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 الملخص:

االستدماج في شعر الشريف المرتضى واألسباب التي أدت الى لجوء الشعراء البحث ظاهرة هذا يتناول 

بشكل عام وشاعرنا المرتضى بشكل خاص الى هذه الظاهرة المريبة؛ لخلق عوالم يتنفسون من خاللها 

الصعداء، ويبوحون بما اكتنفهم من آالم وحسرات وحشرجات ازدحمت بها ذاكرتهم ومشاعرهم 

رصدوها وحاولوا بإطروحاتهم وضع الحلول الناجعة لها ، الى أهم العلماء الذين النفسية، كما تطرقنا  

وكان في مقدمتهم العالم االجتماعي بارسونز، وقد انتقينا مجموعة من األلفاظ التي استعان بها الشاعر 

 لتأدية الغرض المتوخى .

قية، الببغاء( .الرئاسة، الشَّيب، الكلمات المفتاحية: ) مفهوم االستدماج، الزوراء،  يف، التَّ  الطَّ

Key words: (the concept of assimilation, al-Zawra, presidency, gray hair, 

spectrum, piety, parrot).                                                                                                                    
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The research deals with the phenomenon of inclusion in the poetry 

of Al-Sharif Al-Murtada and the reasons that led poets in general 

and our poet Al-Murtada in particular to resort to this suspicious 

phenomenon. To create worlds through which they breathe a sigh 

of relief, and reveal the pain, heartbreak, and chaos that crowded 

their memories and psychological feelings, and we also touched 

upon the most important scholars who monitored them and tried 

with their theses to develop effective solutions for them, and at the 

forefront was the social scientist Parsons, and we have selected a 

group of expressions that the poet used to perform the intended 

purpose. 

 االستدماج: مفهوم -أوالا 

النفسية ىك تمؾ العممية ))لوجدناه في أبسط تعريف له لو أردنا التعريف بمعنى االستدماج      

اٌلبلشعكرية التي يقـك فييا الٌشخص بنقؿ المكضكعات كصفاتيا النكعية مف الخارج الى داخمو كىك 

ميكانيـز دفاعي يعتبره فينيكؿ نمطان أٌكلٌيان لئلشباع الغريزم .... كلقد كاف ساندكر فيرنزم أٌكؿ مف صؾَّ 

 .(ُ)ىذا المصطمح مقابؿ مصطمح اإلسقاط((

اندماج الفناف في خاطرةو، أك ىيئةو، أك  شارة اليه من وجهة نظٍر فنية فهو .نا اإلدأما لو أر    

عاطفة، كشعكره باالنسجاـ التٌاـ معيا كعدـ االنفصاؿ عنيا، فتستحكذ عميو، كيعٌبر عنيا بصدؽو، ينبع 

، كالميمة التي يؤدييا القاص تقتصر عمى إدماج القارلء بجك القصة، حتى يتكفر لو (ِ)مف االعماؽ

إلستدماج التاـ في متقمباتيا، كيجبره عمى االعتراؼ بكاقعٌية االنسجاـ الذم يدكر بيف شخكص القصة ا

 .(ّ)كاحداثيا
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أم ىك انغماس شيء في شيء آخر، كىك مايعني استعارة أك استبلب تمؾ الييأة أك الكياف مف     

كخكاطر حسٌية اليستطيع  صاحبيا، فيتقٌمصيا الشاعر أك أم شخصو آخر إلظيار ما يعتريو مف خمجات

 البكح بيا اك االفصاح عنيا ، فيضٌمنيا ببنية خطابية مكٌجيةن تجاه اآلخر دكف استشعارو منو .

لقد تعددت كاختمفت الرؤل كالمعالجات التي نظر مف خبلليا عمماء الٌنفس لتمؾ الظاىرة النفسية      
بشكؿ مختمؼ إذ أٌنو تمٌثؿ   نظر الى االستدماجالمريبة التي يصؿ الييا الفرد، فخذ مثبلن يكنؾ فإٌنو 

بتخزيف ما تكارثو مف خبرات سابقة ككؿ ما تعٌرض لو مف تجارب فيك ليس كنظرة فركيد لبلستدماج 
، أٌما (ْ)كبت، جنس، عيصاب( إذ أنيا اتسعت لتشمؿ مختمؼ الجكانب الحياتية المفٌضمة) التي مٌثمت

متطمبات الفرد، كما ينقصو مف مظاىر جسمية أك عضكية أك ادلر فقد اعتبره نكع مف التفاعؿ بيف 
عقمية أك نفسية فالفناف يخمط بيف أخبلقيات خارجٌية، كأيخرل عادٌية لييعكض بيا نقصو، الذم يشتكي 

، أما )تيف( فإنو نظر الى كؿ االعماؿ التي ينتجيا الفكر البشرم بما فييا االعماؿ الفنية اليمكف (ٓ)منو
فسير كجكدىا كنشأتيا إاٌل مف خبلؿ المحيط الذم نشأت فيو كتأثير تمؾ الجماعة عمى النظر الييا كت

فنو، فما ينتجو الفرد مف لكحةو، كتمثاؿ، كقصيدة، في نظره، اليعتبر تمؾ النتاجات عممية فردٌية قائمةن 
ٌنما مف انتجيا المؤلؼ أكَّالن، كمف ثيـٌ مساىمة المجتمع الذم انتمى اليو ب فعؿ العكامؿ الطبيعية بذاتيا، كا 

 .(ٔ)كال سيطرة لو عمييالتأريخية التي لـ يدركيا مف قبؿ كا

إفَّ الفرد كبمسيرتو الحياتية الحافمة باالحداث كالتقمبات اليكمية، يشعر أحيانان بخيبة أمؿ كضياعو    
، كالخضـ مف األمكاج كالرياح العاصفة التي تقذؼ بالفرد ب عيدان عف كتيياف كسط ذلؾ الصخب العاـر

عداء، تختمؼ  السرب أكخارجو، كاحساسو بالغربة كاالغتراب كالمجكء الى عكالـ أيخرل يتنفس فييا الصُّ
 بالييأة كالتككيف لذلؾ العالـ المثالي الذم ينشده الفرد دكمان، كمحاكلة الكصكؿ اليو أك تحصيمو.

دلكه في مراحؿ تككيف الشخصية، لذلؾ فإذا نظرنا الى عمـ االجتماع كتتبعنا آراءه فسنجده قد أدلى ب    
فقد سعى بارسكنز ألخذ مكضع السبؽ في اإلشارة الى نسؽ الشخصية مف خبلؿ طرحو لنسقي استعداد 
الحاجات كظاىرة االستدماج، كمف زاكية ثالثة نظر الى النسؽ االجتماعي باعتباره المحٌصمة النيائية 

 .(ٕ)لمشخصيات المتسايرة كالمتفاعمة في ىيأة معينة

إفَّ اإلنساف كمف ىيأتو كتككينو يحاكؿ اف يخميؽ اجكاءن يأنس كيتكائـ بيا مع البيئة التي يعيش      
ٌف المحٌرؾ لذلؾ الشعكر ىك الٌدافع. كالذم نعني بو، قٌكة بيكلكجية  فييا كينتمي الييا بصكرة فطرية، كا 
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رضنفسية تحثُّ الفرد داخميان لممارسة أعماؿو تق ديو كىك ما يدفعو ، ل(ٖ)( نزكة معٌينةاءكـي بإشباع )كا 
 .(ٗ))االشباع(، الذم يحاكؿ اقناع الحاجة كتنفيذ الغرض الذم يسعى اليو الٌدافعبالحاجة الى

كليذا نرل الشاعر أك الفناف أك الرساـ يمجأ الى نسقيات بديمة أك باألحرل حيؿ أيخرل يستطيع مف   
ان عف الشُّبيات كالرُّقباء، فتراه ينتيج أم كسيمةو تؤدم لديو بعيدالرغبات الجائحة خبلليا النفاذ الى تمبية 
 بو الى تحقيؽ اىدافو.

