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 شكر وتقدير

 

وبعد أن منَّ اهلل عمينا بنعمتو بإنجازنا ليذا الجيد العممي المتواضع 
بية الدكتور رئيس قسم المغة العر الى  الأممك إاّل أن أتقدم بالشكر والعرفان

ن جيد إلكمال ىذا الدكتورة أسيل سامي لما أبدوه محسام الياسري...و 
كمية اآلداب ...  –ي في قسم المغة العربية يذجميع اساتالعمل ... و 
اىم... وجميع أفراد عائمتي العمي القدير أن يوفقيم ويسدد خطفأسأل اهلل 

 كل من وقف بجانبي وساندني في مسعاي .... و 
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 المقدمة

ـا ُمَحّمـٍد وآلـِِو دنِ لـَحْمـُد هلل الـَذي َعـمََّمَنـا بـالَقمَـم ، َوَىـَدانـا ِلَسـبيِمـِو ، َوَوْفَقنـا ِلـِذْكـرِه ، وَصمَّـى اهلل َعمـى َسيْـ ا       
  ،  وّصْحبِـِو األْخيـاِر .األْطَيارِ 

 بعد ... أمَّا

رًا من صرامة القيوِد ونشدادنً الثقافيَّة الشعُتعدُّ الكتابة في األنساق         ، لمحقيقِة ووجدان الّذات رية تحرُّ
يد الشمري مدكتور حسين عبوالسيَّما في شعر الشَّريف المرتضى الذي أثار تنبُّيي بعد التَّوجيو السَّديد ل

الذي القى في نفسي  ) األنساق الثقافية في شعر الشريف المرتضى(لحصر الكتابة عمى وفق عنوان
  .سانالقبول واالستح

المصطمحات الغربية الحديثة  استقصاء لثقافي عبرالّدراسة الى التأصيل لمفيوم النَّسق ا اتَّجيت ىذهو      
أنساق خمف الخطاب من بنًى و  ًا بما توارىمعني بوصفوالتي شغمت حّيزًا كبيرًا لدى النُّقاد والمثقفين العرب 

مع طبيعة العصر الستنطاق النُّصوص وقراءتيا قراءًة منيجّية منسجمة  البحث، فسعى مضمرة
ق التي انزوت خمفيا تمك الخطابات، عبر منيج ممغاليتو من رؤى وأفكار، فكان التأويل مفتاحًا لنمتضوما

 التحميل الثقافي) التاريخانة الجديدة( التي تعيد قراءة التأريخ بصياغة جديدة.

الى قاعدٍة عريضة من  وقد استند البحث ن البحث قد أفاد من الدراسات السابقة ،أومما ُيذكر     
كتاب)النقد الثقافي( لمغذامي، و)جماليات التحميل البحث نحو  المصادر والمراجع التي اسيمت بإنجاز

... الخ ، الثقافة( ، و)النقد الثقافي( آلرثر إيزابرجر، و)لسانيات الخطاب وأنساق عميماتالثقافي( ليوسف 
لمباحثة زينب عمي الموسوي، و)األنساق الثقافية  تمك الدراسات) األنساق الثقافية في شعر الفقياء( ومن

 في شعر أديب كمال الدين( لمباحثة نور عمي حنيوي ... الخ .

بمقدمة وتمييد متبوعًة  وفق خطة ممنيجة عمى  جية البحث العممية ُقّسم البحثوانطالقًا من مني   
 ، وثبت بأىم المصادر والمراجع التي استقى منيا البحث مادتو .وخاتمة بفصول ثالثة 

ثقافة ٍة منيا: دَّ بمحاور عِ  و مشاعرية لثقافأىم التحوالت الفكرية والعمى  أمَّا التمييد فكان متمركزا    
خرى، أّما الفصل األول ..الخ من المحاور األشادات العمماء بحّقو ...وا  عصره، ومحاوراتو مع معاصريو، 

مبحثين: اختصَّ األول منيما بالنسق الديني ممثاًل عمى وفق و  الديني والنسق العقديلمنسق  فكان محمالً 



 ب
 

برثائو ومدحو  ممثَّالً  العقدي لمشاعر والزىد، وكان الثاني محماًل لمنسقبالحج و والحكمة والوعظ واالعتبار 
نظرية بارسونز التي  لـق األخرى، والفصل الثاني كان محمالو لمخصوم من الفر ومحاورتألىل البيت 

ثين أيضًا، وكان األول وفق مبح عمى (االستدماجواالستدعاء و  نسق الشخصيةمن خالليا) عرض
اإلستدماج( مع أىم وان، واختص الثاني منيما بظاىرة)في الديمتضمنًا ظاىرة )األستدعاء(  لشخصيات 

ًا بـ)األلف ف شعر الشريالوظائف النسقية في  اظ التي ذكرت في أشعاره، أما الفصل الثالث فكان مختصَّ
ومكوناتو ممثاًل بالنسق المضمر والداللة  محماًل لمنسقبمبحثين كذلك، فكان األول منيما  ، و(المرتضى

لمجممة لثاني منيما محورًا وكان ا النسقية  والمجاز والمجاز الكمي والتورية الثقافية والمؤلف المزدوج،
مع األشعار الثقافية التي تناوليا المرتضى في خطاباتو الشعرية، ممثَّمة بالتناص القرآني، والتناص األدبي 

 ومن ثم اعقبناه بخاتمة تضمنت اىم النتائج التي توّصل الييا البحث.واألمثال واألقوال المأثورة، 

فكان األستاذ المشرف خير عون لي و لم يدخر جيدا ولم يضن عمي من عممو الفياض إلنجاز ىذا      
العمل واخراجو بالصورة المتوخاة، وفي تذليمو لكل الصعوبات والمممات التي واجيت البحث، فما كان 

سبر أغوار تمك الشخصيٍة مني إاّل ان أِجدَّ بالميل متبوعًا بالنَّيار أُلحقق غايتي  ومنيتي فيما أصبو اليو ل
    العظيمة التي ليا من العمم والمكانة ما يستحق اإلنحناء واالجالل واالحترام في نفوس المسممين عامة .  

واليمكن أن نغفل عن أىم المشاكل التي اعترضت سبيل البحث و كيفية إخراجو بالطريقة المتوخاة،     
أنَّ ذلك لن يمنع من يتييَّب بموغ الّصعاب، فالعزيمة واإلصرار ، إاّل  )كورونا(فكان من أىميا ذلك الوباء

 بتجاوز تمك المحن والمممَّات.   ما كفيالنوحدى

  . القبول واالستحسانفي والسداد التوفيق من اهلل و   
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 المرتضى وتحوالتو الفكرية والثقافية الشريفعصر و 

  _______________________________________________________ 
 

 مفاتيح منيجية: -1

:النسق     

إذا كانت األسنان مستوية. وخرٌز نسٌق: منّظٌم ...، والّنسق: ما جاء من الكالم ))  ثغر نسق، يقال     
عمى نظام واحٍد. والّنسق بالتسكين: مصدر نّسقت الكالم، إذا عطفُت بعضو عمى بعض. والتنسيق: 

، وليس ببعيدعن ذلك المعنى في لسان العرب حيث يعني ))النسق من كل شيء ما كان عمى (ٔ)التنظيم((
طريقة نظام واحد ،عام من االشياء ، وقد نسقتو تنسيقا، ويخفف ابن سيده:نسق الشيء ينسقو نسقا ونسقو 
نظمو عمى السواء ,وانتسق ىو وتناسق واالسم النسق، وقد انتسقت ىذه االشياء بعضيا الى بعض اي 

عده جرى تنسقت، والنحويون يسمون حروف العطف حروف النسق الن الشيء اذاعطفت عميو شيىا ب
نبتة وحسن تركيبيا، والنسق : العطف عمى االول، ذءمجرى واحدا....، ونسق االسنان : انتظاميا في ال
 .(ٕ)والفعل كالفعل، وثغرنسق وخرز نسق اي منتظم ((

فيو في عمم المغة الحديث يشير الى كل )) نظام ينطوي عمى استقالل ذاتي يشكل كال موحدا وتقترن     
 .(ٖ)قاتو  التي القيمة لألجزاء خارجيا ((كميتو بآنية عال

اما العالم االمريكي تالكوت بارسونز فان النسق عنده ))يشير الى نظام ينطوي عمى افراد فاعمين        
 .(ٗ)تتحدد عالقاتيم بمواقفيم وادوارىم التي تنبع من الرموز المشتركة والمقروءة ثقافية((

 .جزئياتو معنى الّنسق ينبغي أن نقف عند تبين فبعد أن   

: النسق وبداية التشكل 

رومان ياكوبسون الريادة والسبق في ترسيخ اولية االدب، وذلك من خالل القفز بالمصطمح من ل         
نَّ السائد والمتعارف عميو ان اي نموذج يرتكز وتنيض بو عوامل  االطار النظري الى المفيوم االدبي، وا 

                                                           
(1)

 . 1551 4، جمادة) نسق(الصحاح ، الجوهري 
(2)

 . 353- 352:  11، ج)نسق(مادةلسان العرب 
(3) 

ٌّة ، إدٌث كرٌزوٌل، تر ،   . 415جابر عصفور: عصر البنٌو
(4)

 .  411 م. ن :
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 بطٌ ستة وىي : المرسل والمرسل اليو، والرسالة وحركتيا عبر السياق والشفرة ، وكل ذلك مرت أو اسس
االثر المغوي في تركيزه عمى واحد من ىذه المرتكزات او اكثر،  دوبوسيمة واحدة وىي اداة االتصال ويب

    الستة التي جاء بيا، وقد أسيمت ىذه العناصر (ٔ)وبدى ذلك االثر واضحا جميا عمى الدراسات االدبية
) ياكوبسون( في ترسيخ المبادى االساسية لمنقد االدبي، الى ان جاء الغذامي بطرحو  لمعنصر النسقي 
كعنصر سابع، والذي ))ستكتسب المغة وظيفة سابعة ىي الوظيفة النسقية اضافة الى وظاىفيا الست 

 .(ٕ))الجمالية( (( بييية والشاعريةاالولى وىي النفعية والتعبيرية والمرجعية والمعجمية والتن

خر مضمر نسقين مختمفين احدىما معمن واآل أو نوعينفي عمميا عمى تكون إنَّ نظرية األنساق        
حولو الدراسات في النقد الثقافي باعتباره المفيوم المركزي  الذي تدور المركز اوالمحور ىو االخير وان
وانما يتخذ اطرا واشكاال شتى يتخفى ويتستر تحتيا واكثرىا  يظير جيارا ال وان النسق المضمر، ليا

تعقيدا الشكل الجمالي الذي يخفي وراءه نسقا مضمرا يحاكي من داخمو البناء واالفعال التي تسيطر 
 .(ٖ)وتييمن عميو وتعمل عمى استدامتو

ونحدد الشروط  ةسدراالان نقف عند النسق المضمر محل  النسق وانواعو ينبغيمفيوم  تبينوبعد ان    
ان اي نص ادبي ينبغي ان يتوافر فيو مساران او نظامان وفي  :التي  يجب ان تتوافر فيو وىي : اوليما

احدىما واختفاؤه وتستره في المعنى في وتحقق ، يقتضي المباينة والتباعد بينيما: وثانييما، زمن محدد
يدخل في باب التحميل الثقافي )وذلك عند  يمكن لمنص ان المعنى فييما واحد فال ولوحدث وصار، االخر

وثالثيما:ان النص مدار بحثنا يجب ان يضم بين جنباتو التزويق المفظي لمكممات )في ، الغذامي فقط(
 ،الثقافي يتامل بذلك استخراج المعاني المتضمنة ليا داخل تمك االطر النسقية رؤية الغذامي(الن المنظور

يتمتع النص بصفة الشعبية وسعة االنتشار وبيان االثر التفاعمي ليذه  نأورابعيما :ان من ضمن الشروط 
االنظمة والمسارات وتاثيرىا في القيم والعادات لدى االفراد والجماعات ,ان الطبقة الثقافية باعتبارىم صفوة 

تحت  المجتمع وىم ثمة قميمة اليمكن ليم ان يؤثروا في البنية المجتمعية ككل وبذلك نؤسس لنظام متستر
ونتوسم بذلك االطار لبيان مكامن القبح فيما  ،مكامن الحسن واالبداع في النص ظياروا  المسار المعمن 

 .(ٗ)وفد الينا من تيارات حضارية مستحدثة

 تعريف الثقافة : ومن خالل ذلك يمكن

                                                           
(1)

 . 64النقد الثقافً ، الغذامً : 
(2)

 . 65 – 64: م. ن  
(3)

 . 293: والنقد الثقافً، د. سمٌر الخلٌل الدراسات الثقافٌة ات، دلٌل مصطلحظرنٌ
(4)

 . 33 -31نقد ثقافً أم نقد أدبً ، الغذامً : 
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   :الثقافة 

وتوجياتو حركاتو وسكناتو يمكن أن  المجتمع سمطة تييمن عميو وتوجو أفكاره إن لكل فرد من أفراد     
او نسّمييا )الثقافة( فيي في أبسط تعريف ليا في مادة )ثقف( في لسان العرب ))ثقف نطمق عمييا 

الشيء ثقفًا وثقافا وثقوفة:حذقو. ورجل ثَِقٌف وثَْقٌف وثَْقٌف :حاذق فيم واتبعوه قالوا ثقف لقف . وقال ابو 
حياني رجل ثقف لقف،وثقف لقف وثقيف لقيف بين الثقافة والمقافة . ابن زياد: رجل ثقف لقف راٍم راٍو . الم

الّسكيت : رجل ثقف لقف إذا كان ضابطًا لما يحويو قائمًا بو، وُيقال ثقف الشيء وىو سرعة الّتعمم . ابن 
. ىذا من  (ٕ) فإّما تثقفّنيم في الحرب . قال تعالى:(ٔ)دريد ثقفت الشيءحذقتو، وثقفتو إذا ظفرت بو((

 المنظور المغوي .

في كتابو)الثقافة البدائية(: فالثقافة في  إدوارد تايمورومن الحدود المعاصرة ماوضعو العالم اإلنكميزي      
نظره ىي ذلك الخميط المتجانس بما يحويو من معارف، واعتقادات وفنون واخالق وقانون وتقاليد، وما 

، وممن حاول أن (ٖ)كتسبة باعتبار إنتمائو إلى ذلك المجتمعتوفر من قدرات وما يمتمكو من عادات م
يضع تعريفًا لمثقافة العالمة األمريكية )مارجريت ميد(حيث تقول أن)) الثقافة ىي السموك المتعمم أو 

وىو من المؤسسين لممشروع الثقافي ريموند وليامز ، أما (ٗ)المكتسب من المجتمع أو العشيرة((
نشاءالمؤسسات التي تعبر عن العالقات  فيقول:))الثقافة تتضمن تنظيم اإلنتاج، وبناء، وبناء اأُلسرة، وا 

 .(٘)اإلجتماعية أوتتحكم فييا والخواص الممّيزة التي يتواصل أفراد المجتمع من خالليا بعضيم ببعض((

أكانت اي ىي محاكاة بين الفرد وذاتو بغّض الّنظر عّما يكتنف الفرد من صراعات وأحداث سواًء     
 . ،أو خياليًة تبتعد عن الحسّيات المدركة عيشتمك القصص حقيقيًة تعّبر عن الواقع المادي الم

مّمن عرف مصطمح الثّقافة واىتّم بو وعّبر عنو في إطار حديثو عن النقد الثّقافي بقولو:  ليتشو    
 إلجنماعي والقيم األخالقية))دينامّية) نشطة وحّية( ومتعددة األوجو، يدخل فييا اإلقتصاد والتنظيم ا

 

 

                                                           
(1)

 . 492:  6لسان العرب ،ج
(2)

 ( .55) سورة األنفال:
(3)

 . 1ٌنظر، الّدراسات الثقافٌة ، زٌودٌن ساردار وبورٌن فان لون ،تر: وفاء عبد القادر: 
(4)

 . 9م : ن: 
(5)

 . 9م.ن : 
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 والمعنوّية والمعتقدات الّدينية والممارسات الّنقدية واألبنية السياسية وأنظمة التّقييم واإلىتمامات الفكرّية
 . (ٔ)والتّقاليد الفنّية(( 

تعني ، وكذلك (ٕ)ىي ما تجعل الحياة جديرًة بأن يحياىا اإلنسان ((الثّقافة أن)) فكان يرى  إليوتأما     
عنده )) اإلسموب الّشامل لمحياة، حياة عشيرّة مّنا من الميد إلى المحد ،من الّصباح إلى المساء، وحّتى 
في األحالم، وىنا نجد دورًا ميمّا لاّل شعورٍ أو الخمفّية الاّل شعورّية، كما يفيد ىذا أن الثّقافة التي ُتشِغل 

 . (ٖ)وعينا بالكامل ليست ىي ُكّل الثّقافِة ((

نجازاتو     وقد عّرفت عمى أنيا )) مكّون معرفي شمولي يرصد حراك اإلنسان وفاعميتو في إبداعاتو وا 
بتخطيطاٍت ذكية ،ودوافٍع عقمّيٍة ومواقف فكرّيٍة ونوازع شعورّية متنوعة ومعّقدة، تصدر عنيا وتقاس بيا 

 .(ٗ)اىتمامات اإلنسان وعالقاتو وانجازاتو : ماّدّيٍة كانت أم معنوّيٍة ((

أما مالك بن نبي فقد عّرفيا )) بأّنيا مجموعة من الّصفات الخمقّية والقيم اإلجتماعّية التي ُتَؤّثر في     
الفرد منذ والدتو وتصبح الشعورّيًا العالقة التي تربط سموكو بإسموب الحياة في الوسط الذي ِولَد فيو، فيي 

، أما الدكتور حسين الصديق فقد رأى الثقافة    (٘)و ((إذن المحيط اّلذي ُيّشكل فيو الفرد طباعو وشخصّيت
))ماىي إاّل التمثيل الفكري لممجتمع والذي ينطمق منو العقل اإلنساني في تطوير عممو وخمق 

 .(ٙ)إبداعاتو((

 . وقد امتزج مفيوميا منذ نشأتيا األولى بما يعتري اإلنسان من تقاليٍد وأعراٍف ومعتقدات   

ول أنو ُمرّكب القيم واالعراف )) يمكن تمخيص الثّقافة في عبارة فضفاضٍة، ونقوعمى أساس ذلك    
 .(ٚ)بعينيا (( جماعةٍ  حياةِ  عتقدات والممارسات التي ُتؤّلف إسموبَ والم

 

 
 

                                                           
(1)

،  للّترجمةالنقد االدبً االمرٌكً من الثالثٌنات الى الثمانٌنات ، فنسنت بً لٌتش ، تر : محمد ٌحٌى ، المجلس االعلى للثقافة ، المشروع القومً 
 . 114م :  2111،  1القاهرة ،ط

(2)
 . 11:  2115،  1فكرة الثقافة ، تٌري إٌغلتون ،تر : شوقً جالل ، المشروع القومً للّترجمة ،ط

(3)
 . 11م.ن : 

(4)
 . 15:  2115عمان ،  1تحوالت النقد الثقافً ، عبد القادر الرباعً ، دار جرٌر ، ط

(5)
 . 54مشكلة الّثقافة ، مالك بن نبً : 

(6)
 . 15إلنسان والسلطة ، د. حسٌن الصدٌق : 

(5)
 . 53فكرة الثقافة :
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 عصر الشريف المرتضى وتحوالتو الفكرية والثقافية: -2
 

 داللة النسق الثقافي في الشعر العباسي: -أوالا 
إن من أىم مخرجات ذلك العصر الثقافية ىو الخروج من البيئة البدوية الصحراوية الى الى الحاضرة     

المدنية، وقد ولد ذلك اإلختالف التنوع الفكري والتمازج بين مختمف الطبقات المجمتمعية في ذلك العصر، 
خرى منسجمة مع الطبيعة وقد حتم ذلك االمر الخروج من االغراض والمعاني القديمة واستبداليا بأ

العصرية الجديدة، وكان من أىميا: )) الغزل بالمذكر) وأظير ما فيو وصف العذار(، والتعصب لبعض 
والقول في المصموبين، والخوض في المجون، وىجاء المغنين، واالتيام باإلبنة، والذم أنواع الزىر، 

ذيبية، وضبط قواعد العموم من فقو نواع المطاعم ونظم القصص، والحكايات التيبالرشوة، ووصف أ
 الى ذلك وتناولوه بأساليب مضمرة تحاكي ذلك الواقع السائد . ، وقد توّجو الشعراء(ٔ)وغيره((

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .341فً العصر العباسً، محمود مصطفى:   األدب العربً وتأرٌخه ( 1)
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 حياتو : ثانياا:
بن محمد بن موسى بن ابراىيم بن موسى الحسين بن موسى عمي بن : ىو))الشريف المرتضى    

بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن عمي بن زين العابدين بن الحسين بن عمي بن ابي  الكاظم
شاعرًا مشتيرًا كثير الشعر، يعرف النحو والمغة...  الطالبيين، وكان نقابة ت اليوكانو ،  السالم( م)عمييطالب

 .  (ٔ)((وقد ولد الشريف المرتضى سنة خمس وخمسين وثمثمائة

القرن الرابع والخامس اليجريين، نقيب الطالبيين بعد أخيو الشريف الرضي )ت  وىو )) من أعيان      
وقد تمتَّع بألقاٍب كثيرٍة منيا: )) نقيب العمويين، ابو القاسم الممقب  ،(ٕ)ه(، وكان ىذا الشريف فقييًا((ٙٓٗ

وانتسب الشريف المرتضى ألعظم األسر عراقًة في  (ٖ)بالمرتضى عمم اليدى، السيد المشيور بالفيم((
موسى النسب فيو ينتمي الى ذلك البيت )) القرشي العموي الحسيني الموسوي البغدادي، من ولد 

ولقب بالثمانيني)) ألنو خمف ثمانين ألف مجمٍد من مقروأتو ومصنفاتو ، (ٗ)(( (عمييم السالم)الكاظم
وكان  ،(٘)انين، وصنف كتابًا ُيقال لو )الثمانين( فمذلك لقب بو((ومحفوظاتو وترك من كل شيٍء ثمانين ثم

وكانت ، .(ٙ)يمقب بالثمانيني؛ ألنو جمع من كل شيٍء ثمانين، حتى أنو َعمََّر ثمانين سنًة وثمانية أشيرٍ 
 فيو )) أقصر الشرفاء نسبًا وأعالىم حسبًا وأكرميم ُأماً عائمتو من العائالت المعروفة في ذلك العصر،  

عشر وسائط من جية األم واألب معًا وبينو وبين اإلمام موسى  السالم( م)عمييوأبًا وبينو وبين أمير المؤمنين
 .(ٛ)ه ٖٙٗ، وتوفي المرتضى سنة (ٚ)خمسة آباٍء كرام(( السالم( م)عمييبن جعفر

      

 :الحالة الثقافية -ثالثاا 

كما ازدىرت المكتبات  المناظرات والمجادالت،من فنون مختمف ال وقد ُأشيع في ذلك العصر          
 القومّيات واألديان، وشيدت مجالس العمم وحمقاتيا إقبااًل ممفتًا لمنظر، انت بأنواع الكتب المختمفةوازد

لممموك البويييين الذين ممكوا ))لطافة الحس، وزكانة الطبع، ورىافة الذوق،  وكان الفضل في ذلك كمو

                                                           
(1)

 .251: 2، جه(ٕٗٙعمي بن يوسف القفطي)ت الوزير جمال الدين ابي الحسين ، انباه الرواة على انباه النحاة 
(2)

 .249: 2انباه الرواة على انباه النحاة، ج 
(3)

  . 153: 5، جالحمويه(ٕٙٙاإلمام شياب الدين أبي عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الحموي الرومي البغدادي توفي)معجم األدباء،  

(4)
 .511: 15، ج  (ٛٗٚاإلمام أبو عبداهلل شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذىبي توفي)  سٌر اعالم النبالء، 

(5)
 . 511: 1، جهـ.ق( 1119)ت مجالس المؤمنٌن،  القاضً  نور هللا المرعشً التستري 

(6)
 .115: 3: جهـ(1212)ت السيد محمد الميدي بحر العموم الطباطبائي، المعروف بالفوائد الرجالٌة ٌنظر، رجال السٌد بحر العلوم 

(5)
 .11: 3رجال السٌد بحر العلوم ، ج 

(1) 
 . 92م. ن :  ٌنظر،
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ًا أو شعراء؛ وما دفع بعضيم لممشاركة في العموم، واألخذ أن يكونوا ُكتاب ليمورجاحة العقل ما ىيَّأ 
بنصيب من اطراف الفنون، فحدبوا عمى العمماء، وأغدقوا عمى الشعراء؛وعرفوا لألدباء أقدارىم؛ فولوىم 

مي وقّربوىم وُعِرُفوا بتشّيعيم لعمي، فأكرموا بني ع، (ٔ)الوزارة واإلمارة والقضاء في كثير من األحايين((
وحظوا بالّدعم والمساندة في المناظرات التي كانت تحصل بينيم  وتسّمموا عمى أيدييم أرفع المناصِب،

 فاجتمعت ُكُل تمك الظُّروف في ذلك الزَّمان عمى تشكيل شخصّيِة المرتضى وأخيو الرَّضي، وبين السُّنِة،
ضى ُعِرف بعممو وفقيو وتكمُِّمو، وىو المتصرُِّف فالمرت نة العميا بين السَّادة واألشرافوحفظت ليم المكا

وىذا ما جعل ليم  وحاز الرَّضي ما كان إلخيو من سجايا وصفات، بالّشعر، ومعرفتو بالمذاىب الكالمّية،
 . (ٕ)الييبة والمكانة والجاه لدى الُخمفاء العباسيينن، والمموك البويييين في وقت واحد

وعمى مر العصور األدبية المختمفة ابتداًء بالعصر   -في ذلك العصر - ما حفل بو الشعراءوىي       
الجاىمي ومرورًا بالعصر األموي ووصواًل الى العصر العباسي من ثقافات فكرّية متنوعة)) من قيام الدولة 

وىي قرنان من الزمان لم يدر الفمك ٖٖٗالى سنة  ٕٖٔالى استيالء بني بويو عمى بغداد: أي من سنة 
الحركة  فأدَّى ذلك الى ازدىار (ٖ)يما، فقد زىت المغة وزادت ثروتيا من األلفاظ بما شممتو من العموم((بمثم

 بين قافيتالقح الثّ مالُشعراء واأُلدباء؛ وذلك نتيجًة لاثر في الحركة العممّية والثّقافّية واإلقتصادّية، مّما 
الّشعوب المختمفة وامتزاجيا بثقافات متعددة، فـ)) اليونان ُعرفوا بالحكمة وقوة الفكر، والفرس عرفوا 

 .(ٗ)بالسياسة والتدبير؛ واليند اشتيرت بالحساب والتنجيم والطب....((

ىذه الفكرة عن طريق استقطاب بني بويو وىي لقرن ونيف في تحقيق الذي مارسو حكام فالدور       
 .(٘)اء في المجاالت كاّفة، المغوية والتأريخية والطبية واألدبّية والفمسفية منياالعمم

رفع لواءه، مستندًا الى قاعدة شعرّية عريضة المتعاقبة شيدت تكاماًل شعريَّا  ىذه الحركة الثّقافّيةو       
 .لدى القبيمة  خّمفيا الماضون؛ لما كان لمشاعر من امتيازات يحظى بيا

البيئة التي ينتمي الييا اإلنسان ىي بمثابة القالب الذي يطبع الشخص وُيضفي عميو من  إنّ        
صبغتو شيئًا، ليذا كانت الّنشأة األولى لممرتضى ىي الّشرارة األولى التي أوقدت نار العمم فيو وجعمت 

لقيم المعرفّية في ُنفوس منو إنسانًا ُيقتدى بو في طريقة تعمُّمو وتفكيره، وفي إرساء الّثوابت من اأُلسس وا
 .عاصريو ومّمن اقتفى أثره بعد ذلكمُ 

                                                           
(1)

. 4-3:  ه(436)ت امالً المرتضى ، الشرٌف المرتضى
 

(2)
 . 4-3ٌنظر م. ن :  

(3)
 . 16:  2األدب العربً وتأرٌخه فً العصر العباسً، محمود مصطفى، ج 

(4)
 . 11:  2م. ن، ج 

(5)
 . 15: 2م.ن ، ج 
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مو بالبيت العموي؛ لذلك  فالمرتضى تاّثر بالبيت اأُلسري الذي كان ُشعمًة ومناراً        لمعمم فيكفيو فخرًا تأصُّ
ومات سعى ومنُذ نشأتو األولى لصقِل ما في ُجعبتو من َشَغٍف وُحّب لمعمم ونيل ما توّفَر لديو من معم

معاصرين وشخصيات كبار، فيو ذلك الفتى األلمعي الذي جذب إنتباه كل من  مّمن ِبُقربو من عمماء
وىو التمميذ الذي برز وترعرع في حمقات الّشيخ المفيد وتتممذ  ف عميو، وصّب عميو من عممو شيئًا.أشر 

وقد قال عنو ،(ٔ)القاصي والّداني عمى يديو أعاظم الشخصّيات العممّية والدينّية وانماز بعمو كعبو وقد عرفو
القوافي  ))من فحول ُشعراء العصر وآحادىم، وُصدور ُمجيدييم، أفرادىم الذين أخذوا برقاب :الثَّعالبي

 . (ٕ)وشعره مع ُقرب لفظو بعيد المرام مستمر الّنظام((وممكوا رَق المعاني 

وكالمًا وحديثًا وشعرًا وخطابًة وكرمًا وجاىًا الى :)) أوحد زمانو فضاًل وعممًا وفقيًا (اهلل وحموكان) ر    
))من فحول ُشعراء العصر وآحادىم، وُصدور ُمجيدييم، أفرادىم  :قال عنو الثَّعالبي و ،(ٖ)غير ذلك((

 . (ٗ)وشعره مع ُقرب لفظو بعيد المرام مستمر الّنظام((القوافي وممكوا رَق المعاني  الذين أخذوا برقاب

توّحد في ُعموم كثيرة، ُمجَمٌع عمى مفقال: )) ه( في الفيرستٓٙٗ)ت تمميذه الطوسيوقد ذكره      
فضمو، ُمّقّدٌم في الُعموم مثل عمم الكالم والفقو، وُأصول الفقو، واألدب، والنحو، والشعر، ومعاني الشعر 

 . (5)((ولو ديوان شعر يزيد عمى الف بيت...  غة وغير ذلكموال

ىي أن تكون ُأسرة كُأسرة الشريف المرتضى ىي من تتبّنى تعميمو وتشجيعُو، ومنذ إن وكان من البد     
ت ذلك ممن ثبِ كما أُ  –كان صبّيًا يافعًا، ومما ُيثبت ذلك أّن والدتو اصطحبتو يوما وىو طفل صغير 

 -هٖٔٗالمعروف بالّشيخ الُمفيد)ت محمد بن النُّعمانإلى زعيم اإلمامّية حينذاك  –ترجموا لحياتو 
لم يتعدَّ الخامسة عشرة  م( لينيل الفقو، ومن بعدىا أخذ يدرس المغة واألدب والبالغة وىو صغيرٕٕٓٔ

    (ٙ)معروف بابن ُنباتو السَّعدي، العبد العزيز بن محّمدمن عمره عمى يدي 

امتمك من المؤىالت ماُيمكن ليا أن تجعل منو رائدًا في سيادتو لمختمف العموم ُمنيرًا في أرجائيا فقد تمّقفيا 
الشيخ وجعميا طّيعة بين يديو حتى آلت إليو زعامة اإلمامّية آنذاك وبعد إن طالت يد الموت ُأستاذه 

