْ ش 

ـــــــــلقـــــــــد     يـــــــــوتِ الب   ضِ ْعـــــــــإلـــــــــى ب    ت  وْ ب 
ـــــــــــــعْ ومِ  ـــــــــــــم  و  ها الم  م  ص  ـــــــــــــقـــــــــــــد لو   ش   ن  ْي
 ن  ـــــــــــــــيْ د كن  ــــــــــــــق فِ ارِ ـــــــــــــــــــــحا بالم  ـــــــيامً قِ 

 (2الملحق رقم )
ـصن بن عِ ري  بن  ِ ح ش  قالُاألعشىُيمد وقـدُ لُبـنُعاديـا:أمُومران بـن الس 

عق ب محمـد محمـد  سـين علـى ذلـ  بقولـه: ي ـروى أن  األعشـى ارت جـل هـذ  القصـيدة 
ـــاء  ـــعف بن ـــعر تعليـــل لمـــا يلمســـه القـــارىء  مـــن ض  ارِتجـــال... وفـــي ارِتجـــال هـــذا الش 

 (.)منُالبحرُالبسيم(:019-017صُصُ ديوان األعشى الكبيرالقصيدةُ)
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ــــــ ــــــلِ مــــــا ع   د  ْعــــــى ب  ن ــــــك  تر  ل ت      يْ ر  ش   ْن ق 
ــــقْ ين بانِ مــــا ب ــــ ن  ْنــــقــــد ط    نٍ د  يــــا إلــــى ع 

ــــــــــــع   م  أوفــــــــــــاه   فكــــــــــــان   ــــــــــــدً ْه  مه  ع  ن  ا وأْم
 ه  ل ــوابِ  رو  جــاد     مْ إذا مــا اســت   ثِ ْيــكالغ  
ـــــ ـــــ نْ ك  ـــــ لِ وء  م  كالسَّ  مـــــام  لـــــهاله   ار  إذ س 

ـــــــ ابـــــــنِ  جـــــــار   ت ـــــــه ذِ ْتـــــــن نال   يَّـــــــا لم   همَّ
ــــــــ لقِ بــــــــاألبْ   ه  ل ــــــــنزِ م   مــــــــاء  يْ مــــــــن ت   دِ رْ الن 

 لــــــه ٍف فقــــــال  ْســــــخ   يْ ه خ  َّت ــــــســــــام   إذْ 
ـــــــــث ْكـــــــــ فقـــــــــال    مـــــــــاه  ٌر أنـــــــــن بين  دْ ٌل وغ 
ـــــــــ ـــــــــفش  ـــــــــه م  قليـــــــــٍل ث ـــــــــ ر   َّ غْي  قـــــــــالُل

ل ًنــــــــــــــ  هل ــــــــــــــقاتِ  ن  ْنــــــــــــــا إن ك  إنَّ لــــــــــــــه خ 
ــــًضــــا وِعرْ مــــاًل كثيــــرً  ــــذي د   ر  ا غْي  سٍ ن 

ـــــــى أد   وا عل ـــــــر  ـــــــال ن ـــــــج  ـــــــي ب  قٍ ز  ٍب منِ 
ــــــــــ ــــــــــهِ  ف  وْ وس   بــــــــــهِ  ت  رْ ِنــــــــــإن ظ   ي عِقب ِنِي

ــــــــــــ ــــــــــــد  رُّه  ل ِس ــــــــــــِذقٌ  عٌ ينا ضــــــــــــائِ نَّ ل  م 
ــــــــــــــــقدِ ت   فقــــــــــــــــال   ــــــــــــــــإذ قــــــــــــــــام يقت   ةً م   هل 
ــــــ ــــــابْ  ل  أأقت   بهــــــا جــــــيء  رًا أو ت    صــــــبْ ن 

ـــف   ـــ َّ أوْ ش  ـــدْ  ه  داج  ـــفـــي م   ر  والصَّ  ضٍ ض 
ــــــــار   ــــــــأدْ  واخت ــــــــ هراع   بَّ بهــــــــاأن ل ي س 