 عمى النحك اآلتي:كيمكف أف تقسَّـ ثانيان:أىـ االلفاظ التي استدمج معيا الشاعر 

 الزكراء: -ُ

باعتبارىا عاصمةن عمكمان  -آنذاؾ–احتمت مدينة بغداد مكانةن ميمة في نفكس األيمة اإلسبلمية لقد    
مت  )عمييـ السبلـ(لمخبلفة العباسية، كفي نفكس الشيعة كمحبي أىؿ البيت خصكصان، لقدسيَّتيا التي تحصَّ

عمييا مف النفكس الطاىرة األبية التي حمَّت في ريباىا، كطيرت ثراىا، لذلؾ كانت محط اىتماـ الشعراء 
ى كشاعرو كعالـ كفقيو شيعي كاف ممف استشعر كاألدباء كعمى مٌر العصكر قديميا كحديثيا، فالمرتض

      :   (َُ)في ذٌميا سبقو مف الشعراء، كمف ذلؾ  قكلوبذلؾ كمو، فصٌكرىا عمى ىيأة اختمؼ بيا عمف 
 ) الخفيؼ(

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـليس دار الزكراء دار ميقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ                كثراىا حربه لماء الغمػػػػػػػػػػػػػػػػ

ذا ما نظرتى لـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى إاٌل                نعمةن جٌمة لقكـو لئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 

 ػػػػػػػػراـػػػر سراعان الى انتياؾ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                 ػػػػػػػػػػػػػخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعف مزاكلة ال كبطيئيف      

 ػاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكصديؽ ليـ بغير ذمػػ    كؿ جارو ليـ بغير كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء                 

ط دائـه عمى االيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                ـكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبمف حؿَّ أرضيا كؿَّ يػػ        ػػػػػػػػػاـػػػػسىخى

 ػػػػػػػػٌاـػػػػتؾ فييا الٌطكاؿي كاأليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                اػػػػػػػليس فييا غير عيشو قصيرو كساع      

ذا ما طمبتي فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        ػػػػػػػاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلسقامي فميس غير سق                 ػػػػػػػا دكاءه ػػػػػػػػػػػػػػكا 

 ػػػػػػػػبلـػػػػػػػفاضحات كصبحيا كالظَّػػػػػػػػػػػػػػػػػ             ػػػػػػػػػػػػازو   ػػػػػػػػػػػفضحاىا مثؿ الدجى بمخػػػػػػػػ      
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ةه عمى إنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ              ػػػػػػػركػكمحؿ ه العيد فيو لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       ػػػػػاـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كال عىرجى

 ػػػػػػػػػػػكاـػػػػػػبحكرو طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا مف البىٌك في                ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقد كرعنا منو كال ظمأه فيػ     

في المقطكعة المتقدمة اعبله أنيا قد حممت مف نسقيات الحزف كاأللـ كاآلىات التي ينبعثي   نمحظي    
منيا صدؽ المشاعر كجماؿ اإلحساس كركعة البياف، فالشاعر قد افاض بما يحممو مف المشاعر التي 

ُـّ عف كاقع  يا كاصبح ) الزكراء( فتفاعؿ معصدؽ االحساس عفتعٌبر عف  ييٌكٌكفي معيا كيانان مكٌحدان ين
المجتمع( فكاف ر)الحاؿ، فقد حمؿ الخطاب في طٌياتو نسقية التذمر كاالستيجاف كاغتراب الذات عف اآلخ

داران مف جممة األيمكر التي يمكف أف نمحظيا ىي نسقية النفي المكانية لتمؾ الدار التي اصبحت التصمح 
لمسكنى أك مكانان لممأكل بداللة الفعؿ الناقص)ليس( الذم عبَّر بو عف ذٌمو لمبنية المجتمعية في تمؾ 
البقعة األرضية، كما أفَّ النسؽ المعمف لمشاعر قد أفصح لنا عف تشكيبلتو مف الثنائٌيات الٌضدية كتعبيرو 

    ف ذلؾ المجتمع الزكرائي، ككاف في مقٌدمتيامنو عف الكاقع المتناقض كاليكَّة كالفجكة الشاسعة بينو كبي
سراعان( كىي التدؿ إاٌل عمى صيغة الذـ الكاضحة كبطىء مسيرىـ تجاه الصالح مف االعماؿ،  -) بطيئيف

رىـ عنيا، كفي الجنبة األيخرل يميثكف كراء كؿ عمؿو محرَّـ أك فعؿو ميشيف في) مزاكلة الخير  -كتأخُّ
اعكاـ(، فالشاعر قد ألبس  -ك) ساعات ساعات طكاؿ( -بػ)عيشو قصير انتياؾ الحراـ(، كاستكمميا

الفاظو ثكب الذُّلة كسقـ المعاش، كىي نتيجةه حتمٌية لتمؾ المعادلة غير المتكافئة بحيث جعمت مف 
سقامي،  -الشاعر يصؼ معيشتيا بالضنكى، كساعاتيا كاقفة كىي كالعاـ، كمف الضديات األيخرل) دكاء

َـّ بالشاعر كسقاـ( التي صيَّ  ر فييا مف السقاـ دكاء، كىي تكحي كتعطي انطباعان بمرضو عيضاؿ قد أل
الدكاء لو كال سبيؿ منو لمخبلص، كتمؾ ىي الكظيفة النفعية لمغة التي انتيجيا الشاعر إلظيار حالة 
 مف االستدماج مع نسقياتو مختمفة تحٌمؽي بو بعيدان في فضاءات الحصر ليا كالتعداد. كلذلؾ، فإفَّ 

 التجربة اإلنسانية ىي مف تيمقي بظبلليا عمى النسقية الشعرية التي يتَّخذىا الشَّاعر. 

الكممات في المغة شبييةن بالدمكع لئلنساف. كبكسعنا أف ننظر الى تمؾ الحالة عمى: كليذا كانت       
ثر ينيؿ منو الشاعر بما  ، فالمغة منبع(ُُ)أفَّ المفردات دمكعه لمغة كما الشعر إاٌل بيكاءه بنسقية فصيحة

)       الدجى( ك -يتكافؽ مع طبيعة المكقؼ المثار، كاستكماالن لمنيجو أشار بثنائية أخرل) ضحاىا
الظبلـ(، إفَّ اىـ ما يشد االنتباه في تمؾ الثنائٌيات التي سطَّرىا الشاعر ىي نظرتو السكداكٌية  -صبحيا

ة مثاالن لمنياية المأساكية، كما أنو طعَّميا بنسقية حزنية التشائمٌية تجاه الزكراء، فأصبحت ىذه المدين
بجممة مف ضمائر الغيبة اإلشارية، جسَّد مف خبلليا غياب اآلخر كاختفاء بصمتو اإلنسانية، في) 
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ثراىا، ليـ، فييا، ضحاىا، صبحيا، منو(، كقد اردفنا بمفيؼو مف الضمائر ذات الداللة الفاعمية لمذات) 
، طمبت، كرعنا، فينا( المدلمة عمى تتابع االحداث كنزكليا عمييـ.األنا( لمشاعر كا  لتي منيا) نظرتي

ىا سكداء مممكءةن يا ليذه المدينة العجيبة! فأجكاؤ  ككأنني بمساف الحاؿ الٌناطؽ لمشاعر كىك يقكؿ:   
ـي األينكؼى مف فقدانيا لشم  ء، كىنا نتسائؿ ائؿ كخصائص العرب االصبلبالسُّحيب الرُّكامية، كرائحتيا تيزك

ما الذم أجبر المرتضى عمى العيش في تمؾ) الزكراء( التي تحمؿ كؿ ىذه الصفات المنبكذة؟ كالجكاب 
عف ىذا السؤاؿ ىك مف سيقكدنا الى  النسؽ المضمر الذم قصده الشاعر. إذ أفَّ التَّخيؿ النَّفسي 

حد، كلكنَّو يرجعي الى شعكريف فطرييًف لمعنى)التضاد( يرًجعي في الحقيقة الى عكامؿ متناقضةو في آفو كا
متباينيف ينبياف االحساسى كأحدىما فقط مف يحظى بنظاـ اإلدراؾ في الحضكر، كالثاني يبقى في اٌلبل 

، فما أضمره الشاعر في قرارة نفسو كلـ يرى النُّكر، ىك تجرعو لممٌر أك كمف كاف بيف (ُِ)حيضكر
كىي مف تيقٌيد الشاعر  )عمييـ السبلـ(لعشؽ كاليياـ آلؿ البيتناريف: فالنَّار األكلى ىي نار اليكل كا

