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الفراغ والسرعة االيقاعية

في معمقة عنترة بف شداد العبسي

ـ.د .ربى عبد الرضا عبد الرزاؽ
جامعة ديالى

كمية التربية لمعمكـ االنسانية
قسـ المغة العربية

الممخص :

عمؿ المتمقي عمى التفاعؿ مع ما يق أر ليضيؼ تاكيمو لمنص  ,فالتاكيالت المختمفة لمقراء

المنتجيف تتراكـ بمركر الزمف  ,فتنتج السمسمة التاريخية لمتمقي  ,كالتي يمكف اف تككف مقياسا
لما قد قدـ مف قراءات  ,كاالصؿ الذم يقكـ عميو التاكيؿ كفيؿ بالكصكؿ الى المعنى الحقيقي
لمنص الذم سكت عنو المؤلؼ (المسككت عنو)  ,تاركا فجكات  ,حاثا متمقيو عمى ردـ ىذه

الفجكات اك الفراغات التي ال يمكف سدىا اال بعد فيـ النص  ,فالفيـ ىك ما يجب اف يحققو

التاكيؿ قبؿ كؿ شيء  ,كالفيـ االكؿ ىك باب لسمسمة مف القراءات الجديدة لمنص  ,كاعني

بالفيـ الغكص في اعماؽ النص بحيث تثير فيو عممية التخييؿ ,كمف ىذا الخياؿ تحدث

عممية التبادؿ كالتجاكب بيف النص كالقارئ .لذلؾ عمؿ قارئ ايزر عمى رصد قصدية
المؤلؼ (ابنية النصكص االدبية الباطنية) التي تجعؿ المعمكـ مبيما غامضا  ,الغمكض ىك
ما يجذب انتباه المتمقي الى الفراغات التي يتركيا المبدع في نصو  ,كالكشؼ عف شفرة

النص كفكيا عف طريؽ ردـ الفراغات كمكاقع الالتحديد  .عامال في الكقت ذاتو عمى ايجاد
العالقة التي تربط بيف ابعاد ثالثة الفراغ كما تبطنو نفس المبدع كااليقاع الذم يبطئ احيانا

و
احياف اخر تبعان لمحالة النفسية التي تحيط بالمبدع .
كيسرع في

الكممة المفتاح  :فراغ  ,سرعة  ,ايقاع
المقدمة :

يسعى البحث في قراءة جديدة لمعمقة عنترة بف شداد العبسي ,في ضكء النقد العربي
ثـ فيك بحث يربط التراث بالمعاصرة؛ مف خالؿ تطبيؽ آلية مف آليات منيج
القديـ ,كمف َّ

أف لممنيج
القراءة كالتمقي ,بكصفو
قمة مناىج ما بعد الحداثة  .مف المعركؼ ٌ
ن
منيجا ييمثٌؿ ٌ
أكثر مف آلية ,كقد كقع االختيار عمى ما يسمى بػ(البياضات) ,أك (الفراغات) ,أك (المناطؽ
المخططة) ,أك (مناطؽ الالتحديد)(ُ) ,بحسب آيزر ,أك (الفجكة) ,أك (المراكغة)(ِ) ,مثمما

يسمييا عبد العزيز حمكدة  .ك ٌؿ تمؾ المصطمحات المختمفة يشار بيا إلى دكر القارئ
المنتج ,بكصفو مستقبالن لمنص ,ممتصان معانيو كدالالتوًّ ,
بناءهي,
فاكا شفرات النص,
ن
ٌ
معيدا ى
النص .
شاعر بم ٌذة امتالؾ
نا
ٌ
ْٗ
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نص قديـ,
معنى جديدان مف أنقاض ٍّ
أف يمتمؾ تمؾ الخاصية ,أم إنتاج ن
كال يمكف لمقارئ ٍ
ليتمكف مف ِّ
سد الفجكات ,أك
يشبع دراسةن ,إال بكساطة عممية التفاعؿ بيف النص كالقارئ؛
ى
أ ى

عدة تطبؽ منيج التمقي في
الفراغات التي يتضمنيا النص  .كقد كقفت عمى دراسات ٌ
معالجة نصكص جاىمية ,إال أنني لـ أجد مف كظىؼ آلية الفجكات في معالجة النصكص

القديمة ,إال في القميؿ النادر .

و
عما قيًد ىـ مف
اليدؼ مف البحث فتح مجاؿ أرحب لقراءة معمقة عنترة بصكرة تختمؼ ٌ
قراءات رٌبما (كيؼ قرأت) ؟ ,ك(كيؼ ستقرأ) ,كالربط بيف اإليقاع كالنسج النصي ,كتعميؿ
عالقة الفراغ باإليقاع ,عمى كفؽ منيج حديث  .مؤكديف في الكقت نفسو ٌأنو ليس المراد
باإليقاع الميزاف العركضي ,كالتقطيع ,كالحسابٌ ,إنما المقصكد بالعركض سرعة اإليقاع
كانخفاضو ,مف حيث قكتو كصرامتو ,كمف حيث ليكنتو كسككنو ,كايجاد مكاقع الجماؿ

يمـ بالشاعر  ,كبذلؾ نتمكف ربما مف
تبعا لممكقؼ
كتحديد عناصر الجماؿ ,ن
النفسي الذم ٌ
ٌ
تعددت ,إال ٌأنيا
إف قراءة المعمقة ٌ
الكشؼ عف جماليمت الفراغ كشعرية الغياب في المعمقةٌ .
في أغمبيا تمثؿ عممية نقؿ الالحؽ مف السابؽ ,ليس فييا إال بعض اإلضافات البالغية,
أما القراءة
كالجكانب النقدية كالتفاتات سطحية كنقصد بذلؾ ,القراءة األكلى لشرح المعمقاتٌ .
فإنيا قائمة عمى التأكيؿ المعتمد عمى المعايير الجمالية كاألعراؼ الثقافية
الحالية لممعمقة ٌ
ينـ عف نزعة ذاتية شخصية  .لذلؾ جعمت البحث
كالمقاييس النقدية ,كليس تأكيالن عشكائيًّا ُّ
عمى قسميف ,األكؿ :كضحت فيو مفيكـ الفراغ ,كعالقة الفراغ بالتفاعؿ بيف النص كالقارئ
بكجكد المكاضعات ,كعالقة الفراغ بالسرعة اإليقاعية ,كالقسـ الثاني تشريح المعمقة كيتخمؿ

التشريح اإليقاع كما لو مف صمة ببناء النص ,كما لو مف عالئؽ مع مكنكنات النفس الشاعرة

مفيوـ الفراغ:

لنظرية التمقي ىعمىماف قامت نظرية التمقي عمى ما قدماه مف آليات إجرائية كىما:
(ىانس ركبرت ياكس) ,ك(فكلفغانغ آيزر) االلمانياف  .مف أبرز المفاىيـ التي تبناىا ياكس
(أيفؽ التكقع) ,ككيفية تغيير ىذا األفؽ ببناء أفؽ جديد عف طريؽ اكتساب كعي جديد ,يككف

األدبي ,كالمسافة الجمالية مف أفؽ انتظار الجميكر .
مقياسا لقياس التغيرات عبر التاريخ
ن
ٌ
أما آيزر فمف أبرز إسياماتو (القارئ الضمني) ,ك(مناطؽ الالتحديد) ,أك
ٌ
(الفجكات) ,التي ىي مجاؿ الدراسة .

بد لنا قبؿ الدخكؿ في غمار التأكيؿ مف معرفة مفيكـ
مناطؽ الالتحديد أو الفراغات :ال ى
ثـ الكشؼ عف العالقة التي تربط بيف الفراغ كالسرعة اإليقاعية ,كعالقة الجانب
الفراغَّ ,
بد لنا مف معرفة مسألة (معنى المعنى) التي أشار الييا
النفسي بالسرعة اإليقاعية ,كما ال ى
الناقد الكبير عبد القاىر الجرجاني ,أك (النص الغائب) بحسب التسميات الحديثة ,التي
َٓ
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النص ييعيد قراءتو ً
بقدر تفاعمو
سنقؼ عندىا كقفة تتناسب كحجـ البحث .ك ٌؿ قارئ يتمقى
ٌ
أف نظرية التمقي مف النظريات
معو كفيمو لما فيو مف إشارات ,كدالالت عمى اعتبار ٌ
ؾ بعض شفرات النص ,كفتح مجاؿ لمتم و
آخر
المفتكحة التي تتيح لممتمقي المشاركة في ف ٌ
ؽ ى
عمى تقديـ قراءة جديدة لمنص ذاتو ,تيعينو عمى التأكيؿ ممكاتو الذىنية ,كذخيرتو الثقافية

بناء عمى
كالمعرفية ,كقدراتو التخييمية ,فالفراغات "تيثير عممية التخيؿ التي يقكـ بيا القارئ ن
(ّ)
مفتكحا,
النص
أف الفراغات "تترؾ الربط بيف أبعاد
شركط يضعيا النص"  ,فضالن عف ٌ
ن
ى
ُّ
فإنيا تيحفٌيز القارئ عمى
كبيذا
تحث القارئ عمى تنسيؽ األبعاد كالنماذج ,كبكممات أخرل ٌ
تنفيذ عمميات أساسية داخؿ النص"(ْ)  .ذكرنا سابقنا ُّ
تعد ىد المصطمحات التي ييشار بيا إلى
النص كالقارئ بكجكد المكاضعات عمى ٌأنيا "رصيد النص ٌ .إنيا المنطقة
مفيكـ التفاعؿ بيف
ٌ

النص كالقارئ مف أجؿ الشركع في التكاصؿ عمى ٌأنو إذا كاف
المألكفة التي يمتقي فييا
ٌ
الرصيد مألكفنا عمى اإلجماؿ َّ
النص قد ال يحقؽ الكظيفة المعزكة إليو في تكصيؿ شيء
فإف
َّ