صوب ومن مختمف البمدان، فيو قد َعّب وأصبحت الّناس َتُؤمُّ ُسكناه وتأتي إليو من كل َحدب و  المفيد
العمم عّبٍا وخاض في ثنايا الُعُموم من ُأصول وأحكام وعقائد فأخرج لبانيا وأظير خفاِءىا، كما تبّحر في 

                                                           
(1 )

 . 445: 2قمٌحة:، ج، الثعالبً ، تح ،د. مفٌد محمد (ـه429)ت ٌنظر، ٌتٌمة الدهر
(2)

 . 445: 2ٌتٌمة الدهر ، ج 
(3)

 . 459الدرجات الرفٌعة، السٌد علً خلن المدنً : 
(4)

 . 445: 2ٌتٌمة الدهر ، ج 
(5)

 164، مؤسسة نشر الفقاهة : 1415،  1، تح، جواد القٌومً، ط(ـه461)ت  الفهرست، الشٌخ الطوسً 
(6)

، ابن نباته هو عبد العزٌز بن عمر بن محمد بن نباتة التمٌمً  35ه ، د. محمد أحمد المعتوق : ٌنظرن المرتضى حٌاته، ثقافته، أدبه، نقد  
 . 24-23:  4هـ( ،ٌنظر، األعالم، ج415السعدي)ت 
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مسائل التفسير والتأويل والمحاججة والُمناظرة، وقد ُعّد من الُحّفاظ ألخبار العرب وأشعارىم مّما جعمو في 
 . (1)الّصّف األول منيم 

امتمك من المؤىالت ماُيمكن ليا أن تجعل منو رائدًا في سيادتو لمختمف العموم ُمنيرًا في أرجائيا فقد      
الشيخ تمّقفيا وجعميا طّيعة بين يديو حتى آلت إليو زعامة اإلمامّية آنذاك وبعد إن طالت يد الموت ُأستاذه 

ل َحدب وصوب ومن مختمف البمدان، فيو قد َعّب وأصبحت الّناس َتُؤمُّ ُسكناه وتأتي إليو من ك المفيد
العمم عّبٍا وخاض في ثنايا الُعُموم من ُأصول وأحكام وعقائد فأخرج لبانيا وأظير خفاِءىا، كما تبّحر في 
مسائل التفسير والتأويل والمحاججة والُمناظرة، وقد ُعّد من الُحّفاظ ألخبار العرب وأشعارىم مّما جعمو في 

 . (2)منيم الّصّف األول 

الشُّعراء المبّرزين، والناثرين الُمترّسمين في نفس الوقت، فمو في المضمار ))دُّ الشريف المرتضى منعُ     
األّول صوالت وجوالت يشيد عمييا ديوانو وقد تنّوعت ما بين الحماسة واإلفتخار، وبين الّزىد والّدعوة إلى 

أبواب مختمفٍة، كالرثّاء والمدح ، والوصف والغزل، وىو إن التّقوى، وبينيما محيط واسٌع من القصائد في 
لم يبمغ ُشيرة أخيو الّشريف الّرضي في الّشعر، إاّل أّنو لم يكن قاصر الباع ولكن غمب عميو االنشغال 

 ، ىذا فيما يخص شعره .(ٖ)بالعمم والّتحقيق والتّأليف فغّطى ذلك الجانب((

اء في أرٍض منبسطٍة وأجداده وانسابت إليو انسيابًا كتدفق الم توارث المرتضى الصفات من آبائو      
أوحد زمانو فضاًل وعممًا وفقيًا، وكالمًا  -قدس اهلل روحو -كان الشريف المرتضى  ))...وواحة خضراء فـ

وحديثًا وشعرًا وخطابة وجاىًا وكرمًا وغير ذلك، وكان نحيف الجسم، َحِسن الصورة، يدرس في ُعموٍم 
وصحبتو لو في عميو في سني قراءتو  أبي جعفٍر الطوسيُيجري عمى تالمذتو رزقًا، فكان لمشيخ كثيرٍة، و 

 عشر ديناراً ، كل شيٍر ثمانية (ٗ)ابن البرّاجعشر دينارًا، ولمقاضي  اثنى كّل شيرٍ ثالثة وعشرين عامًا 
وأصاب الّناس في بعض الّسنين قحط شديد فاحتال رجل ييودي عمى تحصيل قوت يحفُظ بو نفسو 
فحضر يومًا مجمس المرتضى وسألو أن يأذن لو في أن يقرأ عميو شيئًا من عمم الّنجوم فأذن لو وأمر لو 

 .(5)(( بجراية تجري عميو ُكّل يوٍم فقرأ عميو ُبرىًة ثُمَّ أسمم عمى يديوِ 

                                                           
(1)

 . 19- 11:  3رجال السٌد بحر العلوم ، ج 
(2)

 . 19- 11:  3م . ن ، ج 
(3)

ٌّة بٌن الفقٌه العمانً وآقا بزرك    . 51الطهرانً ، فوزي بن المرحوم محمد تقً آل سٌف: من أعالم اإلمام
(4)

 . 9هـ(، ٌنظر، أمالً المرتضى:  411) تالبراج  ابن نحرٌر بن  بن هو عبد العزٌز  
(5)

 .  9:م. ن
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كان بحق شخصّيٍة فّذٍة، وذا عقمّية متفتحة بكل ما تحممو الكممة من معنى، فيو ُمبدع  إّن المرتضى     
رضا  في أي مجال التحق بو من عموم المغة إلى اأُلصول ومنيا إلى الفقو واألدب وكان جديرًا أن ينالَ 

 .واستحسان ُكّل من التقى بو 

 الحالة السياسية: -رابعاا 

حينما دّب الضعف في الخالفة العباسّية وبدأت تنحسر شيئّا فشيئّا اتجيت اأُلمور الى الُحّكام     
البويييين في السيطرة عمى مقاليد الُحكم في العراق وتنفيذ ُخططيم، وتحقيق مآربيم في ىذا البمد 

مس، فالتأريخ يعيد نفسو آنيًا. وقد المتيّرىء طائفيًا والمنقسم سياسيًا والمستباح خارجّيًا وما اشبو اليوم باأل
كان ليم ذلك حيث بدأت سيطرتيم الفعمّية من سنة ثمثمائة واربع وثالثين الى سنة سبعمائة وسبع 

حيث استيالء السالجقة عمى مقاليد الُحكم عمى بغداد في ذلك العام، وعمى الجية المقابمة لذلك  وأربعين،
متمثّمًة بالجنبة الفكرّية والعممّية، ففي تمك الحقبة انتشر العمم بعد ما الّضعف كانت في مواجيتو ُقّوٌة ُأخرى 
وازدىرت الحركة العممّية والفكرّية وبمغت اوجَّ ُنضجيا، وأضفى  اضمحّمت الخالفة وفقدت ُسمطانيا،

     ، (ٔ)وقد ُترجم ذلك ُكُمو بُكُتٍب متخصصة ،كافة المجاالت العممّيةء من فيض نورىم العممي وفي العمما
ه كانت ٖٖٗه الى ُظيور البويييين سنةٕٖٔنة ويمكن القول بأنو ابتداًء من العصر العباسي األول س))

 .(ٕ)الحياة األدبّية والمغوّية تأخذ حّظيا من الّترّقي والكمال عمى تفاوت في الّدرجة((

ة المكانة الّدينية والقيادّية ذات أن ُتعدُّ بمثاب قابة الّطالبيين العامة. وعميو يمكنقد تقّمد ن فالمرتضى    
الّشرف الرفيع، ومن ضمن اأُلمور الميّمة فييا ىي إيكالو حق التمثيل ألبناء طائفتو سياسّيًا، فيو ُيدّبر 

 .(ٖ)ُأمورىم، وُينصف فيما بينيم، وُيدافع عّما ليم من حقوق ومن أنساب

الخميفة العباسي من جيٍة، والممك البوييي  لقد حظي المرتضى بمكانٍة سياسّيٍة مرموقة، فقد كسب ودّ     
من جية ُأخرى، وقد كان يسير باإلتجاىين وبشكلٍ  اليتعارض مع اآلخر، ألّن السمطة كانت منقسمة بين 

ومضمر، واختالف يسوده الود ومضمر يشوبو اإلختالف بين الّطرفين، فيو ُيثني عمى العباسيين  رظاى
م، حّتى أّنو مدح أجدادىم وىم الذين استعمموا أشّد العذاب ضّد آبائو، وُيمّجدىم تمجيد من ُيناصر قضيتي

 وفي المقابل عمل الشيء ذاتو مع البويييين وساندىم في مّد ُنفوذ دولتيم، حيث عمل عمى تثبيت جذوره،

                                                           
(1)

 . 9 :، اطروحة دكتوراه ٌنظر، الشرٌف المرتضى وادبه 
(2)

ٌّة ، محمد ابو األنوار :   .22الشعر العباسً تطوره وقٌمه الفن
(3)

 . 31نقده ، د. محمد أحمد المعتوق: والشرٌف المرتضى ، حٌاته  ، ثقافته ، ادبه  ٌنظر، 
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ووّسع من قاعدتو في إيمان وحّب؛ وذلك ألّنيم ىم من أغدقوا عميو وآل بيتو من جاه ومن مناصٍب، 
 . (ٔ)ا الّدعم إلبناء طائفتو ووّفرو 

إّن ما يتداولو ذوو التأريخ بخصوص العالقة التي تربط شاعرنا المرتضى بالخمفاء واإلمراء البويييين    
وسالطينيم، ومّمن يحظى بالوجاىة والرئاسة من العمماءالمسممين في مختمف دياناتيم ومذاىبيم،ومن 

مى أّن الّشريف قد أقام رجال عمٍم من ممل ُأخرى نذكر منيم أبي إسحاق الّصابي،وىو شاىٌد بال شك ع
عالقات صادقٍة مع مختمف الّطبقات اإلجتماعّية وبإختالف انتماءاتيم، ومن غير انحياٍز وتعجرٍف لفئٍة 
دون ُأخرى، أو إحساٍس باإلختالف أو التزمت في الرأي والمنحى،وىذه الحيادّية ىي التي اكسبتو الوقار 

لمتعددِة، وقد دّلت اكثر المواقف التي تعّرض ليا عمى والتقدير بين مختمف أصناف المجتمع والطوائف ا
رباطة جأشو وثبات شخصّيتو ومواقفو، وىذا الرأي جعل منو أىاًل لتولي الكثير من المناصب الّشرعّية 

 . (ٕ)التي ُأنيطت لوالدهِ 

 إّن المرتضى سعى إلى إظيار ما كان يحظى بو من ُسمطٍة ومكانة لدى رجال عصره الكبار،       
بعض قصائده، ومن تمك القصاِئد مطولِتو التي فخر فييا بنفسو، واعتّد بما  وكذلك السياسيين منيم عبر

لو من مناقب، حيث تطرق الى الوساطة والجانب اإلصالحي الذي لعبو في الثورة التي قامت في 
 ) الخفيف(:  (4)، ونذكر منيا(ٖ)البصرة، وىو ما أّدى الى لجوء السمطة اليو حينذاك

 خير    ُمقامفود  الو م اجتماع        يو               وُمقامي من الخالئف في              

 اإلكرام اإلعظام و ما لغيري مثل الذي لي منيم                     من صنوف              

 جزلي  أقساميو مُ   يمحمّ    ن  مشيدي           لن يزالوا  لم  يزالوا و 

 رى الى الرأي في األمور الجسام ومييبين بي و قد َعَنت الّشو             

واعتزَّ بما امتمك من رأي أصيل وىيبة وعزة وعظيم شأن  قد افتخر ى في النص المتقّدم .فالمرتض    
نصياع لكممتو عند أىل العقد والحل، وىي تمثل وجية نظر الشاعر في إعادة الحّق العموي في الوالية  وا 

                                                           
(1)

 . 5الشرٌف المرتضى وأدبه :  
(2)

 . 35الشرٌف المرتضى ، حٌاته  ، ثقافته ، ادبه نقده: 
(3)

 . 41: م .ن  
(4)

 . 359- 351،  3دٌوانه ، تحقٌق د. محمد التونجً : ج  
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ذا ضاقت بيم السبل، ، فيو ُمنجي الُمموك في الّشدائِد والمممات،والزعامة... صحح لمساراتيم والم وا 
 .(1)معيااّل لظروٍف قاىرة إقتضى الّتصبُّر وما قبولو بالواقع إ....، ُيصغون لما يقول،السياسّية، لذلك فيم 

 محاوراتو مع معاصريو : -خامساا 

عن روح العصر وعقمو الثقافي والعممي وكانت قمبًا  والمحاورات والمناظراتتمك المجالس  لقد عبرت    
نابضًا، وقد أسيمت في إظيار ما وصل اليو العصر من نضوج عممي، ولكنفي حقيقة األمر بالنسبة 
لمطبقة الحاكمة بكل مستوياتيا ) خميفة، وزير، أمير، كبراء العصر(ىي نسق ثقافي كرسو لعالقة الفحول 

بالطبقة الحاكمة واألدباء والشعراء والعمماء لغرس عالقة ثقافية تفتقر لمصدق والوضوح وقائمة  المتمثل
عمى الطمع والنفاق والكذبن والمرتضى ُيدرك ىذا... إننا أمام نسق ثقافي يدير الثقافة العامة بكل فاصيميا 

وقد  : ((في المقابسات ومن ذلك ما قالو التوحيدي ومن يرفض ذلك ُيمغى ويتعرض لمتيميش واإلقصاء
وقد نام مستدبر الشمس في يوم شاٍت، وبو من أثر الفقر  (ٕ)المعافى بن زكريارأيت في جامع الرصافة 

 .(ٖ)...((والبؤس والضر أمر عظيم، مع غزارة عممو واتساع أدبو وفضمو المشيور ومعرفتو بصنوف العمم

  حواره مع أبي العالء المعري: -1

العاّلمة ما ذكره  الحوار الذي دار بينيما من خالل من ذلكجزءًا  تجنبًا لإلسياب واإلطالة سنقتطع 
في )المجدي(: ))اجتمعُت مع الشريف  أبو الحسن الُعمريقال  ومنيا ما(ٗ)في موسوعتو األميني

ذات يوٍم  ء المعريأبو العالببغداد فرأيتو فصيح المسان يتوّقُد ذكاًء، وحضر مجمسو  ٕ٘ٗالُمرتضى سنة 
ن ألبي فنقّصو الشريف وعاب بعض أشعاره فقال أبو العالء:لو لم يكُ  أبي الّطيب المتنبيفجرى ذكر 

الشريف وأمر بأبي العالء ، لكفاه، فغضب (٘):) لك يا منازل  في الُقموب منازل(الطيب المتنبي إاّل قولو
                                                : (ٚ)، إذ قال(ٙ)ما أراد األعمى؟!((: أعممتم الشريفالحاضرون من ذلك فقال ليم ُأخرَج، فتعّجَب فُسحب و 

 ) الكامل(                                                : (ٚ)قال

ذا أتتكَ   ي كاملُ لي بأنّ  فيي الشيادةُ                      مذمتي من ناقصٍ  وا 

                                                           
(1)

 . 41ٌنظر، الشرٌف المرتضى حٌاته ، ثقافته ، أدبه ونقده :  
(2 )

هـ  313هو القاضً ابو الفرج المعافى بن زكرٌا بن ٌحٌى النهروانً ، وكان من أعلم الناس بالفقه والنحو واللغة وصنوف اآلداب وولد سنة 
 . 114هـ . ٌنظر، المقابسات ، ابً حٌان التوحٌدي: 391وتوفً 

(3 )
 . 115 – 114م.ن : 

(4)
 . 315:  4الغدٌر فً الكتاب والسنة واألدب ،العالمة االمٌنً، ج 

(5)
 . 149: 3العكبري، جأبً البقاء دٌوان أبً الطٌب المتنبً،  

(6)
 . 315: 4، جالغدٌر فً الكتاب والسنة واألدب 

(5)
 . 261: 3، جدٌوان أبً الطٌب المتنبً 
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)قدس عمى السيد الُمرتضى دخل أبو العالء المعري الدىريفقال:)) في اإلحتجاج الطبرسيوقد أوردىا    

فقال لو :أيُّيا السيد ماقولك في الكل؟ فقال السيد: ماقولك في الشعرى؟ فقال : ما قولك في التدوير؟  سره(
قال:ما قولك في عدم اإلنتياء؟ فقال:ما قولك في التحّيز والّناعورة؟ فقال: ماقولك في الّسبع؟ فقال: ما 

ما قولك في الُمؤّثر؟ فقال ما قولك في  واإلثنين؟ فقال: واحدقولك في األربع؟ فقال:ما قولك في ال
السيد ّسعدين؟ فبُيَت أبو العالء، فقال الُمؤّثرات؟ فقال: ما قولك في النحسين؟ فقال: ما قولك في ال

. وقال: ابو العالء: أخذتو من كتاب اهلل عزَّ وجلَّ يا أال كل ُممحٍد ُمميد رضي اهلل عنو عند ذلك المرتضى
 . (ٔ)نيَّ الُتشرك باهلل إنَّ الشرك لظمٍم عظيم. فقام وخرج ((بُ 

نَّ ما دار بين السيد عمم اليدى وأبي العالء المعري ما ىو إاّل عبارة عن حوار عقدي مما يبدو أو    
 فمسفي ديني، أظير من خاللو المرتضى ما امتمكو من براعة وسرعة بديية وبيان واستحكام .

 :(  ٕ)مطّرزعمم اليدى وابن ال -ٕ

)) أّن الشريف المرتضى كان جالسًا في عمّيٍة لو تشرف فقال:في موسوعتو العاّلمة األميني  ىاذكر  وقد    
الشاعر وفي رجميو نعالن مقّطعان وىما ُيثيران الُغبار فقال لو : أمن مثل  ابن المطرزعمى الطريق فرأى 

 ) من الوافر(  :(ٗ)تو التي مطمعيا في إشارٍة منو الى بيت في بائي (ٖ)ىذه كانت ركائبك؟((

 سرى مغربًا بالعيش ينتجع الركبا             ُيسائل عن بدر الُدجى الشرق والغربا      

 عمى عذبات الجزع من ماء تغُمِب            غزاٌل    يرى  ماء  الُقموب لو  شربا     

            فال   وردت    ماًء   والرعت الُعشبا             إذا لم   تبّمغني    اليك  ركائبي     

 ) الخفيف(  :( ٘)فردَّ ابن المطّرز بقولو  

 يا خميمي من ذؤابة قيٍس                   في التصابي مكارم االخالق          

 واسقياني دمعي بكأس ُدىاق          غّنياني بذكرىم تطرباني                   

 وُخذ الّنوم من ُجفوني فإّني                قد خمعُت الكرى عن الُعشاق          

                                                           
(1)

 . 315: 4ج،  الغدٌر فً الكتاب والسنة واألدب 
(2)

  31:  15(، المنتظم ،ج439)ت هو أبو القاسم عبد الواحد البغدادي الّشاعر الُمجٌد  
(3)

 . 319: 4م. ن: ج 
(4)

 . 319:  4م . ن، ج 
(5)

 . 319:  4الغدٌر فً الكتاب والسنة واألدب ، ج 
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))عادت ركائبي الى ما ترى فأّنو وىب ما ال يممك عمى من اليقبل، فأمر لو الشريف : واستدرك قائال
 . (ٔ)بجائزة((

 وفيما يبدو أّن ىذه المناظرات والمحاورات التي دارت بين السيد المرتضى مع غيره من أبناءعصره،     

، ومن خالليا أظير السيد ّية تسيير اأُلمورماىي االدليل واضٌح عمى ذكائو وفطنتو وحذقو العالي، وكيف
ٍة وتمكٍن فائقين، كما أظيرت ما لديو من قدرة وبراعٍة في سرعة الرد وباألدلة القاطعة التي تدل عمى خبر 

تمك المواقف الّضعف والوىن لدى ُخصومو ومناظريو، فكان يعمل بكمتا يديو : يٌد تُقاتل وُتدافع عن الّدين 
قوق المسموبة آلل البيت )عمييم الّسالم( ضّد ىا عن الحإنبرت ُمشرعٍة تذود بشعرِ وُأخرى ومبادئو، 

 ُمغتصبييا .

 : ُقدماء والمحدثين بفضموالعمماء ال إشادات -دساا سا

))ىو أول من جعل :حيث قال (ٕ)ابن أبي طيبفضل السيد المرتضى من بين القدماء الذين اشادوا      
معمم، وقررىا لممناظرة، وُيقال أّنو أفتى ولم يبمغ العشرين، وكان قد حصل عمى رياسة الدُّنيا، ًا لداره دار 

فادة العمم ((والعمم مع العمل الكثير في الّسر في   . (ٖ)الّسر، والمواظبة عمى تالوة الُقرآن، وقيام الميل، وا 

أبو القاسم المرتضى،عمم الُيدى، ذو المجدين، أفضل أىل قال:)) ...حين  (4)ابن داودو كذلك     
 . (٘)((صره، حال فضمو وتصانيفو شيير...زمانو، وسيد فقياء ع

   

ًا في عمم الكالم واالدب )) كان نقيب الطالبيين وكان إمام:ابن خّمكانّمن أشاد بفضمو وعممو وم  
: )) كان الشريف المرتضى ثابت الجأش، ينطق بمسان أبو اسحاق الشيرازيالشيخ و  ،(ٙ)والّشعر((

 .(ٚ)ما أصاب أصمى، وما أخطأ أشوى((المعرفة، وُيورد الكممة المسددة، فتمرق مروق الّسيم من الرَّمية، 

 .(ٚ)أشوى((
  

                                                           
(1)

 . 311: 4الغدٌر فً الكتاب والسنة واألدب ، ج :
(2  )

هـ( 631الحلبً المعروف بابن طً المتوفى سنة )هو ٌحٌى بن حمٌد 
 
وله كتب كثٌرة منها كتاب طبقات اإلمامٌة ،ٌنظر، الذرٌعة الى  

 219تصانٌف الشٌعة: 
(3)

 . 531:  5لسان المٌزان ، ج 
(4) 

 . 3ابن داود :كتاب الرجال ، ٌنظر، هـ( ، 645) هو تقً الدٌن ابو محمد الحسن بن علً بن داود الحلً  ولد فً مدٌنة الحلة
(5)

 . 113:  3رجال السٌد بحر العلوم ، ج 
(6)

ٌّات األعٌان ، ج   . 313/  3وف
(5)

 . 531/ 5لسان المٌزان ، ج 
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 فقال: )) نقيب الطالبيين، وشيخ الشيعة ورئيسيم بالعراق، كان إماماً  1ابن العمادحذا حذوىم ومّمن      
 .(ٕ)في التشيع والكالم والشعر والبالغة،كثير التصانيف، متبحرا في فنون العمم ((

الذي تضّمن كتاب اليتيمة شعره وقد إنتيت  أخو الرضي أبي الحسن)) ىو في قولو: الثعالبيو       
في المجد والشرف والعمم واالدب والفضل والكرم ولو شعر في نياية  المرتضىالرياسة اليوم ببغداد الى 

 .(ٖ)الُحسن((

فقال : )) إّنو كان في طميعة المفّسرين  عبد الرزاق محي الدينالدكتور  :ومن العمماء المحدثين      
نيو كان من سابقييم دعوًة  بالرأي من الشيعة فقد كان غالبيم ُمفّسرين باألثرلمقرآن الكريم  من قبل ذلك، وا 

نو كان واضع اأُلسس أُلصول الفقو الى  فتح باب اإلجتياد في الفقو ، وأسبقيم تأليفًا في الفقو الُمقارن، وا 
ّنو في عمم الحديث كان أّول من  لدييم، ومجمى الفروق بينيا وبين ُأصول العقائد لدى الشيعة وسواىم، وا 

حاد فييا، وكان لعممو ىذا نادى الشيعة برفض شطٍر كبيٍر من الحديث وبخاّصٍة ما كان من خبر اآل
نو في عمم الكالم كان قرن   القاضي عبد الجّبارفضل كبيٌر في تمحيص أحاديث أىل البيت وفحصيا، وا 

نو في جماع ذلك كان ُيعتبر ُمجدد  رأس المعتزلة وشيخيم الذي اليو انتيت زعامتيم في القديم والحديث، وا 
يعتبر في  ع اليجري. ولقد رأيت في المرتضى أديبًا ناقداً المذىب الشيعي اإلمامي وباعثو في القرن الراب

يسمك في الشعراء اآلليين الذين  دباء المترسمين، وأديبًا شاعراً طميعة الناقدين، وأديبًا ناثرًا ُيعدُّ من خيرة األُ 
 .(ٗ)((ة الصالحة، واآللة المرىفة ،...يممكون المادّ 

ذو المجدين  ىو سيد عمماء األّمة ومحيي آثار األئمة))في قولو: س القّميعّباوكذلك ما ذكره الّشيخ      
 .(٘)((..السالم)عميو موسى الكاظم براىيم ابن اإلماملقاسم عمي بن الحسين بن موسى بن إأبو ا

 مؤلفاتو وآثاره : -سابعاا 

  .(ٙ) مؤلفاتو:، ومن أىم ًا ضخمًا وصرحًا عمميًا ثرَّاً لقد ترك لنا الشَّريف المرتضى إرثًا ثقافيَّ 

 . الناصرّية في الفقو -ٛالشافي في االمامة ط .                              -

 الحمبّية األولى . -ٜالممخص في األصول.                               -ٕ
                                                           

(1) 
هو اإلمام شهاب الدٌن أبً الفالح عبد الحً بن أحمد بن محمد العكري الحنبلً الدمشقً، ٌنظر شذرات الذهب فً أخبار من ذهب 

 هـ(.1119)ت
(2)

 . 169/  5، جم. ن  
(3)

 . 69/  5ٌتٌمة الدهر ، الثعالبً ، ج 
(4)

 . 214/  1أعٌان الشٌعة ، السٌد محسن األمٌن ، ج 
(5)

  411/ 2الكنى وااللقاب ،عباس القمً ، ج  
(6)

 . 291:  4، جواألدبالغدٌر فً الكتاب والسنة ٌنظر،  
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 تكممة الغرر . -ٓٔ الذخيرة في اأُلصول . -ٖ

 . الحمبية االخيرة -ٔٔ جمل العمم والعمل .  -ٗ

 المسائل الجرجانية . -ٕٔ الغرر والدرر .  -٘

 المسائل الطوسية . -ٖٔ المقّنع في الغيبة . -ٙ

 المسائل الصباوّية .-ٗٔ الخالف في الفقو .  -ٚ

ومن ىنا بدأ الطريق نحو أىم األنساق الثقافية التي كانت المرتكز األساسي لتكوين شخصية المرتضى 
 أغوار تمك الشخصية الكبيرة .األدبية والشعرية منيا خصوصًا، ولسبر 
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 في شعره الديني والنسق العقديالنسق      

_______________________________________________________________ 

 ومكوناتو : النسق الديني -المبحث األول

لقد امتاز عصر الشريؼ المرتضى بكثرة الفرؽ كالحركات الدينية كالفمسفية نحك: المعتزلة، الصكفية،    
، كقد حتى أصبحت سمة بارزة في ىذا العصر الذم عاشو الشاعر األشعرية، اخكاف الصفا....الخ

لعصر الذات تداخمت األجناس ، كتعددت الديانات كالقكميات، كمف المفاىيـ التي أيشيعت في ذلؾ ا
 المؤمنة، كالذات الكافرة، كالنظرة الى أىؿ الذمة .