 -امتعاضو مف ذلؾ الكاقع-بسبلسؿ كتيجبرهي عمى البقاء، كالنَّار األيخرل ىي النار التي تحرؽي أقدامو
باستمرار كالتي اليقكل عمى مغادرتيا أبدان، فممسبب المعمف رأيناه ييكل البقاء ، ألفَّ في بغدادى أجساده قد 

) كاظـ الغيظ( مكسى يمابقربيا عظيـ الٌثكاب، كاعني بيم سكنت  في أعالي السَّماء ، كناؿ مف حؿَّ 
 (، كمىف في قيربيـ الييكل البقاء، بؿ إنو بجكارىـ ييكل حتَّى الفناء.عمييما السبلـ)كمحمد) الجكاد( 

فالمرتضى كفقيو فإنَّو جانس بيف عكاطؼ الشعر كما ييمميو الديف، كىك األمر الذم مٌيد لو عكامؿ       
عف نيظرائو البل فقياء مف الشُّعراء، كلكنَّو بالنتيجة ىك إنسافه اليمكنو االنفكاؾ مف مشاعر  االفتراؽ،

ابداعو ميما طغت منظكمة القداسة الدينية عمى رؤاه كمتبنياتو، فرفَّوى عف كيٌؿ مشاعر الكبت في شعره، 
تعدُّد في داخؿ الٌنٌص ييفصحي التي نحت منحىن بعيدان عمَّا أيعمف في متكاريات الخطاب الظاىرم، ألفَّ ال

عف عددو ميكؿو مف األنساؽ المخاتمة، المتكارية تحت تزكيقات الخطاب المعمف، كلكفَّ ذلؾ اليهسٌكغي لو 
، كلذلؾ، لقد تعاطى الشاعر مع النسؽ (ُّالمقدَّس كما في المجتمع مف أعراؼ)أف يتجاكز المضمكف 

سعى أف ييضمرىا الفرد ظاىران كتناغـ مع النَّفس البشرية  المضمر باعتباره كاشفان لجميع النسقيات التي
، أما الجانب (ُْ)كأليبى أحزانيا كما يعترييا مف مخاكؼ كأكجاع ككسكسةن داخمية ، ىذا مف جانبو

اآلخر مف النسؽ المضمر ىك ذلؾ الذـ الظاىرم الذم بٌُّثو في خطاباتو كأرسمو الى الناس عامة، كقد 
كقد صٌكر ، ضمرة مكٌجيةن نحك الثمة الطاغية التي استكلت عمى الببلد كالعبادتككف تمؾ النسقيات الم

 حاؿ الفرد كيؼ اصبح ذليبلن منقادان، كاليممؾ حؽ تقرير المصير.
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 الرئاسة: -ِ

الصراع الداخمي لئلنفعاالت كاألحاسيس التي تمٌمكت كياف الشاعر كلفتراتو طكاؿ، ككأنَّو  لقد اشتد    
صرَّح المرتضى بألفاظو غصَّ بيا ديكانو الشعرم كالتي قد تككف نادرةن مف فان ليا، غدا حبيسان كأسير 

النكادر التي استعمميا الشاعر، كاستدمج معيا ميحٌمقان بأفنية الخياؿ بعيدان راجيان فييا تحقيؽ المينى 
المقاـ)المقامة( فكاف ليا كالمراد، كمف تمكـ االلفاظ ) المقاـ أك المقامة، الخبلفة، الرئاسة، الكالية(، أٌما 

الحظ األكفر في مساحة االشتغاؿ الشعرم إذ تعٌدل العشرات، كالكالية حظيت بالنصيب االقؿ، ككمُّيا 
تيشير الى تطمعو الى مقاـو اسمى كمنزلة أرفع ينبغي أف تكضعى في الحيسباف، فاستجمع قكاه كأعطانا 

 :    ) المجتث((ُٓ)صكرةن عف كاحدةن منيا في قكلو

!ػػػػػػػػزعازعه   ثيَـّ    نيكػػػػػػػػػػػػػ عػػ                ػػػػػػػػػػػػػبي  ػػػػػػػػبي ػػػػػػخطبه  لعمرؾى   صى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بذم الرياسة ػػػػػػػػػػػػػػػػػرلن ػػػقكلكا لمف ىك ميغػػػػػػػػػػػػػػ               ػػػػبّّ صى

 تىًزٌؿ طكران كتكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك                ػػػػػػػػػػػػػػػػان ػخبكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأما تراىا              

 ػػػبُّ ػػػػػػػػػػػيحبُّيامف ييحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                ػػػػػاػػػػػػػليا عيكبه عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     

جػػػػػ                ػػػاػػػػػػػػتبرَّجىت ليس عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ               ػػبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكمان لعينيؾى حي

 ػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكران ىيناؾ كتخبػػػػػػػػػػػػػ ػػدك               ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدنك كتنأل كتبػػػػػ    

 ػػػػػػػبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسىحّّ كقطره كسكػػػػػػ كلمدمكع عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                  

ػػػػػػػػػػػػػػػكمف حكاليو  كأنيا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿي راعو                     ػػػػػػػػػربي ػػػػػػػػػػػػػػػػػجي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ركحه لعمريؾى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا                     ػػػػػػػػػػػربي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكفَّ عيقباهي كى

ـه                ػػككيؼ يمتذُّ سمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ            ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتمك أيخيراه حػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػربي

إفَّ المتطمعى لؤلبيات الشعرية، يشعر بمدل المكعة كالمكابدة النَّفسٌية التي اختمجت في نفسٌية     
متطاه بأاٌل تتممكوي األىكاء، فييؤثري الشاعر، فتراه ييحٌذري مف ذلؾ الكرسٌي الميريب، كنيصحو لمف تقمَّدىه كا

 فيو البقاء، فإنَّو داري زكاؿو كفناء.
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لجأ الشاعر الى استعماؿ الفاظو دلَّت عمى الحدًَّة كالصَّخًب كعظىـً المصاًب كمنيا:) زعازع، كقد      
، خبكطان....الخ( مف ىاتيؾ االلفاظ، التي اقتطعيا الشاعرمف قمقمتو النفس ، صعبي ية، فدلَّت نكب، خطبي

عمى ترادفيا في ذاتو ككينكنتو الكجكدٌية، إفَّ النسقية المعمنة التي انتيجيا الشاعر تحققت لو مف خبلؿ 
تبنيو لسمسمةو مف الثنائيات الٌضٌدٌية التي ناشد بيا كجداف الذات، كالرحمة كاالغتراب نحك متبنىن بعيد 

، ك  تخبك( -ك) تبدك تنأل( -المناؿ كمنيا:)تدنك ( ك) جذؿي  -سكبي ك)سحه ( -قطري ( -ك) ركحه  جربي  كربي
(، لقد عبَّر الشاعري عف محنتو التي كانت تكاجيو كتيسيطري عميو كلفتراتو ليست  -ك) سمـه  حربي

بالقصيرة. كما أٌف الخطاب قد ييظير لنا ثقافتو الذاتية كتعالقيا بالبنية المجتمعية التي حتَّمت عمييا 
التي تجنبيا مصاعب المؤسسة االجتماعية كسيطرة نسقيتيا التي حتَّمت  المجكء الى االعتراؼ باإلشارة

 .(ُٔ)عمييا العمؿ بيذا االسمكب قسران 

النسقية الخطابية التي اعمف عنيا الشاعر بجممة مف الضمائر التي دلَّت عمى غياب  كقد افصحت   
الييأة الحضكرية لآلخر بضمائر الغيبة مثؿ قكلو:) ىك، تراىا، ليا، عمييا، يحبيا......(، كما ذلؾ إاٌل 

رئاسة( لمستشعرو ذاتي قد ركز في ذىنية الشاعر رمز بو لذلؾ الكرسي العجيب، كالمنصب المريب) ال
في التحكؿ كالخداع كالغدر كالمراكغة كعدـ الثٌبات عمى حاؿو مف االحكاؿ، كالكفاء بالعيد تجاه كؿ مف 
كاف أىبلن لمكفاء، كما أفَّ الشاعر قد خاطب مف فتنتو الرئاسة بجماليا كسطكتيا بنسقية االستفياـ 

ر بيا عدـ ثبات الحاؿ كميسانو  االنكارم الذم تحقؽ باليمزة المقترنة ب)ما(، كأيخرل بػ)كيؼ( التي صكَّ
كتقمبو لمف قبؿ بالذٌُّؿ كاليكاف، )) فكسر أيفؽ تكٌقع المتمٌقي بشعرٌيةو عالية تبكح بغيٌصتو مف الكاقع 