(ٓ)
بأنيا "نشاط مكجَّو
جديد إلى القارئ"  .كىذا ىك األساس في نظرية القراءة ,فالقراءة تكصؼ ٌ
أف عالجو"(ٔ) .
أف ييعالجو القارئ ليستأثر بدكره بما سبؽ ٍ
مف طرؼ النص ,كىذا النص يجب ٍ
النص كالقارئ ,بكصفيا أساس التفاعؿ بيف الطرفيف ,فعدـ
جد عدـ التماثؿ بيف
ىذا إذا ما يك ى
ٌ

التماثؿ في نظر آيزر ىك "أساس ك ٌؿ عمميات التفاعؿ"(ٕ).
كعف طريؽ القراءة المنتجة تبرز تعددية االحتماالت أماـ المتمقي ,احتماالت قد

أما إذا
شيئا
تككف متكقعة ,أك صائبة ,أم مطابقة لتكقعاتو ,كىذه ال تقدـ ن
ن
جديدا إلى القارئٌ .
ً
النص ,كجب عمى
كانت التكقعات غير مطابقة ل ىما يمتكقَّعه ,أم كجكد نفي بيف المتمقي ك ٌ
غي ىر أفقو بما يتالءـ كاألفؽ الجديد ,إذ َّ
إف مناطؽ النفي بالنسبة إلى آيزر تحدث
أف يي ٌ
القارئ ٍ
حينما "يثبت النص كجكد خمؿ في نسؽ فكرم سائد ,مما يدفع القارئ المعاصر إلى إعادة

(ٖ)
إف عممية التفاعؿ لتتـ بيف الطرفيف
أمر
دائما نا
ًّ
مسمما بو"  .إذ ٌ
تقييـ المعايير التي اعتبرىا ن
أف يقكـ بتعديمو ,فممكاتو
في ىذه الحالة يستمزـ مف المتمقي كبكصفو يكاجو ن
شيئا غير متكقع ٍ
الذىنية ,تكصَّمت بو إلى قراءة مخالفة لما تكقَّعو ,كمخالفة لما قي ِّد ىـ مف قراءات في الماضي,
إف "النصكص ال تعتمد بالضركرة عمى التكقعات التي
قراءة كلَّ ٍ
دت دىشةن عند المتمقي ,إذ ٌ

يبنييا أدب الماضي ,إذ يمكف ليذه النصكص نفسيا إيقاظ تكقعات خاطئة ,تؤدم بالقارئ

(ٗ)
إلى الشعكر بالدىشة كاإلحباط عمى و
اف (الالتكقع) يتكلد مف
نحك متناكب"  .يمكف الجزـ ٌ
عكد المتمقي عميو مف صكر أصبحت مألكفة في ذىنو ,كالمتمقي
المبدع الذم ينتج خالؼ ما ى

فإف (الالمتكقع)
عما قي ِّد ىـ مف قراءات
لمنص ذاتو  .فضالن عف ذلؾ ٌ
ٌ
الذم يجد قراءة تختمؼ ٌ
أف يككف داللية .
يعيننا عمى تحميؿ ما يتعمؽ باإليقاع ,بكصؼ اإليقاع خاصية جمالية قبؿ ٍ
شيئا مختمفنا
ال يمكف الكصكؿ إلى الشعكر بمذة امتالؾ
النص إال عند النصكص التي تتيح ن
ٌ
ُٓ
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عما تقكلو ,بمعنى ٌانيا نصكص قائمة عمى طبقتيف إحداىما ظاىرة لمعياف ,كىي (المعنى),
ٌ
كالثانية (غائبة) عف الرؤية العينية كىي (معنى المعنى) ,كذلؾ يتـ بكجكد الفجكة بيف المفظ

األدبي "ليس نصًّا بالكامؿ ,كما ٌانو
كالمعنى ,التي تجعؿ المتمقي في حالة نفي  .فالعمؿ
ٌ
ليس ذاتية القارئ ,كلكنو تركيب كالتحاـ بيف االثنيف"(َُ)  .بمعنى ٌانو يقكـ بعممية تعديؿ لكؿ

ما كاف مألكفنا عند الجميكر .
نص مذككر في كتابو (البياف كالتبييف) (باب البياف)
أشار الجاحظ (ت ِٓٓىػ) في ٌ
َّ
النص القائـ عمى اإليحاء كالرمكز,
نستشؼ منو نا
أف
أمكر ٌ
يمكف ٍ
عدة تتعمؽ بالمتمقي كالتأكيؿ ك ٌ

تأثير في المتمقي كأكثر ًّ
كنقاد
كىك أكثر نا
شدا النتباىو  .يقكؿ" :قاؿ بعض جيابذة األلفاظ ي
المعاني :المعاني القائمة في صدكر َّ
المتصكرة في أذىانيـ ,كالمتخمِّجة في نفكسيـ,
الناس
َّ
ك ً
المتصمة بخكاطرىـ ,كالحادثة عف ًفكرىـ ,مستكرةه خفية ,كبعيدةه كحشية ,كمحجكبةه مكنكنة,
ً
و
كخميط ًو ,كال
االنساف ضمير صاحبو كال حاجة أخيو
معدكمة ,ال يعرؼ
كمكجكدةه في معنى
ي
معنى شر ً
يكو ,كالمعاكف عمى أمكره ,كعمى ما ال يبمغو مف حاجات نفسو إال بغيره ,كاٌنما
خبارىـ عنيا ,كاستعمالييـ ٌإياىا  .كىذه الخصا يؿ ىي التي
ذكرىـ ليا ,كا ي
يحيي تمؾ المعاني ي
(ُُ)
شاىدا ,كالبعيد قر نيبا"
ظاىرا ,كالغائب
الخفي منيا
تقربيا مف الفيـ ,كتيجمِّييا لمع ٍقؿ ,كتجعؿ
ِّ
َّ
ن
ن

أف المقصكد مف قكلو  -بحسب فيـ
 .لك أطمنا النظر في قكؿ الجاحظ لتفسيره ,لفيمنا ٌ
الباحثيف – (المعاني القائمة في صدكر الناس) ,أراد الجميكر ,بكصفو المتمقي األكؿ الذم

أف يتمقاه
إف كاف العمؿ الذم يتمقاه ىك ما اعتاد ٍ
يتمقى العمؿ األدبي ,كيككف أماـ احتماليفٍ :
ؼ عف ىذا المبدع كسر
كاف مكافقنا ألفقو كلما يتكقعو ,كا ٍف خالؼ ما كاف قد يع ًر ى
مف المبدع ى

غير مسار أفقو إلى جية
أف يي ٌ
أفؽ تكقعو المتكقع في لحظة تمقيو العمؿ ,في ىذه الحالة عميو ٍ
غير العرؼ الذم تعارفكا عميو .
كي ٌ
مختمفة لما كانت عميو ,ي

أما المراد بقكلو" :كالحادثة عف فكرىـ ,مستكرة نقية ,كبعيدةه كحشية ,كمحجكبةه
ٌ
مكنكنة  ,....كال معنى شريكو"  .تقكـ العممية اإلبداعية عمى طرفيف (الجميكر) ,ك(المبدع),

كلكؿ كاحد مف الطرفيف حاجات في نفسو ,كال يمكف ٍّ
لكؿ منيما معرفة ما في ضمير صاحبو
مف حاجات كخمجات ,كال يمكف إدراكيا كالكصكؿ إلييا ,إذ يجيؿ كالًّ منيما ما يجكؿ في
ذىف اآلخر ,كىذا ينطبؽ عمى أفؽ (الالتماثؿ) بحسب نظرية التمقي .

كالمراد بقكلو" :كالمعاكف عمى أمكره ,كعمى ما ال يبمغو مف حاجات نفسو إال بغيره" .
عدة التأكيؿ الالزمة التي تي ِّ
مكنو مف الكصكؿ إلى مقصدية
القارئ المنتج ىك الذم يممؾ ٌ
أف يككف المبدع عارفنا بقصديتو ,فقد يتمكف القارئ مف
النص كالمؤلؼ ,كليس بالضركرة ٍ
ٌ
معرفة مقصدية لممبدع لـ يتمكف مف بمكغيا إال بغيره كىك القارئ  .كأراد بػ"الخفي منيا

ظاىرا" ,النصكص القائمة عمى الرمكز كاإليحاء كاإلشارة ,كىي التي تدفع المتمقي إلى الفيـ
ن
ِٓ
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كاف خفيًّا
نا
النص ,كالكصكؿ إلى المعنى الغائب كجعمو
ؾ شفرات
بعد ف ٌ
حاضر قر نيبا ,بعد ٍ
أف ى
ٌ
أف
غائبا  .كقد ذكر ابف طباطبا (ت ِِّىػ) ,قكالن يؤكد فيو ما ذىب إليو الجاحظ مف ٌ
ن
تأثير في المتمقي مف النص المكشكؼ الظاىر ,كىك أكثر ًّ
شدا
التعريض كالتمكيح أكثر نا
از لممكاتو الذىنية  .يقكؿ ابف طباطبا":مف أحسف المعاني كالحكايات في
لممتمقي كاستفزنا
الشعر ك َّ
از لمف يسمعيا االبتداء بذكر ما يعمـ السامع لو إلى أم معنى يساؽ
اشدىا استفزنا
القكؿ فيو قبؿ استتمامو كقبؿ تكسط العبارة عنو,كالتعريض الخفي الذم يككف بخفائو أبمغ في

معناه مف التصريح الظاىر الذم ال ستر دكنو"(ُِ) .

كىذا ما ذىب إليو عبد القاىر الجرجاني (تْْٕىػ ) ,في كتابو أسرار البالغة إلى

اعتمادا عمى ما
أف المذة تتكلد في نفس المتمقي
ن
ما ذىب إليو ابف طباطبا كالجاحظ قبمو ,مف ٌ
في النص مف مظاىر بالغية ,كقد جعؿ البعد بيف الشيئيف كالغمكض ىك الذم يكلد المذة
أشد كانت إلى
يقكؿ" :كىكذا إذا استقريت التشبييات كجدت التباعد بيف الشيئيف كمَّما كاف ٌ

النفكس أعجب ,ككانت النفكس ليا أطرب ,ككاف مكانيا إلى أف تحدث األريحية أقرب"(ُّ) .