 كمف ىذه األنساؽ التي ظيرت في المنيج الشعرم لمشريؼ المرتضى:

 الحج :اواًل:

، كىي تديؿُّ عمى ثقافةو دينيَّةو كرباط أيسرٌم كثيؽ انطمؽ الشريؼ المرتضى مف نسؽ ديني قكيـ ،      
تمؾ الصفة المييمنة كالطاغية في شعره  عمى أصؿ فريد، كمف خبلؿ االستقراء لديكانو تكشَّفت متجٌذرة ك 

 ءثناأأك في كطافيان عمى البنية النٌصٌية أك مف خبلؿ مابثَّو بيف السُّطكر إجماالن، سكاءن ما كاف منيا ظاىران 
ينية تصكر الحج مرةن، كالصبلة في ذلؾ في مناسباتو عدَّة، فيك يتنقَّؿ بيف شعيرةو دالخطاب، كتمثَّؿ ب

أيخرل، كاألخبلؽ كالحكمة كذـٌ الدنيا كالزُّىد عف مفاتنيا ....الخ مف األغراض التي حققت لو الغرض 
 .كالمرج

تيعٌبر  فاضحة، أك لـ نمحظ أشعاران ذات طبيعةن غزليَّة متيتكة أك مف خبلؿ القراءة الفاحصة لديكانو  ك   
كتصكيره لحاؿ المؤٌديف لتمؾ الشعائر عف عقيدة فاسدة، كمف ذلؾ ما صكره في كصفو لمناسؾ الحج 

 الطكيؿ(مف )     (1)قكلو : الدينية كفي قصائد متعددة كمنيا

 حمفتي   برٌب   الكاقفيف  عشيَّةن             عمى عرفات  كالمطي  كلكجي             

 جيجي مف األيف منيا راعؼه شى              خفافيا  تيكم نحك جمعكبالبدف            

 ديجي خى  الجمارً  كما عقركه في منى مف مسٌنػػػػػػػػىةو              ليا بيف ىاتيؾى            

                                                           
(7)

 . 731:  7دٌوانه ، ج 
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 جيجي كطاؼ بو بعد الحجيج حى             كبالبيت الذ  المحرمكف   بركنو           

 ػػػػػػػػػركجي كأرزاقيـ مف ضيقيفَّ في             كاػـ منو كدَّعكلٌما قضكا أكطارى           

استيؿَّ الشاعر أبياتو بإسمكب القسـ، فيك يحمؼ برٌب العزة ك الجبللة سبحانو، كبمف تكبَّد عناء         
ب عدَّة لمذبح كما اعتراىا مف مصاعالكصكؿ الى عرفات كالمبيت بيا، ككرر ذات اإلسمكب مع النكؽ المي 

المزدلفة( المعد لتأدية تمؾ الشعيرة العظيمة، أٌما في بيتو الثالث يأتينا بمعنىن طريقيا الى ذلؾ المكاف) في
ي مغاير فيو نكع مف اإلثارة العاطفيَّة كالكجدانيَّة، كذلؾ مف خبلؿ رسمو لصكرة اإلبؿ الصغيرة كىي تقتف

كىك مشيده ببل شؾو يحمؿ في ة ىنا كىناؾ، كتتبع آثار أيمياتيا في المسير كمف بيف تمؾ الصخكر المتناثر 
أصنافان مف الدالالت كالعبلمات البعديَّة في نفكس مف تمقَّى ذلؾ الخطاب بحيثياتو الكمية، كما  جزئياتو

خديج( ،  -كلكج( ك) مسنة -أنَّيا حممت مف المعاني ما يشير الى الثنائيات الضدية التي منيا ) الكاقفيف
كطاؼ، فكفكد تأتي كأيخرل تكدع، داللة عمى عظـ الحدث  أخرل بمف حجَّ  كأردؼ بإسمكب القسـ مرةن 

    . كالمنظر، فيـ يقدمكف كيبذلكف الغالي كالنفيس في سبيؿ النيؿ لغاية مثمى، اال كىي إرضاء الرب

في  تحيط بو مجمكعة مف المبلبسات كالظركؼ التي مف شأنيا أف تؤثرإفَّ محكرى اإلبداع كالتمقي       
شكؿ مباشرو منيا ما تكتنزه شخصيتي الحرفية لمعبارة، كنجد عكامؿ أيخرل تؤثر عمى ىذه العممية ب الداللة

ة عمى  المبدع كالمتمقي، كما في داخميما مف خصكصيات كانفعاالت، ليا الدكر في إخفاء الداللة خاصَّ
يعتريو مف ثقافات  المعنى، كآخر يككف متكلدان عف المكقؼ كما يمج في السياؽ االجتماعي كما

 .(1)كأعراؼ

في البناء المجتمعي. فيك اليمثؿ فقط نسيجان مف الكاقع، أك نسقان جزئيَّا مف  األساس إفَّ الديف يعد     
العاـ، بؿ نسقان ثقافيان منفردان بذاتو، قد يتفكؽ عمى النسؽ االجتماعي، بؿ كقد يككف مف  النسؽ االجتماعي
 .(2)المؤسسيف لو كذلؾ

ع المعنى كقد استمر المرتضى في ترسيخ المعاني الدينية المتكارثة لديو بأفكار كرؤل متناغمةن م     
كبخطىن ثابتةن، محاكالن فييا ابراز ما لديو مف انساؽو دينية عميقة كاظيارىا الى  المطمكب كالغرض المرجك

فالمرتضى كبفعؿ ثقافة الحضكر الماثمة ، الكاقع بنصكص دينية تعبر عف قرائتو لمكاقع االجتماعي المدرؾ
لديو استقى مرةن أيخرل معنىن دينيَّان آخر يرمز بو الى شعيرة الحٌج لما يتمتع بو ذلؾ المكاف مف قداسةو 

                                                           
(7)

 . 1ٌنظر،السٌاق وأثره فً المعنى، المهدي أبراهٌم الغوٌل:  
(7)

 . 7اهٌمً ، ٌنظر ، كلٌفورد غٌرتس ، والتأوٌل األنثروبولوجً للدٌن، زكرٌا اإلبر 
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ركحيَّة، كما يحممو مف معافو أخبلقٌية، تعبر عف اإليماف الحقيقي الكامف في خمجاتو كقرارتو النفسٌية، فيك 
 المجتث(مف )        :(1)في مثؿ ذلؾ قاؿ

 اليو   ركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان   كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّا حمفت   بالبيت    جػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤكا                          

فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيقػػػػػػػػػػػػػىن كي                  مطكَّ  ػػػػػػرداػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن كمي

 ػػػػداػػػػػػػػرغػػػػػػػ ػػػاء زمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـزمف مػػ                 ػػػػػاءن ػػػكالكارديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

يػػػػػػػػػػػػػػػػ                  عو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالبائتيػػػػػػػػػػػف بجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػداػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقيف في اهلل جي

 ردلػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعند الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار فت              ػػػػػقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبالنحائر تيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ػػػػػػػػػدلػػػػػػر  هلل   يييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالب              دل الى اهلل بػػػػػػػػػػػػػػػػران ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي 

 ػػػداػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرجكف لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو رفػػػػػ              اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككاقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عرف 

، فيك رسـ الشاعر في األبيات المتقدمة لكحةن دينيَّةن تيعٌبر عف كاقع مادم مممكس، كنسؽ ديني صادؽ    
ينشد شعران بحيث يجعؿ المتمقي يرل تمؾ الصكر المتعددة عف طريؽ سمعو ككأنيا مشيده درامي حقيقي 

ناس في شغؼو كليفةو في سبيؿ الكصكؿ الى ذلؾ البيت المقدَّس لتأدية تمؾ الشعيرة ليبصرهي أماموي، فا
جبلؿ لو، صغاران ككباران  اليو ، كىك يصكرىـ حيف كفدكا العظيمة، لما يحممكنو في نفكسيـ مف إكبارو كا 

كقدعبر عف ذلؾ بسيؿ مف الجمكع التي منيا: ) مطكفيف،  كالعطاشى فيرتككف مف ذلؾ الماء العذب ،
كاقفي، النحائر، كالجمار(، كاعتمد كذلؾ عمى مجمكعة مف ككيكالن، مردا، كالكارديف، كالبائتيف، القيف، ك 

،  المتكسـ مثؿ) حمفت، كجاؤكا، كتيمقى، كتييدل، كيييدل(األفعاؿ التي حممت السمة التعبيرية عف الغرض 
(، كعبر عف اآلخر بقكلو:) جاؤكا، اليو، عميو(،  كبالضمائر المعبرة عف )األنا( كيسترسؿ في قكلو) حمفتي

في نقشو لممعاني كالصكر في أسماع متمقيو، فمرةن في المزدلفة كىـ يبلقكف التعب كالمشقَّة، كأيخرل لتمؾ 
التي كتصكيره لمجمرات  التي الى الرب تييدل، منو لمتضحياتالنحائر التي تتياكل كتتراقص في إشارةن 

تمؾ االفعاؿ إاٌل لتعبر عف نسقية  الحجاج مف مصاعب جمة، كما صدكر تيرمى، كفي عرفات كما يبلقيو
 مضمرة كبرل.

 

                                                           
(7)
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 :*الحكمة ثانيًا:

فبلطكف د تنقَّؿ ىذا المصطمح عمى ألسنة إ، كقت قديمان عند اإلغريؽ اليكنانييفإفَّ الحكمة قد عيرفى       
))ىي عمـ حقائؽ األشياء، ، فالفمسفةكقد ارتبط المعنى عندىـ بالفمسفةكأرسطك، كمف تبعيـ مف الفبلسفة، 

  .(1)، كمعناىا محب الحكمة((كمنيا فيمسكؼكالعمؿ بما ىك أصمح ، كأصميا مف صكفيا بمعنى الحكمة، 

لؤليمكر حكمتيـ كحنكنتيـ كتدبرىـ  كما ذكري القرآف الكريـ لقٌصة لقماف الحكيـ إاٌل خير دليؿو عمى     
الحكمة أن اشكر هلل ومن يشكر فإنَّما يشكر لنفسِو ومن ولقد آتينا لقمان  ككما كرد في قكلو تعالى:
كفَر فإنَّ اهلل غني حميد

، كما الحكمة إاٌل نتيجةن حتميَّة لمف تسمَّح بسبلح التجارب، كخبر الحياة (2)
 كصعابيا.

فَّ النَّسؽ الديني الكامف في نفس الشاعر ىك فعبلقة الحكمة بالديف ىي عبلقة الجيزء بالكؿ، ك      نسؽه ا 
منتظىـه يشعر بو كٌؿ مف تفحَّص أشعاره، كما أنَّو قد اعتبر بحكمة الماضيف مف األسبلؼ كاألجداد، كقد 
مثمت جدلية المكت كالحياة تنازعان دائمان في فمسفتو كتفكيره، كرأل في المكت تعبيران عف الذٌؿ كاليكاف 

ان كالشعراء خصكصان، اغبلن لمبشرٌية عمكمكالٌضعؼ كاالندثار كالفناء، ليذا كانت مكضكعة المكت شغبلن ش
 مف المنظكمة الشعرية، فقد تمثَّؿ بو في قصائد كثيرةو مف ديكانو. كىك  كجزء

اده الكرماء ، الى االتعاظ بما فييا، كىك في ذلؾ منتيجان سبيؿ مف سبقو مف أجديدعك فالمرتضى       
لمعاد، لذلؾ نرل ديكانو قد شمؿ ان ليكـ ا، كزادنعيـالالذيف اتخذكا منيا ممرَّان لدار كأصحاب النبي الكبار 
كنياية النَّعيـ فييا، فيك يصكر ، كبعدـ دكاـ حاليا، يا كتحثُّ عمى الزُّىد كاالعتبارالقصائد التي تذـ الدن

حاؿ قبكرىا، كييرثي مكتاىا، فيك يدعك الى استكماؿ النَّفس البشريَّة كتنقيتيا مف العيكب، كزرع مبادلء 
، فيك في ذات المعنى قاؿ: (3)ًة فييا، بترؾ الحرص ، كاالبتعاد عف الطَّمع ، كالتَّخمُّؽ بأحمى الٌصفاتالعزَّ 

 الطكيؿ(مف )  (4)

 كرةه سقطاتوي كمعايبوػػػكمنش   لحدهي             ػػػػػػػكيوً كاعمـ أفَّ المرءى يط

 كمنػػػػػػػػػػػاقبوكلمَّا تميت آثاره  كليس بمٌيتو مف مضى لسبيمو

                                                           
(

*
 )

 ....الخ . 91: 3ج ، 11: 7لإلستزادة ٌنظر دٌوانه ج
(7)

 . 73: 7األدب العربً وتأرٌخه فً العصر العباسً ، محمود مصطفى ، ج 
(7)

 . 77سورة لقمان :  
(3 )

 . 31ٌنظر ، الشرٌف المرتضى وأدبه: 
(9)

 . 701:  7دٌوانه ، ج 



77 
 

 فما ضرَّهي ااٌل تككف تجاربو كمىف لـ تييٌذبوي تجاريبي دىػػػػػػػػػره

تمد في صياغتو لممفردات عمى فالشاعر قد اتخذ مف المكت كسيمةن لمعظة كاإلنكفاء، كقد اع        
، ففي الحالة االكلى منشكرةن سقطاتوي( –الثنائيَّات الضدٌية في البعض مف أبياتو، في قكلو:) يطكيو لحده 

ترل اإلنساف كبعد مسيرةو حافمةو مف العظمة كالجبركت يندرس في حفرة صغيرةو مظممةو ككئيبة، ال صديؽ 
بيا كالقريب، كفي المعنى المتضاد ترل المرء بعد إف قيبرى كتكقفت رحمتو الدنيكية، لـ يبؽ لو إاٌل ما خمَّفو 

لئلنساف العاصي كالمبتعد عف  المظمـ كالصفحة السكداء كتركو مف عيكبو كآثاـ، كىك مايمثؿ الجانب
أمَّا الجانب اآلخر فيك ذلؾ اإلنساف السَّكم الذم امتمؾ الصفات الحميدة كالخصاؿ النبيمة،  طاعة اهلل،

كقد نظر الى االنساف في بيتو الثالث نظرة الخبير الذم ييمزـي  اهلل نيصب عينيو كأمامو،كجعؿ مخافة 
اٌل لزمو الخكض في المعترؾ الدنيكم كي يستنيض ما اإلنساف أف يتع ظ مف حكادًث دىرًه كمصائبو، كا 

)) الخطاب االبداعي في فضاء  في داخمو مف مكبكتات ليكاجو بيا تمؾ المصائب كالنكائب، كعميو فإفَّ
د استمدَّ الٌنسؽ الديني، اليككف ذا صمةو تأثيريَّة إذا لـ يقع التمفظ بو مف طرؼو شخصي شرعي معتقدم، كق

الشاعر شرعيتو، كشرعية شعره، بانتمائو الى المكركث الثقافي المتبٌطف بمرجعٌيات دينٌية انعكست تأثيراتيا 
 .(1)المفظية كالبيانيَّة عمى نفسيَّة المتمقي((

ىذه األرض الخضراء، كجاب في أرجاء ة لكؿ كائفو سكف في حتميَّ  كنتيجة أزليَّة قيقةه إفَّ المكت ح     
ربكعيا الشاسعة، لذلؾ احتؿ مكضع السبؽ لدل المرتضى ، فيك ينشد الشعر كينفث فيو ما في داخمو 
مف مشاعرو كأحاسيس كما يختمجو مف شجكفو كأحزاف، كقريحةو فضفاضة تفكحي بأنساؽ حكميَّة ككعظيَّةو 

جيا بمغةو تنُـّ عف حٌس ديني كقيـ كمبادلء ر فيخكامنةو في شخصيتو تتكارل خمؼ تمؾ األبيات المنشكدة 
، فالمغة ىي الشفرة التي ييضمر المبدع إسبلمية قكيمة، فتراه يتكسَّـ بيا إلظيار مقدرتو كبراعتو الشعرية

، إفَّ الشَّاعر كبحكـ الثقافة الدينية التي تيشٌكؿي مرجعيَّةن ده كفقان لثقافة اإلفصاح كاإلخفاء كرائيا مقاصمف 
خصبةن لو يرجعي الييا في استقاء المعاني المتكلدة كبحكـ طبيعة المكقؼ المستثار. فالكاعز الديني لدل 

أم  -الشاعر يشٌكؿ رصيدان ثقافيان كاجتماعيَّان كفكريَّان ، كمف مفيكمو ييعٌبر الشاعر عف تصكره لمعالـ بصفتو
 .(2)مركزان لمعمـ كالمعرفة –خطاب الديف 

                                                           
(7)

، ٌنظر، النص والتأوٌل فً الخطاب األصولً ، د.  701الثقافٌة فً شعر الفقهاء، زٌنب علً حسٌن الموسوي اطروحة دكتوراه :  االنساق
 . 713بثٌنة الجالصً : 

(7)
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لقد رسـ الشّّعراء صكران متعددةن لممكت كبكيفياتو تيجبر مف استمع الييا بأف يضربو الخكؼ كاليمع     
في صيركرة نفسو، كاستمَّيا إلظيار مف نكر ما اختمجو مف أنساؽ مغرقة ، فشاعرنا قبس شهعمةن كاالمتعاض

يو نحك اليداية كالٌصبلح  فيك في صكرة أيخرل مف صكر الم كت تيمقي بظبلليا عمى مخيمة المتمقي كتكجَّ
 الكامؿ(مف )   (1)ذلؾ قاؿ:

 جػػػػػػػػػػمنو كما يدرم الرحيؿ المزع      ا            ػػػػػػػػػؿه أك قد دنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالمرء إٌما راح 

 درجي ػػػػػػػػػػػفيرًة يي ػػػحتَّػػػػػػػػػػػػى تراه في الح     ػػػٌػران            ػػػػػػػالندم مينشػػػػػا تراه في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبين 

 دجي ػػػػػػػػبيضه كسػػػػػػػػػػػػكده كالركائب تي                دلػػػػػػػػتسرم بو نحك الردل طكؿ الم           

ذا الردل كاف المصي             ػػػػػػػػػجي ػػػػػػػمنَّا عمى نىشًب كثكبو ينيػػػػػػػػػر فما األسى                كا 

 خبطان لما سبؽ الصحيح األعرجي ػػػات بيننا                 لكال المقادير قاضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ا أصحاب الحكمة، كنظر الييا يالمكتي منزلةن متميزةن مف بيف المسائؿ الميمة التي تكمَّـ عن لقد شغؿ     
فالمرتضى قد حمؿ لكاء السبؽ كالريادة في ىذا المضمار فقد نظر الى المكت نظرة الرجؿ  (2)شُّعراء،ال

رجبله ىذه األرض بصحرائيا  اعناؽ كؿ مف كطأت لمكت حكمةن كسيفان بتٌاىران يقطعالحكيـ الذم اتَّخذ مف ا
 الخضراء. كمركجيا

عمد المرتضى الى إظيار الثنائيات الضديَّة التي مثَّمت طابعان أزليان لممكت كالحياة في قكلو:) في     
( ،  ففي المعنى االكؿ نمحظ نسقان حياتيَّان يرمز الى العيش الرغيد  -النَّدم مينٌشران  كفي الحفيرة ييدرجي

كعمى النقيض مف ذلؾ نممس نسؽ اإللجاـ كالسَّعادة األبديَّة، فيك نسؽه ممتـز بنظاـو تكاترم مستديـ ، 
زئيَّاتو سكده( كىك ي –كاإلقحاـ كاالسكداد كالنياية المأساكيَّة، كاتبع ذات النسقية في ) بيضه  حمؿ في جي

 ) البياض( برمزيَّتو التي تيشير الى الصفاء كالنَّقاءػاإلنساف خبلؿ مسيرتو الحياتية، ف اشارات الى ما حقَّقوي 
 السَّكاد()   األدراف، كما يتكلد عنو مف انطباعات، كعمى النَّقيض مف ذلؾ نجد معنى  كخمكص الذات مف

المكت( فالقناعة  -)القناعة كقد كظؼ ثيمتي كما يفرزه داخؿ النَّفس اإلنسانٌية مف الحزف كالكآبة كالتيياف،
كقد ربطيا بالمصير الذم سيؤكؿ اليو حاؿ االنساف، كالرضا بذلؾ المصير المحتكـ، كالقدر المنتىظىر، 

أك رداءو  عمى ماؿو يضيع، كعكدان عمى بدء ييردد الشاعر دعكاه مرة أيخرل الى عدـ االكتراث كالحزف

                                                           
(7)
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الخصب كمف إيمافو منو بقضاء اهلل بالخياؿ الشعرم فالمرتضى كمف نسؽ ثقافي ديني مختمطه  يتيٌرلء،
اإلنساف السَّميـ لكال ذلؾ لما أمكنو التغمُّب عمى صاحب العمة كالسُّقـ، تسميـ لمجريات االيمكر، فكقدره، كال

، -استعمالو لمعنييف متضاٌديف ىما )الصحيحب األعرج( ، فالنسقية األكلى كما تعنيو مف ثباتو كاتزافو
 تعنيو مف نسقيَّات تيمٌثؿ العاىة كالنُّقصاف كاالستيزاء كعدـ االستقرار. كالثانية كما

، أٌما ما أضمره الشاعر في ذلؾ الخطاب ، فيك نسؽه  كمستباف كاف ىذا ما أيعمف مف نسؽو ظاىرو       
و بو الى بني البشر عمكمان في سبيؿ ردعيـ مف التمادم عمى بني جنسيـ، أك  يتمظيري بخطاب ديني تكجَّ

بذلؾ اليكـ المكعكد الذم الخبلص منو أك  في أحداثو متعاقبةو غيرىـ مف األحياء كالمكجكدات، كتذكيرىـ 
 فمتاف.

نسقان كأساسان يرصُّ صفكؼ المجتمع ، كييعطي انطباعان عف قكَّة االعتقاد بو مف  ييعدُّ الديف مف ىيناك      
الطُّقكس  المكجكدات، كنتيجةن لذلؾ شىًغمت خبلؿ نسقٌيات ذات قيـو اجتماعية عميا، كعمى أثرىا ييبنى نسؽ

ان بياتاف الشريؼ المرتضى أديك  ، كقد تضمَّفى (1)الكعي الجماعي األصيؿ الدينية مكقعان ميمان في تحقيؽ
تجربة ، كنسقٌية مستقاة مف تحمؿ النَّسؽ الديني كالكعظي كالًحكىمي التي تيذٌكر الفرد بحقيقةو راسخة شعرٌية 

خبلؿ سقيَّة اإلخبارية لمخطاب تظير رشاديَّة. ألفَّ النَّ جيا الشاعر كي ييمارسى سيمطتو اإلحياتية انتي
مكنكناًت الشاعر، كتيعطي انطباعان عف محٌصمةو إبداعيَّة  ة القمبية التي تيحٌقؽي رؤيالمناسبة الثقافية، كال

 .(2)النظير ليا كقريحةو متصاعدةو تربط الحاضر بالماضي، كذلؾ لمشبو الماثؿ بينيما

لقد كاف لمحضكر الذىني كالمرجعيَّة الثقافيَّة لمشاعر دكران في صياغة الجمؿ كالتراكيب كالمفردات     
منجرفةن نحك لفرديَّة لمبشر اجماالن الدينية التي كانت ليا القدرة في الكلكج الى مخٌيمة المتمقي، فالذات ا

ب كتستشعر المصير المحتكـ ، إاٌل أٌنيا تصرُّ عمى ارتكاب المعاصي كاآلثاـ، لذلؾ تطمَّ الرذيمة كالخطيئة، 
كىي الكعظ  الكيبرل كميمَّة أسمى أ ىـ نحك قضيةمف الشعراء أف يستجمعكا قكاىـ، كيكٌجيكا جيكد

 كالتذكير بالمكت الذم ىك كالظؿ المبلـز لو.

لما يمتمككنو مف ثقافات كاكتسابات كماضو حافؿه باألخذ ىك عادات كتقاليد لؤلفراد، فالنَّصي        
 كتسبت الٌنصكص ثقافات متعددة أسيمت بإغنائيا)) فالثقافة تحافظ عمى ديمكمتياكالعطاء، كقد ا

                                                           
(7)

تراث ، ٌنظر ، علم االجتماع الدٌنً االشكاالت والسٌاقات ، سابٌنا اكوفٌفا وانزار باتشً ، تر، عز الدٌن عناٌة ، هٌئة ابو ظبً للثقافات وال 
 . 31م :  7077 -ـ ه 7937،  7ط
(7)

 . 31األنساق الثقافٌة فً شعر أدٌب كمال الدٌن ،:  
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مف خبلؿ معناىا داخؿ الخطابات، فتنتقؿ الى الخطابات في صيغو كأشكاؿن متعددة، ليتَـّ  كصيركرتيا
 .(1)تداكليا بشكؿو ما((

 : *الوعظ –ثالثًا    

السائدة في عف كعي تجاه الثقافات  ثقافةو دينيَّة عالية تنُـّ تصدر إاٌل عف نفسو تتمتَّع بإفَّ المكعظة ال    
 خبلؿاصبلح الفاجر منيا كالفاسؽ، العقائد الدينية لدل األفراد، ك مجتمعو ما، كىي تحاكؿ التغمغؿ الى 

 مف)  (2:(قكلو ، كقد تحقؽ ذلؾ في فكر المتمقي، أنساؽ الثقافة المييمنة عمى ذىنيَّة الشاعر، كبثَّيا في 
 البسيط(

 بلػػػػفإنَّما الماؿ في الدُّػػػػػػػػػػنيا لمف أك       ؿ آكمو           ػػػػػػػػيا جامع الماؿ كيمػػػػػػػػو قب          

 فاسبؽ إليو صركؼ الدَّىر كاألجبلأنت المجارل الى ما بتَّ تجمعو                           

 و أك بطيبلػػػػػػفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءن عنإمَّا بطمتى                    ػػػػػوػػػػػػإف تيبًؽ مالؾى حينان لـ تيبؽَّ لػػ         

 أما الكريـ فيمضي مالو معػػػػػػػػػػػػػػػػػو                   كيترؾ المػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لؤلعداء مىف بخبل        

 فكر، كقيمة كعظيَّة تنساب مف خبلؿ دؿ عمى نسؽو دينيبيات المتقدَّمة سياقان لغكٌيان نمحظ في األ   
زئٌيات خطاباتو، ف الشاعر  كىي لنداء البعيد، .اة الٌنداء) يا(بدأ بيتو األكؿ بأدالكٌىاج، كالتي نسجيا في جي

عف الرغبة الجامحة في  الشاعر كيدلؿ ذلؾ عمى بيعد، (3)حقيقة أك حكمان، كقد تستعمؿ لمقريب تككيدان 
جاء منسجمان مع الغرض الكعظي  ، كتبلقح نفسيتو مع نفسية سامعيو، فالنسؽ الشعرم لمشاعرالماؿ
لمماؿ، كأكحت باالبتعاد كالترفع عف اكتناز الماؿ  ت عمى االنفاؽ كالبذؿ كالعطاءشفراتو نٌصيَّة دلَّ  خبلؿ

استمرار، كلـ يبؽ لو مف ذكرو إال ما خمَّفو النساف زائؿه كال دكاـ لو كال كاٌدخاره، كما أعطت انطباعان بأفَّ ا
يجةو تحاكؿ أف تيغٌير مف سار كفؽ نسقيَّةو ممن -كمف باب الكعظ كاالرشاد-ه مف أعماؿ، فالشَّاعر كراء

نسؽ اإلقناع، فإفَّ النَّفس العربية قد جرل تدجينيا،  األفراد،)) كبما أفَّ النَّسؽ ىك نسؽ التأثير ال طقكس
تيا لدكاعي التفكير، كصارت الذات لتككف نفسان انفعاليَّة، تستجيبي لدكاعي الكجداف، اكثر مف استجاب

                                                           
(

*
 )

 ...الخ . 17 ، 711،  759، 711:  7ج
(7)

 . 31لسانٌات الخطاب:  
(7)

 . 1:  3دٌوانه ، ج 
(3)

 . 971ٌنظر، مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب، ابن هشام:  
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إاٌل حسب المعنى الشعرم، الذم تطربي لو غير عابئةو العربية كائنان شعريَّان ، تسكف لمشعر كال تتحرَّؾ 
 .(1)بالحقيقة((

ألفراد نحك الصبلح ت بالضغط عمى السامعيف عبر  تكجيو افالسمطة الكعظيَّة لمشاعر استمرَّ      
مرةن، كبإسمكب  انت(بو خطابي مباشر ممٌثبلن بالضمير)كاليداية كالرَّشاد، فتراه يحَّضيـ كبإسمك 

األمر)اسبؽ( تارة أيخرل، فاألفعاؿ التراتبية لمجمؿ النسقيَّة التي استعمميا الشاعر تشير الى الكسيمة النفعية 
ية االنفاقيَّة التي تجعؿ مف الفرد ساميان ييحٌمؽي في عالـ المثؿ لممفردات المغكية تجاه الماؿ المدَّخر كالكيف

نساف ما إلباالعميا، كمثاالن ييقتدل بو في البنية المجتمعيَّة الميثمى، كعمى العكس مف ذلؾ، إذا ما حؿَّ 
ؾ الماؿ المكٌدس ينتظره مف مصائب كأىكاؿ كنسقٌيات حزنية، فإنَّو سكؼ يندرسي كلـ يبؽ منو إاٌل ذل

، كالتنسجـ مع أٌم  ،لمخمَّؼ بعدها كعمى ذلؾ فالنفس اإلنسانيَّة كبطبيعتيا الغريزيَّة التتكائـ مع كٌؿ خطابو
كاف، فاجتمعت عكامؿ عدَّة في شخصية المرتضى كاف ليا األثر األكبر في استساغة آرائو كقبكليا كالتي 

 ةو دينيَّةو كعمميَّة كأدبيَّة .أشرنا الييا سابقان مف ماؿو كجاهو كسمطاف ، كما امتمكو مف خمفيَّ 

انطمؽ الشاعر كمف نسقٌيةو كعظيَّة قيرآنيَّة، اعتمدت عمى البنائيَّة الٌضديَّة، كالخطابيَّة النَّصيَّة التي    
، كقد يتريؾ(  –بخبل( ك) يمضي -بٌؽ( ك) الكريـلـ تي  –أكبل( ك) تبًؽ  –تأطَّرت في قكلو: )جامع 

بمعادلة عكسية ربطت كجكد الماؿ كدكامو في حٌد مف حدكدىا، كزكاؿ اإلنساف كاضمحبلؿ  استنتجيا
لمكلكج الى ذاكرة  إاٌل كسيمةن قد عمد الييا الشاعركيانو في الحٌد اآلخر منيا، كما تمؾ االلفاظ كالتراكيب 

، في كيؿ حيفو كفي كؿ بمدو إذا تعددت مسببات الغ ة.المتمٌقي الذىني نى كالرفاىيَّة نشأى في كعميو فإفَّ
، (2)المجنمع البشرم مسرياف متطرفاف: األكؿ مسرل العبثية كالتيٌتؾ، كالثاني مسرل الحرص كالتَّقشُّؼ

كعمى أثر تمؾ العكامؿ مجتمعةن، أصبح الشاعر يثؽ بقيديراتو كانَّو العبه أساسيه في النَّسقيَّة الكجكديَّة 
 .(3)حيط بيـ مف حقائؽة كلما تعرَّؼ النَّاس الى ما يسارت عجمة الحياالككنيَّة كلكال خطاباتو الشعرية لما 

أمَّا في البيت الرابع مف مقطكعتو الشعريَّة، فقد أظيرت المرجعية النسقيَّة داللةن نفسٌية كتربيةن ثقافية     
اتَّخذت مف الماؿ رمزيَّةن تعبيرية أشارت الى الكريـ الذم يجكد بمالو كيبذلو فبل يبقي منو باقية، فيسمك 

، كقد استدؿَّ عمى سكل المذمَّة كالنُّقصافحصَّؿ منو أمَّا البخيؿ الذم ادَّخر مالو فمـ يتبذلؾ ذكره عاليا، 
    فنائو المتكلد عنو دكاـ ذكر صاحبوأشار في األيكلى منيما الى  :بداللتيف نسقيَّتيف باستعمالو لمماؿ ذلؾ

                                                           
(7)

 . 307:  النقد الثقافً ، الغّذامً 
(7)

 . 791أُمراء الشعرالعربً فً العصر العباسً، أنٌس المقدسً :  
(3)

 . 737ٌنظر، النقد الثقافً ، الغذامً : 
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الشاعر لما خيؿ(، كىي التفاتة لطيفةه مف الكريـ(، أمَّا الثانية فيي بقاء الماؿ كزكاؿ ذكر صاحبو) الب)
 .(1)مف ثقافة .كما عرؼ عنو بسخاء يديو كانبساطيماحممو 

 بداللة تكضيحية: مكف لنا أف نستدؿ عمى ذلؾكي   

 البقاء         

 البخل             ال الم             الكرم                            

 الفناء         

أنيا تتفاكت مف شاعرو الى آخر، كذلؾ تبعان لمنظاـ المتبع  نا المسيرة الكعظية عمكمان لرأيتى لك استقرأ    
كالطريقة المتكٌخاة التي يرسميا الشاعر في سبيؿ اكتناؼ العكالـ الثقافية كاالجتماعية المتعددة لؤلفراد، 

فراد، تكجيو نحك االنصيار في القكالب النفسية لؤل فالشعراء كؿه ينتمي الى بيئة ثقافية معينة تدفع بو ك
يتجو بو نحك جميكره كمتمقيو فيخمؽ  لنفسو مساران ثقافتو الشعرية التي يتخذىا  كؿَّ شاعرو لفإفَّ  فقان لذلؾكك 

 نسقان ثقافيَّان قاران يتميَّز بو عف اقرانو .

إذا جاز لنا يمكف أف نيشٌبو الشاعرى بالكعاء الكاسع الذم يحمؿ بيف جنباتو أنكاعان متعددة مف      
التي يشتيي كبالكيفية التي يريد، فالمرتضى ىك الفارس  منيا عمى األفراد بالنسقيةاالطعمة، فيصبُّ 

المتفٌرد كالمتسيد لمميداف الكعظي الذم امتطى فيو صيكة جكاده، فراح يشٌمري عف ساعديو يمينان كشماالن 
المدح لمف ممؾ صفة  فقد أتَّخذ الشَّاعر مف ثيمة الماؿ دالة استدؿ بيا عمى نسقية في الحمبة الشعرية،

، كالَّذَّـ لمف حاز صفة البخؿ تضمنتو في نسقو المعمف، كقد أضمر الخمكد كالحياة المعنكييف فيما  الكـر
مف أفكارو كرؤلن ذلٌميا كأطَّرىا بإطارو كنسؽو كعظي، كي يمج الى  لترجمة ما في مخيمتو طابية،البنية الخ

اة التي تنتجي مجتمعان انسانٌيان ينعـ بالفضيمة، كيرفؿ ذىنية المتمقي، كيزرعي في نفسو بذرة األمؿ  المتكخَّ
 باألمف ك األماف، كبالرفاىية كالرخاء.