 حيف ذاؾ . (ُٕ)المعيش، منتقدان تمؾ االزدكاجيَّة التي تشرَّبت في المجتمع ...((

أمَّا ما أستيًترى كتكارل خمؼ الخطاب بنسقو المضمر تمؾ كانت نسقيةن معمنةن كما فييـ مف الخطاب،    
كبيف  -كرمز مف رمكز الشيعة آنذاؾ -فقد كشؼ لنا عف حقيقة الٌصراع الذم صكره الشاعر بينو

السمطة العباسية التي تمثؿ الكجو المظمـ لمف استأثركا بالخبلفة كالرئاسة، الذيف اغفمكا كلـ يستشعركا 
لؾ عمد الشاعر الى اٌتباع النسقية الكعظية الٌذمية المختزنة في الذاكرة كينتبيكا أليمكر الرعية، لذ

التراكمية، كتذكيرىـ بمف استأثركا قبميـ بالسمطة كالرئاسة الدنيكية، فػػ)) كاف الشريؼ المرتضى ييدرؾي 
ُـّ بالمتمقي الذم يتَّخذي كذل ؾ، دكران األثر النفسي لمشعر كقكة تأثيره في النُّفكس، كمف ىنا، كاف ييت

، كقد سعى المرتضى الى تأكيد ذلؾ كٌمو بكاسطة (ُٖ)ابداعيَّان في فٌؾ الشيفرات الٌرمزية في الٌشعر(( 
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قافيتو البائية التي احدثت قمقمةن كارتجاجات نفسية عبرت عف صدؽ المشاعر الذاتية، كالتي تماشت مع 
 السياؽ المعمف .

 

 الشيب: -ّ

الكبلـ، كرٌكضكا كاقتادكا بو مف يأبى الخضكع كالخنكع كاالنصياع،  إٌف الشعراء ىـ مف ممككا ربقة   
مف شجكفو فكانت ليـ الٌسطكة الكيبرل، كالحظكةي الميثمى في تصكيرىـ لمحقائؽ كاالحداث كما ييحيط بيـ 

ف كممماتو كخيطكبو كاحزاف فػ))الشعراء أمراء الكبلـ ييصرفكنو أنَّى شاؤكا. كيجكز ليـ ما اليجكز لغيرىـ م
 (.ُٗاطبلؽ المعنى كتقييده كمف تصريؼ المفظ كتعقيده كمٌد المقصكر كقصر الممدكد.... (()

كانطبلقان مف المنيجيَّة المعمنة كالنَّسقية المتبناة، الشؾَّ أفَّ المرتضى ىك كاحده مف أيكلئؾ الميبٌلؾ    
الذيف سطَّركا بأنامميـ أركع مايككف مف القصص كالحكايات، فالتصقت أركاحيـ بتمؾ األشكاؿ كالييئات 

اف الشيبي كاحدان مف تمؾ الثيمات التي حٌتى بدت ككأنَّيا جسده كاحده ممتصؽه يعٌبر عف صدؽ المقاؿ، فك
شكَّمت نسقيَّةن حزنية في نفكس البشر عمكمان كالشعراء خصكصان. فييصٌرحي ذلؾ بإصرار الٌذات عمى 
ياتو، بقصد تخصيب الخطاب كتنكيعو، كقد تككف  االلتصاؽ بالثقافة التي طغت عمى أفكار الشاعر كتكجُّ

، لذلؾ (َِ)ى ما يحممو مف إرثو ثقافي مترٌسخ في العقؿ المككفتمؾ الثقافة مف قبؿ الشاعر لئلشارة ال
زنو كضعفو كانكساره، كتمثَّؿ ذلؾ حينما  كجدنا الشريؼ المرتضى قد استدمج مع الشَّيب لييعٌبر بو عف حي

 :                      ) مجزكء الرمؿ((ُِ)قاؿ

ف كاف حبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػرػػػػصدَّ عٌني كارىان قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػاػبي كا 

 د مف الرَّأس مشيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا       ػػػػػػػكرأل في الفاحـ الجعػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػاػػػبي كيأبى أف يغيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       كشيابو غابت الشُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري كيزدادي لييبػػػػػ            ػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كنارو تخميدي النَّػػػأ               

 ػػػػػػػػػاػػػػػبو فأىدل لي عيييكيػػػػػػػػػػ      ػػػػػػبل عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنتي عيريانان ب

 ػػػػػا!ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب اليكـ فأتكبػػػػ        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيمتي ما اذنبتي بالّْشَّيػػػػػػ 
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 ػػػػػػػاػػػػد منو طبيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـ أج             ىك داءه حؿَّ بجسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي                

 ػػػػاػػػػػأنت لفَّقتى ذنكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ             ػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلـ تجد ذنبان كلكػػػػػ                

غرؽ كاستكاف في الذاكرة نمحظي في  النٌَّص المتقٌدـ أفَّ الشاعر قد عبَّر عف نسؽو شعرمو قاٌر است    
ب في ىالةو ميكلة تبعثي في النَّفس لمشاعر، كفي المخياؿ الجمعي لممجتمع عاٌمة، فصٌكر الشَّي الذىنية

الٌريبة كاالنكسار كالجفاء، بنسؽو ميعمفو اظير فيو بعد الحبيًب الذم فارقو كجفاه حينما ماؿ سكادي شعرًه 
لمبياض، كما أنَّو مثَّؿ نسقية مف النسقيات التي افقدت الشاعر جذكتو كريعاف شبابو، كقد كاف مف 

الكحيد كالمتفٌرد الذم حؿَّ في سماء الشاعر النفسية، كمثمو كمثؿ  سيطرتو كجرأتو أٌنو اضحى كالكككب
الٌنار المستعرة التي كمما تقدـ العمري بو ازداد لييبان كسعيرا، فاسترسؿ في حديثو فبلح لنا بنسقٌية 

ما يتمٌثؿ بالجماؿ كالكماؿ  الصفاء كالنَّقاء التي حمميا قبؿ أف يستحكذ عميو ) الشيب(، فكاف يحمؿ كؿ
اضحى غداتو مثقبلن بالرزايا كالعيكب، فيك مرضه عضاؿ البمسـ لو أك شفاء، فكاف البناء المغكم لكنو ك 

مشيبان(  -حبيبان( ك) الفاحـ -قربي( ك) كارىان  -المتضاد خير نصيرو لو كمعيف فكاف ذلؾ في)صدٌ 
    اىدل لي عيكبان( ك -يزداد لييبا( ك) عيريانان ببل عيبو  -ك) نار تخمد يأبى أف يغيبا( -غابت الشيبي ك)
لٌفقت لي ذنكبا(، كما أفَّ الشاعر قد عبَّر عف نسؽو  -طبيبا( ك) لـ تجد ذنبان  -اتكبا( ك) داءي  -اذنبت)

مضمرو حاكى بو اآلخر بطائفةو مف الضمائر المثقمة باليمـك كالمعاناة كاآلالـ التي التىمىسى فييا الشاعر 
ثبات الكياف  كالحيضكر، فالحبيبة التي يسعى الييا الشاعر ىي) الخبلفة( التي اليمقى كجداف الٌذات كا 

دكد كالجفاء، كالتنكُّر كاالختفاء، ككانت كسيمة الذات) األنا( ضمير المتكمـ) الياء( مرة في)  منيا إاٌل الصُّ
(، التي جسدت نسقٌية ا ، اذنبتي ، قمتي لتماـ عٌني، كقربي، لي، جسمي(، كبتاء الفاعؿ في أيخرل)كنتي

كالكماؿ، كعدـ االنجرار كراء ممارسة الذُّنكب كالمكبقات التي حاكؿ اآلخر الصاقيا بالشاعر، كفي 
الجية األيخرل أشار الى )اآلخر( بجممةو مف ضمائر الغيبة كالخطاب كىي) غابت، اليكـ، ىك، منو، 

(، كىذا ما لمسناه مف الصيغ الحكارية التي دارت بيف الذات كا آلخر، فاعتبر الشاعر ثيمة أنت، لفَّقتى
الخبلفة( كبمثابة )البياض)الشيب( الذم اعتمى ىامتو أصبح ييمٌثؿي لو تأريخ انتياء الحرب كالٌنزاع عمى

 رفع راية االستسبلـ كاالعتراؼ باالنيزاـ .