البد مف اإلشارة إلى مجمكعة مف المفاىيـ  -تنظيريا  -لنتمكف بعدىا مف
كاف ٌ
تحكيؿ ىذا التنظير إلى تطبيؽ إجرائي عمى كفؽ ما جاء في معمقة عنترة ,عمٌنا نصؿ

غير كجية نظره ,عمى ما جاء مف قراءات سابقة .
بالتأكيؿ إلى قراءة جديدة تيقنع المتمقي كتي ٌ
تشريح المعمقة:
ِ (ُْ)
ُّ
َّار بعد تََو ُىـ
ىؿ
أـ
مف ُمتردَِّـ
اء
غاد َر
َى ْؿ
ْ
ْ
َ
َ
الشعر ُ
عرفت الد َ
قائـ عمى شطريف ,حالو حاؿ القصائد الجاىمية المبنية عمى (صدر كعجز),
البيت ه

معنى يربط بيف معنييما خيطه رفيع ال يمكف الكصكؿ إليو إال
الع ٍجز ن
كلك ٌؿ مف الصدر ك ى
فنا مف ِّ
أف المراد مف "ىؿ ترككا مقاالن لقائؿ ؟ أم ًّ
الشعر لـ
بالتأكيؿ  .لطالما قي أر البيت عمى ٌ
(ُٓ)
ً
عما كاف فيو ,ثـ استأنؼ السؤاؿ
يسمككه"  .كقكلو( :ىؿ عر ى
فت الدار بعد تكىـ)" :أضرب ٌ
عف معرفتو بيا بعد أف َّ
تكىميا  .كالتكىـ اإلنكار"(ُٔ)  .كقد جاءت القراءات متشابية في
ً
ً
عما قي ِّد ىـ
أغمبيا؛ لذلؾ كاف ٌ
البد لنا مف محاكلة لقراءة البيت قراءةن جديدة قد تختمؼ ن
نكعا ما ٌ
مف قراءات  ,كذلؾ مف خالؿ ما يضمره الفراغ مف جماليات قد تبدك غائبة .
م
لك رجعنا إلى معنى صدر البيت :سؤاؿ يطرحو الشاعر عمى نفسو ,كىك سؤاؿ إنكار ٌ
يحمؿ معو اإلجابة فال يحتاج إلى مف يجيبو ,إال ٌانو سرعاف ما يكشؼ عف أزمة الشاعر,

و
زمني ضاع مف
إحساس ببعد
عبر عف
كذلؾ يدفعنا إلى البحث عف كجكد أزمة داخمية تي ٌ
ٌ
شيئا مف الصعكد في ىنفى ً
س الشاعر ,كانفعاالن ٌأدل إلى ارتفاع صكتو,
الشاعر ,لذلؾ نجد ن
كيزداد مع تكظيفو ألداة االستفياـ الذم جاء عف قصدية ,فقد اتٌخذ منيا كسيمة حتى يقتاد
يحس بو ,كقد كاف الشاعر مكفقنا في اختيار(ىؿ) لالستفياـ؛ لتككف
بيا المتمقي إلى دائرة ما ٌ
ّٓ
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أف نصؿ إلى إجابة الشاعر إال بعد أف تكتمؿ عممية
اإلجابة بػ(نعـ) ,أك (ال) ,كال يمكف ٍ
أف ييخبر المتمقي بعادة الشاعر
اء) َّ
خص الشاعر بالذكر؛ ألنو أراد ٍ
التأكيؿ( .ىؿ غادر الشعر ي
ِّ
المتردًـ ,التي أصبحت يسٌنة متبَّعة عند جمع
الجاىمي عف قضية الكقكؼ عمى الطمؿ البالي
ٌ
أف ينظـ قصيدة إال كافتتحيا بالكقكؼ عمى الطمؿ  .كالطمؿ بما ىك
الشعراء ,فميس لشاعر ٍ
معركؼ ما َّ
تردـ كبقي مف رسـ ِّ
الديار  .كليس المراد بالتردـ ىنا المعاني التي استيمكت؛
ى
فممشاعر الجاىمي اسمكبو الخاص كالمتميز في صياغة الكممة فنيًّا كدالليًّا كسياقيًّا ,كأخذ

الشاعر يرمـ ىذه المعاني ,إنما المراد معاني الكقكؼ عمى الطمؿ ,كالطمؿ ىنا كناية عف كؿ

و
دارس؛ لذلؾ جاء عجز البيت (أىـ ىؿ عرفت ً
بعد ُّ
تكىـ) السؤاؿ
تحكؿ إلى رسـ
ما َّ
الدار ى
مكجو لمذات المفردة ,التي لـ يترؾ ليا مجاؿ لإلجابة حتى أتبعو بػ (أـ) التي أبطأت سرعة

شخصا آخر ,حاكره كاستفيـ مف
جرد مف نفسو
اإليقاع بعد صعكدىا في عممية االستفياـ َّ .
ن
المترِّدـ ,فالشاعر ىك مف التزـ الكقكؼ
خاللو عف سبب عدـ مغادرة جمع الشعراء المكاف ى
يخص الركاة ,الكتاب ,كأصحاب القكؿ المنثكر .كاذا كاف عنترة يقصد
عمى الطمؿ ,كلـ
ٌ
أف يستيمؾ ,فكيؼ يمكف لمعنى جديد
الشعراء األكائؿ الذيف تناكلكا المعنى ج ن
ديدا قبؿ ٍ
ً
أف َّ
مف الشعراء
أف يخبر القارئ ٍ
يتردـ ,فيك يريد ٍ
م ٍ
جمعا ى
مستخدـ في بناء بيت شعر ٌ
أف ىناؾ ن
مكضعا متردما إال كقفكا عميو .
ممف سبقكه كعاصركه ,كقفكا عمى الديار المتردمة فمـ يترككا
ن
يبقى الشاعر متخفيًّا خمؼ قناع التجريد ,كيبقى حكار الشاعر مع المتمقي الغائب (أـ

فت) ,الخطاب بضمير المخاطب (أنت) كما القناع إال تعبير عف حيرة الشاعر مف
ىؿ عر ى
كقكؼ الشعراء عمى ديار ليست بديارىـ ,كيمقي عمييا ىمكمو ,كيصؼ ماضيو كما َّ
حؿ بو
م ,ليكشؼ فيو عف ظاىرة الكقكؼ عمى الطمؿ,
بكؿ دقائقو؛ لذلؾ كظؼ االستفياـ اإلنكار ٌ
أف األماكف التي يقؼ عمييا الشعراء ليست
اضحا كىك ٌ
كليكشؼ بو عف أمر قد ال يبدك ك ن
بالضركرة ىي أماكف حقيقية ,كليست بالضركرة ىي األماكف التي سكنيا الشاعر كقضى فييا

ثـ كصفيا بعد ردح مف الزمف ,لذلؾ استدرؾ بقكلو (أـ ىؿ عرفت الد ىار بعد
أياـ الصباٌ ,
تكىًـ)  .لـ يكف المراد بالتكىـ تكىـ عنترة بديار عبمةٌ ,إنما أراد تكىـ الشاعر المقصكد
ي
رمز داالن عمى أكثر مف داللة
بالمخاطبة ,الذم كقؼ عمى ديار غير دياره ,فالكممة بكصفيا نا

عما كاف ييقرأ ,فيي تستجيب بقدر استجابة
ىي التي تدفع المتمقي إلى قراءتيا بطريقة مغايرة ٌ
أىـ كسائؿ الشاعر في إبداع الداللة ,باعتبارىا المثير المادم
المتمقي لداللتيا ,فالكممة "مف ٌ

(ُٕ)
إف سؤالو االستفيامي ينطكم عمى شيء مف السخرية ,لكقكؼ الشاعر عمى
لممعاني" ٌ .
أف أضمر الذات كجعميا غريبة أماـ المتمقي ,رجع
ديار ليست بدياره كتكىمو فييا ,بعد ٍ

أف أنيى حديثو
أف الذات تحتاج إلى إثبات كجكدىا ,فبعد ٍ
ليظيرىا في الكقت الذم أحس فيو ٌ
متالشيا ,فقد كقؼ أماـ ديار متناثرة كلٌدت فيو
عف الطمؿ الذم أصبح فيو ك ٌؿ شيء ممزقنا
ن
ْٓ
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مما شاىده ,لذلؾ طمس ذاتو التي أحسَّت بالضياع مع ضياع
نا
انكسار داخميًّا
نا
كشعكر باليأس ٌ
الديار ,كأسقط ذاتو كاحساسو عمى ذات أخرل بدت لممتمقي ككأنيا غريبة  .كلع ٌؿ ذلؾ ىك
الذم دفع الشاعر إلى أف يفتتح القصيدة باالستفياـ ,فعندما "يقترف اسمكب التجريد بأسمكب
فإف اسمكب التجريد يرتبط بالصراع
االستفياـ ,كتكرار ىذا االسمكب يجسد معاناة حادة قاسية ٌ
قائـ في الكاقع"(ُٖ) .
النفسي الذم يعيشو الشاعر بيف ما يتمناه كما ىك ه
بعد ذلؾ نممس التحكؿ الفجائي ,أم التحكؿ مف ضمير المخاطب إلى ضمير

المتكمِّـ ,كما تمؾ التحكالت إال تعبير عف حالة الشاعر النفسية القمقة المضطربة المتحكلة

و
ألف الحديث قائـ
بيف
ماض كحاضر ,يتبع اليدكء النفسي المضطرب كزننا بطيء الحركة؛ ٌ
عمى زمف مضى ,كالمحظة لحظة كقكؼ حاضرة تتطمب مف الشاعر ال إراديًّا أف يككف

منسابا مع انسياب النفس المنكسرة ,كيجسد الشاعر في البيت التالي
ىادئا
اإليقاع المكسيقي ن
ن
لحظة الحاضر لحظة كقكفو كالناقة القكية:
حاج َة

ِ
المتموـ

(ُٗ)

ُقضي
فَ َد ٌف
فوقفت فييا ناقتي وكأَنيا
ُ
أل َ
اف لحظة الكقكؼ ىي لحظة حاضر ,كاف ال َّ
أف يبرز ذاتو القكية
بد لمشاعر مف ٍ
بما ٌ
المتمكنة مف مجاكزة مرحمة الماضي الممزؽ ,لذلؾ قرف لحظة الحاضر بمحظة كقكفو ,كالناقة

القكية المشبية بالقصر ,كلكنو سرعاف ما قطع حديثو عف كقكؼ الناقة إلى كصفيا كصفنا
يعا َّ
فدف) ,داللة عمى قكتيا كمتانتيا ,األمر الذم
شد انتباه المتمقي ,في قكلو:
ٌ
(ككأنيا ه
سر ن
يكحي لمقارئ بكجكد فجكة بيف كقكؼ الناقة كالكصؼ السريع ليا ,يحاكؿ أف يمأل الفجكة بما
تحس ككأف الشاعر قد امتزج
يتماشى كسياؽ النص  .المحظة لحظة حاضر ,لحظة تذكرُّ ,
بيف لحظتيف لحظة حاضر كلحظة ماضي  ,ثـ أقحـ كصؼ الناقة .