ـــــــــــر  كْ ري عـــــــــــارًا بم  ت  وقــــــــــال ل أْشـــــــــــ  ةٍ م 
ل  يم  ــــــــــاُشـــــه قديمً ـــــمن ر  ــــــبْ والصَّ   قٌ ـــــٌة خ 

 نــــــــاري دِ  أظْ بعــــــــد الِقــــــــ م  وْ   الي ــــــــبال ــــــــ ِ  
ْجــــ وطــــال    ياري ْســــر ــــالي وت  ت   مِ فــــي الع 
ـــــــــاجـــــــــ ـــــــــ فٍ رْ رًا أبـــــــــوك ِبع   كـــــــــارِ ر إنْ غْي

ــــــــــم  ذِ  وعنــــــــــد   ــــــــــاري  د  ستأِســــــــــه الم  ِت  الضَّ
ـــــــــحْ فـــــــــي ج   ـــــــــ لٍ ن   ارِ جـــــــــر   لِ واد اللْيـــــــــكس 

ـــــأوفـــــى وأمْ  ـــــارِ  ع  مـــــن جـــــاِر ابـــــنِ ن   عمَّ
ـــــ صـــــينٌ ٌن    ْصـــــ ِ  ارِ  ر  وجـــــاٌر غْي  غـــــدَّ
ــــــــــق  مــــــــــا ت  مهْ    ــــــــــارِ  عٌ ي ســــــــــامِ فــــــــــإن   ه  ْل

ــــــــومــــــــا فيهِ  ْر فــــــــاخت    تــــــــارِ لْ ،ٌّ لم  مــــــــا   
 جــــــــــاري  عٌ ي مــــــــــانِ يَّ  إن ـــــــــدِ ه ــــــــــ  ْ اذب ـــــــــ

ــــــــــــوان قت   ــــــــــــوَّارِ  ر  ا غْيــــــــــــكريًمــــــــــــ ن  ْل  ع 
 رارِ ســــــــــــــــوا بأْشــــــــــــــــه ليْ ل ــــــــــــــــثْ مِ  واخــــــــــــــــوةً 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ مَّرْت ول إذا ش   مـــــــــــــــارِ ٌب بأغْ رْ   
 هـــــــــــــارِ أطْ  بٌّ كـــــــــــــريٌم وِبـــــــــــــيٌض ذات  ر  

 أســـــــــــراري  ن  عْ مـــــــــــاٌت إذا اســـــــــــتودِ تِ وكا
ــــأْشــــ  م الجــــاري للــــدَّ  ْر فــــانظ   ل  وء  م  ِرْف س 
ـــــــــــــًعـــــــــــــوْ ط    كـــــــــــــارِ هـــــــــــــذا أيَّ إنْ  ر  ك  أنْ ًا ف 

ـــــــــــــوِ    نْ عليـــــــــــــه م   ـــــــــــــ عِ ذْ يـــــــــــــا كالل   ارِ بالن 
ـــــــــــ  تَّـــــــــــارِ ل    فيهـــــــــــا بِ د  ْهـــــــــــع   نْ ولـــــــــــم يك 

ــــــر  كْ م   فاختــــــار   ــــــالــــــد   ة  م   ارِ نيا علــــــى الع 
 ي وارِ ــــــــــال بِ ــــــــــاقِ اء الث  ـــــــففي الو      د  ـــــنْ وي  
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 المصادر والمراجع

،ُدار1ُ،ُطجيييواهر األدب فيييي أدبييييات وإنشييياء لغييية العيييربأ مـــدُالهاشـــمي،ُ -1
  .35-37،ُصُص0215المعرفة،ُبيروت،ُ

  إربدددد  األرد   1  عدددالم الكتدددي الطدددد     لساااانيّال الااا  أحمدددد مددددا    -0