   

 

 

                                                           
(7)

 . 10الشرٌف المرتضى وأدبه:  
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 :*االعتبار -رابعاً 

خاطب شكَّؿ االعتبار رافدان دينيَّان ميمان لما لو مف األثر الكاضح في مسيرة الفرد الدنيكية، فيك ي لقد      
 مف ىكاجسو في أعماؽ النفس اإلنسانيَّة . العاطفة كالكجداف كما كمف

 سو إيماني ىادر، كقريحةو شعريَّةو غنَّاء،ر الشاعر عف نسؽو كعظي كاعتبارم صادرن عف نفى لذلؾ عبَّ     
 اليزج( مف)  (1:)كالحكمة كاالتعاظ فيك في ذلؾ قاؿ تميج بألفاظو تممؤىا العبر

 وحرمــــــــــــــــــان    واعطاءٌ   اساءات واحســــــــــــــــــــــاٌن                             

 إعـــــــــــــــــــــــالن   وسرٌّ ثمَّ  ونقٌض ثمَّ إبــــــــــــــــــــــــــرام                              

 ــان  ـــــــــــــزياداٌت ونقصـــــــــ                ـــــرىــــــــــــــــــفكم ذا أيُّيا الدَّ   

 ـوَّان  ــــــــــــــــت أوعاقدت خ ــد                وِلَم أنت لمن عاىـــــــــــــــ  

 وال ىجرك ِىجــــــــــــــــــــــران                  فال وصمك موصـــــــــــــــوٌل   

تجاه  ىرالدَّ  المتقمبة التي ييحدثيا محالةه لنمحظ في الٌنص المتقدـ القدرة االبداعية لمشاعر في تصكير       
األفراد، فمرَّة يرميو بكابؿو مف اإلساءات كالمنٌغصات التي تمتصؽ بو فبل يستطيع اإلفبلت منيا إاٌل بشٌؽ 

لنَّقيض مف ذلؾ تراه ميحسنان كريمان يتعامؿ معو بنسقيَّة ااألنفس كقد تكدم بحياتو كترديو صريعان، كعمى 
بحيث يصكره إنسانان  نسنة( بالعطاء الكفيرصفة )األ عميو ف كالمعركؼ، كيستدرؾ الشاعر فيسبغاإلحسا

طبيعةو بشريَّةو تمارس المنح كاإلعطاء كبالكيفية المنتقاة بيف األفراد، كأيخرل يمارس فييا التجكيع ذا 
 كالحرماف، كالذُّؿ كالطُّغياف، كما ذلؾ المكف مف الشعر اال نسؽ عربي أصيؿ.

مف الثنائٌيات الضٌدية التي ترسـ صكرة الحياة كما  مجمكعةو  إفَّ الشاعر قد اتَّجو في خطابو الى     
ركيزةن نصيَّة في البنية الشعرٌية المنتيجة، بحيث  قد جسَّدتك يكابده اإلنساف فييا مف صراعات كخمجات 

منيا اعذب االثمار،  ما اشتدت الريح اىتزَّت كتساقطمتشابكة الفركع كاالغصاف ، فكمَّ  عؿ منيا شجرةن ج
ة التي المركزيَّ  تَّمؼ كاليبلؾ، فالدَّىر كخبلؿفمنو ما كاف ناضجان نضران يجذب االنظار، كآخر قد أصابو ال

كبنسقيَّة اإلجيار أك اإلضمار، فيك ىك إنسافه يعقد الصفقات ك ينقضيا عمى حٌد سكاء  رسميا الشاعر
في كؿ مجمكعة الفاظو  تمؾ الثنائيات الى مجمكعتيف :ٌنؼ يخشاه، كيمكف لنا أف نيص اليياب أحدان أك

                                                           
 ...الخ . 31:  7ج ، 711: 7ج ، 903: 3* لالستزادة ٌنظر ج

(7)
 . 977:  3دٌوانه ، ج 
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في  لتيشٌكؿ ىيكبلن حيكيان المعاني كالدالالت  مف ر بأنساؽو كبنىن تحمؿ في جزئياتيامترادفةو ضمَّنيا الشاع
الرمكز كااللفاظ التي دلت عمى الصفات الذميمة  فمما احتكتو المجمكعة االكلى  ،عمكد القصيدة الشعرية

 ىجرؾ، نقصاف، خٌكاف، ،إٌياه كىي) اساءات، حرماف، نقصدىر كنعتو بيا ا الشاعر بالالتي الصقي
اعطاء، ك ) إحساف، ما يحمؿ صفة الجماؿ كاالحساف في ىجراف(، أٌما المجمكعة الثانية فقد ضمنيا بكؿ

براـ، ك  عبلف، ك ا  الثقافة ، كقد دلت تمؾ الثنائيَّات عمى كصمؾ كمكصكؿ(ك عاىدت كعاقدت، ك زيادات، ك ا 
مكف دو عف الشُّعراء باعتبارىـ ييمثٌ يالكاسعة التي امتمكيا الشاعر كسعة أيفقو لمجرل الحياة، كذلؾ ليس ببع

فكرم عقمي،تحديثي، أخبلقي، كالرافد األساسي  الطبقة المستضيئة التي ليا مؤدلن  فئة المثقفيف. بكصفيـ
القيـ كالممارسات االجتماعية، كتجتيد لتحديثيا  ريادم لضبطدكرو لممعتقدات السائدة في المجتمع، كتقكـ ب

تيؤمف باالختبلؼ كالمغايرة كتنٌكع الرؤل أساليب عقميةو متراصة ذات مممح نقدم كتجديدىا داخؿ 
 .(1)كاالتجاىات

فالشعراء غالبان ما تيسند الييـ القضايا المفصمٌية كالميمة التي تمسُّ االحاسيس كالمشاعر ذات      
المجتمعيَّة، فيـ عمى مٌر األزماف كانكا المساف النَّاطؽى، كالمتَّكاي الذم استند عميو  ة بالبنيةالمباشر العبلقة 

 الممؾ أك السمطاف.

فيك الذـ المكجية لمحكاـ المتممكيف لزماـ السمطة العباسية أبياتو الشعرية  كقد أضمر الشاعر في    
الدنيا  بقيـ كمضى مف الممكؾ كالعظماء الذيف تممَّككايخاطبيـ كيحٌثيـ عمى االعتبار كاالتعاظ بمف س

الذىبية كاألبنية العاجيَّة  ـ قد باتكا معفريف تحت أبنية ترابية بعد إف ممككا القصكركربقتيا، كىا ىـ اليك 
 اليزج( مف) (2):وقكل تمؾ القصيدة في بدليؿ استرسالو في

 االجداث    خاقافي قضى  كسرل  كقد    سيؽ                الى     

 كلـ       يبؽ    لنا   عدنا                في    في    باؽو   كقحطاف

 كطاحت     عنيـ     بالمك                ت      أطكاؽه      كتيجاف

يا الٌدىر تجاه الى النسقية االعتبارية التي احدثكيمكف لنا أف نكٌضح ذلؾ برسـو تكضيحي يرمز       
 عر بالكيفية اآلتية:اتي صكرىا الشفي االبيات الشعرية كالاألفراد 
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 :*الزىد –خامساً 

.  مك بالنفس لمحاكاة عكالـ السمك بالنفسكالس الدنيكية ىك الترفُّع عف المغريات بمجممو إفَّ الزُّىد     
كمغرياتو دنيكية، فكاف  كما ىذه الحركة إاٌل نتيجةن عكسية لما أيشيعى في العراؽ في تمؾ الفترة مف ممٌذأتو 

ية التي فنسجكا القصائد الكعظ كا عف الدُّنيا كذمُّكا مفاتنيا... ،مف الزُّىاد الذيف انصرف ان كبير  ان ىناؾ تيار 
 .(1)ترؾ الدنيا كنبذىا كالعمؿ لآلخرة ىنزعة دعت ال أعطت جرعةن ساىمت بإضفاء

كنتيجةن لمتمايز الطبقي، طبقةن ميترفةن كمتنعمة في العيش  ال سيما في العصر العباسيك  لقد ظير       
كالحياة الرغيدة، فكانكا ينظركف الى الحياة الدنيا بأنيا دار النَّعيـ التي الزكاؿ ليا كال اضمحبلؿ، كمع ىذه 

ن تسذت مف مسار المجكف كالخبلعة كالعنسقية كالبنية المجتمعية التي اتخال ؿ تظبث كالميك رمزان ليا كظبلَّ
 .لؾ النَّسؽ كنتيجةو عكسيةذ ، فتحقؽبو كتقبع تحت عباءتو

دينيَّة صرفة حاكؿ أف يغٌيرى مف الكاقع االجتماعي السائد كالمسيطر  ريؼ المرتضى كمف مرجعيَّةو فالش     
بلؿ النُّصكص الشعرٌية لؤلفراد مف خ إلنجاز الغرض المرجكعمى الذىنية الفرديَّة كالمتحٌكمة بعقكليـ، 

سو في المجاؿ لدل األفراد، كظير ذلؾ مف خبلؿ ما مار  ازعان دينيان ك احدثت دينية  التي اسبغ عمييا ىالةن 
 البسيط( مف )   (2)مدنيا بما فييا مف ممذاتو كطٌيبات كقد بدا ذلؾ في قكلو:الزُّىدم المفارؽ ل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي                 أال تزكدت فينػػػػػػػػػػا زاد مرتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿيا راقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان كنػػػػػػػػػػػػػػػػػداء اهلل يكقظػ    

 ػػػػػػػػؿػػػػػػكأنت في النَّاس مآلف مف الفشػػػػػػػ  ػػػػراػػػػػػما لي أراؾ عمى رٌب الكرل بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

 ػػػػػػػػػػػؿػػػػػخػػػػػػػػػكأنت تكصؼي اليكـ فينا بالب   غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداككـ تجكد بجٌمات الٌثكاب     

    ......................................                  ................................... 

قػػػػػػػػػػػؿ  عمى بدا ليا منو ما يخفى    يرنك الى الدىر مف أجفافو صادقػػػػػػػػػػػػػة      المي
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 كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ  كالذُّؿ في طمب األمكاؿ   فالعزُّ في ىجرة الدُّنيا كما ضمنػػػػػػػػػػػػػت    

 

 كية كالترادفات الببلغٌية، كالتراكماتمجمكعةو مف النسقيات المغقدـ بالشاعر في الٌنص المت استعاف    
، بحيث اعتمد التي اتخذت المنحى الزىدم الخالصالثقافية التي راىف عمييا  الستجبلء مقدرتو الشعرية 

مت معنى التي حمأال()بػك  ،بػياء النداء)يا راقدان( اسمكب النداء عمى مجمكعة مف االساليب كاف في مقٌدمتيا
مف تمؾ  خرجت لمعنى التعجُّب، كبما التي (1)التحضيض. فيك طمب باستمرار كقد اختصت بالفعمية

و  النداء مف قبؿ الذات، كبكـ) كـ تجكد(، )ما لي(الكيفية  الى) اآلخر( في تجسيد الصكرة  كقد كجَّ
الزُّىديَّة التي رسميا بمفرداتو ذات سمةو تأثيرية في نفس المتمٌقي، فيك يخاطبو ككأنَّو مٌيته يرنك الى يـك 

يَّة التي تغمر النَّفس البشرية، كقد اعتمد عمى منيج الثنائٌيات الحساب، كيرجك كينتظر الرحمة االلي
، كىي سمة عيًرؼ الذؿ( -ك) العز يخفى( -ك) بدا البخؿ( -ك)تجكدي  يكقظو( -الضدٌية في قكلو:) راقدان 

 أبياتو الشعرية، كما داللة ذلؾ إاٌل عف النسقية الثابتة كالمترسخة في المسيرة الدينية بيا الشاعر في أكثر
كالزىدية التي انتيجيا في ذٌمو لمدنيا، كعدـ الكثكؽ بأياميا، كمحاكلة االبتعاد عنيا، كعف زخارفيا كزينتيا، 

 .عبد فييا ذليؿه أسير، محتقر صغيرفيي الٌدار الفانية الزائمة، فال

خبلؿ  مف شأنيا إصبلح الفرد كالمجتمعالزىدية كالكعظٌية التي كيسترسؿ الشاعر بعرض أقكالو       
ييا في  كظيفة النسقية التي عمد اليياال خطاباتو الشعرية التي اعتمدت عمى النَّسقية االستفيامٌية التي كجَّ

ر يمارس سمطتو الكعظية في ذـ ب)انت(، فالشاعطامخر الكبضمي ،اراؾ( لي ما: (الشَّاعر في قكلو
ب يعمد الى ممارسة نسقية االستعبلء كالتَّكبُّر كالغركر كراء ممذاتيا ، فالمخاطى  ا، كييحٌذر مف االندفاعالدني

التي تدفع باإلنساف الى الياكية إذا ما قكرنت بالسمطة االلييَّة المركزية، كقد استمرَّ الشاعر بنسؽ 
إفَّ التراكمٌية اإلستفياـ المتتابع متماشيان مع المخزكف الثقافي الذم امتمكو ككجو بو سمطتو الزىدية، 

بلليا عمى النصكص الشعرية)) ككأٌنو يريد اف ييؤكد لممتمقي، مدل التي تككنت لديو ألقت بظً  الثقافية
 المنظر الديني الفقيي، بعيدان عف حدكد المنسكبية كالغاية الذاتية، كىنا نسانية في نسقيةتشعُّب مفاىيـ اال
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 .(1)لصالح نمكذجيا المثالي(( تحققت سمطة الخطاب اليادؼ، ألنَّيا أعمت مف شأف نسقية غمكىا الثقافي،

معافو لغكٌية، كتحرينا عمَّا في داخميا مف لك تعمَّقنا باستنطاؽ النُّصكص الشعرية لمشريؼ المرتضى      
الناس كىجائيـ المقذع الذم يطالكف بو مف  فية تستبشر بمف سمـ كنجا مف ألسيفثقا قيمةو فنية ك تضمنت

 يشاؤكف مف األفراد.

فَّ ليذه الثقافة مؤسساتيا كأبكابيا بما فييا الديف      )) إفَّ لكؿ مجتمعو مخياالن جمعٌيان يصنع ىكيتو، كا 
 .(2)كالطُّقكس كاألساطير كالمعتقدات كاألعراؼ كالرمكز((

 ءن أكاف نظامان األفراد، سكاذلؾ أننا نجد في كؿ مجتمعو نظامان اجتماعيَّان سائدان ينطكم تحتو  ركتفسي    
 مع العيرؼ كالنظاـ السائد إاٌل ما كاف شاذان منيا. يمارس األفراد فييا كؿ ما ينسجـ أكتقاليدان اجتماعية دينيان 

معنييف: معنى النص الذم أنشأه  المعنى ألم نٌص سنجد أنفسنا تجاه إذان حينما نحاكؿ أف نستقرلء     
رلء اىك الذم سينتجو الق كالمعنى الثاني ف أفكارو كمعتقدات،صاحبو كبثَّ فيو كؿ ما حممو كتصكره م

 .(3)ليفتح لو أيفؽ المستقبؿ، كبالنتيجة يمتحـ المعنياف ليشٌكبل نسقية تفاعمية لقراءة فحكل الٌنٌص كمحتكاه

بصيغةو قكلية جعمت مف المخاطب إنسانان حاذقان يحمؿ رؤيةن مستقبمية ذلؾ كليذا فقد صكَّر المرتضى      
يخفى(  –لما ستؤكؿ اليو الحاؿ الدنيكية، كنكائب الدىر المستقبمية، كتقمباتو اليكمية، كقد أشار بقكلو:) بدا 

عر في الى عممية االستقراء الذاتية لمكاقع المحيط بو، فالمعنى الظاىر ىك التصريح الذم ادلى بو الشا
مَّا ما أضمره الٌشاعر أالتي حظي بيا،  الستنباطية، متسٌمحان بالقيمة المعرفية كالسمككٌية ااستنتاجو كقراءتو

، كأبرازه لمدل العممية التي ىك ما اكتنزه مف عمؽ إيماني كحصانة دينية كأيسرة كبيئيةالخطابية  في البنية
 تحٌصميا كاأليديكلكجية النادرة المتبعة لديو .

عمى  الذُّؿُّ في طمب األمكاؿ(، فاسبغ -الى الثنائية الضدية في قكلو:) العز في ىجرة الدنياأشار قد ك      
الزىدية التي اتخذت مف نسؽ اليركب مبلذان كممجأن يمجأي اليو الفرد لمخبلص مف  الصفةالجممة األيكلى 

الماؿ قد صكر الشاعر السعي كراءالكسب ك القيكد كالسَّبلسؿ كالعقبات الدنيكية، أمَّا في الجممة الثانية ف
 ميو السبلـ( أنَّوع، كقد كرد عف إمامنا الصادؽ )بعينو نحك الذُّؿ كالميانة كالمعصية ىك االنحداركالطمع 

 

                                                           
(7)

 . 703األنساق الثقافٌة فً شعر الفقهاء:  
(7)

 . 17سوسٌولوجٌا الثقافة :  
(3)

 . 71ٌنظر ، نظرٌة التأوٌل ، بول رٌكور : 



37 
 

قاؿ:) مىف أراد عزَّان ببل عشيرةو كىيبةن مف غير سيمطاف، فميينقؿ مف ذيٌؿ معصيتو الى عٌز طاعتو(
(1) ،

ـ اليو ة الخاٌصة بالجنس األدبي الذم يبمنيج الٌسياؽ، أم أنَّيا الطريق فالٌشفرة ىي اإلشارة التي تكحي ضُّ
ف بقيت تختص كذلؾ بسمةو ابداعية النص األدبي ، ك  نادرة، فيي تتبٌدؿي كتتنٌكع كتحمؿ سمة التجديد، كا 

نع شفرةو ممٌيزةو خاٌصة بو. حتَّى أفَّ الميجيدى  في إطار المعنى ذاتو، كيممؾ كؿ رعيؿ أدبي التَّميُّز بصي
لو القدرة عمى استحداث لغتو التي تبكحي بصفاتو التي يحمميا مع الصفات التي  -بكصفو شخصان  -نفسو

تبة العميا التي ال يَّز بو، كالسمة األخيرة ىي المر شفرة السياقية الخاصة بالجنس األدبي الذم تمتحمميا ال
 .(2)يناليا إاٌل ثمةه مف المتميزيف الذيف باستطاعتيـ تغيير المسار األدبي، كيصنعكف منو رافدان مستحدثان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(7)

 . 7151: 3مٌزان الحكمة ، الرٌشهري، ج 
(7)

 .71ٌنظر ، الخطٌئة والتكفٌر ، الغذامً :



33 
 

 النَّسق العقدي : –لمبحث الثاني ا

الرباط الذم يشيدُّ االنساف الى كاقعو المنتمي اليو، لذلؾ فقد أيشيعت في العصر ىي العقيدة  تيعدُّ       
العباسي ثقافاتو دينٌية كأنساؽو عقديَّة متعددة األنكاع كمختمفة االتجاىات، ككاف ذلؾ نتيجة االختبلط 

كبغداد بكجو خاص، الحاصؿ بيف العرب المسمميف كغيرىـ مف األدياف كالممؿ المختمفة، كفي العراؽ 
في  في ربكع البمداف االسبلمية كالمجاكرة منيا، فكاف العراؽ  لككنيا العاصمة العباسية التي ذاع صيتيا

لمشعر الجميؿ، فالفرد اليدير رأسو حٌتى يرل مايسيرّّه كينفتف بو مف الرؤل كالٌشعكر  ذلؾ القرف ميداناو 
 .(1)كاألدراؾ

لنَّفس اإلنسانية، كصقميا مف الشريعة اإلسبلمية خبلؿ محاكاة اعماؽ ااإليماف في  مف ىنا تجسَّد   
األدراف التي أيحيطت بيا كاتعبتيا، كشٌد انتباىيا لحكمة كدالئؿ بارئيا، كعتقيا مف األىكاء كالزَّيغ، كي 
تككف نفسان خالصةن ، فإذا ما خمص كاف مؤٌداىا تحقيؽ الغاية الكبرل كىي ارضاء البارلء سبحانو 

 .(2)ستناد الى األحكاـ كالشَّرائع التي كردت عمى لساف االنبياء كالمرسميفعالى كاالكت

محكران ميمان مف محاكر النَّسؽ الديني الذم يقبع تحت عباءة االجتماعي منو إذ  كيعدُّ النسؽ العقدم     
ىك مجمكعة مف األنظمة كاأليديكلكجيات التي تتحد كعمى أثرىا تتشكؿ الشخصية الفردية، كقد أفاض 

حيف العمماء الماكردم  عكامؿ الضبط االجتماعي، كمف الكثير مف العمماء بالدكر الذم تؤديو العقيدة في 
قاؿ :) اعمـ اٌف ما بو تصمح الدنيا، حٌتى تصير أحكاليا منتظمةن، كأمكرىا ممتئمة، ستة أشياء، ىي 
ف تفرعت كىي: ديفه منيع، كسمطاف قاىر، كعدؿ شامؿ، كأمف عاـ، كخصبو دائـ، كأمؿ  قكاعدىا كا 

 .(3)فسيح(

داف الذات في بيئة أيسرية مشبعةن بجٌك إفَّ العقيدة الدينية التي امتمكيا الشاعر بفعؿ ثقافة الحضكر ككج   
، فالعقيدة سميقة فطرية تكلد مع اإلنساف منذ نيعكمة أظفاره يمانية، كالنفحات العقديةتشع منو األنكار اإل

العقيدة الشيعية كتممَّكت كيؿ خمجاتو الداخمية، كحركاتو  يصبح رجبلن سكيأ، فالمرتضى اعتمد حتَّى
ا، كالكجاىة مف السمطة الدينية ممثمة بالنقابة الطالبية التي انتقمت اليو ركيٌ كسكناتو الظاىرية، مستفيدان 

 التي تمتع بيا لدل عكاـ الناس كخكاٌصيـ، كتشيد لو بذلؾ المياديف الدينية كالعممية كاألدبية.
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 ( :رثاؤه ألىل البيت) – أوالً 

ما اكتنزه كادَّخره مف  تمحكر عبر شعرم ضى عقيدتو الدينية كسٌيرىا بمنيجالشريؼ المرت لقد جسد     
أيديكلكجيات عقدية شيعية، اتخذت مف الرثاء كالفخر كالمديح سبيبلن كنسقية ترسـ الكيفية التي يكابدىا 

المحاكر البارزة لمغرض  ميمان مف ( محكران داخمية التي جعمت مف النبي كآلو)إلظيار لكعتو كحرقتو ال
 المؤٌدل.

ر مرتفعان فكؽ ىامتو ليصدح بو كبصكتو عاؿو عف حٌبو كتمسكو بمذىبو الحؽ، يحمؿ لكاء الشع إذ       
 مجزكء الكامؿ( مف)    (1) :تاـ لممصارع التي اعترتيـ، فقاؿكانصياعو ال

 قؼ بالٌديار الميقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات                 لعبت بيا أيدم الشَّتػػػػػػػػػػػػػػػاًت 

ـه                  بمركر ىكج العاصفػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت فكأنيفَّ   ىشائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػاتً ػػػػػػـٌ صامتػػػػػػػػػػػػأؿ غير صه                   فإذا سألت فميس تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                 

 ػػػػػاًت ػػػػًت بيفَّ ىاـ الميصغيػػػػػػ                 الٌسكػػػػػػػػػػػػػػػػكخيرس يخمفى مف 

 ًت عمى الرسـك الماحػػػػػػػبلًت               عيج بالمطايا الناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل 

 ًت شبييةن بالباقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت                    ػػالٌدارسات الفانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                

شاعر يستنيض ىمتو كينيض مف ريكامو كيمممـ شتاتو، لينفض عنو غيبار الحيزف، كي يستعٌد لفا      
لتصكير مشيدو مف مشاىد الريعب كالفزع كالخراب الذم خمفتو تمؾ الكاقعة األليمة) كاقعة الطَّؼ( كما جرل 

، فترل الٌشاعر قد استميـ  دم قكيـ استمدَّه مف تمؾ الممحمة االنسانية بنسؽو عقفييا مف صكالتو كجكالتو
، فالشاعر قد شدَّ انتباه عنيا سبللتو الياشمية، فيصفيا بأٌنيا دياره مكحشةه بعد تفرؽ األىؿ كاألحباب

اعتمدت في سياقيا عمى الصيغة القكلية ذات القيمة النفعية التحذيرية التي  قؼ()المخاطب بجممة قكلية 
كر ىكؿ الفاجعة كشٌدة المصاب، فبعد أف استكقفنا التي تيعطي إشارات الى حدثو كبير كأمر عظيـ يص

بنسقيةو اتبع فييا نظاـ األمر كشٌد االنتباه، عاد الينا بأيخرل فعمية اتخذت مف صيغة الماضي الداؿ عمى 
) لعبت( داللة عمى النسقية التي اتبعيا الدَّىر كانتيجيا في تفريقو لشمؿ كالتحقؽ الحركية كعدـ الثبات

 ف الديار، فيك قد أعطى الرمكز كاإلشارات الى ما أضمره كأخفاه مف نسؽ عقدم، كازاءكنفييـ عاألحبة 
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التممؾ الثقافة الشخصية الذاتية الكاعية القدرة عمى الغاء مفعكؿ النسؽ ألنو مضمر مف جية، كألٌنو ))ىذا
الشاعر ، كقد رفدنا (1)متمكفه كمنغرس منذ القديـ، ككشفو يحتاج الى جيد نقدم متكاصؿ كمكثؼ((

       لعبت( ك -ببعض الثنائيَّات الضدية التي مثَّمت حقيقة التصارع بيف األنا كاآلخر فكاف منيا:) قؼ
فَّ المغة ك  ،األسمية كالفعمية ببنية لغكية تراكحت بيف الباقيات( -صامتات( ك) الدارسات الفانيات -سألت) ا 

ة التي انتيجيا المغكي كعمى ذلؾ فإفَّ البنية اف الفرد، التي ييعبَّري بيا عف العاطفة الجياشة المتممكة لكيىي 
، اتخذت النصية، كتمثؿ بيا بنسقية رمزيَّةفي بنية الخطاب  نزعة الشعكر الذاتية عمييا الشاعر ىيمنت
)فكأنَّيفَّ بصيغةو اعتمدت عمى جممة التشبيو اإلسميَّة حطيـ كالضياع رمزان كمثاالن تمثَّمومف نسقية الت

داللتيا متفؽ  (كأفَّ ػ). فالتي تيفصح عف مكنكنات كثقافاتو دينيةو عقدية مفعمةن بالنَّفحات اإليمانية ىشائـه(
، فيك يصكر الحاؿ التي آلت الييا تمؾ الٌديار كالبقاع مف تشتت كانييار كاندثار ، (2)عمييا تفيد التشبيو

 يره يمينان كشماالن ، ككيفما تشاء.فيفَّ اصبحفى مف الفيتات الذم تتقاذفو كتتبلعب بو الرياح ، فتس

التي تتماشى مع طبيعة الثقافة  فالشاعر حينما يقؼ في ميداف الشعر تتناثر منو الكممات كالعبارات    
الفرد مف حالة التشرذـ كاالنحطاط التي تقضي عمى  قات الفردية التي تحاكؿ أف تنقؿالمجتمعية كالعبل

 الفرد كتبعده عف ساحة التفاعؿ االنسانية .

ما مف العادات كالتقاليد ك  ككؿ ذلؾ منكطه بالسياؽ االجتماعي الذم تنطكم تحتو البنية المجتمعية   
أفراد المجتمع ككؿ  يحممكنو مف ثقافات.....الخ. كبصكرة أيخرل ىك اإلطار العاـ لمعبلقة الجامعة بيف

كالتصكرات المشتركة، كما يحممكنو مف أفكارو كأعراؼ ذائعة بينيـ كما أفَّ االطار الثقافي لممجتمع ىك 
 .(3)الذم يحدد نكع العبلقة التي تربطيـ ببعض كىك ما ال يدركو إاٌل مف كاف منتـو لذلؾ المجتمع

غدؽ عميو بكؿ جسكر التكاصؿ مع مجتمعو فيك يى  مدككما ىك معمكـه أفَّ الذم يحمؿ صفة االبداع ي      
لنا أف نيضـ ما ينتجو ىذا المبدع مف أعماؿو إاٌل بالنَّظر الى ظركؼ  ما يبلئمو مف حاجة كاليمكف

المجتمع التي تيمقي بظبلليا عمى ما يقـك بو مف أعماؿو كما أنو أصبح مف المتعارؼ عميو في عمـ المغة 
ما  أفَّ الداللة المفظية في أم لغة تتجدد بتغير المدارات االجتماعية التي تحيط بالمدلكؿ نفسو، كما أفَّ 

يحصؿ مف تطكر ثقافي كحضارم في ام أيمة يصبح ذا قكة فاعمية كبيرة عمى المدلكالت المفظية، فيسير 
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بيا نحك مسارات محددة قد تيغادر المعنى المحدد ليا مف قريبو أك بعيدو كطبقان لحالة التجدد الثقافية 
 .(1)المبتغاة

منيا  امف كالخمجات النفسية التي انبثقتس بيا عف الكك إٌف فف الرثاء اتخذ منو الشاعر أداةن ككسيمة نفَّ     
التي أصبحت مكٌجيان لو في فتح اآلفاؽ النصية كاالنبعاثات ك التي تحمؿ طابع الحزف  النسقيات الشعرية

 الشعرية في التعبير.

قةو السيَّما إذا عرفنا أفَّ الشعر ىك المضمار الذم يمثؿ الماضي كالحاضر لمعرب، كاليقتصر عمى طب   
و انغرس يعد مقطكعات في مجمدات، إاٌل أنٌ ، فيك لـ الذيف اليستيككف الشعربعينيا بؿ حٌتى عمى األفراد 

ٌنض الشخص الذم اليتصٌفح  بمركر األٌياـ  ليصبح ضمف المكنكنات الرئيسية لمكياف الثقافي ذاتو، كا 
يغدك مستيمكان لؤلنساؽ الثقافية الشعر كيقرأه يستطمع التصرفات كتصؿ اليو القيـ الثقافية بالكراثة، ك 

 .(2)ادركيا عف طريؽ الٌشعر كنسقياتو المجازية كفؽ نظرتنا كمبتغاناالمتغمغمة في بنيتو الثقافية، كىي قيـه 

شعرىا البشر، كذلؾ مف كقد تخٌطى الشاعر المساحة اإلدراكية لمقيـ الحسية كاالبعاد النفسية التي يست     
، كاستنطاقو لمجماد المتمثؿ بسؤالو لغير العاقؿ كلمف اليسمع كاليعي كليس  األنسانيةخبلؿ اسباغو سمة 

 سرات، فقد استعمؿ الداللة الشرطيةبكسعو أف يتكمـ أك ينطؽ، ليفصح عٌما في داخمو مف آىات كح
فية بالفعؿ باألداة) إذا( لتعبر عف الكيفية االستفيامية بالفعؿ الماضي) سألت( ، فأردفيا بجممة جكابية من

الناقص) ليس( الذم اسفر عف عدـ االمكانية الجكابية لمف سأؿ، إف البيت الثالث مف المقطكعة يعطيؾ 
إشارة كيشعرؾ بمدل الحالة اليستيرية التي استكانت في مخيمة الشاعر، فجعمتو ىائمان يجكب كيتنٌقؿ بيف 

 -بجممة أيخرل ىي) صـكقد لفت انتباىنا ار، تمؾ األماكف المندرسة التي لـ يتبؽَّ منيا سكل الرسكـ كاآلث
صامتات( كىي التفاتة لطيفةه تممكت كياف الشاعر كاستشعرنا بالمكعة الذاتية التي اعطت انطباعان عف 

 تمؾ الديار الخاكية عمى عيركشيا كقد أضحت قفران مف السٌُّكاف كالقاطنيف.