أف يكصمو لممتمقي ىك أحد أمريف ,إما
أف ما أراد الشاعر ٍ
لك بحثنا في البيت لكجدنا ٌ
ٌانو أراد أف ييخبر المتمقي عف عظمة الناقة التي َّ
شدت انتباىو في لحظة شعكرية معينة ,فنقؿ
اف الناقة ىنا,
االنفعاؿ الناتج عف إعجابو بالناقة بك ٌؿ ما تحممو مف صفات إلى المتمقي ,أك ٌ
عبر بيا إلى المحظة الحاضرة  ,بعد اف كصفيا بالعظمة كالقكة ,
استعماؿ رمزم ,أراد ٍ
أف ىي ي
كمف ثَّـ فيي قادرة اف تعبر الزمف ,فالشاعر قائـ في مرحمة كسط بيف مرحمتيف الماضي

الممزؽ الذم كلد حالة نفسية ممزقة كلحظة الحاضر التي ىي لحظة اإلشراؽ ,الشاعر في

غائبا,
نا
حضكر فاعالن عمى العكس مف الماضي الذم كاف حضكره
نا
الحاضر امتمؾ
منكسر ن
أحس بانطماس الذات كانكارىا .الطمؿ جسَّد الماضي بصيغة الغائب ,في محاكلة
أف َّ
بعد ٍ
أحس بكجكدىا في الحاضر .
أف َّ
إلبرازىا عف طريؽ ضمير المتكمـ ,بعد ٍ
الضمني لـ يفارقو في كؿ بيت
كربَّما أراد عنترة مف ذلؾ إثارة انتباه المتمقي,
ٌ
ككأف قارىءهي
ٌ
أف يفاجئ قارئو مف حيف إلى حيف,
مف أبيات المعمقة ,فالكتابة الفنية تتطمب "مف الكاتب ٍ
ٓٓ
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بعبارة تثير انتباىو حتى ال تفتر حماستو لمتابعة القراءة أك يفكتو معنى يحرص الكاتب عمى

(َِ)
المتمكًـ) ,تثير انتباه المتمقي ,في التحكؿ مف ضمير
يقضي حاجة
ِّ
إبالغو ٌإياه"  .كقكلو (أل َّ
(المتمكـ) لتحضر
المتكمـ إلى المخاطب األنا في قكلً ًو (ألقضي) ,كغابت عف الحضكر في
ٌ
آف ك و
(اليك) ,إذ بدت األنا ىي المتكمـ كالمخاطب كالغائب في و
ثـ
احد ,فالشاعر أظير ذاتىوي َّ
ى

اعا ال
طمسيا في جممة كاحدة ,كالسبب في ذلؾ يعكد إلى نفسية الشاعر التي تعيش صر ن
يسمع صكتو أك يحسو إال الشاعر الذم كشؼ عف ذلؾ الصراع بيذه العبارة المكحية ,بحيث

احتاجت النفس الجكانية إلى لفظة تبرز الذات ,كاظيار قكة سيطرتيا عمى المكقؼ المتمزؽ

المتمثؿ بالماضي ,لذلؾ كظؼ ضمير المتكمـ األنا (ألقضي) ,فقضاء الحاجة ليس ك ٌؿ
(المتىمىكـ) التفت إلى
شخص يستطيع أف يقكـ بيا ,كاذ ما جسَّدت المفظة مكقؼ الضعؼ ي
اخمي ,كحزف كألـ
ضمير المخاطب (أنت) ,نجد في البيت
ن
انخفاضا صكتيًّا داالن عمى انييار د ٌ
داخمي ,يمكف تممسو مف خالؿ طريقة نسجو الحركؼ المتقاربة كالمتكررة .
قاؿ عنترة في لكحة الغزؿ:
العاشقيف
شطَّ ْت مزار
َ
َ

ِ
مخ َرِـ
الب ِؾ أبن َة
فاصبحت
َع ِس ارً
ْ
َّ
ْ
عمي ط ُ
ِ
ليس ِب َم ْز َعِـ
البيت
ب
قومػػػيا
واقْتُ ُؿ
ضا
عمَّقتُيا
ور ِّ
َزعماً
عر ً
َ
َ
َ
َ
مني بمنز ِ
ِ
كػػػرِـ
حػػػػب
لػػػػة
الم ِّ
ولَقد َنزْلت فال تَظُِّني غيػػػرهُ
الم َ
ُ
ُ
بال َغ ِ
عنيز ِ
يػػػػمـ
واىمُػػػػنػػػا
تيف
تربع اىمُيػػػػا
كيؼ المزُار وقَ ْد
ِب َ
َ
َ
ِ ِ (ُِ)
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُمظمػػػػـ
بميػػػػؿ
ػػػـ
اؽ فأنمػػػا
أزمعت
كنت
اف
ْ
الفر ُ
ُزمت ِر ُ
كاب ُك ً
تحكؿ مف
ؼ فييا الضمائر ,ففي البيت األكؿ َّ
نتممس تحكالن في الكيفية التي كظَّ ى
ٌ
ضمير الغيبة إلى المخاطب" ,كالعرب ترجع مف الغيبة إلى الخطاب ,كمف الخطاب إلى

(ِِ)
غائبا عف مسرح الحدث؛ َّ
ألف ك ٌؿ ما
الغيبة"  .الخطاب مكجَّو لممتمقي الغائب الذم يبقى ن
أف المتمقي
ذكر في الطمؿ سببو المتمقي الغائب ,فسبب ذكره الطمؿ غياب صكرة المتمقي ,إال ٌ
ً (ِّ)
إف حديث الشاعر
عمي
"ع ًس انر َّ
طالبؾ" ٌ .
ي
الغائب يحضر مع الزمف فيككف معنى قكلو :ى
الضمني لك ٌؿ
محدد ,فيي القارئ
نا
مكجو لعبمة الحاضرة ذىنيًّا كفكريًّا,
حضكر ال يرتبط بكقت ٌ
ٌ
ٌ
بيت مف أبيات المعمقة ,حتٌى في المحظات التي يمجد فييا بطكلتو ,فحضكرىا الذىني كمَّفو

شدة حنينو
تكظيؼ أصكات دبَّت في نسيج األبيات نشعر عند قراءتًيا بميفة الشاعر ,ك ٌ
فالنص يعني ما يريد قكلو المبدع  .فاإليقاع بيذا المعنى ليس تنسيقنا
كعاطفتو المكبكتة,
ٌ
مستأثر بذات المبدع كمرتبطنا بحالتو
نا
قائما عمى حركة كسككف ,بؿ تجاكز ذلؾ ليككف
ن
النفسية ,إذ َّ
إف "القصيدة بنية إيقاعية خاصة ترتبط بحالة شعكرية معينة لشاعر بذاتو,
فتعكس ىذه الحالة ال في صكرتيا الميكشة التي كانت عمييا مف قبؿ في نفس الشاعر ,بؿ

أف يساعد اآلخريف عمى االلتقاء بيا
في صكرة جديدة منسقة تنسيقنا خاصًّا بيا مف شأنو ٍ
ٔٓ
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كتنسيؽ مشاعرىـ الميكشة كفقنا لنسقيا"(ِْ)  .يمكف قراءة البيت بما ىك أبعد مف ذلؾ ,فالبيت
كيستمر الربط المعنكم لألبيات إلى أف يصؿ إلى قكلو:
متصؿ معنكيان بالبيت الذم بعده .
ٌ
ِ ِ (ِٓ)
ُّ
ب الخمخـ
وسطَ الدِّيار
ما راعني إال حمولة أىمِيا
تسؼ َح َّ
ْ
سميو (مكسى
خطاب عنترة في البيت المذككر يمكف تسميتو بالحكار المنقطع ,كما يي ٌ
طرؼ ك و
و
و
احد ىك الشاعر"(ِٔ) .
صكت كاحد أك مف
ربابعة) ,فيك عنده "حك هار ذك
في ك ٌؿ األبيات نجد صكتنا يتدفؽ مقترننا بتميٌؼ الشاعر لمكصكؿ إلى عبمة سرعاف
ما تدفعو ىذه الميفة إلى االعتقاد بكجكد عبمة ,في مقابؿ ذلؾ نجد ذات الشاعر فييا شيء

أف
مف االغتراب كالسمب كالضياع كشعكر باليأس ,حاكؿ الشاعر أف يخفي كؿ ذلؾ ,إال ٌ
و
صكت داخمي ىك مف كشؼ عف ىذه
نحس بأنيف
ذاتو كخمؼ قناع مف الكممات المكحية ٌ