 الطَّيؼ : -ْ

، كاأللـ كذلؾ، كىك الخياؿ ذاتو، كيأت     ي كذلؾ بمعنى المسُّ بدايةن أفَّ الطَّيؼ ىك المجيءي في النَّـك
 .(ِِ)مف الشَّيطاف، كىك الذم يراه النَّائـ
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كقد أفاض عمينا الشعراء بإفاضاتيـ، كأليمكنا باستيحاءات معانييـ، كقد رفدكنا بأشعارو غنَّاء    
عكست ذلؾ المعنى . كىك في مجممو: الكبلـ الذم يدكر في األحبلـ بيف الشاعر كبمف تربطو بو عبلقة 

ٌب، كقد ا كتظَّت بو الٌدكاكيف في الٌشعر العربي، حتَّى أصبح مف المكاضيع التي تتطمَّبي دراستيا دراسةن حي
ؿى مف درس،  ذلؾ في كتابو ميستىقؿ ، كيينعتي بالمدح مٌرةن، (ِّ)حقيقية كافية، كقد يككف المرتضى أكَّ
ـٌ أيخرل، فمف مدحًو أىنَّو ييداكم الكلياف، كيبقي ذكر مف عممو، فيك كف بيا االلتذاذ كاإلفادة، كىك كبالٌذ

، فيككف االنتفاع بو ككأنَّو حقيقة... ، كمف جميؿ ذلؾ المدح كغريبو: أفَّ ذلؾ المقاء  خياؿه زائؿه
كاالجتماع الاستشعار لمرقباء بيما، كال يياب المنع فييما، كال اإلطبلؿ عمييما، كال مكاف إللصاؽ التُّيـً 

مَّا ذٌموي: ألنَّو الحقيقة فيو كييغرم مىف تعمَّؽ بو، كبعيده كمجانبه بيما، كالريبة عنيما بعيدة...، فأ
 .(ِْ)لمحقيقة، كال فائدة منو، كىك كسرابو ال ماء فيو، ككؿُّ تصكر فاسد

لديكاف الشاعر شدَّة تعمُّقًو كاستدماجو معو لدرجةن إنَّو أصبح مف  القراءة الفاحصةخبلؿ  نمحظي    
الرئات التي يتنفسي بيا الشاعر، ككأٌني استشعر بحاؿ الشاعر فأردد في قرارة نفسي كال أجد أبمغ مف 

 :(ِٓ)تمؾ الكممات فأصكره ببيت لمشاعر حيف قاؿ

 كألنني رئةي الزَّماًف، 

 تزاحمت كيؿُّ الرئاتً  

 اغتياًؿ ىكائيعمى  

كسيككف لذلؾ ربطه بالمضمر الداللي لنسؽ الشاعر الحقان، كقد عبَّر السيد المرتضى عف طيفو مراران    
 :(ِٔ)كتكراران فقاؿ

 اؿً ػػػػػػػػػػػر                  ضى مف كدادم بالميحػػػػػيا قاتمي، إف كينتى تػػػػػػػػػػػػ               

 ئؾى بطيؼو مف خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافمسكؼى اقنعي مف لقػػػػػ 

 حذك األديـً عمى مثػػػػػػػػػػػػػػػاؿ     ػػػًػوزكرو مثمػػػػػًػػػػػػػػػػػزكره بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ػػالي؟ػػػػػػىجرم ككذبان في كصػ دؽ في                 ػػػػػػػػكيؼ استجزتى الص 

 كتركتى ًبٌرؾى في الميػػػػػػػػػػػػػػػالي  حى                ػػػػػػػػػمنعؾى في الضُّ  كجعمتى  
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 يػػػػػػػػػػػػػما                 زعمت أمافو في الكرل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما نمتقي إاٌل ك 

ـٍ صنيػػػػػػػػػػػ               بالتقالػػػػػػػػػػػػػػػػػيعيؾى لي شبيوه    ػػػػػػػػػػػانت الحبيبي فًم

 دم                  إف ريمتيوي صعبى النَّكالػػػػػػػػػػػػػػػػػػًػػػػػػػكأرل نكاليؾى في يػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 في باطؿو كالحؽُّ غالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً     ػػػػػػػػوػػػػػكالرٍُّخصي عندؾى كيمٌػػػػػػػػػ              

معمنة التي أفصح عنيا الشاعر تينبىءي عف جفكةو كقطيعةو قد مارسيا)الحبيب( في إفَّ النسقية ال   
، كما ذلؾ ااٌل شعكره  استعبلئو كتغطرسو كتكبُّره تجاه الشاعر، فيك قنكعه كيرضى برؤيًة ظٌمو كلك باألحبلـً

ض سيطرتو بالٌضعؼ كاإلنكسار مف قبؿ الٌذات) األنا( في مكاجيتيا )لآلخر( المتسٌمطي كالساعي لفر 
كىيمنتو الفكرٌية، كىك كما يبدك كصراعو دائر بيف) المركز كاليامش( ؛ إلثبات الذات كنفي اآلخر، كقد 
مثَّمت تمؾ اٌلبلمات التي تزيَّنت بيا قافية القصيدة مدل االنحراؼ كاالنعكاس في الرؤية كالمنيج 

يك يشعر في مكابدة شعكرية داخمية كاالتجاه المتبع بيف الذات كاآلخر كألفَّ اآلخر يسكف في ذاتو ف
أبدٌية، كقد تجسدت تمؾ الحالة االنفعالية بسيؿ مف الضمائر اٌلبل شعكرية المصٌكبة مف الشاعر الى 

، كدادم، لي، ىجرم، كصالي، يدم(كبالتاء في)رمتيوي(، كما أشار المتكٌمـ في) قاتميياء  اآلخر كىي:
، مثمو، استجزتى  ، لقائؾى  .....( .الى اآلخر في) كنتى

 -بالمحاؿ( ك) ىجرم -أٌما الثنائٌيات الضدية فيي منيج كطريقة مبلزمة لمشاعر كىي) ترضى    
الحؽ( . كعمى مامرَّ فقد انطكل النَّص عمى تصارعاتو مترٌسخةن  -غاًؿ(ك) باطؿ -كصالي( ك) الرخص

منيا، بسبب طغياف  بيف الذات كاآلخر بطريقةو ثقافٌيةو راكزة في الذاكرة اإلنسانية، لـ يقكى عمى الفكاؾ
حٌب الذات كاالمتبلؾ كالسؤدد، زيادةن عمى الصراع الدائر بيف المرأة كالرجؿ المذيف ينٌقب كؿه منيما عف 

 .(ِٕ)تفٌكقو، في ضكء البنية السطحية الظاىرية

أٌما النسؽ المضمر الذم حاكؿ الشاعر مف خبللو النَّفاذ الى بؤرة الحدث كالحقيقة المخفية، فيي    
مف خبلؿ اتخاذه مف الطيؼ كسيمةن عبَّر بيا عٌما يقبع في داخمو مف اعتبلالت نسقية، فمـ يتبؽَّ إاٌل 

ٌبو كىيامو لتمؾ المحبكبة البعيدة عف ال ٌصفات األينسية) الخبلفة( ، الطيؼ أمامو ليعبر بو عف مدل حي
كقد اشرنا الى  -كما نعتقد -فقد صكدرت كؿُّ افكاره كنسقياتو الشعكرية، فالمرأة ىي الخبلفة في نظره

 ذلؾ في مبحثو سابؽ.
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 -كما كاف يفعؿ الشعراء مف قبؿ في التقرب مف عشيقاتيـ -فالمرتضى كاف ييمٌني النَّفس بأيمنيةو     
ياؿ في لحظة سككف الناس، فتككف االركاح ىائمة في شغؿو عف األبداًف، فيمقى كلك بمجٌرًد حمـو مف الخ

بيا مف يحبُّ كيعشؽي بعيدان عف أعييف الرقباء كالمترٌبصيف ، فيك برغـ كؿ المغريات التي قد تحٌصميا 
 اتَّبع اسمكب الميادنة كالمجاممة عمنان، كبقي يعمؿي في الخفاء.