نتيجة المحظة االنفعالية في  التي انبثقتالمشاعر بع الشريؼ المرتضى في بيتو الرا عرض       
الكينكنة النفسية التي جعمت منو ييكٌمـ كؿ شيء يجده أمامو بحيث يستشعره ككأٌنو كائنان حٌيان  فينصت اليو 
مصغيان ألفعالو القكلية كجممو التعبيرية، فالشاعر يخاطب الجماد حٌتى ليغدك أمامو إنسانان يحمؿ الصفات 

مطأطآت الرؤكس خجمةن مف الٌتكمـ كالبكح بما يظف أفَّ ىذه البقايا الخربة ككأنَّيا نساءه الحسية التي تجعمو 
بمغة شعرية ييعٌبر  فالشعر ىك استشعارات داخمية ينقميا المبدعخمجات كحسرات نفسية،  في صدكرىفَّ مف
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طربان في نسقٌيةو كىذا ما يجثك عمى األفعاؿ األنسانية بحيث تجعمو مض بيا عف مدل المكابدة النفسية.
 .(1)قمقية أبدية، كتيسيُّره باتجاه يصؿ اليو بمسار محدد مف العبلمات التي تحمؿ الصفة التشخيصية 

تنماز بالضدية  لذم يقؼ كراء المعاناة، بكصفيا معضمة تحمؿ األفكار الدينية التيالسبب اإفَّ     
بؿ في كيفية المكابدة، مف حيث نيصٌير مف  المعاناة الظاىرية، فالسبب ال يكمف في كيفية االبتعاد عف

الكجع الحقيقي، مف الضياع الذاتي، مف اليركب في الحياة، أك مف المشاىدة كالٌنظر بمنظار مف يقؼ 
متفٌرجان أماـ نسقية المعاناة البشرية، ككيؼ نيصٌيري مف كؿ تمؾ األمكر كيانان نستطيع تحمؿ عبئو 

 .(2)كيؼ نجعؿ مف المعاناة تسكف في كجداننا كمف كجية نظر أيخرل -كالمعايشة معو

، فقد استيمَّيا بمقدمة طممية افتتحيا فالمرتضى لـ يخرج عف االطار التقميدم لمقصيدة العربية القديمة     
في البكاءكاالستذكار لمف فارقيـ مف االعٌزاء كاألحبة الذيف ىـ خير البرية كساداتيا، كسبيميـ الى النجاة 

ة، فيذه المرَّة قد رسا بنا كبسفينتو الشعرية في كاحةو خضراء كفي مرفأ مفعـه ه الدنيا الدنيَّ كالخبلص مف ىذ
بالنشاط كالحيكية الفكرية التي تحمؿ بيف ظيرانييا أيديكلكجٌيات عقدية عصرية، اعتمدت لغة البكح 

، كما )عيج(ػاألمرية تمثمت بذات السمة القكلية التنبييية، بصيغة الفعؿ كبنمطٌية تتخمميا القيـ التعبيرية، 
يضفيو مف نسقيات يكحي بيا الشاعر استكماالن لقاعدتو الشعرية، فكؿ شيء قد بات في نظره مختؿ 

التي ال أنيس بيا كال خميؿ يرد الكحشة لمف يزكرىا، التكازف كاليعادلو شيئا أماـ النظر لتمؾ الديار المقفرة 
الحياة فييا، كىي مجرَّد ىياكؿو متكركبةو تراىا تسقط كتخرُّ مجدَّلةن  كيحؿُّ في أفنيتيا ضيفا، فيي دياره فانية

 أك الرائحة الزكية لمف سكف كتممَّؾ تمؾ الٌديارا . النَّسمات العطرة تمؾ ما أف تمرُّ بيا أك تيبُّ عمييا

في االبيات الشعرية، كقد أضمرت تمؾ الٌنسقٌية مدل القسكة كالظمـ لمف ارتكب اتضح ما كاف ذلؾ      
)صمى ككذلؾ أظير ما حؿَّ بآؿ الرسكؿتمؾ الجريمة االنسانية كحظي بالسطكة كالسيادة الجبركتية آنذاؾ، 

بعد إف تممَّككا الزعامة طيمة فترة حكميـ عمى البرية، كأرسؿ ايحاءن لمف ممؾ زماـ المبادرة  اهلل عميو كآلو كسمـ(
 ..الذكر السَّيءيو الى اإلتعاظ بمف سبقو فمـ يبؽ لو سكل ، ككجَّ 
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كر، كازداد ثباتان في الحضكر، عمَّا ييثمج ما في الصدٌصان مف نصكص المرتضى تكشَّؼ ن كمَّما نقرأ     
مميمان كمكٌجيان لو في جميع )عمييـ السبلـ( البيتآلؿ خذت مف حبو اعتدَّ بعقيدتو الدينية التي ات عرنافشا

تقر مف كذَـّ كاحأفعالو كأقكالو، فيذه المرة أظير نسقية االستعبلء كاالفتخار بمف رفع راية االسبلـ كأعزَّىا، 
 الكامؿ(مف  )    (1:(حمؿ راية الكيفر كالٌنفاؽ، كقد ترجـ ذلؾ حينما قاؿ

 كراػػػكحممكا عف االسبلـ يكمان مين                   رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ  فكارسو  في  خيبدى هلل    

 ح لكعةن كتحٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيراػػػػتمؾ الجكان                   كاكلػػػػػػػػػػػػجكا اف الييكدػػػػػػػػػعصفكا بسمط  

 أزالـ مف أيدييـ كالميسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا                   كا اؿػػػػػػػػأبطاليـ  كاستخرجكاستمحمكا   

 ال تيصطمى كبسالةو التيعتػػػػػػػػػػػػػػرل                   ػػػػػػػػػػرةو ػػػػػػػػػػػكبمرحبو ألكل فتىن ذك جمػػػػػػػػػػ  

 اؿى مهصٌدقان أك راـ راـ مطيٌػػػػػػػػػػػرا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف حزَّ حزَّ ميطٌبقان أك قاؿ قػػ      

عٌبري عف مدل االفتتاف اعتدَّ بيا الٌشاعر ك عف نسقية عقدية قد تفصح إفَّ القراءة األيكلى لمنِّص      
 كاليياـ بمف حمؿ لكاء االيماف كحقؽ االنتصار عمى االعداء، كقد استباف ذلؾ ببيتو األكؿ حيف بدأهي 

( كىي تحمؿ مف المعاني أمير كميندسو ذلؾ االنتصار  كالدالالت اإلشارية لفارس  بجممةو تعجبٌية) هلل دىرُّ
كىدَّ كاقتمع جذكر مف كقفكا بكجو  ىك مف دافع عف االسبلـ، (عميٌ )ػ، ف()بعد رسكؿ اهلل  ()المؤمنيف

ففمؽ رأس مرحب بالسيؼ، ككاف )) ذلؾ الحصف الحصيفل ور كاقتحامنكر اإلسبلـ، باقتبلعو لباب خيب
اعر قد أكلجنا في عالـو مف النسقيات الفعمية كالمترادفات المغكية التي فالش ،(2)الفتح عمى يديو رحمو اهلل((

، عصفكا، كأكلجكا()ييجاف بالفعميفكعبَّرت لنا عف نسؽو تفيضي منو مشاعر القكة كالانتظمت كاصطفَّت 
رو تكارل خمؼ ذلؾ الٌنسؽ المستباف ، كالذم ييشيري الى عيصكرو التي جاشت كاختمجت لتيعٌبرى عف مضم

كحقبو مف الييمنة كاالستبداد قد طغت كجثت عمى صدكر المجتمع آنذاؾ، ليعٌبر بيما عٌما استكاف في 
رقة كالخيبة كالخسراف عمى ميمؾ قد زاؿ، كسمطاف   .غادر دكف سابؽ إنذارقد نيفكس الييكد مف الحي

ذات بعدو نسقي، مع ما فيو مف جمالية، كما  امؿ نسؽ" كانو"عبلمة ثقافية"ح)) إٌف الٌشعر"نمحظ  لذلؾ   
، كيسمح باستنساخو فيو مف تأثير نفسي كذكؽ بميغ، كىذا التأثير ىك ما يسكؽ النمكذج كيقكم فعمو فينا
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)) الممكة الثقافية ىي القدرة عمى قراءة الش(1)سياسيان كاجتماعيَّا(( إاٌل اٌف  فرات الثقافية كفيميا،، كعميو فإفَّ
ُـّ تكزيعيا بيف الطبقات االجتماعية بشكؿ متاح((  .(2)ىذه القدرة، كمف فـ الممكة الثقافية اليت

اٌل يتركيا الى غير اف تككف لو الزعامة كالريادة ، كا  إٌف الشعر يحمؿ الصفة الممكية: فيك أما     
النسؽ كبإمكانية .  فمرجعيتو كأصكلو الفكرية يستمدّّ منياية النسقية التي يحمؿ التعدد ، كبيذا(3)رجعة

ات التي تحمؿ ف التعالؽ المرجعي الخاص، كالتكقعالمغة يخمؽ مساران م -االنفتاح عمى تشكيؿ الثقافة
 .(4)المدلكالالت البلنيائية

كالتتبع مؿ نسقية المطاردة الثالث صكرةن مشيدية تح لذلؾ فالمرتضى قد رسـ لنا في بيتو     
عمى القيمة  استمحمكا، استخرجكا( داللة )في كاالستقصاء، ببنية لغكية استندت الى صيغة الماضي

استمحمكا( يدؿ عمى االمكانية كالقكة االعتبارية الذاكرة الذىنية لمشاعر، فالفعؿ) االيحائية التي افرزتيا
مبة لمقكة الربانية متمثمة بفتى االسبلـ كسيفو لمفرقتيف المتنازعتيف، كمع ذلؾ فإفَّ المحٌصمة النيائية ىي الغ

التي انتيجيا لمقضاء عمى عادات  عبر الطرؽالذم اليقير الذم تمكف مف قير االعداء ككسر شككتيـ 
لمنسقية العقدية القرآنية  ستخرجكا( فيك يعطي داللة االثبات)اكف الييكدية الجاىمية، أما الفعؿالميك كالمج

النكر اليادر لمحقيقة  تجسَّد مف خبلليا كفؽ صكرة دالليةعمى رد كالجماعة التي حاكلت مخاطبة الف
 .فرد كحاكلت اصبلح سريرتو المحمديَّة، التي سمت بال

أٌما في البيت الرابع فقد مارس سمطتو الشعرية بإشارتو الى رأس الكفر المتمٌثؿ بمرحب الييكدم،     
، كبصيغة اعتمدت عمى الجممة االسمية، بأفعؿ التفضيؿ)ألكل( ، إشارة الى نسؽ بفركسيَّتوالذم عيرؼى 

نسؽ االستعبلء كاالستظيار لبنية القصيدة الشعرية، كما أفصح عف مسار األحداث القكة المعمف في 
( لمشجاعة الفائقة التي حظي بيا ذلؾ الييكدم ، كبنسقية تعبيرية اعتمدت عمى صيغة النفي باالداة )ال

فالنسؽ الذم  ، إشارة الى القيمة التكجييية كاالشارية لممخاطب الذم اليقير،، كتيعترل(كبالفعميف) تيصطمى
الثناء خبلؿ ، كاعطائيـ ما يستحقُّكنو مف (عمييم السالم)استعممو الشاعر ىك نسؽ االفتخار بآؿ البيت

ترض عمى اصحاب بحٌؽ مف اع نسقية الذَّـ القكلية، ة الشعرية، كعمى الطرؼ اآلخر عمى كفؽالنسقي

                                                           
(7)

 . 55نقد ثقافً أم نقد ادبً:   
(7)

 . 13الدراسات الثقافٌة :  
(3)

 . 719ٌنظر ،بنٌة اللغة الشعرٌة، جان كوهن :  
(9)

 . 97، ٌوسف علٌمات:  ٌنظر ، جمالٌات التحلٌل الثقافً 



90 
 

فالنسؽ يمارس حيكيتو في بنية القصيدة الشعرية، باعتبارىا مساران متعالقان يحمؿ صفة  الكالية التككينية.
 .(1)الفكقية مؤطَّران بثقافات متعددة كأفكارو كعقائد كقيـ تحمؿ الصفة الجمعية

صفكفةو مف التككيدات استمرَّ المرتضى برفدنا بالمعاني كالرمكز المغكية كىذه المرة عف طريؽ م     
(،  كالتككيد حممت في طيَّاتيا منطؽ القطع كالعنؼ المفظية، كمف خبلؿ جمؿو فعمية ، حزَّ كما في ) حزَّ

ان بػ)إف( التي جاءت ذلؾ مشركطبقكلو:) راـ، راـ(، ككؿ ؽ القكؿ) قاؿ، قاؿ(، كمنطؽ العـز كعمى منط
لتؤٌكدى قدرتو كقكتو في النفاذية الفعمية، فشاعرنا عبَّر عٌما اختمجو مف احاسيس كمشاعر تجاه رجؿ تمتَّع 

 بكؿ ىذه الصفات النفسية .

بباقي الفنكف األيخرل، فيك يتبع  كانت سمة االفتخار كالحماسة في ديكانو، تأخذ نسؽ الييمنة مقارنة      
، كال سيَّما (2)عة مرتبة، كفي جميع أفكاره يغرس سمة االعتزاز، كيتباىى بامتبلكو إٌياىانسقيات متتاب

(( الشعر لو في القمب ىٌزة، كفي المشاعر فكرة، كىك طاقة كبيرةه مف اإلثارة ييمقي بيا الٌشاعر في أسماع أفَّ
 .(3)الٌناس فيمتمؾ عقكليـ كقمكبيـ((

شكَّؿ االصبلح في كاقعة الطٌَّؼ التأريخية نظامان رمزٌيان يرمز الى صكر القكة كالتنقيب عف العدؿ        
كالكقكؼ الى جانب مف القيٌكة لو، كالمجابية التي التيذٌؿ أك تنطكم في الذَّكد عف الحؽ، إاٌل أف النفس قد 

تمرةن تسكف في ذاتو بتشعباتيا مجتمعةن لتعٌبرى نالت ما تبتغيو في الثَّكرة الحسينٌية، إذ اتخذت منيا كاقعةن مس
 .(4)عف الحياة حينما تتكرر فييا األنساؽ المعمنة كالعميقة

األنساؽ الثقافية كاالجتماعية كالعقدية، فيأخذي مف كٌؿ فئةو كطران تضمف شعره لذلؾ نرل الشاعر     
ف كاف ةيتعايش بو مع األىكاء كاألنساؽ المتضادٌ  ، فيتكٌيؼي بو مع الٌنسؽ الجمعي السائد في الساحة كا 

 يتعارضي مع منيجٌيتو النسقٌية المعمنة.

الذم ثبت أضمر ذلؾ باستميامو لتمؾ المعركة العقدية المستمرة فيك يعتز كيفتخري بذلؾ اإلماـ اليماـ      
 نشقاؽ كاالفتراؽ.اركاف االسبلـ كمبادئو لكٌف حقو قد ضاع بحفظو لبيضة االسبلـ مف اال
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 : عمييم السالم()البيت مدحو آلىل -ثانياً 

ياتيـ عف  التي عبَّر بيا الشعراءتعددت الفنكف كاألغراض        الٌداخمية كما تخٌمميا مف انفعاالت تكجُّ
كاحاسيس شعرية، كمما عيرؼ عف العرب أنيـ إذا أرادكا أف يعٌظمكا مف شاعرو أطمقكا عميو لقب الفحؿ، 

كىي في نظرىـ الفنكف الكحيدة التي كىـ يشيركف بو الى الشعراء الذيف امتازكا بالمديح كاليجاء كالفخر، 
كمما متعارؼ أف ىذه النسقيات كاألغراض الشعرية ىي مف المسمَّمات ، (1)يستحؽُّ قائميا ذلؾ المقب

 كالبدييٌيات لؤلغراض الدنيكية، كالتي تنطبؽ عمى مف يممؾ سمة الكجاىة كالمقبكلية المجتمعية.

مف ارتحؿ عٌنا كغادرنا مف آؿ النبي  نيجان حٌكؿ بو الفخر كالمديح نحكالشريؼ المرتضى انتيج       
 البسيط( مف ):(2)كقد بدا ذلؾ في قكلولتككف نسقان ركحيَّان كعترتيـ الميدية الى جنات أبدية،  (عمييـ السبلـ)

 ـ                  المنيؿ العذبي كالمستكرد الغدؽي ػػػػػػػػػػػػػػػػػألنتـ آؿ خير الناس كمي           

 كال اليو سكاكـ كحػػػػػػػػػػػػػػػػػدكـ طيريؽي                    ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػكليس هلل ديف غير حبك

جٌسدت ت( عمييـ السبلـؽ الذم اظيره الشاعر آلؿ البيت )الحبُّ كالتعمتضمنت تمؾ األبيات        
الخطاب األسمكبي المباشر الذم زاد المعنى ركنقان كبياءن كداللةن، كقد أٌكده  الى أنتـ( حيث عمؿبالضمير)

م بػ) كميـ(، كىك نسؽه عبَّر بو الشاعر عف المعنى كالمغزل المترٌسخ في الذىنية بإسمكب التككيد المعنك 
ٌف أىـ ما ميَّز  القكلية في بيتو األٌكؿ ىك اعتماده عمى المفردة اإلسمية، كما تعنيو مف قيمة  وجمملديو، كا 

الفنية التي أظير  في الذاكرة االنسانية، فالمرتضى أجاد في رسـ لكحتوتعبيرية تمارس سمطتيا الثباتية 
شعاعيا  مف خبلليا الٌسمة اإليمائية لممصدر األكحد الذم تستقي منو األيمَّة اإلسبلمٌية شريعتيا السامية، كا 
الفكرم الٌنٌير، لذا فإٌف النسؽ الثقافي العقدم المييمف عمى ذاكرة الشاعر قد طبعو بأيديكلكجٌية مف القكاعد 

ـى الٌنجاة تكجَّب عميو السير كالسمككٌيات التي تسير بالفرد نحك  حقيقة إيمانية مفادىا أٌف المجتمع إذا ما را
و مف ثكرة دينية عقدية، فيـ كحدىـ مف يممككف الكرامات االليية عمى نسقية المنيج الرسالي كما احدث

اف  ، فيك كبالكيفية المنتقاة حاكؿ جاىدان أف يثبتكالتي بمعٌيتيا تعيش البشرية في سعادة كراحة أبدية
 النسقية المتبعة مف اىؿ البيت ىي العقيدة الحٌقة.

عمؽ في اللنصكص المرتضى الشعرية يٌتضحي لو كمف خبلؿ جكلةو ميدانية استقصائٌية،  إفَّ المتأمؿ     
الخطاب الشعرم المنساب عمى لسانو، ليظير تمؾ النسقية، ففي بيتو الثاني اليعتدُّ بأٌم ديفو أك عقيدةو ما 
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ؿ الحٌب كالكالء لتمؾ الذُّرٌية الصالحة، بؿ حٌتى إنيا لـ تسٌجؿ في البلئحة اإلليية كالقكاميس لـ تكف تحم
الشرعية ، كقد اعتمد عمى اسمكبي النفي كاالستثناء، فالنفي بػ)ليس( جاء منسجمان مع السمة االستبعادية 

ا اإلستثناء بػ)غير( فقد كٌضح ، أمٌ (1). فميس تدؿ عمى نفي الحاؿالعمكٌية بالحضرة ألٌم ديفو ما لـ يمرٌ 
. نسقٌية التمسؾ الشعرية بحٌبيـ مف قبؿ ذات الشاعر االنفعالية كاتي جاءت متكافقةن مع الجممة القكلية

ثبتت لو سمة ، ككرر ذات اإلسمكب بػ)ال( ك)سكاكـ( كىي ما أ(2)تعمؿ عمؿ)إاٌل( في االستثناء فػ)غير(
كحدىـ ، فيـ السبيؿ الكحيد لمعباد إذا ما رامكا النجاة  السبلـ( ) عمييـالبيت االنقطاع كالتكجو الى أىؿ

 .(3)(الطُّريؽي الى اهلل عدد أنفاس الخبلئؽكالفكز باآلخرة ، كليس كمف ادَّعى كقاؿ: ) 

إفَّ الطريؽ الحؽ الذم يؤدم الى اهلل كاحد الغير، كىك الرسالة التي بشَّر بيا  يمكف القكؿ: مف ىينا      
اىا الى اهلل اهلل  لمكصكؿ الى نسؽ الٌتكامؿ، أٌما السبؿ الباقية ليست بالضركرة أف تككفى طيرقان مؤدٌ أنبياء 

 .(4)كانت تمؾ الطرؽ تصيبُّ في المصب األساسي العاـ إاٌل إذا (سبحانو كتعالى)

  :        (5)ذلؾ في قكلو كقد تمثَّؿ ،الخياؿ الكثَّاب فيك ثكرة ككجدافإفَّ الٌشعر ىك نتاج الفكرة كالعاطفة ك      
 )مف البسيط(

ره                 كفي سكاد الدَّياجي أنتـ     (6)الفمؽي  كأنتـ في شديدات الكرل عيصي

 كال لنشرو لو إاٌل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ عبؽي ده                  ػػػػػمما لمرسكؿ سكل أكالدكـ ك 

لك تتٌبعنا الطاقة االبداعية في النُّصكص الشعرية لمشاعر، لممسنا جماؿ السمة اإليحائية لممفردات       
اتخذت مف الجممة  جمكعةو مف الثنائٌيات الٌضدية التيالمغكية المنتقاة، كرصانة الجمؿ القكلية، فقد رفدنا بم

شارتو لبياف النسقية النفعية لآلؿ األطيار األسمية مداران كمساران لبٌث رؤاه ، فبدا ذلؾ كاضحان مف خبلؿ ا
لفمؽ( ، ليذا ا -عصر( ك) سكاد الدياجي -شديدات الكرل ):في مكاجية النكائب كالمممات الدنيكية بقكلو

الانقطاع  فيـ الحبؿ الكاصؿ بيف األرض كالٌسماء الذم نظامان أشار بو الى نسقية التمسؾ بيـ ،نراه اتبع 
، الدياجي( في مقابؿ المعنى المتضاد) الفمؽ(، ليشير سكادمترادفيف) ؾ بمعنييفلو كال انفصاؿ، كعٌزز ذل

    الى القيمة النفعية ليـ ، كما أشار الى القيمة ذاتيا بإشارتو الييـ بػ)الضياء، كالنكر( ، في مقابؿ ثيمة 
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 . 703نوي طاقدٌس : ، ٌنظر، مث 770:  3موسوعة العقائد االسالمٌة : محمد الرٌشهري، ج  
(9)

 . 770:  3م .ن ، ج 
(5)

 . 311:  7دٌوانه ، ج 
(3)

 . 7131، 33، ج 9ُعُصٌر: هو الملجأ، لسان العرب ، ابن منظور، )عصر(مج 
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المتقمبة تجاىيـ ، فيـ بمثابة الشُّعمة  الظبلـ، كالسكاد الحالؾ( في إيماءو منو الى الدىر كنسقياتو)
نسؽو قد استقرَّ كاستكاف جير الحالكة، ذلكـ ما أفصح عنو مف التي تينير الدركب المظممة كالدياالمتكٌىجة 

 الذاتية . رتوفي بؤ 

، فإٌنوي اليمكننا أف نتجاىؿ الكظيفة الميمَّة التي يقكـ بيا قانكف التضاٌد في ذلؾعمى كفؽ ك         
أسيس لشبكةو مف العبلقات التي تزدىري خبلليا األنساؽ المتناقضة لغرض تكليؼ نظاـ كاحدو ينتجي عنو الت

الى المعنى الذم تؤديو الثنائيات الٌضدية باعتبارىا  فوكوكقد أشار ، (1)كبيف ثناياه معنى االٌتحاد كالتكافؽ
منبعان مف منابع الشعرية بقكلو:)) إفَّ ازدياد درجة التضاد، ثـ البمكغ الى التضاد المطمؽ، قادره عمى تكليد 
طاقةو اكبر مف الشعرية ....، كبيذه النتيجة السَّميمة فإفَّ مف الكاضح أفَّ مكلد الشعرية في الصكرة، كفي 

 .(2)لمغة، ىك التضاد ال المشابية((ا

، كالتي )عمييـ السبلـ( آلؿ البيتثقافتو الدينية، عف طريؽ الصيغ المدحية  الشريف المرتضىاستنفر     
اظيرت قدرة الشاعر القكلية في خمؽ أجكاءو تتناسب مع ذائقتو الشخصية،)) فالشاعر يسعى كفقان لنسقو 

، الذم يسعى مف خبللو الستنياض ىمتو الشعرية، كتطبيؽ رؤاه (3)اؿ((الثقافي الى تشكيؿ عالـ المذة المث
 العقدية.

) صمى اهلل عميو لذلؾ عاد الينا في بيتو الرابع لنفي األيبكَّة الحقيقية، ال األيبكة االعتبارية عف الرسكؿ الكريـ     

األطيار، كنفييا عٌمف اٌدعاىا زكران كبيتانان مف األمكييف كالعباسييف، كمف لٌؼ  إاٌل مف خبلؿ آلو وآلو وسمم(
في قكلو ألمير  () صمى اهلل عميو وآلو وسمملٌفيـ كانزكل تحت عباءتيـ، ألٌنو ككما كرد عف الرسكؿ الكريـ

 .(4)(:) أنا كأنت أبكا ىذه األيٌمةمؤكدان ذلؾ فقاؿ عميو السالم()المؤمنيف

فيككف  كضده بصيغتي النَّفي كاالستثناء. رسـ الشاعر في نٌصو المتقدـ صكرتيف تحمبلف المعنى      
(  ،(5)سكاء كاف صفة أك مكصكفان  المقصكر بيما قبؿ االستثناء فالنفي بمدلكلية) ما لمرسكؿ( ك) ال لنشرو

) إاٌل بكـ(، كقد استباف مف النص ىك الرفض كاالمتناع كأما اإلثبات فتحقؽ باالستثناء بػ)سكل أكالدكـ( 
ألم صمة قرابية تربط الرسكؿ بغير تمؾ العترة الطاىرة ، فبل يمكف ألم ريحو أف تحمؿ معيا ما ليـ مف 

 عطرو كعبؽو كجماؿ رائحة.

                                                           
(7)

 . 771ٌنظر ، جمالٌات التحلٌل الثقافً:  
(7)

 . 91فً الشعرٌة، كمال ابو دٌب:  
(3)

 . 71جمالٌات التحلٌل الثقافً:  
(9)

 . 977االمالً ، للصدوق :  
(5)

 537ٌنظر،البالغة العربٌة أسسها وعلومها وفنونها:  
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ؿ، سٌيما مف يستمع كينصت كييحمٌ  أدرؾ الكاقع الذم تحدثو القافية الحاممة لمنسؽ الثقافي في نفكس     
عالـ الٌنٌص. ذا عرفنا أٌف القافية التي استعمميا الشاعر اتخذت مف صكت القاؼ كسيمة لمكلكج الى إ

منحصر الداللة باالصطداـ كاالنفصاؿ كالقطع في أٌم مكضع مف مكاضع ك  ،(1)فالقاؼ صكت شديد
)) الٌشعر كالنغـ المكسيقي (2)الكممة ، فإذا نظرنا الى البنية الشعرية التي تخممتيا تمؾ النصكص لكجدنا أفَّ

كالقافية رستو أك قراره فحيثما جاد الٌنغـ كتناسؽ الى منتياه حسيفى كقعو في األُّذيف، كانشرح لو الصدر 
ر الذم يقكـ بو التَّقطيع، كبو يكجد ، فالصكت كفقان لذلؾ ىك )) آلة المفظ، كالجكى(3)كطربت لو النَّفس((

 .(4)التأليؼ((

 الحوار العقدي: -خامساً 

التي تمتع بيا ذلؾ العالـ الجميؿ، كالمقدرة  العممية الدينية  إفَّ الناظر في كتب المرتضى يدرؾ مدل     
كالنحؿ الدينية ، كالخصـك كالمناكئيف مف الممؿ كيا في رٌدًه كلجمو ألعداء الديفالحجاجية التي امتم

كحده تتضح لو القدرة اإلفحامية في المناظرات  (الشَّافي في اإلمامة )المتعددة، كمىف تعٌرض لكتاب
الجدلية التي خاضيا ذلؾ الرجؿ العظيـ ضد مف كقفكا بكجو المذىب اإلمامي الحؽ، ناىيؾ عمَّا كرد في 

ٌساد كالمنافقيف، كمف المتسمطيف أشعارو في الٌذـ كالشككل مف الزماف كالمخالفيف،  ديكانو مف كمف الحي
 كالمغتصبيف.

ذلؾ  عمى كفؽ، ك الشُّككؾ كاإليماءات االعتزالية كيؿَّ  ى قد دافع عف عقيدتو الدينية ، إلبعادفالمرتض      
كأبي نؤاس في الخمر، فينقاد الييا طبعو كيسيؿ عميو تناكليا  )) البدَّ لكؿ شاعرو مف طريقةو تغمبي عميو 

، أٌما شاعرنا فقد طرؽ شتَّى الفنكف كاألغراض (5)الخ(( اـ في التصنيع، كالبحترم في الطيؼ...تمٌ كأبي 
كشٌدة كلعو بيـ كالدفاع عف حقكقيـ  (عمييم السالم)فييا مدل حٌبو كتعٌمقو بآؿ البيتاظير كقد ، الشعرية

   (6):فقاؿ كحيف عنو في كؿ كقتالمنتيكة، كقد عٌبر عف ذلؾ مف خبلؿ افتخاره كاعتداده بمذىبو كالدفاع 
 الخفيؼ(مف ) 

 سحيؽ المدل كبحري الكبلـ ق                     ػػػػكاف لكالم غائضان ميكرع الفقػ 

                                                           
(7)

 . 797ٌنظر،الداللة الصوتٌة فً اللغة العربٌة، الفاخري: 
(7)

 . 757ٌنظر،م . ن :  
(3)

 . 13نظرٌة الشعر مقدمة االلٌاذة، سلٌمان البستانً :  
(9)

 . 11:  7البٌان والتبٌٌن، الجاحظ ، ج 
(5 )

 . 719العمدة ، ابن رشٌق : 
(3)

 . 337:  3دٌوانه ، ج 
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 ػػػػاـػػػػىاـ قربتيا مف األفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                  كمعافو شيحطفى لطفان عف اإلؼ               

 ػػراـػػػػبلؿه ابنتو مف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكح                     بجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿكدقيؽ ابرزتو  

 (1)ػػػعاـػػػػػفكأٌني كعمتو بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                      كـ لدكدو خصمتو بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؿ 

 فى شركدان عف سينَّة اإلسػػػػػػػػبلـ                       ػػاو بعد إف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعنكد ىديت           

بَّت عميػػػػ             بمقالي غمائـ اإلفحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ                        ػػوػػكطكيؿ المساف صي

 فاؽ شكسه يمددفى فضؿ زماـ                       نظـ سارت الى اآلكبنثرم كال           

نمحظ في االبيات المتقدمة الذكر افتتاف الشاعر كافتخاره بنفسو، فقد استيؿَّ تمؾ االفتخارية الذاتية      
، فقد (2)بقكلو :) كاف( كىي )) أيُـّ االفعاؿ ألفَّ كؿ شيءو داخؿ تحت الككف ال ينفؾُّ عف معناىا...((

قد أٌكد ىذه ما تبقَّى مف تمؾ العمـك الفقيية، ك كاإلحاطة ب، بأناهكاف( عمى نسقية االعتداد بػ) استدٌؿ الشاعر
اةن الضمير الميعٌبر عف ذات المتكمـ) الياء( مٌتخذان منيا أد لكال( بعد إضافتيا الىاألنا بأداة الشرط )

قميمة التي ترد فييا بيذه الييأة فػ)لكال( إذا تبعيا مضمر . كىك مف المكارد التكصيمية تعبر عف نسقية األنا
     ، فالشاعر يصؼ نفسو بجممتيف اتخذت مف اسـ الفاعؿ مبلذان قكليان كىما(3)فحقو أف يككف ضميران لمرفع

كمف ثيَـّ داللةن عمى االستمرارية، ، (4). فأسـ الفاعؿ تككف داللتو عمى األزمنة الثبلثة) غائضان، كميكرع(
ز بيما ف ى جكىر المنظكمة الفقيٌية،أشار الى مقدرتو المتمرسة في الغكص ال أردفنا بجممتيف مترادفتيف عزَّ

سحيؽ المدل، كبحر )سمتو االستعبلئية باستعمالو لممدلكالت المغكية ذات القيمة التعبيرية بالصفتيف
 لخطابات اإليحائية.الكبلـ( المتيف أشار بيما الى عمؽ التجربة الشعرية كضٌمنيا في تمؾ ا

التي اتَّبعيا الشاعر في إيصالو المعاني الى متمٌقيو، فكانت سمسة منتقاة، فيك ييقٌرب  أٌما الطريقة     
في المعاني البعيدة التي تحتاج الى الشَّرح كاإليضاح، كبنسقية و اتٌبع فييا اسمكب التجانس في االلفاظ 

تعني مف معاني اإلدراؾ كما يمكف اف يستكعبو الفرد مف محيطو قكلو) األفياـ، كاإلفياـ( فاأليكلى كما 
الخارجي، ضمف األيطر الفرديَّة زيادةن كنقصانان، أما األيخرل فيي النسقية التي اتبعيا في ايصاؿ تمؾ 

 المعاني المتكخاة.