بأف يتحكؿ
السمبية  .إذ يمثؿ فقداف عنترة حبيبتو عبمة ٌ
أشد أنكاع العذاب الذم كاف كفيالن ٍ
عمي
خطابا
بالشاعر مف ضمير المخاطب  .لذلؾ نجد خطاب عنترة
(ع ًس انر َّ
مأساكيا في ى
ن
ن
(ِٕ)
ً
مخرًـ),
مخرـ)
طالبؾ ابنة
إلى ٌ
الحد الذم جعمو يسكت عف ذكر عبمة؛ ليقكؿ( :ابنة ى
أف الرفض لـ يكف مف عبمة ,إنما جاء مف نسبيا الذم تنتسب إليو ,كبذلؾ كشؼ
ليؤكد ٌ
و
أف عبمة كانت تبادلو شعكر
لممتمقي عف فراغ قد ال يمكف فيمو إال بعد
تركيز دقيؽ ,كىك ٌ
الحب كالرضا  .كقد جاء رفض االقتراف مف الطرؼ اآلخر (األىؿ) ,فيك يسحب قارىئوي إلى
ٌ
دائرة الحزف التي تتحكؿ بيف صكرة العجز كصكرة القكة ,فمتى ما أحس بالضعؼ كاالغتراب
مف عدـ كصكلو إلييا ساؽ الخطاب بضمير الغائب كالمخاطب ,كمف ثـ فيي تبقى دائرة

لتحكؿ الضمائر خاصية عظيمة في الكشؼ عف نفسية المبدع الجكانية ,فيي
مقفمة ,إذ ٌ
إف ٌ
تحك يؿ لصكت مسمكع ال يسمعو إال صاحبو ,ألف التناكب في استخداـ الضمائر "ما ىك إال
تصكير لمجانب السفمي مف النفس الجكانية لمشاعر ,كىك إحساس التمزؽ كالتأرجح كانعداـ

(ِٖ)
بأف القارئ
التكازف في العالـ الشاخص أماـ الشاعر"  .كالشاعر أك المبدع عمى يقيف ٌ
يتفاجأ كيتفاعؿ مع النص أكثر بمثؿ ىذا األسمكب القائـ عمى التحكؿ في الضمائر ,بدالن مف
السير عمى كتيرة كاحدة قد تكلِّد الممؿ كالتكقع لما ىك متكقع عند القارئ .

فالتجريد الذم ىك حديث الذات بضمائر مختمفة يكىـ القارئ بكجكد شخص ,ما ىك

إال مظير مف مظاىر القير اإلنساني ,الذم يصؿ فيو اإلنساف إلى دائرة عذاب مغمقة ال
أف ييشرؾ قارئو كيسحبو إلى ىذه الدائرة,
سبيؿ إلى الخركج منيا ,كيحاكؿ في لحظة ما ٍ
أف يقرأ ,أك يسمع نصَّو  .مثؿ ىذا المظير
أف يككف التجريد ىك المتمقي الذم يتكقع ٍ
كيمكف ٍ
يمكف أف نجده عند عنترة ,إذ "تجتمع العقد المستعصية في حياة عنترة ,النسب الغمكر,
كالمَّكف األسكد ,كالعبكدية ,كفقداف الحرية ,إنيا عقد تكاثرت عميو فأشقت حياتو ,كأدمت
(ِٗ)

ركحو"

.
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يشد انتباه القارئ عادةن ,ىي الطريقة المفاجئة التي ينتقؿ بيا الشاعر مف لكحة إلى
مما ٌ
لكحة أخرل ,كىي طريقة تصدـ المتمقي حتى ليشعر ككأنو ليس ىناؾ مف رابط يربط بيف

فاقدا لمكحدة
المكحتيف كما اعتقد بذلؾ كثير مف النقاد ,فعدكا الشعر الجاىمي في أغمبو ن
العضكية ,كىك ما ينبغي أف تتحمى بيا كؿ قصيدة  .جاء انتقاؿ عنترة مف لكحة الغزؿ إلى

لكحة كصؼ الناقة بطريقة تكلد دىشة كنفكر عند المتمقي  .فما الذم يربط بيف عبمة كراحمتو

؟!  .قد يصعب عمى القارئ إيجاد السمؾ الذم يربط بيف لكحة الغزؿ ككصؼ الناقة ,عادةن ما
تككف الكحدة العضكية في القصيدة الجاىمية مضمرة ال يمكف إدراكيا بسيكلة؛ كذلؾ لكجكد

الفراغات التي تكلدت أثناء عممية االنتقاؿ مف لكحة إلى لكحة أخرل عف مقصدية مف قبؿ
استقطابا لممتمقي ,أك مف غير
غامضا كمَّما كاف أكثر
الشاعر ,لعممو أنو كمَّما كاف النص
ن
ن
قصد  .كلك حاكلنا الكصكؿ إلى الكحدة العضكية التي تربط بيف لكحة الغزؿ كلكحة الكصؼ
لتطمَّب ذلؾ منا االعتماد عمى التأكيؿ المتسؽ الذم نحاكؿ فيو تشخيص مكاقع الالتماثؿ ,في
محاكلة لمكصكؿ إلى حالة التماثؿ بينيما حتى تظير المكحة مكتممة بكؿ تفاصيميا .

لك دققنا النظر في آخر بيت مف أبيات لكحة الغزؿ التي يقكؿ فييا:
ِ (َّ)
فوؽ سر ِ
حشي ٍ
مسي وتُصبح فوؽ ظير ِ
تُ ِ
اة ادىـ م ِ
مجـ
أبيت
َّة
و ُ
ْ
َ َ
َ ُ
ً
بنعيـ عبمة كترفيا ,فيي منعمة مخدرة  .كىي الخاصية
ساؽ الشاعر ألفاظنا تكحي

الضد مف ذلؾ فيك يناـ
التي تتمتع بيا سيدات المجتمع العربي الحرات الكريمات  .كفي
ٌ
أف إخبار
أف يخبر القارئ ٌ
عمى ظير فرسو ,فيك يريد ٍ
بأنو عبد مممكؾ ,فمربما أك مف المؤكد ٌ

ألما داخميًّا؛ لذلؾ أعرض عف ً
ذكرىا,
المتمقي بصكرة مباشرة عف عبكديتو قد تكلد في نفسو ن
يحا ,فقاؿ:
كا ٍف كاف قد ذكرىا في نفسو ,لذلؾ ذكرىا بما يقابميا كيكحي بيا نا
رمز ال تصر ن
فكؽ ىسرًاة ادىـ م ً
مجًـ)  .أك ربَّما أراد بو ٌأنو يبيت عمى فرسو ,كناية عف استعداده
أبيت ى
(ك ي
ى ي
و
خطر قد يمحؽ بالقبيمة التي تقيـ فييا عبمة؛ حفاظنا كخكفنا عمييا  .الكممات التي كظَّفيا
ألم
ٌ
الشاعر في بناء البيت قائمة عمى المقارنة تناغمت مع اإليقاع كأعطت لمبيت أكثر مف معنى

النص  .إال
تبعا لحالة الشاعر كسياؽ
أف البيت قائـ عمى المقارنة نجد اإليقاع ن
 .كبما ٌ
ٌ
ىادئا ن
ٌأنو سرعاف ما يرتفع عند تكظيؼ االستفياـ في كصفو الفرس:
مر ِ
ِ
الم ْح ِ
عبؿ ِّ
ػػػزـ
نبيػػػػػؿ
اكمػػػُ ُو
نيد
الشوى
رج عمى
س ٌ
ْ
وحشيتي َ
َ
(ُّ)
لُ ِع َن ْت بمحروـ الشر ِ
ىؿ تُْب ِّ
صرِـ
دارىا شػػػَػػػدنيَّػػػػػ ٌة
مغنػػػػي
اب ُم َّ
ْ
َ
َّ
"حشيةه فراشو"(ِّ)  .قد ال تبدك لمقارئ
م قكؿ الشاعر (كحشيتي) بقكلو:
ق أر ابف االنبار ُّ

القراءة صحيحة لعدـ قراءة المفظة كاممة (كحشيتي) ,كليست (حشية) ,كبذلؾ تككف الكحشية

صفة لمفرس (المؤنثة) ,التي قد تككف معادالن مكضكعيًّا لعبمة  .لذلؾ كجو الخطاب بصيغة

المؤنثة المفردة (كحشيتي) ,كجعؿ الفرس معادالن مكضكعيًّا كلـ يتخذ مف الناقة ذلؾ لما ىك
ٖٓ
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معركؼ عف الناقة مف الصبر كشدة التحمؿ كقطع مسافات طكيمة في صحراء ميمكة متعبة,

حر الصيؼ كبرد الشتاء فيجعمكنيا
عمى عكس الفرس الذم يعتنكف بيا كيخافكف عمييا ٌ
بالقرب مف خياميـ  .لذلؾ يككف ىذا البيت قد ارتبط مكضكعيًّا بالبيت الذم خصَّوي بذكر

عبمة كما تتمتع بو مف دالؿ .لك دققنا النظر في قكلو:
ىؿ
ْ

ش َد َّنية
َ

عنت
لُ ْ

بمحروـ

الشر ِ
َّ
اب

صرِـ
ُم َّ

(ّّ)

دارىا
تُبمغني
َ
عف طريؽ ضمير المتكمـ (األنا) في قكلو( :ىؿ تبمغني) ,كبكساطة السياؽ العاـ

م يكشؼ المتمقي عف ثمة ترابط بنيكم ربط بيف المكحتيف (الغزؿ ككصؼ
لمنص الشعر ٌ
ٌ
الناقة) ,كيمكف الكصكؿ إلى الترابط عف طريؽ ما تضمنتو الداللة مف إمكانيات تجعميا
ترتبط بداللة المعنى الذم قبميا كبعدىا .فيك ليس بحاجة إلى ناقة قكية فقط ,إنما أراد مف