و قد اختمؼ عف اقرانو مف الشعراء في طريقة كصفو لػ) طيؼ الخياؿ( كفي ضكء النسقية اعبله، فإنَّ    
، فيـ قد ناشدكا كائنان حقيقيان) االنثى(، كىك كاف يسعى الى محبكبةو رمزية، فكاف االتفاؽ بينيما 

 ظاىرٌيان، كاالختبلؼ بينيما جكىرٌيان .

 :التقية -ٓ

كزات التي تعامؿ بيا الشيعة مع خصكميـ؛ لمفرار مف بطش تيعدُّ التقية مبدأن كمرتكزان ميمَّان مف المرت     
السمطة آنذاؾ، كلتبلفي الكقكع في المنزلقات، كىي كاجبةه حاؿ االضطرار، كىي كما عرَّفيا الشيخ 

كتماف الحٌؽ كستر االعتقاد فيو كمكاتمة المخافيف كترؾ مظاىرتيـ بما يعقب ضرران في الديف  ((المفيد: 
ـى بالضركرة أك قكم الظَّف، فمتى لـ يعمـ ضرران بإظيار الحؽ كالقكم في  أك الدنيا كفرض ذلؾ م إذا عي

: ) إفَّ التقيَّة ديني  ) عميو السبلـ(، ككما كرد عف اإلماـ الصادؽ (ِٖ)الظف ذلؾ لـ يجب فرض التقية((
، فيي عمى ذلؾ تعني إنَّؾ تقـك بعمؿو يتنافى مع ما تعتقد (ِٗ)كديف آبائي، كال ديف لمف التقيَّة لو(( 

 بو، فتدفعي بو ضرران قادـ. 

 فالمرتضى كبما يحممو مف خمفٌيةو ثقافيةو شيعية، سار في ذلؾ اإلطار كتمؾ الكيفٌية، فاتَّبع نسقان معمنان    
ي قرارة نفسو مف شجكف تساير بو مع الكاقع كاألحداث المتقٌمبة التي اكتنفت عصره، كاضمر ما اضمر ف

 :    ) الكافر((َّ)كاحزافو كحقائؽ غابت عف العياف، كقد اتضح ذلؾ في قكلو

 ػػػػػػػبلـً ػػػػػػػػػػػتقكدي الى فعاؿو أك كػػػػػ      يػػػػػػػػػػػػػػكلكفَّ  التقية  لـ  تزؿ  ب             

ـً ػػػػػػػبقكؿو في حبلؿو أك حػػػػػػ       ـػػػػػػػػػػػػػػعف القـك الذيف عمى ىيداى       ػػػػػرا

 راـػػػػػػػػػكفي االحشاء كقده كالض                  ػػػادمػػػػػػػػػتمٌقينا مجاممة  األعػػػػػػػػػػػػ     

 ػػػػػػاـككـ بيميى المفكَّه بالكمػػػػػػػػػػػػػ                   ػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػكلكال ماتراه سمعت قكلػ     

ٌني  راقبه زمنان كشيكػ      باح مف الظَّ                    ػػػػػػان ػػػػػػػػػػػػػػػػكا   بلـػػػػػيبيفي بو الصَّ
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 ػػػػػػاـً ػػػكآتي ما أشاء ببل احتشػػػ                   ػػػػاءو ػػػػػػػػػػػػػػػػػأقكؿي إذا أردتي ببل اتق            

 ػػػػػاـػػػػػػكالجذالن بشيءو كالحمػػػػػػػػػ                  فعيش المرء العبقان بسػػػػػػػػػػػػػػػػػؤؿ    

 ان                   لعافو في يديو مف الٌسػػػػػػػػػػقاـػػػػػػػىك الزمف الذم ما صحَّ يكم   

 ػػػػبلـػػػببل سعدو كصبحه في ظػػ  ػػػس ه                 ػػجمكحه بيف أضدادو ؛ فنػػحػػ           

 

كظَّؼ الشريؼ المرتضى مكركثو الديني كصٌبوي بقكالبو شعرية منتقاة، عكست لنا الرؤية كالمنيج      
المتبٌنى، فحينما أقرأي ذلؾ الٌنص كأسعى الى فٌؾ مغاليقو، ككأنني أسمع صكتان يصدحي مف األعماؽ 

، فيقكؿ:)) مىف يفيـي ما أقكؿ؟ ينبغي مخترقان جميع ا ، بؿ أنَّو ييخيَّؿي اليَّ ًب كاألستار، ييمسي في أيذينىيَّ جي لحي
كر!((  ، أيَّتييا القيصي ، فيك بذلؾ ييخاطب كؿُّ مف بقيربو مف (ُّ)أف ينسؿَّ أك يطير!أيَّتييا الفصكؿي

كاإلشارة ليا في نسقٌيةو مف نسقيات المكجكدات مف االحياء كالجمادات، متكٌسبلن بنسقو المضمر لمبكح 
 الخفاء.

كطو مف ناحية أفَّ الذات اعتدَّت بنفسيا غير     إفَّ النَّسؽ المعمف الذم سار بو الشاعر، اكتممت شيري
 .(ِّ)آبيةن باآلخر

لو لقد استيؿَّ الشاعري قصيدتو بالتزامو الكامؿ كاعترافو بػ) التقٌية( كمنيجو في أفعالو كأقكالو، كحبل      
َـّ أباح لنا بنسقيَّة التدليس أماـ االعداء، كلكنَّو اصطمى بنارو تحرؽي في  كحرامًو ليداية الٌناس، كمف ث
األحشاء، كيمكف اعتبار ما مرَّ بمثابة السبلسؿ كالقيكد التي تيكٌبؿي الفرد كتجعؿ منو كاألخرس الذم 

ييعمف عف نسقية الترقيًب كاالنتظار التي يٌتضحي يسمع كيرل  لكنَّو اليقكل عمى الكبلـ، كمف ثيَـّ يسترسؿي ف
مف خبلليا الزيغي مف االعتداؿ، كمف بعدىا ينتقؿ الى نسقٌية الثٌبات كمجابية الكاقع بقيٌكة الٌذات في 
مكاجية اآلخر، كقد استعمؿ الشاعر في خطابو المعمف مجمكعةن مف التقنٌيات المغكية الفنية كالحيؿ 

لجمالية التي اعتمدت عمى نسقٌية )الثنائٌيات الضديَّة( لمتعبير عف االستشعارات كاألالعيب كالتزكيقات ا
 -حراـ( ك) اقكؿ -ك) حبلؿ كبلـ( -كاالحاسيس االنفعالية ك الخمجات العاطفية ككاف لو ذلؾ في) ًفعاؿ

 سعد(....الخ مف تمؾ الثنائٌيات. -الظبلـ( ك) نحسه  -الٌسقاـ( ك) الٌصباح -اٌتقاء( ك) صحَّ 
ع بالتَّضاد، ييدرؾي حقيقة ذ     لؾ النَّسؽ الميتضاد الذم ارتيفإفَّ الناظر في ذلؾ الخطاب المكشَّح كالميرصَّ

كالقيكة األنا( في ميقابؿ المركزيَّة كسيمة لتيعٌبرى عف ذات الشَّاعر)في ثنايا الخطاب، فكاف كال بيدَّ مف اٌتخاذ 
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زى ( السمطة كقد الالتي يتمركز كيتقكل بيا)اآلخر تمس الشاعري الفاظان اتشحت بضمائر التكمـ التي عزَّ
       بيا االعتداد بالذات ككاف في مقدمتيا) الياء( في كؿ مف) بي، قكلي، إٌني(، كبالضمير) نا( في 
) تمٌقينا( كبػ) تاء الفاعؿ( في)اردت(،أٌما النيج المتَّبع الذم جنح اليو الشاعر في تعبيره عف)اآلخر( 

(. بثيمَّةو مف ، عشيتى  ضمائر الغيبة ممثَّمةن بػ)الياء( في كيؿو مف) ىداىـ، تراه، يديو( كبالتاء في) سمعتى
    

أظير الخطابي البنية المتكارية كبأشكاؿو متباينةو كمتعٌددةو كمتفٌردةو، بأيطر عديدة، لمكقكؼ بكجو  لقد      
االبعاد كالتبعٌية كاالندثار الذم كاجيو سابقان، كمكاجية الكاقع كالعيش فيو بحالةو مف اإلبعاد االجتماعي، 