  .5  ص2002

حمن بدددو   دار الاقا،ددة    شددرو وقطقيددد عبدددالرفااّ  الرااعرأرسدد و  ددالي   

  .22  ص1721  بيروت  2 

ـــه، أبـــو عمـــر، أ مـــد بـــن محمـــد،  -6 ،ُشـــر هُالعقيييد الفرييييداألندلســـي، ابـــن عبدرب 
،ُم بعـــةُلجنـــةُالتـــأليقُوالترجمـــةُوالنشـــر،6ُوضـــب هُأ مـــدُأمـــينُورفيقـــا ،ُط

 .157-153،ُصُص0ُ،ُ 1737القاهرة،ُ

ــــي، األنصــــاري الحصــــري  -7 ــــن إبــــرا يمأبــــوُإســــحاق،ُ القيروان ــــنُتمــــيم ب   علــــيُب

 ص،6ُ،ُدارُالجيـــــل،ُبيـــــروت. زهييييير اآلداب وثمييييير األلبييييياب هددددد ( 351)ت
 .372 -367ص

،ُترجمـــةُأ مـــدُالحمـــو،ُالم بعـــةُمبيييادئ اللسيييانّيات العاّميييةأندريـــهُمارتينيـــه،ُ -5
 .57،ُص1735الجديدة،ُدمشق،ُ

  1  دار الطدوار للنّشدر   نظرية اللغة والَجمال فا  ال قاا العربا قامر سلّوم   -3

 27  7  ص1791  سور ة
  الهيئدة المردر ة العامدة للكتداب  اللغة العربيّاة، عع اااا وعا ااااقّمام حّسا    -9

 .33  32  ص ص1795  القاهرة  1 

 637محمدُبـنُأبـيُالنهـمُداوودُ،ُ)تالمحسنُبنُعليُبنُ البصري، لتنوخيا -3
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ع نــي بشــر ه وتحقيقــه محمــد كــرد علــي، ،ُالمسييتجاد ميين فعييالت األجييوادهــــ(،ُ
  .113-119صُص ،1792

 637محمــدُبــنُأبــيُالنهــمُداوودُ)تالمحســنُبــنُعلــيُبــنُ،ُالبصــري  التنــوخي -7
،1793ُتحقيـقُعبـودُالشـالجي،ُدارُصـادر،ُبيـروت،ُ الفرج بعيد الشيّدة، هـــ(،
 .72-37،ُصُص6 

لسانيال ال   ونقا الرعر، عراجعة نقايّة ف  الاراسال جميل  عبدالمجيد   -12
كلي ــة لسدداّيّات الددنح وقطليددل ال  دداب     دراسددة ُمّددّمنة ،ددي كتددابالعربيااة

  1دار كندو  المعر،دة    اآلداب والعلوم اإلنساني ة، أكادير، المملكة المغربيـة

 .221ص 2011عّما   

،1ُ، ترجمــة فريــد الزاهــي، دار توبقــال للن شــر، طعلييم اليينصجوليــاُكريســ يناُ -11
 .12-3الدارُالبيضاء،ُالمغرب،ُصُ

،ُترجمــةُفهــدُعكــام،ُدارُالعلييوم اإلنسييانّيةالنقييد األدبييي و جــان لــوي كابــانس،  -10
  .97،ُص1730،ُبيروت1النكر،ُط

ّّ الدد ن   -16 الكلماال واألشايا ، بحاي فا  التقالياا ال  يّاة للقصايا  حسن البنّا عد
 1799  دار الفكددددر العربددددي  القدددداهرة  مقدّمددددة قرددددد ر الكتدددداب الجااليّااااة

 .121ص

ــم  الييّنص بييين القييراءة والتواصييلحمددا،ّ   حسددن -17 ن فــي لســاني ات ، بحــث م ض 
ولي األول، جامعــــة ابــــن ي هــــر، كلي ــــة  الــــنص وتحليــــل الل ــــاب، المــــ تم ر الــــد 
ـــوي المعرفـــة، ط ـــة، كن ـــوم اإلنســـاني ة، أكـــادير، المملكـــة المغربي ،1ُاآلداب والعل