جسر يعبر بو الزمف لتمكنو مف بمكغ عبمة في كؿ الصعاب التي قدميا
تككف نا
ىذه الناقة أف
ى
لممتمقي ,فيك يبحث عف كسيمة لعبكر الزمف ,فالرحمة ىي لحظة الماضي  -كاف كانت تعبر

يحرـ
عف لحظة حاضرة  -كالناقة ىي لحظة الحاضر ,لذلؾ يدعي عمى الناقة أف تككف ممف َّ
ضرعيا الشراب ,ككما يدعي عمييا بأف ال تمقح كال تحمؿ فتككف مخصصة لمرككب فقط ,مف
غير الحمؿ كالرضاعة ,كلتككف سريعة تكصمو إلى ما يتمناه ,كذلؾ كناية عف رغبة النفس
لمكصكؿ الى ما تتمناه بمحظة ,لذلؾ سرعاف ما تحكؿ الى كصؼ الناقة التي يريدىا مال نذا
ً
لتيدئة نفسو ,كقكة كصكلو إلى ما يتمناه .
أف نقؼ عمى قكلو:
ُّ
يستمر عنترة في كصؼ الناقة إلى ٍ
الفارس الم ِ
ِ
َّ
ِ
ستمئِـ
بأ ُخ ِذ
ب
فإنني
ناع
إف تُ ْغ ِدفي ُدوني
ط ٌّ
َ
ْ
الق َ
ُ
سمح م ِ
ِ
ِ
خالقتي إذا لـ اُ ِ
َّ
ظمـ
فإنني
عممت
عمي بما
أثني
َّ
َ ٌ
ُ
ِ (ّْ)
ِ
ِ
العمقػػػػـ
كطعـ
َمذاقَتُ ُو
ُمٌّر
باس ٌؿ
فإف ظُممي
َّ
مت
فإذا ظُمِ ُ
َ
اضحا لمذات التي أحكمت سيطرتيا
نا
نمحظ في األبيات ارتفاع صكت (األنا),
كبركز ك ن

األدبي باحكاـ ,كما ذاؾ إال دليؿ عمى عنؼ المكقؼ الذم تعرض لو الشاعر,
عمى الخطاب
ٌ
أف يخفي األلـ باستخداـ عبارات تدؿ عمى الفخر
فمع ارتفاع صكت (األنا) حاكؿ الشاعر ٍ
إف غطَّت كجييا عف غيره كناية عف عفتيا ,فيك ليس ممف
بشجاعتو كعفتو كعدلو ,فيي ٍ
ينبغي أف ترخي قناعيا عنو  .كنممس في األبيات نبرة عتابية لعبمة ,لذلؾ صعدت صيغة

ألف عنترة ىك مف يحكـ المكقؼ ,كما كشفت صياغة األبيات عف مظاىر الصراع
(األنا)ٌ ,
ً
إف سترت كجييا عنو كعف مثمو,
(إف تيغدفي يدكني القناع) ,فيي ٍ
بيف الشاعر كذاتو ,فقكلوٍ :
أف ابف العـ أك مف لو صمة قرابة ترخي
أراد طبقة العبيد ,كليس مف لو صمة قرابة ,باعتبار ٌ
لو قناعيا ,لذلؾ قاؿَّ :
(فإنني ٍّ
طب بأخذ الفارس المستمئًـ) أم :إف لـ أكف ابف عمؾ لترخي
عني ؟
قناعؾ ,فانظرم إلى فركسيتي كمف شيـ الفارس أف يحمي عرضو فمً ىـ تستريف نفسؾ ٌ
ٗٓ
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ً
تحكؿ الشاعر مف مكقؼ (األنا) القكية إلى
 .في قكلو( :أثني َّ
عمي بما عممت) ,سرعاف ما ٌ
اضحا ,إال أف تكرار النظر فيو كقراءتو أكثر مف مرة يمكف
ضعؼ الذات الذم قد ال يبدك ك ن
اإلحساس بشيء مف عزة النفس التي انكسرت ,لذلؾ ظيرت الذات في ىذه العبارة ضعيفة

أف عبمة
منكسرة إلى ٌ
الحد الذم طمب الثناء بما عممتو عنو مف شيامة  .قد يبدك لممتمقي ٌ
أف ال تقمؿ مف
سترت حجابيا عنو؛ ألنيا قد عممت منو ن
شيئا غير مستحب؛ لذلؾ تكسؿ إلييا ٍ
شأنو ,فالمعنى الكاضح لممتمقي في البيت السابؽ أنو" :إذ أراؾ الناس قد كرىتني كأغدفتي

عمي
دكني القناع ,تكىمكا أنؾ استقممتني كاسترذلتني كأنا
مستحؽ لخالؼ ما صنعت ,فأثني َّ
ه
ً
عممت"(ّٓ)  .كال يفكتنا االلتفات إلى التكرار الذم يؤكد عمى المفظة كتأكيدىا لدل السامع,
بما
لما ليا مف أثر في نفس الشاعر دفعو إلى تأكيدىا بأسمكب التكرار ,الذم ُّ
يعد أبسط أنكاع

إف مكقفنا في النفس بعث عمى تكرار المفظ,
التكرار كأيسرىا  .كرر الشاعر لفظ (ظمـ) ,إذ ٌ
كحضكر القارئ لمبحث عف جمالية االيقاع ,كاالنسجاـ المكسيقي المتأتي مف التكرار ,كبذلؾ
يككف السبب الذم أكجب الشاعر تكرار المفظة ىك الباعث النفسي ,فالشاعر عانى مف ظمـ

اف الشاعر جاء بتكرار لفظة (الظمـ) لتككف سبيالن لمتأكيد عمى شجاعتو
األب كالمجتمع ,أك ٌ
سببا لتناسي ما يشعر بو ,كالسياؽ ىك مف يحكـ بيذا المعنى,
كفركسيتو التي طالما جعميما ن
إذ َّ
إف "الكزف الشعرم يبدأ مع الشاعر مف لحظة االنفعاؿ التي ترافؽ العممية الشعرية ,كمف

اف ىذا التفاعؿ الحاصؿ بيف انفعاؿ الشاعر
ثـ يسير معيا حتى استكائيا عمالن كامالن ,ك ٌ
(ّٔ) .
كالكزف يككف أقرب إلى رسـ مالمح الخطاب الشعرم لدل الشاعر"

يبقى عنترة عمى الغزؿ ,إال ٌانو يتحكؿ مف الغزؿ بالصفات المعنكية إلى إخبار
المتمقي عف شجاعتو ,مف خالؿ تغزلو بعبمة ,ككأنو يعرض ذاتو مف خالؿ حبو لعبمة:
ِ
إف ُك ِ
ٍ
ِ
تعممي
نت جاىم ًة بما لـ
مالؾ
الخيؿ يا ابن َة
سألت
ىال
ّ
َ
َن ٍ
إ ْذ ال أ از ُؿ عمى ِر ِ
مكمَّ ِ
ػػػػـ
يد
سابح
حالو
ٍ
ال ُكمػػػػػاةُ
تع َاوُرهُ
َ
ُ
ِ
ِ
رم َرِـ
الق ِس ِّي
حص ِد
يأوي الى
لمطعاف
ض
طو ارً
ُي َّ
وتارةً
عر ُ
َع ْ
ِ (ّٕ)
الوغى و ُّ
أعؼ عند المغنـ
الوقائع إنني
ش ِي َد
ُي ْخ ِب ْرِؾ مف َ
َ
أ ْغشى َ

احؿ ثالث:
تغزؿ عنترة بعبمة قد َّ
مر بمر ى
بذلؾ يككف ٌ
المرحمة االولى :مرحمة الغزؿ التقميدم ,أقرب ما يككف غزالن حسيًّا .

المرحمة الثانية :غزؿ قاد بو المتمقي إلى دائرة الظمـ االجتماعي التي عانى فييا السمب
كاالغتراب .

جسر يعرض مف
نا
تغزلو بعبمة
المرحمة الثالثة :الغزؿ الذم نحف بصدد الحديث عنو جعؿ ٌ
خاللو فركسيتو .
َٔ
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شيئا بطريؽ السؤاؿ ,قد تككف
أف تعمـ ن
يحض عبمة بحرؼ التحضيض (ىال) ,يريد ٍ
ٌ
أف أسمكب التكظيؼ (ىال
جاىمة عف العمـ بو ,ك(ىال) مع الماضي تككف لمتكبيخ ,إال ٌ
سألت) لـ تك ًح بالتكبيخ ,لقكلو( :يا ابنة و
ً
مالؾ) ,فمـ ينادىا مناداة الزجر مع التصريح باسميا,

كاٌنما ناداىا بػ(ابنة مالؾ)  .كلتكظيؼ الكنية عند عنترة قصدية ,قد يككف اعتياديًّا لمكىمة

مقصكد تبدأ بقكلو:
تكظيؼ
األكلى ,كلكف عند الغكص في البنية العميقة لمبيت يتضح ٌأنو
ه
ه
ً
سالت الخيؿ) ,أم :فرساف الخيكؿ ,فأطمؽ الخيؿ كأراد ركباف الخيؿ ,أطمؽ الح ٌؿ كأراد
(ىال

المحؿ  .يكشؼ التكبيخ عف داللة البيت كىي العكدة إلى م اررة األلـ التي يعيشيا عنترة في

يحس بو مف ألـ بالفركسية (النسب,
(أناه) ,ميما حاكؿ الصعكد عمييا كتناسييا كطمس ما ُّ
المكف ,العبكدية) ,عادت بو إلى نقطة البداية التي حاكؿ اليركب منيا إلى الحديث عف