نشاء األنا الشاعريفيستميـ مف ذلؾ الجٌك عكنان لو  المبدع( نتيجةن لمتبلقيح الٌدائـ بيف ة)في تأسيس كا 
الٌذات كاآلخركبتأثير األجكاء االجتماعٌية المحيطة بو، فالثقافة تيعدُّ ىي الطريؽ الرٌابط بيف األنا المبدعة 
كالمحيط الخارجي، كزيادةن عمى ذلؾ ما امتمكو مف قيدرةو مخياليةو ساعدتو في الٌتكظيؼ كاالختراع كربط 

 .(ّّ)ندماج قيمو اإلنسانيةالٌداؿ كتداخمو كا
كعميو فإفَّ النَّسؽ الميضمر انساب كتدافع في بنية الخطاب، فالشاعر حاكؿ كسعى إليصاؿ صكتو    

، كباإلعبلف كاإلجيار في أيخرل، كعدـ الخكؼ كالتردد جرٌاء ذلؾ ستكيات، بالتمميح كاإلشارة مرَّةألعمى الم
فَّ ىناؾ جداران كحدَّان فاصبلن اليممؾ الشاعر القكَّة التي تمٌكنو مف اإلفصاح، كلكنَّو اليمقى آذانان صاغية؛ أل 

التسمُّؽ كالقفز لتجاكز ذلؾ الحاجز كالجدار، فتنتظره سمطة غاشمة تقبعي ىناؾ، مسٌكرةن كمحفكفةن 
نكد كالغمماف .  بأسيجةو مف الجي

 

 الببغاء: -ٔ

أكَّالن، كلجماؿ ىيأتو كلما ييغٌطي ريشو مف  انتقى الشريؼ المرتضى الببغاء مف دكف الطيكر لذكائو     
الكافو برٌاقةو كزاىية، كلقدرتو عمى النُّطؽ دكف استشعار. كقد امتازت بسمعيا القكم ، كما أنيا تتمٌتع 

، كلجميع ما مر ما كاف مف (ّْ)رة في التقميد حٌتى أنَّيا تستطيعي تقميد االصكات الصغيرة جٌدان ابالمي
ر ذلؾ الطائر كاالستدماج معو عمَّو ييعٌبر بو عف صكت شجي استكاف في المرتضى إاٌل استحضا

 :(ّٓ)األذىاف، فقاؿ

 ػػػػػػػػػزافً ػػػػػػػػػػػػػػػػػنادمت بي غرائب األحػػػػػػػ                      يػػػػػػفجعةه ما احتسبتيا في زمان  

 أكافً ػػغير ػػػػػػػػػػما أتى بغتةن بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        ػػػػس              ػػػػػػػػػػػكأشدُّ الخطكب عينفان بنفػػػ  
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ؿَّ ما بي عف طاعة الٌسػػػػ    ٌمي                     ػػػػػػأيُّيا اآلخذم بشأف التَّسػػػػػػػػػ        ػػػػمكافػػػػػػػػػجي

 ػػػػػػيػػعنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كفؤادم مستيقفه ما                        ريمت عذلي كأنت تجيؿ ما بي 

 ػػػيثمػػانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكلعو بالنَّفيس مف أ                       ػػػػػػػرو ػػػػػػخمجت في بٌبغاءى نبكة دىػػػػػػػػ      

 ػػػػافً ػػػػاالضغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمزعج الكيد ثائر                       صو ػػػػػػػبعثى الدَّىري نحكىا يد شخ

 فػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناف كيفكان لمرٌاصػػػػػػًد اليقظػػػ       كسػػػغاليا فيرصةن كما الغافؿ ال       

 ػػػػػػػػػػػػػػافً النثنى غانمان مف الحرمػػػػػػػػػػػػػ                      لك أتى معمنان بيـك رداىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا       

 ػػافػػػػػػػبت لدييا كسػػائؿ اإلمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  امكنتو حيشاشةن طالما خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                            

 ػػػػػػافػػػػمنو كالحيف عقمػػػة االذىػػػػػػػػػػػػػػ        ذارػػػػصدَّىا الحيفي عف تعاطي ح       

 ػػػػافً ػػػػػػػػػػػجى عمى سينَّة الردل بأمػػػػػ كجمت فما ميمة المػػر                       إف تكف ع       

 ػػػػػيػػػػػػطت ذيراه بمنسػػػػرو مرجانػػػػػػػػػػػػػػ        ذات جسـو يحكي الٌزبرجد قد ني       

 ػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػنظرو أيرجكانػػػػػػػػكخكاؼو قد فارقت لكنيا األظيػػػػػػػ                       ىر فييا بمػػ       

 ػػػػػػافً ػػػػػػمت ببل بيستػػػػػػػػػػػػػػركضةن اخم غضة المكف تيبصري العيف مػػػػػػػػنيا                            

 ػػػػػػػػافػػػػػػػػػجات اإلفصاح كالتبيػػػػػػػػػػتيرجع القكؿ كالصَّدل في أقاصي                       در       

 يػكىي خمكه مف فيـ تمؾ المعان                      ف أجابت سؤكالن ‘تمحضي الٌصدؽى       

 ءه تبكي الدُّجى عمى االغصػػػػاف                      ػػػػات مف بعد فقدًؾ كرقػػػػػػال استقمَّ       

إفَّ المتأمؿَّ في ذلؾ الخطاب يمحظي األكركسترا الحزينة التي عزفيا الشاعر بمحف كانغاـو شجيَّة،      
جميؿ عمى يد  اظير بيا لكعتو كتفجُّعو مف ذلؾ المنظر المؤلـ كالحزيف الذم مفاده:) اقتناص ببغاء

 ابف عيرسو لعيف أثيـ(.

لقد حمؿ الخطاب بيف جنباتو تضامف الشاعر مع طبيعة الحدث بنسقٌية فطرية، كما أظير عظـ      
الفاجعة بتمٌقيو صدمة كلكمة قكٌية بذلؾ الخبر المفجع الذم سبب لو صعقةن نفسية، جعمتو يخرج مف 
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ذىف الٌشاعر صمتو المستكاف في كيكؼ النَّفس الخفيَّة، لييظيرى مف خبلليا جماؿ الصُّكرة المرتسمة في 
لتمؾ المخمكقة العجائبية، فيي نفيسةه ثمينة بكيانيا كىيأتيا، قزحيَّة بألكانيا كرٌقتيا كالٌركضة البييَّة، 
بريئةه كبراءة االطفاؿ في صدقيا كاجاباتيا التمقائية، كختميا بتمٌنيو الزكاؿ كالفناء لكؿ طيرو يشجك فكؽ 

 الشَّجر.

مى اليو الشاعر فإنَّو رمز بػ) الببغاء( الى الخبلفة التي مثَّمت كؿ أٌما المضمر الداللي الذم ر       
مككنات الطُّير كالٌصفاء كالٌنقاء، أٌما ابف عيرسو فأشار بو الى مف اقتنص) الخبلفة( كىـ السُّمطة 
      العباسية الحاكمة كمف غيرىـ يستحؽُّ أف يكصؼ بتمؾ الصفات، ذلؾ ما ييشعرنا باستعارتو لمفظة

بغاء( ظٌنان منو أفَّ ذلؾ الطَّائر كبقدرتو المكما الييا قد يتمكَّفي مف سماع اآلىات كالحسرات كالخمجات الب)
المكتنزة في نفسٌية الشاعر كالتي اليستطيعي أف ييصٌرح بيا، فيكصميا الى مىف صِـّ سمعوي بالميك كالٌطرًب 

ة الحقيقية كااللحاف الدنيكية، فييجيبيـ دكف تردُّدو أك استئذاف، تمؾ  كانت ىي كاقعة االحداث لتمؾ القصَّ
التي نسجيا الشاعر بأفكاره الٌسحرٌية، معٌبرةن عف صدؽ التجربة الٌشعرية، كانبعاثاتو العاطفٌية، كقد 
سعينا الستنطاقيا كفؽ رؤيةو منيجٌية ذاتٌية، فتبٌيف لنا اعتماده عمى منيج الثنائٌيات الٌضدٌية بيف ذات 

لتي اٌتخذ مف شخصية)الببغاء( مستكحىن كمعبران عنيا، كاآلخر الذم رمز اليو بػ)ابف الٌشاعر)األنا( كا
( ك)الغافؿ الكسناف -عيرس( في) تجيؿ  -انثنى( ك)غانمان  -الراصد اليقظاف( ك)أتى معمنان  -مستيقفه
التي  دلت عمى  ميمة( ، كارتمز بمجمكعة مف الضمائر -خابت( ك  )عكجمت -الحرماف( ك)امكنتو

ات كىي)الياء( في) زماني، بي، عذلي، اثماني، عناني(، كالتاء في)احتسبتيا(، كعمى اآلخر الذٌ 
، أنت( كبمجمكعة مف  في)الياء( في) نحكىا، غاليا، امكنتو......(، كبالنسقية الخطابية في) ريمتى

كت الذم خالو االفعاؿ الماضكية التي استشعر مف خبلليا نسقية االستثارة ألحزانو جرٌاءن لفقده ذلؾ الص
المتنٌفسي كالٌسبيؿ الكحيد لئلفصاح عف تمؾ الٌسمفكنية التي تعزؼ في مكامف الٌنفس نكحوي عمى بقايا 

 اشتات أحبلـو مفنيَّة . 