                                                           
(7)

 . 3117: 5الكعام : شًٌء ٌجعل على فم البعٌر، ٌنظر، لسان العرب )كعم(،مج 
(7)

 . 17: 7األشباه والّنظائر ، السٌوطً ، ج 
(3 )

 . 307مغنً اللبٌب: ٌنظر، 
(9 )

 . 530ٌنظر، م.ن :
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تاز يم الميـ( الذمحرؼ الركم)فالقافية التي نظـ فييا الشاعر حققت الغرض المتكٌخى مف خبلؿ       
)) اليخمك مف الداللة عمى التككيد كالتشديد كالقطع الذم يدؿ عمى المعاني . فصكت الميـصفتو الجيريةب

، لذلؾ منحو قيمةن مكسيقية (1)الحٌسٌية كما يستعار احيانان لمعاني القطع بالرأم كاإلصرار عمى العزيمة((
 .كينكنتو النفسيةسجمت مع نكتعبيرية، ا

الممتمئة عبقان كىيامان شيعٌيان، فقد أرسؿ في  اإليمانية ساقو العقدية ذات السماتأن استرسؿ الشاعر في     
مكئبلن  بيتو الثالث شفرةن ثقافية تمخَّض عنيا نسقٌيتو الفقيية، المعٌبر عنيا بالثنائٌيات الٌضٌدية التي أصبحت

ية، كقد فاز بمبتغاه بمفظتي) حبلؿ_ حراـ( ، فالشاعر بنيتو الشعرية كلغتو التعبير  كرافدان ميمَّان في تحقيؽ
التي حظي بيا عمى مستكل الٌساىحة الفكرية، كالتي مف خبلليا نصَّب نفسو ككأنَّو كبسمطتو الكعظية 

كمف لطائؼ تعبيراتو ىك  شياء، كما خفي منيا، قاضيان يحكـ في األيمكر الشرعية، يكٌضحي فييا صغائر األ
، لكجدتيما أخذنا مثبلن كممتي)دقيؽ، جميؿ(كازنة الحرفية في طريقة نظمو لمكممات، فمك استعمالو لنظاـ الم

نسيابية تدافع الكممات في مجرل أنساقو الفكرية، كجماؿ التي رصفيا الشاعر في إظياره ال مف الصفات
 قيمةن تعبيرية . فالمغة الشعرية تيضفي الجماؿ كالحيكية عمى النُّصكص األدبيَّة لتمنحيا ذائقتو الشعرية،

باألداة  لٌدفاع كالٌذكدلمتَّحدُّث عف بطكالتو كصكالتو الحجاجٌية في ا اتَّبع المرتضى المنيج اإلخبارم     
. فػ)كـ( التي دلَّت عمى اسباغ صفة الكثرة عمى أيكلئؾ الخصـك كالمعانديف كشيٌذاذ الرأم)كـ( الخبرية 

، مف المعتزلة كغيرىـ مف الفرؽ اإلنطكائية، كمف أىـ تمؾ المسائؿ التي كانت (2)الخبرية تقيد التكثير
مكضع جدؿو ىي مسألة اإلمامة. فاإلمامةي ىي مف األلطاؼ التي تيحيط بالديف، كما يدؿ عميو حاؿ النَّاس 

قد حيف افتقادىـ لمف يرأسيـ كمف ييرعكف اليو في تدبير أيمكرىـ كما يتَّبعكف مف سياسة، فستجدىـ 
كما ييؤٌكد ذلؾ  ،(3)اختمت احكاليـ، كأصابيـ الكدري في معيشتيـ، كانتشرت بينيـ العادات المذمكمة ...

 ) مف البسيط( (4):األفكه األكدم قكؿ

يَّاليـ  سادكا      اليصميحي الناس فكضى السراةى ليـ                   كال  سراةى   إذا  جي

ؿي ما سعى المرتضى      إلثباتو كترسيخو في عقيدتو ضدَّ المتربصيف .كىذا جي

                                                           
(7)

 . 93اشتات مجتمعات فً اللغة واألدب، عباس محمود العقاد : 
(7 )

 . 701ٌنظر، مغنً اللبٌب: 
(3)

 . 91: 7ٌنظر، الشافً فً اإلمامة ، الشرٌف المرتضى  ، ج 
(9)

 . 33دٌوان األفوه األودي ، د . محمد التونجً :  
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الى  عمى أقرانو، فيذه المٌرة عمد أرجحٌيتو كتفٌكقو اتَّجو الشَّاعر الى اتٌباع األساليب التي تحقؽ     
سكاتو لمخصكـ، كقد أباف ذلؾ التفي   إسمكب الٌشدَّة كالقسكة  كتيؾ بجممة مف األلفاظ كىيطريقة لجمو كا 
الترادفات المغكية، كقد لجأ في جزئياتيا ( كىي مفردات تحمؿ جداؿ، كعمتو، كعاـ)لدكد، خصمتو، 

لٌظفر بألٌدائو بصيغة المبالغة )لدكد( كالمصدريف )جداؿ، ككعاـ(، كبالفعميف لتحقيؽ مراده كمناه كا
مـ ، كبضمير التككسطكتو في إرداء كتطكيع الخيصكـ ، فيك أشار الى  قٌكتوالماضييف )خصمتو، ككعمتو(

التي يرمز بيا الى نسقٌيتو  كقد أيتيح لو تحقيؽ األنا)التاء( الذم دؿَّ بو عمى الفاعمية الفردية لمشاعر، 
الفكرية، كقابميا بإشارتو لآلخر الحامؿ لمنسقية الٌضٌدٌية لنسقية الشاعر العقدية بداللة ضمير الغيبة 

ؤل )الياء(الحضكرية  كاإلتجاىات المنيجية لآلخر.  ، كالتي سعى مف خبلليا الى تفنيد الرُّ

عف جاٌدة الٌصكاب، كزاغ كتكٌجو لمف شٌذ كانحرؼ الكعظ بإعطاء ( رحمو اهلل)المرتضى لذلؾ استمرَّ      
مَّةو جديدةو فيطالعنا ك التشكيؾ كالتكفير كاالعتزاؿ، نح بأبيى النَّقشات  الشيَّة فييا كال عيب، ميطٌرزة بحي

التي شغمت فكر الشاعر في كيفية الفكرة المفظية كالمغكية، كما ذلؾ إاٌل نابعه مف صميـ  كالتزكيقات
تبكيبيا، كاستبلؿ ما يتكائـ منيا مع طبيعة المكقؼ المثار كالغرض المرٌجى، فمف تمٌعف في شعره لمس 

ذم امتمكو الطرؼ ذلؾ جمٌيا، ففي بيتو الخامس استعمؿ ثنائٌية ضٌدية أبرزت مدل الٌتعنُّت كالٌتعٌصب ال
التي مف شأنيا أف تيعطي  ذلؾ المذىب المخالؼ الديمكمة كالبقاء  اتٌباعو لمطرؽ كاألساليب، ك اآلخر

كالحيكية، إاٌل أنَّو خاب كخسر مف كقؼ في كجو ذلؾ األسد العمكم المقداـ، فيك سدّّ منيعه يقؼ بكجو 
كٌشفت لنا بصيغتي المبالغة)عنكد، كشركد( ، كتالٌرياح العاتية التي تحاكؿ النيؿ مف كؿ بناءو  كصرح عاؿو 

ىديتو( كقد دلَّت األكلى منيما عمى النسقية العنادية التي اتبعيا اآلخر عمى الرغـ مف معرفتو فقابميما بػ)
صراره عمى المخالفة كعدـ االعتراؼ، أما الثانية  فقد دلت عمى الشذكذ كاالنحراؼ عف الطاعة لمحؽ كا 

 الحقة.

كاستيجانان مف   منقصةن إفَّ ما مرَّ بنا ىك أيديكلكجية عبَّر بيا الشاعر عف الطرؼ اآلخر، كىي  تمٌثؿ     
نسقية اليداية المتبٌناة  ، فيك ماؿ بنا نحكلٌصكاب، كاغترَّ بعقيدتو الزائفةقبمو باآلخر الذم ابتعد عف ا

االفتخارية، بجممة ألنا(، كنسقية االستعبلء ام الذ بو لمتعبير عف الٌذات)ىديتو( فيي المبلذ الذبمفظة)
كظيفة  متاءك))ل العقدية،المثقمة بأحزاف الشاعر قد أشار الى فاعميتو الشعرية بػ)التاء(القكؿ الفعمٌية، ك 

صرفية تتجمى فيما يسمى بػ)تاء االفتعاؿ( حيث تفيد اكتساب الفاعؿ لمحدث فيعد فاعبلن كمفعكالن بو في 
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اآلخر المنزلؽ عف السينَّة  ية بضمير الغيبة الذم أشار بو نحكستراتيجيتو الخطاب ، فعزز(1)آفو كاحد((
 المحمديَّة.

الحاصؿ في الطكائؼ االسبلمية  االنتشاء الفكرم كسط االختبلؼ المذىبي قد عاش رحمو اهلل()فالشاعر   
ـو د بكؿ ما تسمَّح بو مف عمالمتعددة، فيتبع إسمكب المناظرة مع العمماء، كيبعد كؿ ما يثير الشبيات، كيذك 

 .(2)كمعرفةو في الٌدفاع عف عقيدتو

بَّت  إفَّ البيت السادس مف القصيدة الشعرية قد مثَّؿ أيقكنةن داللية     في قكلو) كطكيؿ المساف صي
استدؿَّ بيا الشاعر عمى إظيار مقدرتو الكبلميَّة كلمستو الٌسحرية في تصكيره لمف يتعٌدل  التي ،(عميو...

ةو كفصاحةو عقدية،  جَّ عمى مرجعٌيتو الدينية كأيصكلو المذىبية، فتراه يردُّ عميو  كيمجمو بما امتمكو مف قكة حي
انسابت كالمطًر المينصٌب  يا ككأنياتكىذه الحجج كاألدلَّة الدامغة التي كٌجييا نحك خصكمو مف قكتيا كشدَّ 

 مف سيحيبو سكداء متراكمةن مصحكبةن بزكبعة كبلمية، كقد كظَّؼ تمؾ النسقيَّة بصكرة استعارية بميغةو حممت
بَّت إلثبات  ،اقعٌيتيا كالكيا بمخيمتو الذىنية، غمائـ( التي سمخيا الشاعر مف ك األيطر الجمالية بمفظتي) صي

بمفظة) بمقالي( ، إشارةن منو الى النسقية االفتخارية االعتدادية، بداللة الياء المشار بيا الى  ذاتو األنكيَّة
       ذات الشاعر النفسية، فسمطة الشاعر تعمك كالييعمى عمييا، لذلؾ فقد مارسيا إلخضاع سمطة اآلخر

بَّت عميو( مرة ) طكيؿ المساف( لنسقية المنظكمة االليية، فيك قد انتقص مف اآلخر ىنا مرةن  ، كبػ) صي
ؿ اىتمامو إلخضاع اآلخر لحججو المنطقية كمعتقداتو الفكرية، مف خبلؿ  أيخرل، فالمرتضى قد كٌجو جي

 اشارتو اليو بضمير الغيبة الحضكرية.

كاصؿ الشاعر اعتداده بنفسو، كافتخاره بما حاز مف زعامة كريادة فكرية، كظير ذلؾ كاضحان مف       
الشعر(، حيث استدرؾ معٌمقان بمفردات  -النثري إظيار مقدرتو األدبية بفرعييا)التي اتٌبعيا فخبلؿ النسقية 

مى الفعميف) سارت، يمددف( التي عبَّرت عف شيرتو كذياع صيتو في البمداف، كقد اعتمد في ذلؾ ع
 جممو القكلية في ابياتو الشعرية .فت سمة الديمكمة كالمداد عمى اض

 

                                                           
(7)

 . 791الداللة الصوتٌة فً اللغة العربٌة :  
(7)

 . 79ٌنظر ، المناهج الروائٌة عند  شعر الشرٌف المرتضى ، وسام الخطاوي :   
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 :(  Personal  system)نسق الشخصية   -

------------------------------------------------------------------------------------------------    

       

عام لوجدناها تدلُّ على مجمل الصفات واألقوال المنظور اللو أردنا أن ننظر الى الشخصٌة من         

هً الهٌؤة  .فالشخصٌة ،وعوامله الوراثٌةها الفرد من سلٌقة فطرٌة متؤثراً ببٌئته واألفعال التً ٌمارس

المنظورة لإلنسان بحسب فاعلٌته التؤثٌرٌة فً الناس، بحسب تطبٌقه لما ٌحمل من الصفات، ومجمل 

والعاطفً واالجتماعً والبدنً، خصائص الفرد وما ٌتمتع به من ممٌزات على المستوى العقلً والنفسً 

بارسونز بؤنها)) نسق عالئقً  وقد عرفها ،(1)كنه اإلنسان، والفرد الذي ٌحمل سمة االبداع والُشهرة وهً

ٌَّة))فإنَّ وعلٌه (2)لعضوٌة حٌة تتفاعل مع موقف(( تجسد العالقة بٌن حافزٌة الفعل، كنسق للفعل  الشخص

ٌَّة  كتعبٌر عن الشق االول من العالقة، كما تبرز منطلقات  Motivationوتوجٌه الفعل وهنا تبرز الحافز

ا كتعبٌر عن الشَّق الثانً من العالقة، فٌستخدمه بارسونز بمعنٌٌن: إمَّ  Need –dispositionsالحاجة 

اً، وإما ان تعنً دافعٌة العضوٌة....((تع ٌَّ  .(3)نً الطاقة المتولدة عضو

م وعلى أساس ذلك         تً تناولها الشرٌف المرتضى فً قصائده الشعرٌة ٌات الالشخصٌمكن أن ُتقسَّ

، ومن خاللها استوقفتنا أهم الخفاٌا التً هما: ظاهرة االستدعاء، وظاهرة االستدماجوفقاً لمنهجٌن أثنٌن 

  اكتنزت بها تلك النصوص الشعرٌة.

 :(Summonsاالستدعاء  ) -المبحث األّول

   :مفهومه  -أوالا 

الّدٌنٌة  االستحضار أو اإلتٌان لثلة من الشخصٌات االستدعاء نراه الٌبُعُد عن معنىحٌنما ننظر الى      

ٌَّة اً وملهماً روحٌاً للكثٌر من الشعراء  أو التراث ٌَّ لت باعثاً نفس ، لذلك فـ))إنَّ العصور وعلى مرّ التً شكَّ

خلو من الصراع وٌسعى " ٌتسم بالسكون والثبات بالضرورة والبد أن ٌبارسونزعند " الواقع االجتماعً

 ، فٌنتج عن ذلك نوعاً من التوافق بٌن األنا واآلخر لتحقٌق الغاٌة .(4)نحو التكامل((

فإنَّ الشاعر حٌنما ٌستدعً شخصٌة ما وٌستلَّها من واقعها وفضائها الزمنً الٌكون ذلك إال  ومن هنا    

 . ) اإلشباع(انسانً ٌصبو نحوه، وتلبًٌة لدافع ) الحاجة(ملَّكهاستجابة لرغبٍة جامحة تت

                                                           
(1)

. 171 – 171معجم المصطلحات االدبٌة، نواف نصار : ، ٌنظر
 

 
(2)

نقالً عن  
 

 . 213النظرٌة المعاصرة فً علم االجتماع، د.محمد عبد الكرٌم الحورانً: 
(3)

 . 214: م. ن 
(4)

 . 71كمال عبد الحمٌد الزٌات :  –النظرٌة المعاصرة فً علم االجتماع، د. طلعت ابراهٌم لطفً  
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م هللا بنعمة والٌته وسوابغ نعمه، فتمتع بشخصٌة ثقافٌة تحمل بٌن إنَّ الشرٌف المرتضى ممن حباه    

ٌّاتها النزعات الدٌنٌة والنسقٌات االصالحٌة التً من شؤنها رته أن تسمو بالفرد وتحاول إصالح سرٌ ط

ٌّات شعرٌة، الزهد مرة، واالعتبار والنصٌحة مرة أُخرى، ومن خالل وفبالوعظ   الداخلٌة، وعبر نسق

فالشاعر ٌنهل من التراث  وٌإطره فً ذهنٌة المتلقً مرة ثالثة،  استدعائه لشخصٌات لها مكانتها وتؤثٌرها

 بشكل ٌنسجم مع طبٌعة عصره الثقافٌة.

 دافعحتى غدا هو ال والمرتضى بالطبع منهم قد استلهموا من تراثهم الثرإّن الشعراء العباسٌٌن      

لقد ، و(1)حواراتهم وصورهم، وٌذكرون تفاصٌلها، أو ٌّتبعون اإلٌجاز فٌها فٌستلهمون منه .هم والموجه ل

استعان الشعراء بشخصٌات حملت ابعاداً دٌنٌة واجتماعٌة وتؤرٌخٌة وأخرى رمزٌة، تؤخذ ُكال منها 

 دورها فً عملٌة التروٌض لغرائز النفس اإلنسانٌة. 

استدعاء الكثٌر منهم فً قصائدهم متخذٌن من المعانً التً تضمنتها لذلك فقد اتجه الشعراء الى      

القصٌدة، وسٌلًة من وسائل البوح التً ٌنطق بها الشاعر ، وإنَّ الغرض من سرد هذه القصة لٌس لإلثارة 

 .(2)والوعظ والنصٌحة واالرشادماذج وتعظٌمها، بل لالعتبار أو التمجٌد بتلك الن

ٍة خالل محاكاته  الشاعرف     ٌَّة فذَّ التراثٌة فً نصوصه الشعرٌة وما  لشخصٌاتتلك القد تمتَّع بذائقٍة شعر

 بتراثه األدبً .خبرته بتراثه المختزن ولمخزون الثقافً ذلك إالّ انعكاساً ل

اساسٌة،  سمةخصٌات التً اتخذت الطابع الرمزي بوصفها ممن زخر دٌوانه بؤسماء الش فالمرتضى     

فمنهم من كان ٌّتصف بالمكانة السٌاسٌة والسلطوٌة ، ومنهم من اّتصف بالطابع الدٌنً أو االجتماعً ، 

، فٌستلّها الشاعر وٌضفً علٌها لهاعها وزمنها الذي كان مسرحاً فهو ٌقتنص تلك الشخصٌة من واق

أو الى مكنوناٍت الٌستطٌع البوح بها  معاٍن داللٌة ٌرمز بهاها ما ٌتخلّجه وٌعتصره من أفكاٍر ووٌضمنُّ 

ًّ حدٌثه المستثاُر اجماالً، فالشخصٌات  االفصاح عنها، إالّ من خالل تلك الشخصٌات المشار الٌها فً ط

ّر الى معانً الخٌر والبر، وأُخرى ما ٌرمز وكما عهدنا منذ بدء الخلٌقة، منقسمة فمنها  ترمز الى قوى الشَّ

مع والمتلقً اجذب انتباه السّ عٍر ٌخضع ألٌدٌولوجٌا خاصة به تعمل على فكل شاوالضاللة والكراهٌة، 

فها ، واألٌدٌولوجٌاكً ٌندمج وٌنصاع مع الغرض المقصود ))برنامج ثابت لتنظٌم هً بارسونز كما عرَّ

أي هً بمثابة الموّجه الذي ٌستعٌن به الشاعر فً سبٌل ، (3)العملٌات االجتماعٌة والسٌكولوجٌة((

 خالل استدعائه لتلك الشخصٌة الرمزٌة. الى غاٌته الوصول 

 

                                                           
(1)

 . 65ٌنظر ، حركة الشعر فً ظالل المإثرات اإلسالمٌة ، عبدهللا التطاوي :  
(2)

 . 33استدعاء شخصٌات ما قبل االسالم فً الشعر العباسً حتى نهاٌة القرن الرابع الهجري:  
(3 )

نقالً عن 
 

 . 147ٌم الحورانً: محمد عبد الكرد. النظرٌة المعاصرة فً علم االجتماع، 
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 : مسوغاته -ثانياا 

 :ومن تلك العوامل    

فً  من معطٌات اٌجابٌة العوامل الفنٌة: وذلك إٌماناً من الشاعر بما ٌمكن أن ٌحققه ذلك االستدعاء -1

  إثبات قدرته وامكانٌاته االبداعٌة.

ألمرٌن: اولهما: تؤدٌة  ثقافة جٌدٍة، فإنَّ السبب سٌكون موجباً  العوامل النفسٌة: إذا ما توفرت للشاعر -2

ببٌئتهم، وأشّدهم انفعاالً، لهذا الُشعراء من أشّد النَّاس تؤُثراً لفنً، والثانً طاعًة للبعد النفسً، فللغرض ا

 .(1)إذا استشعروا بُغربتهم وعزلتهم فً المجتمع، توّجهوا الى ثقافة العصور السالفة نجدهم

فهو ٌلجؤ الى تلك الكٌفٌة لٌّتخذ منها غطاًء وستاراً ٌنفُذ من خالله الى تنفٌذ مآربه العوامل السٌاسٌة :  -3

 وأنساقه المضمرة التً الٌستطٌع البوح بها إالّ عبر هذه الوسٌلة الفنٌة .

 :بحسب اآلتً  الشخصٌاتومن الممكن تقسٌم        

 

 االنبٌاء واألوصٌاء الصالحٌن . -1    

 . الغزل -2    

 أُصالء العرب وأجوادهم .-3    

 شخصٌات الملوك والسالطٌن المتجّبرٌن . -4   

 الشخصٌات المذمومة) المنبوذة( . -5   

 األنبياء واألوصياء الصالحين : -1

 النبي داود(:) 

نفسيًا لدى الكثير مف ألوصياء الصاحيف باعثًا اليامّيا وىاجسًا لطالما شكَّمت شخصيات األنبياء وا     
فالمرتضى ومف سميقٍة فطرية استحضر واستدعى نبي مف  الشعراء واأُلدباء القدماء والمعاصريف منيـ،

                                                           
(1)

 . 4: استدعاء شخصٌات ما قبل االسالم فً الشعر العباسً حتى نهاٌة القرن الرابع الهجري  ٌنظر 
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ورًا لحديثو مف أنبياء اهلل الصالحيف، الذي تحققت عمى يديو الكرامات والمعجزات الربانية، وقد كاف ذلؾ مح
 الكامؿ(مف )  1) ): فقاؿ (عميه السالم) الحسيف لجّده قصيدٍة لو في رثائو

 دا  داودِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيومًا  بما  نسجت  ي اليعبؤوف  إذا  الرماح   تشاجرت        

 البسيط( مف)   (2) وكذلؾ في قولو:  

 مستشعريف ألطراؼ الّرماح ومف                   حّد  الظُّبا أدرعًا  مف  نسج  داودِ        

قد حباه اهلل بمينة شريفٍة ىي الحدادة وعمؿ  ()ىي أفَّ النبي داود  ت الشعريمع البيتماشيًا      
فػ)) إذا مرَّ في البراري يقرُأ  الحديد لو وطّوعو بيف يديوسبحانو وتعالى( ) ، حيث أالَف اهلل السيوؼ والدُّروع

الزَّبور تسبح الجباؿ والطير والوحوش معو وأالف اهلل لو الحديد مثؿ الشَّمع حتَّى كاف يتَّخذ منو ما 
دؿَّ ، فما الباعث مف ذلؾ االستدعاء؟ وما المغزى منو؟ إفَّ النسؽ الُمعمف الذي أظيره الشاعر (3)أحب((

أّف  في قضّية الشيرة التي تحّصميا كؿ طرٍؼ منيـ وىي: السبلـ( ما)عميي وداود بيف الحسيف عمى شبو
ة، ذلؾ الممؾ المتجّبر و المتغطرس في حكمو لمرعي قاتؿ اعتى ظالـٍ في عصره )جالوت( ()عميه السالمداود

قارع الذي  عميه السالم()الحسينوفانتصر عميو ماّدّيًا. ، (4)حينما) برز لو داود ورماه بالمقبلع ففمؽ رأسو(
 " شاكمة الغرض بذكره السائر،)) فأصاب ىذا الفاتح الحسيف" فانتصر عمييـ معنوّياغمة األموّية الطُّ 

والتَّقوى وحده مف  ، وىذا يعطينا درسًا بأفَّ اإليماف(5)وصيتو الطائر، ومجده المؤثَّؿ، وشرفو المعمَّى((
عرية التي استوحاىا الشاعر تدؿُّ عمى البسالة وقوة إّف المغة الشومف ىنا ف، ال الكثرة العددية، يصنع النَّصر

 الفعؿ اإلنجازية أُلولئؾ الفتية الذيف ركبوا أمواج الموت في بحٍر ىائٍج مف الُعدد الحربية.

( اليخفى عمى ذي فطنٍة ُبعد الفترة الزمنية بيف مف نسج داود  ،إفَّ في قولو المتقّدـ ) ونسجت يدا داود   
فحينيا سيكوف الحديث منصبًَّا عمى استمياـ  ()(الحسينوشخصية المصمح)، ()داودصية شخ

الّصبر والقوة والقيـ السامية والمعاني الروحية مف داود الذي سبَّحت معو الجباؿ والطير وكؿ مخموقات 
اصحاب الحسيف( المفعميف بالنَّفحات أُلولئؾ الفتية) -مف قبؿ الشاعر -الطبيعة الكونية، وتغذيتيا

 ـ فتية لبسوا القموب عمى الّدروع وآمنوا برّب البرية.يمانية، فيُ اإل

                                                           
(1)

 . 333: 1دٌوانه ، ج 
(2)

 . 412:  1م.ن ، ج
(3)

 . 311النور المبٌن فً قصص األنبٌاء والمرسلٌن، السٌد نعمة هللا الجزائري:  
(4)

 . 341تحفة النبالء فً قصص األنبٌاء ، ابن كثٌر :  
(5)

 . 27مقتل الحسٌن، عبد الرزاق المقرم:  
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إفَّ نسقية اإلضمار التي توسَّؿ بيا الشاعر انسابت مف تحت البنية النَّصية، فأشار بإيماءات خفية الى     
سيادة الموت القيرية التي تطغى عمى البشرية جمعاء، فالشاعر حاوؿ توجيو استشعاراتو الداخمية نحو 

ا لمُحرمات يوميًا، فداود نبي صالح الخبلفة العباسية الدَّموية التي لـ ترعوي عف فعؿ موبقاتيا واستباحتي
 ط النبي وسّيد شباب الجنة،ربانية، والحسيف سب رحؿ عّنا ورقد بسبلـٍ بجوار رحمةمرسؿ مف رّب البرية، و 

قد غادرنا عمى غير موعٍد الى جنٍَّة أبدّية، أمَّا أنتـ أيُّيا الُخمفاء فما زلتـ ُمغرقيف بذنوبكـ وعنجيّيتكـ 
 الُعنصرية.

 ووصّيه أمير المؤمنين صمى اهلل عميه وآله وسمَّم()األكرم محّمد الرسول( ): 

في و فكر الشريؼ المرتضى  في بيتو الّطاىريف محورّيًة مركزية أىؿشكَّمت قضية الرسالة المحّمدية و    
ثباتو لموصاية  صياغتو لؤلبيات الّشعرية، وتجّمى ذلؾ في استدعائو لمرسوؿ األكـر في بيعة الغدير وا 

 : (1)وقاىر أعدائو، أمير المؤمنيف عمي في قولو ،صاراتو، وناصر رسولو االليية لفتى اإلسبلـ ،وصانع انت

 الكامؿ(مف ) 

 ػػذراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو كاف ينفع جائرًا أف ُينػػػ        َءه          وال اف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفقد أب أما الرسوؿ          

 ػده ُمغّرراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوأشاد ذكرًا  لـ ُيشػػػػػ        ًا ػػػػػػػػػػػػػػػػأمضى مقااًل لـ يقمو ُمعّرض

 اة ُمشّيراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعممًا عمى باب النَّج        ػػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوثنى اليو رقابيـ وأقامػػػػػػ

 ػراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثمجت نفوسيـ وأدوى معشػػػػػػ         راً ػػػػػػػػػػػػػػػػالغدير معاشولقد شفى يـو 

 ػػػػػػراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفسًا ومانع أّنٍة أف تجيػػػػػػػػػػػػ          عٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقمقت بيـ احفادىـ؛ فمرجػػػػ 

 حراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشبت بساحتو اليمـو فأص                   ةٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا راكبًا رقصػػػػػػػت بو ميريّ         

 رىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجببًل تطأطأ فاطمأّف بو الثّ                     ثاويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ُعج بالغري فإفَّ فيو         

باح فأبص                  وػػػػػٍؼ بػػػػػػػواقرا السَّبلـ عميو مف كم          راػػػػػػػػُكشفت لو ُحُجُب الصَّ

 راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمؾ القبور الزُّّىُر حّتى ُأقب                  يػػفمو استطعُت جعمُت دار إقامت        

                                                           
(1)

 . 3-7: 2دٌوانه ، ج 
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الشاعر مف خبلؿ افتخاره واعتداده  مدى األثر الّنفسي الذي أفصح عنوو يتبيَّف ل ف في ىذهإفَّ مف تمعَّ     
بسيؿ مف  ة والخمجات النفسيةبانتمائو لتمؾ السبللة المحّمدّية، ولقد أظير الشاعر تمؾ االنفعاالت العاطفي

فعاؿ التي الصيغ والتعابير القولية التي أفرزتيا نسقيتو الشعرية، وكاف في مقّدمتيا استعمالو لجممًة مف اال
 دلَّت عمى االنكشاؼ والوضوح واإلشادة واإلمامة والعمو وشفاء الغميؿ .....الخ، وكذلؾ مف خبلؿ استعمالو

ز بيا تمؾ النسقية في مثؿ قولو:) أباف، أشاد( و ) شفى، ثمجت، أدوى( و) دار إقامة،     لبنية ترادفية عزَّ
 -ُمعّرضًا( و)ثنى -نصيبًا وافرًا مف تمؾ السمفونية في) أشادُأقبرا(، وفي قبالة ذلؾ كاف لمثنائّيات الّضّدّية 

( –أقاـ( و) ُعج، تطأطأ  ُحُجب(، ىذا ما أشار اليو نسؽ الشاعر المعمف في –و) كشفت، أبصرا  اطمأفَّ
 وأحّقّيتيـ باإلمامة الممكوتّية . )عمييـ السبلـ(إظيار ما لديو مف مشاعٍر حقيقية ظاىرية تجاه آؿ البيت

يًا نحوالذي لذلؾ فإفَّ  فقاً وو      مف أنكر وتنَّكَّر لؤلحاديث المتواترة في إثبات  رمى اليو الشاعر كاف موجَّ
الحقيقة والخبلفة لمحضرة العموّية، كاف ىذا بيانًا ورسالًة ُمبطَّنًة أرسميا شاعرنا المرتضى الى بني العبَّاس 
مضمَّنًة بشفراٍت ورموٍز خفيَّة، فالشاعر يدرؾ مدى األثر والفاعمية التي تحدثيا الكممة في نفسيَّة المتمّقي 

 محاواًل تصحيح االنحراؼ الذي اتجيت نحوه االمة .سيَّما إذا صدرت عف عاطفة صادقة ورؤية بّناءة، 

 :الغزل -2

 فما كان آلدم بدأ المناصفة بٌن الرجل والمرأة،قائمٌة على مهو أنَّ الحٌاة  والفطري به  إنَّ المسلّم       

ٌّة جعلت أحدهما  أن ٌصبح أباً للبشرٌة  لوال  نا حّواُء، فهً الّنصف اآلخرللرجل، وبحكمة وقدرٍة ربان أُمُّ

  ، لذلؾ كانت قضية المرأة ىي الشغؿ الشاغؿ ألغمب الشعراء مف العصر الجاىمي وحتَّىٌنشدُّ لآلخر

 )من الكامل(  :(1)منيا قولوو لممرأة وجود في شعره فكاف  لحالي،عصرنا ا

 ي؟ػػػػػػػلّما  نزعُت  مف   الّصبا   أثواب  يا جمؿ كيؼ نزعِت حبمؾ مف يدي                       

 يػػػوالى    وصالِؾ   جيئتي   وذىاب                 فقطعِت وصمِؾ ال  لجـر  كاف  لي

 ساؽ   الحداة   ضحًى  بطاء ركاب ساؽ الذي بعث النوى  قمبي   كما                         

الناظر والمتفخص لديواف الشاعر لكثير مف الشعراء، لذلؾ فإفَّ ت شخصيَّة المرأة كيانًا رمزيًا لقد مثم     
يجده قد أغرقنا في استدعائو لسمسمة مف األسماء لفتياٍت رمزية وىي:) زينب، لمياء، ىند، نعـ، نعماء، 

                                                           
(1)

 . 156:  1دٌوانه ، ج 
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، إفَّ مف نظر الى قصائد الشريؼ الشعرية يتبادر الى ذىنو أفَّ ذلؾ الغزؿ ....ألخ (جمؿ، ُأمامة، ظمياء.
مبت تفكيره ومسيره وقدرتو ّبو ولوعتو واشتياقو لتمؾ المحبوبة التي سىو غزٌؿ حقيقي يعبر بو الشاعر عف ح

، ففي األبيات المتقدمة نممس ظاىرة العتاب الظاىرية المنبعثة مف صميـ ذات الشاعر النفسية التعبيرية
الخطابية التي ابتدأىا بصيغة  مف التعابيرفطالعنا الشاعر بجممة تجاه مف تخّمى عنو وتركو في محنتو 

نداء) يا( لقرب تمؾ المحبوبة منو، و باالستفياـ مرة ُأخرى بقولو:) كيؼ نزعت حبمِؾ( الباعثة عمى ال
االستعبلء والتممؾ الشاعرية، وامتبلكو لمجرى اأُلمور العشقية في فترة زىوه الشبابية، كما أنو أشار الى 

ؿ، وياء المتكمـ التي رسمت صورة الكبر الذات المتكممة) األنا( بػ) يدي ، نزعُت ، أثوابي( بداللة تاء الفاع
والعجز لمذات الشاعرية، كما أنَّو دؿَّ عمى اآلخر بداللة التاء والكاؼ في ) نزعِت ، حبمِؾ( التي اضفت 

 عمى اآلخر صفة اليروب واالبتعاد ببل مسّوغات قسرية.