يحضيا عمى سؤاؿ الفرساف بمعنى أنو فارس ,فإذا ما سألت ال بد أف
فركسيتو كبطكلتو .
ٌ
تسأؿ مف ىك بمنزلتو ,كىـ الفرساف كليس العبيد ىذا أكالن ,األمر الثاني قكلو( :يا ابنة و
مالؾ),
عمو ,كليست بغريبة عنو ,كىك بذلؾ يثبت أمريف,
كلـ يقؿ (عبمة) ,ليؤكد عمى أنيا ابنة ٌ
كنت جاىمةن بما لـ ً
ىما :فركسيتو ,كنسبو ( .اف ً
تعممي)(ّٖ) .لعمميا بعبكدية عنترة كتناسييا
ٍ
لصمة الدـ التي تربطيما ,فيك ليس مف العبيد المممككيف ,أك ىذا ما يراه ىك .
لمبيت معنياف :المعنى الظاىر السطحي ,كمعنى المعنى اك المعنى العميؽ الغائب,

ال يظير إال بعد أف تمأل فراغات النص مف قبؿ القارئ ليكشؼ عف الرؤية العميقة لمحس

أف تسأؿ عف فركسيتو كنسبو,
المأساكم الطاغي عمى حياة عنترة ,فيك لـ يرد مف عبمة ٍ
ً
سألت:
ىال
أف ييعمـ بذلؾ مف ال عمـ لو  .فجكاب ٌ
لعمميا اليقيف بذلؾ ,كاٌنما أراد ٍ
ِ (ّٗ)
الوغى و ُّ
أعؼ عند المغنـ
الوقائع إنني
ش ِي َد
ُي ْخ ِب ْرِؾ مف َ
َ
أ ْغشى َ
المكقؼ النفسي الذم يعيشو الشاعر ال يقؼ عند حدكد البيت كالبيتيف ,فيك يتشكؿ
يحس بكجكد نغـ إيقاعي سيؿ الحفظ لما فيو مف
في حدكد األبيات كافة ,إذ يمكف لمقارئ أف ٌ
قكة إيقاعية تشد المتمقي إلى تنغيمو ,فكؿ بيت يرتبط بالبيت الذم يميو بحيث تتشكؿ ليحمة
أف تنفصؿ عف بعضيا  .كقد عمد الشاعر في عجز البيت إلى التأكيد عمى
كاحدة ال يمكف ٍ
أعؼ عند ا ً
عزة نفسو ككرامتو في قكلو( :ك ُّ
لمغنـ)(َْ)  .البعد النفسي القائـ في ذاتو كالمتمثؿ
ٌ
بما في النفس الجكانية ىك الذم دفع بو إلى التأكيد عمى معنى قد ال يتحمى ً
بو إال الكريـ ابف

ينـ عف عزة نفس كفركسية كأصؿ شريؼ ,كىك ما كشفو المتمقي مف خالؿ
األكارـ ,فيك ُّ
طريقة الشاعر في تكظيؼ الكممات بطريقة تجعميا تكحي بالمعنى في البيت كتحاكيو .

يبقى عنترة عمى الفخر بذاتو عف طريؽ تغزلو بعبمة حبيبتو ,إذ نصؿ إلى البيت

أف عنترة يتحكؿ إلى اسمكب سردم ,قصصي ,يبنى
الخامس كالستيف في قصيدتو ,لنجد ٌ
متعمدا اإلفادة مف تقنيات
عمى مقكمات السرد مف حكار كشخصيات قد ال يككف عنترة
ن
ُٔ
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ألف السرد ليس مف سمات القصة فحسبٌ ,إنما ىك سمة الخطاب المغكم ,كنظاـ
السرد؛ ٌ
م,
أف بنيات السرد تسيـ في إنجاز بعض أبيات
األداء
المغكم بشكؿ عاـ ,كما ٌ
النص الشعر ٌ
ٌ
ٌ
لكنيا ال تتجاكز سكل أربعة أك خمسة أبيات مف قصيدتو ,فيي ال تظير بشكؿ بارز ,يجعميا

تطغى عمى القصيدة؛ ألنيا تظير بشكؿ يزيد مف جماليات القصيدة .

يقـ
لـ ٍ
و
حادثة
سرد

قاـ عمى
عنترة باسترجاع الذكريات الماضية ,كالمحظات المركزية في حياتوٌ ,إنما ى
معينة قد تككف حقيقية كقد تككف متخيمة ,لشخصية (الجارية) كعالقتيا المتبادلة

تطعيما
بيف الطرفيف عنترة كقبيمة عبمة ,مع كجكد الزماف كالمكاف ,كاألبيات ال تتعدل ككنيا
ن

بنائيًّا أدل إلى تداخؿ جنسيف أدبييف  .قاؿ فييا:
فبعثت
ُ
قالػػػػت

َّ
فكإنما

ت
ُن ِّب ْئ ُ

و ِ
اعممي
لي
اخبارىا
فتحس ِسي
فقمت ليا  :اذىبي
جاريتي
َّ
ُ
َ
ِ
ُمرتَِـ
ىو
لمف
ممكن ٌة
والشاةُ
ايت مف االعادي ِغ َّرةً
ر ُ
ػػػػد ٍ
ِ
أرثَِـ
حػػػُِّر
الغزالف
مف
َرشأ
اية
بجيد
إلتفتت
ْ
َج َ
ِ (ُْ).
ِ
ِ
المنعػػػػـ
لنفس
مخبثَ ٌة
وال ُك ْف ُر
ِن ْعمتػػػػػي
شاك ِر
َع ْم ارً
ْ
ُ
تقكـ األبيات عمى حكار دار بيف عنترة كالجارية ,كىما شخصيتاف ظاىرتاف رئيستاف,

أف العالقة بيف الحاضر كالغائب تتحد بحضكر سيرة الغائب
كشخصية غائبة ىي عبمة ,إال ٌ
بعث بالجارية لتحسس أخبار عبمة
أف ى
كصفاتو الجسدية ,دار الحكار في سياؽ التشبيب ,بعد ٍ

معينا كاف
الغائبة  .يكشؼ الشاعر عف قرينة السرد الماضية (فبعثت جاريتي)ٌ ,
محددان ىدفنا ن
قد سيطر عمى ن ً
(فقمت ليا اذىبي) ,إذ
فسو فبعث مف يساعده عمى بمكغ اليدؼ ,كىي جاريتو
ي
بأف اليدؼ ال يمكف تحقيقو إال بكجكد طرؼ آخر يعينو عمى بمكغ غايتو .
كاف عمى عمـ ٌ
يكظؼ الشاعر اسمكب (االسترجاع) عف طريؽ الفعؿ (قالت) الذم يكشؼ فيو عف

زمف الحكار ,كاذا كاف الحكار في الزمف الماضي ,فالشاعر يسترجع ذات الجارية كما دار

بينيما مف حكار في و
زمف مضى ,كربَّما كانت الجارية ذاتنا منشقٌةن عف ذات الشاعر كالدفؽ
أف الحكار متخيالن ,ككف
كمٌو متخيالن مقصكدان؛ ألف ما يثير حفيظة المتمقي كيجعمو
ن
متأكدا مف ٌ
أف تتحسَّس أخبار
عنترة ن
عبدا مممك نكا ,كيؼ يمكف أف تككف لو جارية كيبعثيا ,كيطمب منيا ٍ
متأرجحا بيف الماضي كالحاضر ,كالحكـ يؤكد بحكار دار في و
زمف
عبمة  .قد يبقى المتمقي
ن

كجكد مقصكد ,يؤكد
مضى ,لقكلو (فبعث) ,فكجكد الفاء التي تصؿ ما بعدىا بما قبميا
ه
أيضا .
لممتمقي ما بقي نا
حائر فيو ,فالربط بيف األبيات ليس فقط ربطنا لغكيًّا كاٌنما معنكيًّا ن
يحتاج القارئ إلى كجية نظر جكالة تتجكؿ في المعمقة كتبحث باستمرار عف

أف نسمييا (دكنية),
كعما يمأل ىذه الفراغات  .بقي عنترة ييعاني عقدة نفسية يمكف ٍ
الفراغات ٌ
ذاؽ فيو طعـ المرار
كىي شعكره الذم ال يفارقو بأنو دكف مف يعيش معيـ ,مثؿ ىذا الشعكر ى
كغصة األلـ عمى الرغـ مف محاكالتو المستمرة في القضاء عمى ىذا الشعكر ,كحصره في
ٌ
ِٔ
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زاكية الالشعكر ,بما فيو مف فركسية ,إال ٌانو ظ ٌؿ يمدرنكا في كعيو بأف بني عبس كالقبيمة
كانكا ينظركف إليو عمى أنو دكنيـ .كبقدر ما عانى عنترة مف قسكة الحياة كالعبكدية كالسباب,

دافعا يدفعو إلى إثبات ذاتو ,فاالالـ يجد عكضا عنيا تمؾ
تمكف مف أف تككف تمؾ األسباب ن
أف المعاناة
المذة التي يستمتع بيا كىك قدرتو عمى االبداع كتميزه  ,كال ٌ
بد ٍ
أف يعني ىذا ٌ
كانت السبيؿ الى االبداع كالكسيمة الخضاع تمؾ االالـ كتناسييا في الالشعكر ,فعممية

اإلبداع الفني تكصؼ بأنيا قدرة خارجة عف إرادة اإلنساف ,كمصدرىا الالشعكر .كشؼ عنترة
سقـ و
في ختاـ معمقتو عما كاف يثقؿ نفسو ,كيجعميا في و
دائـ ,كقد يككف (الالكعي) ,أك
ٌ
(الالشعكر) ىك نفسو الذم ذكره (سيجمكند فركيد) ,كاصفنا ٌإياىا بأنيا رغبات مكبكتة لف
أف ما كاف يثقؿ عنترة ىك شعكر مكبكت داخمو حاكؿ
تسمح ي
النظيـ االجتماعية بظيكرىا ,إال ٌ
شائعا مف نظـ كأعراؼ اجتماعية ال تتماشى
كبتو كحصره في زاكية الالكعي ,فرضو ما كاف
ن
ككضعو االجتماعي كالطبقي ,فأيجبر عمى كبت ما ىك خارج عف إرادتو  .لذلؾ انفجر عنترة