 

 الخاتمة:

ا اكتنزه مف تراث كمكركث أدبي امتاز الشاعر ببصمتو الكبلمية الكاضحة، كبسعة األفؽ كالتطمع، كم   
ثقافية حممت تمؾ األبعاد الثقافية، كلـ يختمؼ حاؿ السيد المرتضى عف حاؿ غيره ، فترجمو لنا بجمؿ ثر

في االغتراب كاالبتعاد عف ذكاتيـ كاالستدماج مع ىيئات ككيفيات متعددة، عكسكا بيا   مف الشعراء
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نفعاالت كاالحتدامات النفسية المتضاربة كالمتنازعة في ككامنيـ الداخمية، كقد ماؿ الشريؼ صدؽ اال 
المرتضى الى اّتباع إسلوب الّتقّية؛ خوفاا من بطش الحكام والمتسلطين، متأّسياا بسيرة أجداده وما 

جهتهم للملمات والنوائب الدنيوية، فناور بأساليبه الشعرية من خالل ما اّتبعوه من نسقّية فكرية في موا

لنسق معين، وإضماره آلخر امتلكه من نسق ثقافي قار، فاتَّبع إسلوب المناورة والمهادنة بإظهاره 

 يختلف معه في الكيفية واالتجاه.

 

 الهوامش:

 . ْٕعمـ النفس كالتحميؿ النفسي: -ُ

 . ّٕينظر، المعجـ االدبي:  -ِ

 . ٕينظر، فف القصة:  -ّ

 . ُُِينظر تمثبلت االستدماج في رسـك عاصـ عبداالمير:  -ْ
 . ُُِتمثبلت االستدماج في رسـك عاصـ عبداالمير: -ٓ

 . ُٕٕينظر، تراجـ مصرية كغربية: -ٔ

 . ِٖينظر: عمـ االجتماع عند تالككت بارسكنز:  -ٕ

 . ُِٓينظر، أصكؿ عمـ النفس الحديث:  -ٖ

 .ُِٕينظر، ـ.ف:  -ٗ

 . ُّّ: ّديكانو،ج -َُ

 . ِٓٗينظر، الخطيئة كالتكفير:  -ُُ

 . ُٕٖالمغة العميا:  -ُِ

 . ِّاء: ينظر، األنساؽ الثقافية في شعر الفقي -ُّ

 . ٕٓينظر، شعر ابي العتاىية في ضكء النقد الثقافي:  -ُْ

 . ٖٔ: ُديكانو،ج -ُٓ

 . ُُّينظر، األنساؽ الثقافية في شعر أديب كماؿ الديف:  -ُٔ
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 . ٗٗـ.ف:  -ُٕ

 . َّٖقضايا نقدية في شعر الشريؼ المرتضى:  -ُٖ

 . ُّْ:  نياج البمغاء كسراج االدباءم -ُٗ

 . ُْٔالثقافية في شعر أديب كماؿ الديف:  ينظر، االنساؽ -َِ

 . ٓٔ -ْٔ: ُديكانو، ج -ُِ

 . ِّٕٗينظر، لساف العرب:  -ِِ

 . ٔينظر، طيؼ الخياؿ:  -ِّ

 . ُٔ -ُْينظر، ـ.ف:  -ِْ

 . ّٔديكاف ما ركاه اليدىد:  -ِٓ

 . ُٖٔ: ّديكانو، ج -ِٔ

 . ُِٗينظر، األنساؽ الثقافية في شعر أديب كماؿ الديف:  -ِٕ

 . ٔٗ: ْتصحيح اعتقادات اإلمامية،ج -ِٖ

 . َُِ: ُٔكساؿ الشيعة، ج -ِٗ

 . ِّْ -ُّْ: ّديكانو، ج -َّ

 . ُّّالبيت مف مقطكعة لرامبك، نقبلن عف المغة العميا:  -ُّ

 . َُٖينظر، النقد الثقافي قراءة في األنساؽ الثقافية:  -ِّ

 . ُّٔينظر، األنساؽ الثقافية في شعر أديب كماؿ الديف:  -ّّ

 . ُٓينظر، حياة الطير:  -ّْ

 . ّْٓ: ّديكانو، ج -ّٓ
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طيؼ الخياؿ، عمي بف الحسيف بف مكسى الممٌقب بالشريؼ المرتضى، تح: محمد سيد كيبلني،  - -ٖ
 ـ.ُٓٓٗ -قُّْٕ، ُحمبي كاكالده بمصر، طمكتبة كمطبعة مصطفى البابي ال

عمـ االجتماع عند تالككت بارسكنز بيف نظريتي الفعؿ كالنسؽ االجتماعي، محمد عبد المعبكد  -ٗ
 بريدة . -، مكتبة العميقي الحديثة، القصيـََُِ، ُمرسي، ط

 لساف العرب، ابف منظكر، تح: عبداهلل عمي الكبير كآخريًف. -َُ

، ِالنظرية الشعرية، جكف ككيف، تر: احمد دركيش، المجمس األعمى لمثقافة، طالمغة العميا  -ُُ
ُٗٗٗ. 

منياج البمغاء كسراج االدباء، ابي الحسف حاـز القرطاجني، تح، محمد الجبيب بف الخكجة، دار  -ُِ
 .الغرب االسبلمي

 . ُْٖٗ ِ،ط ُٕٗٗ ُلبناف، ط -المعجـ األدبي، جبكر عبد النكر، دار العمـ لممبلييف،بيركت -ُّ
معجـ عمـ النفس كالتحميؿ النفسي، د. فرج عبد القادر طو كآخريف، مراجعة :فرج عبد القادر طو،  ُْ

 . ُبيركت، ط -دار النيضة العربية
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، ّالنقد الثقافي قراءة في االنساؽ الثقافية العربية، عبداهلل الغذامي، المركز الثقافي العربي ، ط -ُٓ
ََِٓ. 

) آؿ البيت(، الحر العاممي، تح: مؤسسة آؿ البيت عمييـ السبلـ إلحياء التراث، كسائؿ الشيعة -ُٔ
 . ُُْْ، ِط
 

 الرسائؿ كاألطاريح:
 
األنساؽ الثقافية في شعر أديب كماؿ الديف، رسالة ماجستير، نكر رحيـ حنيكم، جامعة المثنى،  -ُ

 ـ .َُِٖ -قَُْْ
اطركحة دكتكراه، زينب عمي حسيف  ق(،ٔٓٔ-ِْٕاألنساؽ الثقافية في شعر الفقياء)  -ِ

 . َُِٕالمكسكم، جامعة القادسية، 
شعر ابي العتاىية دراسة في ضكء النقد الثقافي، رسالة ماجستير، رفعت اسكادم عبد حسكف  -ّ

 ـ .َُِٓ -قُّْٓجامعة القادسية، 

 البحكث:
 
مركل يقظاف  -تمثبلت االستدماج في رسـك عاصـ عبداالمير، شكقي مصطفى عمي المكسكم -ُ

 . ََِِ، ُ، العدد ِٖغني الحبيب، مجمة جامعة بابؿ لمعمـك االنسانية، المجمد
قضايا نقدية في شعر الشريؼ المرتضى، صالح عمي سميـ شتيكم، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد  -ِ

 ََُِ، العدد األكؿ+ الثاني، ِٔ