 .967،ُص0،ُ 0216عم ان، 



319

األبعيياد التييداولي لبالغيية حييازم ميين خييالل منهيياج البلغيياء  حمدداد  وددمود  -15
  .0227ةُاألدبية،ُالمجلةُالثقافيةُلكلُالعرب،ُ،ُطنجوسراج األدباء

هــ(،ُ 369الحموي، ابن  جة، تقي الدين أبو بكر بـن علـي بـن محمـد ، )ت  -13
،ُمكتبــة1ُ، صــح حه وعل ــق عليــه محمــد أبــو النضــل إبــرا يم، طثمييرات األوراق

 .612-627،ُصُص1791اللانجيُبمصر،ُ

،ُبيـروت،1ُالجيـل،ُط ،ُدارفي النقد األدبي والتحليل النفسيخريستوُنجم،ُ  -19
 .90،ُص1771

  قطقيدددد  مطمدددد مطمدددد حسدددين  المكتدددي الشدددرقي للنشدددر دياااواأل األعرااا   -13

 .212-213والتو  ع  بيروت )د.ت(  ص ص

  قطقيددد ّعمددا  أمددين  دد   م بعددة مردد فل البددابي الطلبددي  ديااواأل الحطيئااة -17

 .209  ص1759مرر  

ر وددادر    دا1شددرو وقطقيددد مطمددد التددوّجي    ديااواأل األفااوو األود ،  -02

 -25  ص ص1779بيروت  

 .ُ)د.ت(.32-97دارُصادر،ُبيروتُصُ  ديواأل السموأل ب  عاديا  -01

  1  عددالم الكتددي الطددد     اللسااانيال وتحلياان ال صااو  رابددب بوحددو   -00

 .193  ص2002إربد  األرد   

  قرجمدة آفاق القيمة، دراسة نقاية للحضار  اإلنساانيةرالف بارقن بير     -06

كتبدددة النهّدددة المردددر ة مكسسدددة ،دددراّكلين لل باعدددة عبدالمطسدددن سددد م  م

 .257ص .290   ص1729والنشر  القاهرة  ّيو  ورك  
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ـــام البصـــري، أبـــو الحســـن محمـــد بـــن عمـــران العبـــدي،  -07 ،ُالعفيييو واالعتيييذارالرق 
ــــنُســــعودُ ــــوُصــــال ،ُم ــــابعُجامعــــةُاإلمــــامُمحمــــدُب ــــقُعبدالقــــدوسُأب تحقي

 .535-536،ُصُص0،ُح1731اإلسالمية،ُالسعودية،ُالرياض،ُ

  المكّسسدة الصور  الرعريّة ونماذجها ف  إبااع أب  ناواسساسين عّساف   -05

  .19  ص1792  بيروت  1الجامعية للدراسات والنشر   

سيييياقات الجملييية وسيييياق اليييّنص، الَفهيييم اللسيييانّي والَفهيييم  سدددعيد بنكدددراد  -03
ـــم ن فـــي لســـاني ات الـــنص وتحليـــل الل ـــاب، المـــ تم ر الّسييييميائيّ  ، بحـــث م ض 

ــــة اآلداب والعلــــوم اإلنســــاني ة، أكــــادير، الــــد   ولي األول، جامعــــة ابــــن ي هــــر، كلي 
 .0216، عم ان، 1المملكةُالمغربية،ُكنويُالمعرفة،ُط

  52  دار المعدارف بمردر  صاإلبااع والتوتر ال  سا سلوى سامي الم    -09

 .213ص

  .137ص،0226ُ، عم ان، 1دارُوائل،ُط ،األصوات اللغوّيةستيتية،ُ سمير -03

  1  دار المعر،دددددة   عوسااااايق  الراااااعر العربااااا   مطمدددددد عيّددددداد  شدددددكر -07