يح عنو بمحظة ,فيقكؿ:
في المحظة التي َّ
أحس فييا ٌ
بأف ما كاف يثقمو كييمو أيز ى
ِ
ِقي ُؿ الفو ِ
عنتر أقدِِّـ
ويؾ
ارس
سقميا
شفى
نفسي وأَب أرَ ُّ
َ
ولقد َ
ُ
َزور مف وقْع القَنا بمَ ِ
وتحمح ِ
ػػػـ
بع ْبػػرٍة
الي
وشكػػػا
بان ِو
فأ َّ
َّ
َ ُ
َ
َ
(ِْ)
أو كاف لو عمِ َـ الكالـ تكمُّمػػي
المحاورةُ اشتكى
لو كاف يدري و
َ
احدا مف أبنائو ,بعد
كقد أكد عمى تحقيؽ األمر كىك حريتو كاعتراؼ أبيو بو بكصفو ك ن
أف ذاؽ مف تجريح في الكالـ جركح قد ال تب أر كباقي الجركح المادية ,كقكلو( :كلقد ىشفىى
نفسي) ,إذ أدخؿ (قد) عمى الفعؿ الماضي ,فأفادت بذلؾ تحقيؽ اليدؼ ,كىك تحقيؽ فعؿ

أف حياتو التي مضت كانت مثقمة بأعراؼ اجتماعية تتناقص مع ما
الشفاء ,يليبمغ المتمقي ٌ
معنى كىك ًشفاء
كجد في نفسو مف نظـ اجتماعية أكجدتو ,ككذلؾ في قكلو (شفى نفسي),
ن
النفس جاءت بفعؿ خارجي كليس ذاتيًّا ,إال أنو لـ يفصح عف الفعؿ الخارجي إال في عجز
البيت ً
(قيؿ الفك ًار ً
س) ,فبعد أف جعؿ المتمقي في ترقب إلى األمر الذم شفى نفسو ,كلـ يطؿ
ٍّ
متمؽ عمى
عميو حتى كشؼ عف سبب سقمو كشفائو  .تحكؿ عنترة في صدر البيت إلى

التامة لدكره في خكض غمار المعركة .
اعتبار ٌ
أف المرسؿ كاف عمى ثقة بمتمقيو كمعرفتو ٌ
الخاتمة ونتائج البحث:

الرغـ مما كجدنا في المعمقة مف أطالؿ ككصؼ كغزؿ كفخر بالفركسية
عمى ٌ
كالشجاعة ,يمكف إعطاء حكـ أخير لممعمقة كىك حكـ قد ال يككف قطعيًّا  .المعمقة بما فييا

تصب في ىدؼ كاحد ,كىك رغبة عنترة الممحة في إثبات ذاتو بيف قكمو كقبيمتو,
مف لكحات
ٌ
متخ نذا مف حديثو عف شجاعتو كفركسيتو سبيالن حاكؿ الكصكؿ مف خاللو إلى الشعكر بذاتو
تماىيا بيف ما كاف
كقد صعدت كبدأت تتسامى عمى مف كؿ حكليا ,إنو يحاكؿ أف يخمؽ
ن
ّٔ
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يعاني منو ,كما كاف يقكـ بو ,حتى يتمكف مف نسياف أمر سيطرت عمى تفكيره ,كلـ يكف

ليفارقو حتى في الكعيو اصبح أقرب ما يككف بالياجس .

كبيف المعنى الذم كظفو الشاعر كما يكحي بو كاإليقاع تماىي ,فاإليقاع يمكف

كصفو بصكت المعنى الذم ناسب سياؽ النص ,كربما كاف اإليقاع كما أحدثو في المتمقي

مف شعكر مكسيقي يرتفع في أحياف كينخفض في أحياف أخرل ,حسب حالة الشاعر النفسية,

كاضطراباتو الداخمية ,ىك مف َّ
شد المتمقي لمغكص في أعماؽ التأكيؿ ,كال يمكف الجزـ

نصو الشعرم كمكاءمتيا مع اإليقاع ,كا ٍف كاف
باختيار الشاعر الجاىمي لمكممات في بناء ٌ
الشعر الجاىمي بناء لغكم متكامؿ ,فقد تككف السميقة ىي مف جعمت بناءه متكامالن ,كقد
تككف القصدية ,كقد يككف االنفجار النفسي المستبطف في نفس الشاعر ىك مف جعؿ المعنى

إف "ألفاظ الشاعر كصكره
يكظؼ الداللة التي حممت آىاتو بقصد أك مف غير قصد  .إذ ٌ
كطريقة تركيبو لمجمؿ ال َّ
انعكاسا
بد أف تتناسب مع ىذه االنفعاالت النفسية كمف ثـ تصبح
ن

ليا فتحقؽ ذلؾ االنسجاـ المنشكد بيف الشاعر كمكضكعو"
اليوامش:

(ّْ)

 .بكعي أك مف غير كعي .

(ُ) ينظر :فعؿ القراءة (نظرية جمالية التجاكب),فكلفغانغ آيزر ,ترجمة :د .حميد لحمداني ك د.جاللي الكديو
 َُِ :كما بعدىا .

(ِ)

ينظر :الخركج مف التيو (دراسة في سمطة النص) ,عبد العزيز حمكدة . ُُْ ,

(ْ)

المصدر نفسو كالصفحة نفسيا .

(ّ)

التفاعؿ بيف النص كالقارئ ,َُ:نقالن عف األصكؿ المعرفية لنظرية التمقي ,ناظـ عكدة.ُٖٓ ,

(ٓ)

نظرية التمقي (مقدمو نقدية) ,ركبرت ىكلب ,ترجمة الدكتكر :عز الديف اسماعيؿ. َِٗ-َِٖ ,

(ٔ)

فعؿ القراءة (نظرية جمالية التجاكب) فكلفغانغ آيزر.ْٗ :

(ٕ)

ـ .ف.ٖٗ :

(ٗ)

القارئ الضمني (أنماط االتصاؿ في الركاية مف بينياف إلى بيكيت ) ,فكلفغانغ آيزر.ُّ ,

(ٖ)

الخركج مف التيو ,عبد العزيز حمكدة.ُّٖ ,

(َُ)

استقباؿ النص عند العرب ,محمد رضا مبارؾ.ُْ ,

(ُُ)

البياف كالتبييف.ٕٓ/ ُ ,

(ُّ)

أسرار البالغة ,عبد القاىر الجرجاني. ُِِ ,

(ُِ)

(ُْ)
(ُٓ)

عيار الشعر ,ابف طباطبا العمكم. ٓ ,
شرح ديكاف عنترة لمخطيب التبريزم.ُْٕ ,
شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات ,البف االنبارم.ِٖٓ ,

(ُٔ)

شرح ديكاف عنترة .ُْٕ ,

(ُٖ)

قراءات اسمكبية في الشعر الجاىمي ,مكسى ربابعة. ٕٗ ,

(ُٕ)

إبداع الداللة في الشعر الجاىمي (مدخؿ لغكم اسمكبي) ,د .محمد العبد. ُٓ ,
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شرح ديكاف عنترة.ُْٗ ,
المغة كاإلبداع (مبادئ عمـ االسمكب) ,شكرم عيادُٖ ,
شرح ديكاف عنترة. ُْٓ- ُُٓ ,

(ِِ)

شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات. ِِٔ ,

(ِْ)

الشعر العربي المعاصر ,عز الديف اسماعيؿ.ْٔ ,

(ِّ)

(ِٓ)
(ِٔ)

شرح ديكاف عنتر.ُُٓ ,

 :شرح ديكاف عنترة . ُْٓ :
قراءات اسمكبية في الشعر الجاىمي.ُِٓ ,

(ِٕ)

شرح ديكاف عنترة. ُُٓ ,

(ِٗ)

مظاىر القير اإلنساني في الشعر الجاىمي. ُٖ ,

(ِٖ)

(َّ)

قراءات اسمكبية في الشعر الجاىمي ,مكسى ربابعة. َُْ ,

شرح ديكاف عنترة. ُٓٗ ,

(ُّ)

المصدر نفسو. َُٔ ,

(ّّ)

المصدر نفسو كالصفحة نفسيا .

(ِّ)

(ّْ)
(ّٓ)

المصدر نفسو كالصفحة نفسيا .

المصدر نفسو. ُٕٔ -ُٔٔ ,
شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاىميات ,البف االنبارم. ِٖٗ ,

(ّٔ)

فاعمية االيقاع في التصكير الشعرم ,د .عالء البدراني. َُُ ,

(ّٖ)

المصدر نفسو. ُُٕ ,

(ّٕ)

(ّٗ)

شرح ديكاف عنترة. ُِٕ- ُُٕ ,
المصدر نفسو. ُِٕ ,

(َْ)

المصدر نفسو كالصفحة نفسيا .

(ِْ)

المصدر نفسو .ُْٖ-ُّٖ :

(ُْ)

المصدر نفسو . َُٖ-ُٕٗ :

(ّْ) فاعمية االيقاع في التصكير الشعرم . ٗٗ :
قائمة المصادر والمراجع


إبداع الداللة في الشعر الجاىمي (مدخؿ لغكم اسمكبي) ,د .محمد العبد ,منشكرات مكتبة اآلداب

 -القاىرة ,طُِّْٖ ,ىػ .ََِٕ -



عماف -
استقباؿ النص عند العرب  ,د .محمد رضا مبارؾ ,المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرَّ ,



اسرار البالغة في عمـ البياف ,عبد القاىر الجرجاني (ت ُْٕ أكْْٕق) ,صححو كعمؽ عمى

االردف ,طُُٗٗٔ ,ـ.

حكاشيو :السيد محمد رشيد رضا ,دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,طَُُْٗ ,ىػ ُٖٖٗ -ـ


االصكؿ المعرفية لنظرية التمقي ,ناظـ عكدة خضر ,دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ,عماف –

االردف ,طُُٕٗٗ ,ـ.
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البياف كالتبييف ,أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ (تِٓٓىػ) ,تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاركف,
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