يصاؿ أفكاره الشعرية وتحقؽ لو إل اً منيجالثنائّيات الضدّية  ي بيتو الثاني فقد اعتمد عمى منيجأمَّا ف   
يسير حسب العرؼ  وفقيو ذىابي(، فالمرتضى، شاعر –وصمؾ، وصالِؾ( و)جيئتي -ذلؾ في)قطعت

الديني السائد، فعندما يشير الى الكياف األُنثوي، عميو أف يّتخذ أيديولوجيًة خاصًة تصور مف المرأة رمزًا 
 بيؿ الوصوؿ الى أىدافو ومبتغياتو.إلسموب المناورة في س، ُيخفي تحتو أنساقو المضمرة متّبعًا (1)شعرياً 

كرر ذات االسموب باستدعائو المرأة  قد ماؿ الى لغة الّتمميح مبتعدًا عف التصريح لذلؾ فالشاعر     
 الكامؿ(مف )   : (2)رمزية صوَّرىا بييأٍة بشريَّة في قولو

 المطمبُ   لمَّا عزَّ منيا  وطمبَت                   َضنَّت َعميَؾ بوصِميا لَؾ زينبُ          

 خمَّبُ      َلَعمِرؾ    برؽٌ    لكنَُّو   تَؾ  برقًا  المعًا  مف  وعِدىا               وأرَ          

 والرأُس منَؾ األشيبُ وى اليَ  كيؼَ                   اليوى  يبًل بأسبابِ لي جَ  وتقوؿُ          

 وَتَقرَّبوا عف   ِشيبٍة    وشبيبٍة                     تباعدوا  والحبُّ  داٌء  لمرجاِؿ          

قصيدتو الغزليَّة  تمؾ المحبوبة الرمزية لذلؾ تراه قد افتتح بطريقة استدعائو لو استغرؽ الشاعر بخيالو       
بمجموعة مف األفعاؿ التي افرزت صدؽ العاطفة واالنفعاالت النفسية التي دلَّت عمى الجفاء الذي مارسو 

وقد رسـ المرتضى في بيتو الثاني  ،،أرتؾ(حبُّ اآلخر في)ضنَّت ( نحو الذَّات التي تممكياالخبلفةاآلخر) 
                                                           

(1)
 . 36ٌنظر، األنساق الثقافٌة فً شعر الفقهاء ،   

(2)
 .....الخ . 464، 217، 162، 156، 121، 33، 33، 73: 1، ولإلستزادة ٌنظر دٌوانه ج 73: 1دٌوانه، ج 
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فيو قد  فيي كالبرؽ الكاذب الذي ال يحمؿ قطرات المطر،صورة تشبييية شبَّو بيا استحالة المقاء بينيما 
فقد حمؿ المعنى في جزئيَّاتو  أضفى عمى االبيات صفة اإلثراء الفني بإسباغو الطبيعة األنسيَّة عمييا،
بو عف حقيقة الصراع النابع مف دالالت رمزيَّة عميقة، كما أشار الشاعر الى المعنى الضدي الذي عبَّر 

شبيبٍة( في إشارٍة منو الى الموعة واالشتياؽ الذيف خمفيما  –تقرَّبوا( و)شيبٍة  –ي) تباعدوا فالمعاناة  عمؽ
 .ذلؾ الداء) الحب( لتمؾ المحبوبة الرمزية

أف التغزؿ بالمرأة الذي أورده الشريؼ المرتضى أراد مف خبللو توجيو الدفة ولفت أنظار المتمقي  ويبدو    
والغزؿ الماجف والتغزؿ بالغمماف، فالشاعر يتصدى لتمؾ الظاىرة عبر إشاعتو العباسي الذي غزتو الخمرة 

لمغزؿ العفيؼ في أمؿ ترجيح كفة العفة عمى كفة الفسوؽ والمجوف والطرب والخبلعة، وشأنو شأف أي 
يطرؽ جميع األغراض الشعرية ليفصح عف مقدرتو الشعرية حتى اليعاب عميو أنو اليقدر عمى قوؿ  شاعر
 .الغزؿ 

مى بنية مخاتمة ناور بيا الشاعر؛ لجذب أنظار العامة مف أي أّف النسؽ المضمر احتوى في داخمو ع
 الناس.

 : *ُأصالء العرب وأجوادهم-3

 ُمضر ( : –نزار  -قحطان ) -أ  

عر بعد إف سرى بنا ليبًل؛ خوفًا مف أعُيف الرُّقباء والوشاة في رحمٍة نحو اىذه المّرة بركب الشَّ التحقنا       
قحطاف( نرتضي أصبًل، فُيـ أجداُد و المنبع واألصؿ ألنساب العشائر العربية األصيمة، وَمف غير) عدناف 

وقد بثَّ ذلؾ وأخرجو والعترة الّطاىرة التي انتسب الييا شاعرنا كيانًا وفعبل،  ،)صمى اهلل عميه وآله وسمم(النَّبيّ 
 البسيط(مف )    :(1)واضحًا في شعره، فقاؿ

 رُ ػػػػػنزار فاحتسى ُمض نوُ مِ  اؽَ ػػػػػـ              وذَ ػػػداٌء عرى اؿ قحطاف فزاؿ بيػػػػػػػػػػػػػػػ             

 روا ػػػػػػػػػػػػواشتي وُأركبوا ثََبَج األعوادِ               وامُ صَ تيجاف واعتَ سوا الّ مف بعد أف لبِ  

 وأوسعوا النَّاس مف رَغٍب ومف رىِب              وعاقبوا باجتراـ الذَّنِب واغتفروا

                                                           
(

*
 )

 ... الخ . 247،  63،  66:  2لإلستزادة ٌنظر دٌوانه ج
(1)

 . 66:  2دٌوانه، ج 
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 نمَّت عمييـ برّيا نشػػػػػػػػػػُرىا اأُلُزرُ     تندى مفارقيـ مسكًا فإف جُيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

 رُ ػػػَ أف ليس ُتسحُب إاّل منيـ الِحب   ويسحبوف ذيوؿ الرَّيط ضامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً             

تمؾ الشخصيات التراثية إفَّ المتأمَؿ في األبيات الشعرية يممح ظاىرة االستدعاء واضحًة جمية، ل    
التي اعطت لمنسؽ الثقافي قيمًة تصويرية عبَّرت عف نسقية الحزف واالعتبار ُمضر(و نزار، و )قحطاف، 

بنوائب الّدىر ومصائبو التي التنفؾُّ عف مغادرة الفرد يوميا، فالنسؽ الُمعمف ىو ما دار في المحورية 
فَّ لكؿ داٍء دواء، إاّل ما كاف منو عمى صمة بنسقية المو  ت والفناء الكبلمية أللفاظ المقطوعة الشعرية، وا 

فكاف مف جممة ، استيؿَّ الشاعر مقّدمتو الشعرية التي نسجيا بُحمٍَّة أدبية، الوجودية، بيذه المعزوفة الحزنية
    جمؿ فعمية حققت الغرض الُمرّجى في) عرى، زاؿ( و عتماده عمى الترادفات المغوية خبلؿاآلليات ىو ا

يـ عف عروشيـ وبروجيـ العاجّية، أثرىـ حتى أزال) ذاؽ، احتسى(، فالموت قد لحؽ بالقحطانييف وتتبع 
أنَّو اعتمد عمى منيج  اعمى الموت صفة الطبيعة اإلنسانية) األنسنة(، كموفي)ذاؽ واحتسى( أضفى 

داللة عمى العقمية واألرجحّية التي  اغتفروا(، –رىٍب( و) عاقبوا  -الثنائيات الضدية في قولو) رغبٍ 
األفعاؿ وىي) لبسوا، اعتصموا، بت إلييـ بمجموعٍة مف الضمائر المندمجة تمّمكوىا وانمازوا بيا، والتف

 ، وكذلؾ بالضمير) ىـ( إشارًة الى غياباشتيروا، اعتصموا، أوسعوا ، عاقبوا، اغتفروا، جيموا، يسحبوف(
 عمى نسقية الموت الحتمية لمعباد تي دلَّ بػالياء في) منو( التلكياف الرموز العربية، و الييأة الحضورية 

 ة، ىذا ما شعَّ لنا مف نسؽ معمف.بصفٍة قيريّ ونفييـ 

،  اتجو الشعراء نحو الشخصيات التراثية ىروبًا مف بطش السمطة الحاكمة التي شكمت لدييـ ىاجسًا نفسيِّا 
مف الشيرة والثقؿ  ، لذلؾ استعاف الشاعر بشخصية تحمؿومنطمقًا فكريًا لمولوج الى الطبقة المجتمعية 

   نفسو تباعًا .
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 : (1)حاتم الّطائي -ب 

التي التفتىُء أف تفارؽ مخيمتو الفكرية، لذلؾ استدعى  سّيتو وقوميَّتو العربية العمويةالشاعر بجن اعتدَّ    
 الكامؿ(  مف)  :(2)الشاعر شخصيًة ُعِرفت بجودىا وكرميا في الساحة العربية واإلقميمية فقاؿ

 وقبيمُو               وفدوا عميَّ تعّمموا مف جودي فمو أفَّ حاتـَ طيء          

صفة االفتخار واالعتداد بػ)األنا( الذاتية لنسقية الكـر والجود المتوارثة فطريًا، تضمف قوؿ الشاعر      
الى تجاوز القواعد والثوابت فترى الشاعر ُيحّمُؽ عاليًا في سماء الكـر والعطاءاالرتجالية، لدرجٍة يصؿ فييا 

حاتـ( فأشار ػ)المنطقية في طريقة طرحو لنسقّية الكـر االستعبلئية، ُمتجاوزًا بذلؾ السُّمعة والشُّيرة الّطائّية ل
، رت عف متبنياتو الذاتية في قولو)عميَّ عبَّ بنسقو المعمف الى)األنا( الشاعرية بداللة) الياء( التكمُّمية التي 

الغيبة في الى مخاطبة اآلخر بالخطاب المباشر مرًَّة) حاتـ طيء(، وبضمير  جودي(، وقد ماؿ
 ؼ اآلخردؿَّ بيما عمى ضع االييم يف المشاروفدوا، تعمَّموا(، وبالفعمُأخرى)قبيمو(، وبواو الجماعة في ثالثة)

ظياره االستعداد لتعميـ اآلخر تمؾ الّسمات ال خمقية، وكما نعمـ وعجزه عف مقارعة الذات األنوية لمشاعر، وا 
فيي)) حرؼ يدؿ  )لو( ُتشير الى نسقية التمني التي التتحقؽ إاّل بالمعجزات الكونية، أّف األداة الشرطّية

 . (3)عمى انتفاٍء تاٍؿ، ويمـز لثبوتو ثبوت تاليو((

 المموك والسالطين: -4

غتراب نحو ُتراثنا التأريخي المميء بالدروس والعبر، كمحّطٍة اليروب واال مساراتخذ الشاعر       
                                                               :  (4)، وقد استباف ذلؾ في قولوتعّرض لياضغط السُّمطة التي لمترويح واالستجماـ النفسي نتيجًة 

 البسيط(مف )

 (5)ػػو يُدُه                   ُيغني مويُمؾ ُمفني ماِؿ قاروفِ ػػػػػػػػقؿ لمذي رقمت أموالػػػػػػػػػ  

 (6)إذا بدا لؾ طودًا الَح في بيِف؟                  بوُ ػػػػػػػأيف الذي رفع اإليواف تسح  

                                                           
(1)

م ، االعالم ،  573ق.هـ =  46ثاالً للجود. حاتم الطائً: هو حاتم بن عبدهللا بن سعد بن الحشرج الطائً القحطانً شاعٌر، جواد، كان م 
  151: 2الزركلً ، ج

(2)
 . 334:  1دٌوانه ، ج 

(3)
 . 233مغنً اللبٌب:  

(4)
 . 465:  3دٌوانه ، ج 

(5)
....وقد    قارون : ابن عم النبً موسى) علٌه السالم( وهو صاحب ملك عظٌم وقٌل، أنَّ لخزائنه مفاتٌحاً ٌحملها أربعٌن بغالً،وكان طاغًٌة ومتجبراً  

 .157- 156، 1وقف بوجه النبً موسى ، فدعا علٌه فساخت االرض به وبقومه، ٌنظر، الكامل فً التؤرٌخ  مج 
(6)

 . 351: 1ومكانه بالمدائن ، ٌنظر، معجم البلدان : جاإلٌوان: قصرلكسرى  
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 (1)انيف؟ػػػػػػمف كبرياٍء بو، ُغّر العث                  قراً ػػػػػوأيف عاٍؿ عمى ُغمداَف ُمحت

 (2)يف؟ػػػػػػّيا بالرياحعمى المموؾ ُمح                 حؿَّ في خّفاَف ُمحتكماً  وأيف مف

ا في المعمورة آنذاؾ، فقد اتجو الشاعر ىذه المرة الى استدعاء شخصيات تراثية كاف ليا وقعيا وأثرى     
قوبة الخسؼ والّنياية المأساوية ) قاروف( الذي ُعرؼ بتسمُّطو وجبروتو فما كاف إاّل أف يمقى عاستدعى

  مموؾ اليمف( بداللة لفظة      وكذلؾ)و)كسرى( ذلؾ الممؾ المجوسي المتجّبر بداللة) اإليواف( اإلشارية، 
ف، قد طغوا وعموا في فيؤالء ىـ حكاـٌ وسبلطيف متجّبرو  ،، والنعماف بف المنذر بداللة) خّفاف()ُغمداف(

 ت والرُّسؿ السَّماويَّة .ـ ينصاعوا الى الرساالاالرض، ول

بفعؿ األمر  اعتمد عمى الصيغة القولية اً إّف النسقية المعمنة التي استعمميا الشاعر اّتخذت منحًى اسموبي   
الذي ُيعطي داللة االستقباؿ الزمنية، إّف ذلؾ كمو يمكف استنتاجو مف االبيات الشعرية، فػػ)) الٌبدَّ مف تأمؿ 
السياؽ ألنَّو ىو الذي تستَمدُّ منو الصيغة داللتيا، فقد ترى التركيب يجري في سياقيف ويفيض بمعنييف 

ستمائة وعشرة          مرتضى فيو قد تكّرر في قصائده في، واألمر صفة مبلزمة في ديواف ال(3)متباينيف((
شارات تتماشى مع تمؾ السياقات موضعاً   .(4)وفي مناسبات متنّوعة، وانتج لنا افاضات وا 

فالشاعر يخاطب بصيغة االستقباؿ لمضمٍر داللي اليستطيع البوح بو مباشرًة أماـ ُأولئؾ الخمفاء الطُّغاة    
فَّ المتأمؿ بضمير الغيبة) أموالو، يده( مرًة، وبكاؼ الخطاب) مويمؾ(  مف بني العّباس، فُيموحُّ  مرة ُأخرى، وا 

فيثار بذلؾ ر عف مشاعره)) الشاعر قد أفصح عف مكنوناتو وخمجاتو بالتعبي في الًنص الشعري يمحظ أفّ 
العناء في نشدانو،  ما كاف دفينًا ويبرز بو ما كاف مكنونًا، فينكشُؼ لمفِيـِ غطاؤه، فيتمكف مف وجدانو بعد

...، فتدفع بو العظائـ، وتسؿ بو السَّخائـ، وُتخمُب بو العقوؿ، وُتسحُر بو او تودع حكمة تألفيا النفوس
ؿ عمى ، فاعتمد الشاعر في بيتو األو (5)((األلباب، لما يشتمؿ عميو مف دقيؽ المفظ ولطيؼ المعنى...

مف يممؾ السمطة والماؿ ويذكره بما كاف مف نعيـ مفني( فيو يخاطب  -يغنيالثنائيات الضدية في قولو)
في بيتو الثاني فقد جنح الى استعماؿ الترادفات المغوية  منسيًا، وفناًء ال وجود لو، أمَّا لقاروف، واصبح نسياً 

كسرى(، ويسترسؿ في لت عمى جبروت ذلؾ الممؾ المتجبر)و) الح ، بدا( التي د في قولو:) رفع، تسحبو(

                                                           
(1)

، العثانٌن: الُعثنون     233 4غمدان : قصر عظٌم من قصورصنعاء وله أربعة أوجه ، وقد ذكره دعبل الخزاعً فً شعره ،ٌنظر، م . ن ، ج 
 . 2311من اللحٌة ما نبت على الذقن وتحته سفال ، ٌنظر، لسان العرب)عثن(: 

(2)
 . 434: 2مكان بالقرب من الكوفة... وهو ٌلً القادسٌة، ٌنظر، معجم البلدان ، ج خفّان: 

(3)
 . 243دالالت التراكٌب، د . محمد محمد أبو موسى: 

(4)
 . 74: فً شعرالشرٌف المرضى ٌنظر، اسلوبٌة التركٌب 

(5)
 . 126-125عٌار الشعر،ابن طباطبا العلوي،  
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مف كبرياء  -محتقراً ، بقولو)شير الى نسقية االحتقار التي مارسيا مموؾ اليمف تجاه الرَّعيةبيتو الثالث في
بو(، ومف نظر الى أبياتو الثبلثة األخيرة يممس صيغة االستفياـ ذات الداللة المجازية باألداة) أيف( 

مضمرات نسقية ُيمكننا  المكانية، ىذا ما اتضح مف الخطابات الظاىرية، أّما ما استكاف في قرارة نفسو مف
ؾ قد وضع فيو بذلأف نبوبيا في باٍب مف أبواب الييمنة الفكرية التي سيطرت وتمّمكت سياقاتو الشعرية، 

ة وسمعة الفرد االجتماعية، فحدُّىا األّوؿ، معادلة متوازنًة يحمؿ طرفاىا كؿ ما مف شأنو أف يحطَّ مف مكان
بو  لطرؼ الثاني فيو ما تمّمؾ الشاعر مف مضمر داللي رمزما مشار اليو في االبيات الشعرية، أّما ا

الى) بني العباس( الذيف استحوذوا عمى الخبلفة العباسية، مف غير صفة شرعية، وكانت النتيجة الحتمية 
 ىي الظمـ والّتعسؼ والطغياف والتجبر والنياية المأساوية .

  يمة:الشخصيات المذم -5

   عمر بف سعد(: –)الشمر  -أ   

فشاعرنا كالبركاف ، شكَّمت واقعة الطَّؼ واحداثيا التعسفية مميمًا روحيًَّا في قصائد المرتضى الّشعريَّة      
فإذا ما ثار تدافعت عمى لسانو االلفاظ كالبرؽ الكامف تحت أرٍض خضراء يممؤىا السبلـ والمودَّة واألماف، 

بلمو وبريقو الذي يبعُث الرموز والدالالت واإلشارات الثّاقب النازؿ مف أعالي الّسماء، ُمعّبرًة عف وميض ك
عمنة والمضمرة منيا، فيو حينما يستذكر واقعة الّطؼ ويبيف قؼ بالّضّد مف أفكاره ونسقياتو المتجاه مف و 

األثر النفسي المتراكـ لديو تراه يفخر بيـ ويمدحيـ وكأّنيـ ما زالوا احياًء، وعمى العكس مف ذلؾ تراه يشّنُع 
 السريع( مف)    :   (1)إذ يقوؿ رتكب تمؾ الجريمة الّنكراء، ويُصبُّ جؿ غضبو وسخطو عمييـ،بمف ا

 رِ ػػدماءكـ في التُّرب مف شم كـ لكـ مف بعد)شمٍر( مرى                           

 بالنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرِ باع رسوؿ اهلل                    ويح) ابف سعٍد ُعمر( إنَّػػػػػػػػػػػػػو

 ى عميو في بني بنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو                    واستؿَّ فييـ أنُصؿ المكػػػػػػػػػػػػػرِ غَ بَ 

ف فاز بيا عاجػػػػػػػػػػػػبلً   وال يػػػػػػػػػػدري الّنارِ  بِ طَ مف حَ                     فيو وا 

لؤلبيات المتقّدمة أفَّ الشاعر قد استدعى شخصيتيف مف الشخصيات المنبوذة  تأمُّمنانمحُظ مف خبلؿ     
وبظمميا وجورىا وقسوتيا الفعمية، لما ارتكبتو مف ممارساٍت قمعية بحّؽ تمؾ  والمعروفة عرفيًا واجتماعّيًا،

                                                           
(1)

 . 124: 2دٌوانه ، ج 
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فوة الممكوتية، لذلؾ كمو فإنَّيا قد شكَّمت لمشاعر ىاجسًا وباعثًا وجدانياً   استيّميا بتمؾ الجمؿ الثقافيةف، الصَّ
، المكر(،الدالة عمى التوبيخ واإلىانة واالنتقاص في وىما مستحقاف بالفعؿ  ) مرى، ويح، باع، بغى، استؿَّ

تطمؽ عمييما، ففي البيت األوؿ انتيج الشاعر إسموب اإلخبار بػ) كـ( التي حممت نسقية  لكؿ صفة نكراء
الفكرية، فالشمر قاتٌؿ نعـ، واستحؿَّ واستباح الُحُرمات في  الّشمر  الكثرة والداللة التعددية لمف حمموا راية 

مر(، فالمضمر الداللي الذي وقتو، وقد ماؿ الشاعر الى استعماؿ نسقية التوكيد المفظية بتكراره لمفظة) ش
المرتضى  إفَّ الدالالت اإلشارية التي أوردىا وكؿ زماٍف وفي كّؿ مكاف، قصده ىو أفَّ الشمر موجود في 

دماءكـ( بالضمير  -العدائية لحّكاـ بني ُأمّية قاطبًة، وقد عبَّر في قولو) لكـ تدعائو لتمؾ الشخصياتباس
األطيار بداللة الميـ التي حممت الصيغة الجمعية، فالشمر  لبيتالذي اتخذ جانب اإليماء ألىؿ ا الكاؼ

فالشمر مسٌخ قد اندثر وولَّى ، إاّل أّنو حاضٌر وماثٌؿ في  ،أصبح أيقونًة تتوارى خمفيا الشخصيات العدائية
. ةكّؿ شخٍص يحمؿ الّصفات اإلجرامية التي تشذُّ عف الطبيعة االجتماعية، والمستبعدة مف الصفات الُخُمقي

 . (1)ىي الّذود عف آؿ البيت والوقوؼ الى جانبيـ -عند المرتضى-لذلؾ، إّف معنى الشعر وغايتو

طالعنا بتمؾ الشخصية ف ،ووسيمًة قصدية  أداة (عمر بن سعدأّما في البيت الثاني اتَّخذ الشاعر مف )   
االنتيازية التي حاولت جاىدًة أف تجني المكاسَب الدُّنيوية عمى حساب الجزاءات والثوابات اأُلخروية، فيو 

التي اعتمدت نسقية التوبيخ والتَّوعُّد في قد أظير القيمة التصويرية لعناصر الجماؿ المغوية في قولو )ويح( 
ـ الّصراع الّداخمي في نفسية الشاعر والتحامو بالمعجـ الشعري (، مف خبلؿ احتداابن سعدذـّ اآلخر) 

الفناف المبدع الذي  الخاص، فالناظر في البيت اعبله، يحسُّ بالجو النَّفسي الذي صّوره الشاعر بصورة
التَّوعد الذاتية لآلخر، كما افَّ المتأمؿ يممُح إشارًة ذمّية لآلخر بداللة الياء في)انَّو( التي  اظيره بنزعة

مف الأميٍر فاسؽ .، وآخرتو بوعٍد زائؿ) ُممؾ الري( جاءت لتؤكد صفة االنتقاص تجاه مف باع دينو بدنياه
ي إف ترأَّس قيادة الجيش الذي ممؾ الر  عمر بن سعد بن أبي وقَّاص( الذي منح زياد عبيد اهلل بنباطؿ)

لييا الّشعراء؛ إفَّ ظاىرة االستدعاء التجأ ا( ،2)ىواء الدنيويةتوجو لقتاؿ الحسيف)عميو السبلـ( ....فتممَّكتو األ
ما في ذاكرتيـ مف أنساٍؽ متصارعة تحمؿ الضدية لمواقع الُمستباح، فالبنية الشعرية  سعيًا منيـ إلظيار

إنَّيا تنطوي عمى معنييف أحدىما ظاىٌر، واآلخر مخبوٌء ومتستر، ففي الظاىر وطبقًا لمعنى النَّسؽ ف
إف عرفنا أفَّ فعمتو قد سبقت عصر الشاعر بمئات السنيف، فالنسؽ  ما المسّوغ؟ بعدف استدعى ابف سعد

لذي سار بو ىو نسٌؽ ُتراثٌي أصيؿ، انحدر بو نحو الماضي السَّحيؽ الستحضار تمؾ الجرائـ النَّكراء، ا

                                                           
(1)

 . 23: فً شعر الشرٌف المرتضى سلوبٌة التركٌبٌنظر ، ا 
(2)

 . 134: 3ٌنظر، معجم البلدان ، ج 
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 ( ( ىو رمٌز لمظُّمـ ابن سعدوجعميا ماثمًة أماـ األجياؿ المتعاقبة، فالمضمر الداللي في الماىية المعمنة أفَّ
ّنما ىو يتجّمى في كّؿ طامٍع  ومغتصب والغرابة أف يومىء الى الطُّغمة واالستبداد ليس في عصره فقط، وا 

 العباسية المتسّمطة والغاصبة لمحقوؽ العموية .

معاٍف الحصر ليا، وىو ما يمكف أف ُنطمؽ عميو كثرة المعاني تتضمف خطابية  إّف كؿ صيغة      
نا النُّطؽ بكؿ ما ىو ، ويمكننا االستناد الى القاعدة التي تقوؿ: اليمكن(1)المتعددة مقترنًة بداٍؿ واحٍد ال غير

 .(2)موجوٌد أبداً 

مظمـ واالضطياد ض لتراه قد عانى مف ويبلت دىره ما عانى وتعرّ بوصفو فردًا اجتماعيًَّا إفَّ الشاعر    
قاست وكابدت الويبلت في السمطويات عمى َمّر التأريخ فمجأت  ))فالشعوب قد بفعؿ ثقافة العصر السائدة

خوفًا مف البطش ، أي اننا في ثقافٍة مّيالة الى الّتكتـ واإلضمار والمسكوت الشعوب المسكينة الى الّصمت 
  .(3)عنو((

، فانتيجوا فكرية وصراعات نفسيةىواجس لذلؾ ترى الشعراء ال يفتؤوف أف ُيصّرحوا بما في داخميـ مف     
الخمجات واآلىات، لذلؾ كاف ُسببًل متعددة لمفرار مف ذلؾ العالـ القسري، الذي ولَّد في داخميـ عالمًا مف 

الشاعر في ىيجانو كالسيؼ منتصبًا يدافع عف عقيدتو الدينية وقضيتو المذىبية واليخشى في الحّؽ لومة 
 الئـ .

 ) آل ُأمّية(: -ب

ات واآلىات والخمجات التي ذاؽ الُمّر منتضمَّف ديواف المرتضى النَّفسي لقد       يا واختمجت في الغصَّ
، وقد خمَّفَف ُجرحًا عميقًا لـ يندمؿ، فيو يطمُب ويمتمُس كؿ كممٍة مف مضت وسنيف قد عفتصدره ألياـٍ قد 

 . جاّدة الّصواب أو الغرض الُمرجو قاموسو الشعري تؤّدي بو الى

لقيـ إفَّ الجرائـ التي اقترفيا بنو حرٍب ما زالت عالقًة في أذىاف ُكّؿ ذي َنَفٍس غيور يحمؿ مف ا   
 ومرورًا بخبلفة ، فمكرىـ وخديعتيـ منذ عيد رسوؿ اهلل) عمييـ السبلـ(عّظـ مف آؿ الرسوؿوالمبادىء التي تُ 

نستغرب مف ذلؾ أبدًا فالتأريخ ُيعيد  كرببلء، فبل، واستكمموىا بجريمتيـ النَّكراء في يوـ ()أمير المؤمنيف
 نفسو والقـو أبناء القوـ .