 .101ص 1729بيروت 

،ُالتفكير اللسانّي فيي الحضيارة العربّيية عبدالس م المسد   ومود  حماد   -62
 .1731الدارُالعربيةُللكتاب،ُتونس،ُ

  دار     للدراسات 2 الرؤيا والتركين،  الرعر بي عبدالعّ ّ المقالب    -61

 .112  ص1795  والترجمة والنشر

النظرية اللسانية والشعرّية في التراث العربي من خالل  عبدالقادر المهير    -60
 .الّنصوص
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  1  عدالم الكتدي   علام الجماال فا  ال لسا ة المعا ار عبدالمنعم مجاهدد    -66

 .53  ص1792بيروت  

  بيدروت  3  دار العدودة   عقاعاة للراعر العربا علي أحمد سعيد  أدوّي   -67

 .122. ص35  ص1791

ــم ن فــي  التماسييك النّصييي فييي الييّدرس اللغييوّي،عيسددل الددوداعي   -65 بحــث م ض 
ولي األول، جامعــة ابــن ي هــر،  لســاني ات الــنص وتحليــل الل ــاب، المــ تم ر الــد 
ـــوم اإلنســـاني ة، أكـــادير، المملكـــة المغربيـــة، كنـــوي المعرفـــة،  ـــة اآلداب والعل كلي 

 . 0216، عم ان، 1ط

  القاهرة  1لشعر األمو   مكتبة مدبولي   ،ا مة السعود   االغتراب ،ي ا -63

 .222  ص1772

  التركيب اللغو  لألدب، بحي ف  فلس ة اللغاة واسساتطيقال في عبدالبد ع   -69

  .119ص .22.ص32  ص1720  القاهرة  1مكتبة النهّة المرر ة   

،ُبيـــروت؛1ُ،ُدارُالتنـــويرُلل باعـــةُوالنشـــر،ُطحداثييية السيييؤالمحمـــدُبنـــيس،ُ -63
 .119،ُص1735المغرب،ُ الدارُالبيضاء،

،ُبحـــثُُمطاَرحيييات فيييي لسيييانّيات الييينّص وتحلييييل الِخطييياب مطمدددد ب دددابي   -67
ولي األول، جامعـة  م ن في لساني ات النص وتحليـل الل ـاب، المـ تم ر الـد  م ض 
ابــن ي هـــر، كلي ــة اآلداب والعلـــوم اإلنســاني ة، أكـــادير، المملكــة المغربيـــة، كنـــوي 

  .0216، عم ان، 1المعرفة،ُط

المسيتجاد مين  ه د (  193د بن أبي الفهدم داوود القايدي التندوبي   )تمطم -72
 .71-72،ُصُصفعالت األجواد
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  دار التندو ر  تحلين الخطاب الراعر  ااساتراتيجية الت اا  مطمد مفتاو    -71

  بيدددروت  لبندددا ك المركدددّ الاقدددا،ي العربدددي  الددددار البيّدددا   المغدددرب  1 

 .603ص .220  ص1795

،ُدارُلنفسيّية لإلبيداع الفّنييي فيي الشيعر خاصييةاألسييس ا مرد فل سدو ف   -70
 .277ص .271ص. 106،ُص1737،ُمصر،7ُالمعارف،ُط

  1  مركدّ انّمدا  الطّدار    األسلوبية وتحليان الخطاابمنذر عيّاشي    -76

  .22  ص2002بيروت  

  دار الطر دددة تااااريأل األدب العربااا  ساااان اإلسااا  ّدددور  حمدددود  القيسدددي    -77

 .113  ص1727لل باعة  بغداد  

،ُترجمةُفـال ُمدخل إلى علم اللغة النّصيهاينهُمنُفولنانغ،ُديترُفيهفيجر،ُ -75
  .11هـ،ُص 1717العجمي،ُجامعةُالمل ُسعود،ُ

  1795  بيدروت  1  دار اآل،دا  الجد ددة   فا  ععرفاة الا  ّ  ُمنل العيد    -73

 .12ص
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