                                                           
(1)

 111ٌنظر ، حفرٌات المعرفة:  
(2)

 . 111ٌنظر ، م . ن :  
(3)

 . 47النقد الثقافً من النص االدبً الى الخطاب:  
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وقد ترجـ ذلؾ حيف لو كانت تمؾ بدايًة يسيرًة ومقتضبًة عّما دار في ُخمد الشاعر، وبات الشُّغؿ الّشاغؿ    
 ) مف السريع(        :(1)قاؿ

 سطّػػػػػػَػرا   مف  القـو  في   ُقؿ لبني حرٍب وكـ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة                 سطَّرىا            

 )مف الطويؿ(  :(2)أيضاً  وقاؿ

 يرػػػػوتظ   قميؿ  عف تبدو  دفائٌف  قؿ لبني حرٍب وفي القمب منيـ                           

 ) مف الوافر(        :(3)وقاؿ

 ومف خمطوا بغدرىـ خبلطػػػػػػػػػػػا                      ُقؿ لبني زياٍد وآؿ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍب   

 ) مف السريع(   :(4)وقاؿ

 قؿ لبني حرٍب ومف جمَّعػػػػػػػػػػػػػػػػػوا                            مف جائٍر عف رشده أوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

استدعى الشاعر في أبياتو المتقدمة بيتًا مف البيوت المنبوذة والمذمومة التي ساىمت وشاركت في      
بؿ الديِف ُكّمو، فحينما نقؼ عمى المعنى والمغزى المراد نرى الشاعر قد  خراب ركٍف مف أركاف الّديف ،

ا نعرؼ االستنطاقّية لتمؾ الثُّمة األموّية، فكم ي يحمؿ الصيغةُقؿ( الذأكثر مف الصيغ القولية بفعؿ األمر)
فاألمر))يدؿ عمى  ، أفَّ صيغة فعؿ األمر البنائّية ُتشير الى األحداث المستقبمية،ومف دالالت الفعؿ الزمنية

مف استدعاء الّشاعر ليـ وبنسقية الّتكرار المتبّناة، وكأنَّو جاء بيـ  فنستشؼُّ  ،(5)االسستقباؿ مطمقًا((
 الفطرية،لمثوليـ ومحاسبتيـ أماـ محكمة العدؿ اإلنسانية، وبعد إجراء الكشؼ الّداؿ وباعترافات الشُّيود 

األبدّية، بداللة)كـ( والذُّلَّة نكوف قد حكمنا عمييـ بالخسَّة والعار ة، وثبوت األدلَّة الجنائيَّ  وبالُجـر المشيود،
 الخبرية التي أفادت نسقية الُكثرة التعددية، نتيجة األفعاؿ القمعية بحّؽ العترة المحمدّية.

ىنا ىو  (، فإّف البيتةإذا تماشينا مع المقولة التي تقوؿ إفَّ في كؿ قصيدٍة بيتًا ُيقاؿ لو) بيت القصيد    
المضمر الداللي أو النَّسؽ المتواري خمؼ البنية الخطابية المعمنة، لذا فقد اتخذ مف استدعائو ليـ صوتًا 

                                                           
(1)

 . 14: 2دٌوانه ، ج 
(2)

 . 76:  2م.ن ،ج
(3)

 . 215:  2م . ن ، ج 
 (4)

 . 366:  3دٌوانه ، ج 
(5 )

 114محمود عكاشة: د. التحلٌل اللغوي فً ضوء علم الداللة، 
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يف عمى وأداًة حاوؿ أف يسمع بيا اآلذاف الّصماء عف صوت الحؽ، ومف ارتضوا أف يكونوا حّكامًا متسمط
 .رقاب الّناس بغير وجو حؽ

عمى صدور أصؿ الخبلفة ومنبعيا الثَّر، واستبعدتيـ عف أماكنيـ التي الحاكمة قد جثت الثمة إفَّ     
الّطعـ  ليـ، وعمى ذلؾ فإفَّ الشعر ىو الرئة الحية التي يتنفُس الشاعر مف خبلليا اهلل وخصصيا ارتضاىا

تمؾ الخاص لمحياة التي يحاوؿ أف يصؿ الييا متخّطيًا حدود األقدار، والعقبات التي تقؼ حائبًل بينو وبيف 
اأُلمنيات)) وىنا تظير نزعة التَّمرُّد، والتَّفرُّد في جعؿ الشعر متجاوزًا التقاليد المعروفة، والموروثة، ُبغية 

 .(1)ابداٍع جديد الُيتّبُع فيو ُسنَّة الماضي((

القافية التي نظـ فييا الشاعر، المتوّزعة بيف الراء والّطاء والميـ، وكؿ قافية  ويمكننا أف نستشعر ذلؾ عبر 
، أّما الطاء فيي تعبر عف قمقمة نفسية (2)وديمومتولحدث خصائصيا وسجاياىا، فالراء تفيد تكرار اليا 

ُتر ، والميـ تعبر عف مشاعر الحّدة والتو (3). فالطاء صوت شديدمحتدمة في تعبيره ونطقو لمكممات
، و)) اليخمو مف الداللة عمى التوكيد (4)صوت مجيور ضطراب التي اختمجت في كنو الشاعر. فييواال

والتشديد والقطع الذي يدؿ عمى المعاني الحّسّية كما يستعار احيانًا لمعاني القطع بالرأي واإلصرار عمى 
 .(5)العزيمة((

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
 . 625:  42،مج5مفهوم الشعر لدى شعراء العصر العباسً وأثره فً تحدٌد أُسس الناقد األدبً، بتول نعمة الموسوي، مجلة أبحاث البصرة، ع 

(2)
 . 111ٌنظر، فقه اللغة، محمد المبارك: 

(3)
 . 143العربٌة:  ر، الداللة الصوتٌة فً اللغةٌنظ 

(4)
 . 142ٌنظر،م.ن:  

(5)
 . 46اشتات مجتمعات فً اللغة واألدب: 
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     :Internalization *االستدماج -المبحث الثاني

التي  فس لتمؾ الظاىرة النفسيةاختمفت الرؤى والمعالجات التي نظر مف خبلليا عمماء النّ لقد         
فإّنو نظر الى االستدماج بشكؿ مختمؼ إذ أّنو تمّثؿ بتخزيف ما توارثو مف  (1)يونكمثبًل يصؿ الييا الفرد، ف

ت) كبت، جنس، خبرات سابقة وكؿ ما تعّرض لو مف تجارب فيو ليس كنظرة فرويد لبلستدماج التي مّثم
فقد اعتبره نوع مف  (3)ادلر، أّما (2)ؿ مختمؼ الجوانب الحياتية المفّضمةُعصاب( إذ أنيا اتسعت لتشم

التفاعؿ بيف متطمبات الفرد، وما ينقصو مف مظاىر جسمية أو عضوية أو عقمية أو نفسية فالفناف يخمط 
 فإنو ذىب (5)(تين)، أما (4)بيف أخبلقيات خارجّية، وُأخرى عادّية لُيعوض بيا نقصو، الذي يشتكي منو

 .(6))إف اإلنساف ثمرة وسطو(الى

ٍع وبمسيرتو الحياتية الحافمة باالحداث والتقمبات اليومية، يشعر أحيانًا بخيبة أمؿ وضياإفَّ الفرد     
والمجوء الى عوالـ ُأخرى يتنفس فييا  ةالغرباحساسو بوتيياف وسط ذلؾ الصخب العاـر لتحممو عمى 

عداء، تختمؼ بالييأة والتكويف لذلؾ العالـ المثالي الذي ينشده الفرد دومًا، ومحاو  لة الوصوؿ اليو أو الصُّ
 تحصيمو.

بدلوه في مراحؿ تكويف الشخصية، لذلؾ  آراءه فسنجده قد أدلى  فإذا نظرنا الى عمـ االجتماع وتتبعنا    
ألخذ موضع السبؽ في اإلشارة الى نسؽ الشخصية مف خبلؿ طرحو لنسقي استعداد  بارسونز سعىفقد 

 الحاجات وظاىرة االستدماج، ومف زاوية ثالثة نظر الى النسؽ االجتماعي باعتباره المحّصمة النيائية
 

 

 

 

                                                           
(1)

 . 111هول، ج. لندزي :  -( احد أهم علماء النفس فً سوٌسرا ،نظرٌات الشخصٌة، ك1375كارل كوستاف ٌونك )  
(2)

 . 211مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانٌة : ٌنظر ، تمثالت االستدماج فً رسوم عاصم عبد االمٌر،  
(3)

 .154( ولد فً فٌٌٌنا، وعمل كؤُستاذ لعلم النفس الطبً بكلٌة الطب، نظرٌات الشخصٌة : 1371الفرٌد إدلر) 
(4)

 . 211تمثالت االستدماج :  
(5)

 . 173( ، ٌنظر ، تراجم مصرٌة وغربٌة، محمد هٌكل:  1343-1323هٌبولٌت تٌن )  
(6)

 . 177ٌنظر، م . ن :  
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 .(1)لمشخصيات المتسايرة والمتفاعمة في ىيأة معينة

ش فييا إفَّ اإلنساف ومف ىيأتو وتكوينو يحاوؿ اف يخُمؽ اجواًء يأنس ويتوائـ بيا مع البيئة التي يعي   
ّف المحرّ  نعني بو، قّوة بيولوجية نفسية تحثُّ و  ؾ لذلؾ الشعور ىو الّدافع.وينتمي الييا بصورة فطرية، وا 

رضاءالفرد داخم     ، لديو وىو ما يدفعو بالحاجة الى(2)نة( نزوة معيّ يًا لممارسة أعماٍؿ تقوـُ بإشباع)وا 
 .(3)، الذي يحاوؿ اقناع الحاجة وتنفيذ الغرض الذي يسعى اليو الّدافعاالشباع()

وليذا نرى الشاعر أو الفناف أو الرساـ يمجأ الى نسقيات بديمة أو باألحرى حيؿ ُأخرى يستطيع مف   
خبلليا النفاذ الى تمبية الرغبات الجائحة لديو بديبًل عف الشُّبيات والرُّقباء، فتراه ينتيج أي وسيمٍة تؤدي بو 

 الى تحقيؽ اىدافو.

 :ياآلتمرتَّبًة عمى النحو  تمك االلفاظوردت وقد معها الشاعر  هم االلفاظ التي تفاعلأ

 :(4)الزوراء -1

عمومًا بوصفيا مقر الخبلفة التي  -آنذاؾ–مدينة بغداد مكانًة ميمة في نفوس اأُلمة اإلسبلمية  شغمت   
مت عمييا مف  )عمييـ السبلـ(في نفوس الشيعة ومحبي أىؿ البيتال سيَّما ، و بكى عمييا ، لقدسيَّتيا التي تحصَّ

طيرت ثراىا، لذلؾ كانت محط اىتماـ الشعراء واألدباء وعمى حمَّت في ُرباىا، و النفوس الطاىرة األبية التي 
فصّورىا مّر العصور قديميا وحديثيا، فالمرتضى كشاعٍر وعالـ وفقيو شيعي كاف ممف استشعر بذلؾ كمو، 

لذا نراه يستبؽ األحداث بكسر ُأفؽ التَّوّقع وليس التشاؤـ  مف الشعراء، عمى ىيأة اختمؼ بيا عمف سبقو
 الخفيؼ(مف )    :(5)ومف ذلؾ ما قالو في ذّميا واغتصاب الخبلفة، عمى المبلذ ألنَّو يرى تكالب الناس

 ػػػػػػػاـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػَ الغَ  راىا حرٌب لماءِ وثَ                  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـٍ ُمق دارُ  وراءِ الزَّ  دارُ  ليَس              

ذا ما نظرَت لَ    ػػػػاـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعمًة جّمة لقوـٍ لئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر إاّل               ػػػـ تػػػَ وا 

 راـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ الح راعًا الى انتياؾِ سِ  رِ        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػالخَ  ةِ لَ زاوَ ف مُ عَ  وبطيئيفَ             

                                                           
(1)

 . 32ٌنظر ، علم االجتماع عند تالكوت بارسونز، محمد عبد المعبود:  
(2)

 . 125ٌنظر ، أصول علم النفس الحدٌث، فرج عبد القادر:  
(3)

 . 71: 3، وٌنظر دٌوانه ج 127ٌنظر ، م . ن :  
(4)

الجانب الشرقً لبغداد، وذكر غٌره انها فً الجانب الغربً، وهو  الزوراء: ارض كانت ألُحٌحة بن الجالح ، وقال األزهري الزوراء فً 
 . 175:  3االصح عند أهل السٌر، ٌنظر، معجم البلدان ، ج

(5)
 . 353: 2، وٌنظر، دٌوانه ج 331: 3دٌوانه، ج 
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 ػػػػػػػاـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوصديؽ ليـ بغير ذمػػػػػػػػػػػػاء                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ جاٍر ليـ بغير وفػػػػػػػػ            

 ػػػاـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَسَخط دائـٌ عمى االيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػ      وـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبمف حؿَّ أرضيا كؿَّ ي           

 تؾ فييا الّطواُؿ كاأليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّاـِ                  ساعاليس فييا غير عيٍش قصيٍر و            

ذا ما طمب      لسقامي فميس غير سقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ        ُت فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دواءٌ ػػػػوا 

 فاضحات وصبحيا كالظَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـِ                   ػػػػػػػػػػػػػازٍ ػػػػػػفضحاىا مثؿ الدُّجى بمخػػػػػػػػػ           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ ؼ وال َعرَجٌة عمى إنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                  ػػػػػػروػػػػػػػومحؿٌ  العيد فيو لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

 ػػػػػػػػواـِ ػػػػنا مف الَبّو في بحوٍر طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقد كرعنا منو وال ظمٌأ فيػػػ    

بعُث منيا صدؽ المشاعر الحزف واأللـ واآلىات التي ين أنيا قد حممت مفالموحة الشعرية  نمحُظ في     
قد افاض بما يحممو مف المشاعر التي تعّبر عف صدؽ  اإلحساس وروعة البياف، فالشاعروجماؿ 

بيا واصبح ُيّكّوُف معيا كيانًا موّحدًا ينُـّ عف واقع الحاؿ، فقد حمؿ  ساس عف) الزوراء( فتفاعؿاالح
ممة اأُلمور ر) المجتمع( فكاف مف جواالستيجاف واغتراب الذات عف اآلخالخطاب في طّياتو نسقية التذمر 

نًا التي يمكف أف نمحظيا ىي نسقية النفي المكانية لتمؾ الدار التي اصبحت التصمح دارًا لمسكنى أو مكا
لممأوى، فالشاعر استشعر بالماضي الدموي والحاضر المأساوي ووفقًا لذلؾ رسـ المستقبؿ بحجج منطقية 

فيي تدؿ  .المجتمعية في تمؾ البقعة األرضيةبداللة الفعؿ الناقص)ليس( الذي عبَّر بو عف ذّمو لمبنية 
 تعبيراً  مف الثنائّيات الّضدية تشكيبلتٍ كما أفَّ النسؽ المعمف لمشاعر قد أفصح لنا عف ،  (1)عمى نفي الحاؿ

     الشاسعة بينو وبيف ذلؾ المجتمع الزورائي، وكاف في مقّدمتيا والفجوة منو عف الواقع المتناقض واليوَّة
اعًا( وىي التدؿ إاّل عمى صيغة الذـ الواضحة وبطىء مسيرىـ تجاه الصالح مف االعماؿ، سر  -) بطيئيف

انتياؾ  -وتأخُّرىـ عنيا، وفي الجنبة اأُلخرى يميثوف وراء كؿ عمٍؿ محرَّـ أو فعٍؿ ُمشيف في) مزاولة الخير
الفاظو ثوب  بساعواـ(، فالشاعر قد أل -و) ساعات ساعات طواؿ( -)عيٍش قصيرالحراـ(، واستكمميابػ
بحيث جعمت مف الشاعر يصؼ  ، وىي نتيجٌة حتمّية لتمؾ المعادلة غير المتكافئةالذُّلة وسقـ المعاش

سقامي، وسقاـ( التي  -معيشتيا بالضنكى، وساعاتيا واقفة وىي كالعاـ، ومف الضديات اأُلخرى) دواء
َـّ بالشاعر الدواء لو وال سبيؿ  صيَّر فييا مف السقاـ دواء، وىي توحي وتعطي انطباعًا بمرٍض ُعضاؿ قد أل

                                                           
(1 )

 . 323 :1ٌنظر مغنً اللبٌب، ج
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تي انتيجيا الشاعر إلظيار حالة مف االستدماج مع منو لمخبلص، وتمؾ ىي الوظيفة النفعية لمغة ال
ولذلؾ، فإفَّ التجربة اإلنسانية ىي مف  ًا في فضاءات الحصر ليا والتعدادنسقياٍت مختمفة تحّمُؽ بو بعيد

  ُتمقي بظبلليا عمى النسقية الشعرية التي يتَّخذىا الشَّاعر.

عمى: أفَّ  ساف. وبوسعنا أف ننظر الى تمؾ الحالةالكممات في المغة شبييًة بالدموع لئلنوليذا كانت       
ينيؿ منو الشاعر بما يتوافؽ ، فالمغة منبع ثر (1)المفردات دموٌع لمغة وما الشعر إاّل ُبكاٌء بنسقية فصيحة

 -الدجى( و) صبحيا -ثار، واستكمااًل لمنيجو أشار بثنائية أخرى) ضحاىاستطبيعة الموقؼ الممع 
الظبلـ(، إفَّ اىـ ما يشد االنتباه في تمؾ الثنائّيات التي سطَّرىا الشاعر ىي نظرتو السوداوّية التشائمّية 

بجممة مف  ، فأصبحت ىذه المدينة مثااًل لمنياية المأساوية، كما أنو طعَّميا بنسقية حزنيةالزوراءتجاه 
فييا، و ليـ، و ضمائر الغيبة اإلشارية، جسَّد مف خبلليا غياب اآلخر واختفاء بصمتو اإلنسانية، في) ثراىا، 

مف الضمائر ذات الداللة الفاعمية لمذات) األنا( لمشاعر  اردفنا بمفيؼٍ منو(، وقد و صبحيا، و ضحاىا، و 
 تابع االحداث ونزوليا عمييـ.فينا( المدلمة عمى ت وكرعنا، وطمبت، ونظرُت،)والتي منيا

 سوداء ممموءةٌ ىا يا ليذه المدينة العجيبة! فأجواؤ  وكأنني بمساف الحاؿ الّناطؽ لمشاعر وىو يقوؿ:   
ما  ا نتسائؿبالسُُّحب الرُّكامية، ورائحتيا ُتزكـُ األُنوَؼ مف فقدانيا لشمائؿ وخصائص العرب االصبلء، وىن

ف والجواب ع ( التي تحمؿ كؿ ىذه الصفات المنبوذة؟الزوراءالذي أجبر المرتضى عمى العيش في تمؾ) 
 التضاد(ذ أفَّ التَّخيؿ النَّفسي لمعنى)النسؽ المضمر الذي قصده الشاعر. إىذا السؤاؿ ىو مف سيقودنا الى 

 الى شعوريف فطرييِف متباينيف ينبياف يرِجُع في الحقيقة الى عوامؿ متناقضٍة في آٍف واحد، ولكنَّو يرجعُ 
، فما أضمره (2)ُحضور ظاـ اإلدراؾ في الحضور، والثاني يبقى في اّلبلمف يحظى بن االحساَس وأحدىما

ور، ىو تجرعو لممّر أو كمف كاف بيف ناريف: فالنَّار األولى ىي نار اليوى نفسو ولـ يَر النُّ  الشاعر في
وىي مف تُقّيد الشاعر بسبلسؿ وُتجبرُه عمى البقاء، والنَّار اأُلخرى ىي  )عمييـ السبلـ(والعشؽ واليياـ آلؿ البيت
ييوى البقاء ، ألفَّ في  رتيا أبدًا، فممسبب المعمفباستمرار والتي اليقوى عمى مغاد النار التي تحرُؽ أقدامو

) كاظم الغيظ( الّثواب، واعني بيمبغداَد أجساٌد قد سكنت  في أعالي السَّماء ، وناؿ مف حؿَّ بقربيا عظيـ ا
 .بؿ إنو بجوارىـ ييوى حتَّى الفناء، (، وَمف في ُقربيـ الييوى البقاءالسبلـ ا)عمييم ومحمد) الجواد(موسى، 

                                                           
(1)

 . 245ٌنظر ، الخطٌئة والتكفٌر ، الغذامً :  
(2)

 . 137جون كوٌن: اللغة العلٌا ،  
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مر الذي مّيد لو فإنَّو جانس بيف عواطؼ الشعر وما ُيمميو الديف، وىو األ اً فقييفالمرتضى بوصفو       
عف ُنظرائو البل فقياء مف الشُّعراء، ولكنَّو بالنتيجة ىو إنساٌف اليمكنو االنفكاؾ مف مشاعر  عوامؿ االفتراؽ

الدينية عمى رؤاه ومتبنياتو، فرفََّو عف ُكّؿ مشاعر الكبت في شعره،  ابداعو ميما طغت منظومة القداسة
تعدُّد في داخؿ الّنّص ُيفصُح عف الظاىري، ألفَّ ال التي نحت منحًى بعيدًا عمَّا ُأعمف في متواريات الخطاب

الخطاب المعمف، ولكفَّ ذلؾ الٌيسّوُغ لو أف يتجاوز المضموف الخفية في اعماؽ عدٍد ميوٍؿ مف األنساؽ 
كاشفًا لجميع  الشاعر مع النسؽ المضمر بعده ولذلؾ، لقد تعاطى، (1)المقدَّس وما في المجتمع مف أعراؼ

وأليَب أحزانيا وما يعترييا مف  النسقيات التي سعى أف ُيضمرىا الفرد ظاىرًا وتناغـ مع النَّفس البشرية
فعبَّر عف ذلؾ الدَّافع المستكاف في ذىنو بنسٍؽ شعري، غايًة منو ، (2)مخاوؼ وأوجاع ووسوسًة داخمية

النسؽ المضمر ىو ذلؾ الذـ الظاىري الذي بُّثّو  ىذا مف جانٍب، أما الجانب اآلخر مفلتحقيؽ اإلشباع ، 
في خطاباتو وأرسمو الى الناس عامة، وقد تكوف تمؾ النسقيات المضمرة موّجيًة نحو الثمة الطاغية التي 

 استولت عمى الببلد والعباد، وقد صّور حاؿ الفرد كيؼ اصبح ذليبًل منقادًا، واليممؾ حؽ تقرير المصير.

 الرئاسة: -2

وقد صرَّح  ،وكأنَّو غدا حبيسًا وأسيرًا لو كياف الشاعر ولفتراٍت طواؿ،في الصراع الداخمي  لقد اشتد    
ديوانو الشعري قد تكوف نادرًة مف النوادر التي استعمميا الشاعر، واستدمج معيا ُمحّمقًا  فيالمرتضى بألفاٍظ 

ومف تمكـ االلفاظ ) المقاـ أو المقامة، الخبلفة،  بأفنية الخياؿ بعيدًا راجيًا فييا تحقيؽ الُمنى والمراد،
المقامة( فكاف ليا الحظ األوفر في مساحة االشتغاؿ الشعري إذ تعّدى الرئاسة، الوالية(، أّما المقاـ)

ينبغي أف  العشرات، والوالية حظيت بالنصيب االقؿ، وكمُّيا ُتشير الى تطمعو الى مقاـٍ اسمى ومنزلة أرفع
 المجتث(مف )      (3):  فاستجمع قواه وأعطانا صورًة عف واحدًة منيا في قولو اف،توضَع في الُحسب

َـّ    ُنكػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػبُ ػػػػػػػػػػػخطٌب  لعمرَؾ   َصعػػػ               !ػػػػػػػػػػػػػػػبُ ػػػػػزعازٌع   ُث

 ػػػػػػػػػػػبّّ ػػػػػػػػَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ػػبذي الرياس قولوا لمف ىو ُمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىً  

 ػػػػػػػػوػػػػػػػػورًا وتكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتِزّؿ ط وطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ػػػػأما تراىا خب 

 بُّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمف ُيح يحبُّيا                    ػػػػػػػػػػاػػػػػػػػليا عيوٌب عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      
                                                           

(1)
 . 23ٌنظر ، االنساق الثقافٌة فً شعر الفقهاء: 

(2)
 . 75ٌنظر، شعر ابً العتاهٌة فً ضوء النقد الثقافً  :  

(3)
 . 63: 1دٌوانه، ج 
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 ػػبُ ػػػػػػػػػػػػػػػيومًا لعينيَؾ ُحجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                       تبرََّجت ليس عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا              

 ػوػػػػػػػػػػطورًا ُىناؾ وتخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ         تدنو وتنأى وتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو                    

 ػػػػػػبُ ػػػطٌر وسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَسحّّ وق        ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا               ػػػػػػولمدموع عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     

 ػػػػػػربُ ػػػػػػػومف حواليو ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        ػػػػػػذُؿ راٍع                ػػػػػػكأنيا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     

 ػػػػػػربُ ػػلكفَّ ُعقباُه َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        ػػػيا                ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروٌح لعمُرَؾ     

ـٌ                ػػػػػػػػػػػػػػػػوكيؼ يمتذُّ سمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ              مو ُأخيراه حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُب؟يت        ػػػػػػ

في نفسّية الشاعر،  والمكابدة النَّفسّية التي اعتورتإفَّ المتطمَع لؤلبيات الشعرية، يشعر بمدى الموعة     
فإنَّو داُر  بأاّل تتممكُو األىواء، فُيؤثُر فيو البقاء، مف تقمََّدهمف ذلؾ الكرسّي الُمريب، ويُنصح فتراه ُيحّذُر 
 زواٍؿ وفناء.

الشاعر الى استعماؿ الفاٍظ دلَّت عمى الحدَِّة والصَّخِب وعَظـِ المصاِب ومنيا:) زعازع، نكب،  اتجو      
ية المعمنة التي فدلَّت عمى ترادفيا في ذاتو وكينونتو الوجودّية، إفَّ النسق ،خطُب، صعُب، خبوطًا....الخ( 

شد بيا وجداف الذات، التي نانتيجيا الشاعر تحققت لو مف خبلؿ تبنيو لسمسمٍة مف الثنائيات الّضّدّية 
قطُر(  -و)سٌح، وسكبُ  تخبو( -و) تبدو تنأى( -والرحمة واالغتراب نحو متبنًى بعيد المناؿ ومنيا:)تدنو

الشاعُر عف محنتو التي كانت تواجيو  عبَّرحرُب(، لقد  -و) سمـٌ  كرُب( -و) روحٌ  جرُب( -و) جذؿُ 
بنية ثقافتو الذاتية وتعالقيا بالوُتسيطُر عميو ولفتراٍت ليست بالقصيرة. كما أّف الخطاب قد ُيظير لنا 

المجوء الى االعتراؼ باإلشارة التي تجنبيا مصاعب المؤسسة االجتماعية  المجتمعية التي حتَّمت عمييا
 .(1)ً قسرًا وسيطرة نسقيتيا التي حتَّمت عمييا العمؿ بيذا االسموب 

الشاعر بجممة مف الضمائر التي دلَّت عمى غياب الييأة  وقد كشفت لنا الخطاب الذي اعمف عنو   
ىو، تراىا، ليا، عمييا، يحبيا......(، وما ذلؾ إاّل لمستشعٍر :) الحضورية لآلخر بضمائر الغيبة مثؿ قولو

الرئاسة( في التحوؿ منصب المريب)ذاتي قد ركز في ذىنية الشاعر رمز بو لذلؾ الكرسي العجيب، وال
والخداع والغدر والمراوغة وعدـ الثّبات عمى حاٍؿ مف االحواؿ، والوفاء بالعيد تجاه كؿ مف كاف أىبًل 
لموفاء، كما أفَّ الشاعر قد خاطب مف فتنتو الرئاسة بجماليا وسطوتيا بنسقية االستفياـ االنكاري الذي 

                                                           
(1)

 . 113ٌنظر، االنساق الثقافٌة فً شعر أدٌب كمال الدٌن:  
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وتقمبو لمف قبؿ تي صوَّر بيا عدـ ثبات الحاؿ وميسانو )كيؼ( الػب ؽ باليمزة المقترنة ب)ما(، وُأخرىتحق
بالذُّّؿ واليواف، )) فكسر ُأفؽ توّقع المتمّقي بشعرّيٍة عالية تبوح بُغّصتو مف الواقع المعيش، منتقدًا تمؾ 

. ااّما أف ُيقحـَ عواطفو ومشاعره، وأما أف يطرحي))، فالشاعر (1)...(( االزدواجيَّة التي تشرَّبت في المجتمع
ة مقابؿ Self,Collectiveالتوجو نحو الذات والتوجو نحو الموضوع.  ، وىنا تظير مصالح الفرد الخاصَّ

 في اطار عبلقة الفرد بالمجتمع . بارسونز ، وذلؾ ما استشعره(2)مصالح المجموعة التي ينتمي الييا((

وتوارى خمؼ الخطاب بنسقو المضمر فقد تمؾ كانت نسقيًة معمنًة كما ُفيـ مف الخطاب، أمَّا ما أستُِتَر     
وبيف السمطة  -آنذاؾ كرمز مف رموز الشيعة -بينو صوره الشاعر كشؼ لنا عف حقيقة الّصراع الذي

العباسية التي تمثؿ الوجو المظمـ لمف استأثروا بالخبلفة والرئاسة، الذيف اغفموا ولـ يستشعروا وينتبيوا 
ا قبميـ بالسمطة والرئاسة الدنيوية، فػػ)) كاف الشريؼ المرتضى ُيدرُؾ وتذكيرىـ بمف استأثرو أُلمور الرعية، 

ُـّ بالمتمقي الذي يتَّخُذ كذلؾ، دورًا ابداعيًَّا  األثر النفسي لمشعر وقوة تأثيره في النُّفوس، ومف ىنا، كاف ييت
بواسطة قافيتو البائية ، وقد سعى المرتضى الى تأكيد ذلؾ كّمو (3)في فّؾ الشيفرات الّرمزية في الّشعر((

 التي احدثت قمقمًة وارتجاجات نفسية عبرت عف صدؽ المشاعر الذاتية، والتي تماشت مع السياؽ المعمف .

 :*الشيب -3

شغؿ الشيب افكار الشعراء بوصفيـ قد امتمكوا الحظوُة الُمثمى في تصويرىـ لمحقائؽ واالحداث وما      
أمراء الكبلـ ُيصرفونو أنَّى شاؤوا. ويجوز ليـ  الشعراء فػ)) واحزاف ُيحيط بيـ مف شجوٍف وممماٍت وُخطوبٍ 

 ما اليجوز لغيرىـ مف اطبلؽ المعنى وتقييده ومف تصريؼ المفظ وتعقيده ومّد المقصور وقصر الممدود
)).....(4) . 

الذيف  مف ُأولئؾ الُمبّلؾوانطبلقًا مف المنيجيَّة المعمنة والنَّسقية المتبناة، الشؾَّ أفَّ المرتضى ىو واحٌد     
أروع مايكوف مف القصص والحكايات، فالتصقت أرواحيـ بتمؾ األشكاؿ ابدعت قرائحيـ الشعريَّة وسطَّروا 

تمؾ والييئات حّتى بدت وكأنَّيا جسٌد واحٌد ممتصٌؽ يعّبر عف صدؽ المقاؿ، فكاف الشيُب واحدًا مف 
ر عمومًا والشعراء خصوصًا. فُيصّرُح ذلؾ بإصرار الّذات في نفوس البش الثيمات التي شكَّمت لحنًا حزنياً 

ياتو، بقصد تخصيب الخطاب وتنويعو، وقد  ى االلتصاؽ بالثقافة التي ُعرفت بياعم أفكار الشاعر وتوجُّ
                                                           

(
*

 )
 ....الخ . 244،  213،  173، 177، 171، 161: 1لإلستزادة ٌنظر دٌوانه ج

(1)
 . 44:  االنساق الثقافٌة فً شعر أدٌب كمال الدٌن 

(2 )
 . 215 :نقالً عن النظرٌة المعاصرة فً علم االجتماع

(3)
 . 313قضاٌا نقدٌة فً شعر الشرٌف المرتضى، صالح علً سلٌم شتٌوي، مجلة جامعة دمشق:  

(4)
 . 143: منهاج البلغاء وسراج األدباء 
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، لذلؾ (1)ثقافي مترّسخ في العقؿ المكوف تكوف تمؾ الثقافة مف قبؿ الشاعر لئلشارة الى ما يحممو مف إرثٍ 
المرتضى قد استدمج مع الشَّيب لُيعّبر بو عف ُحزنو وضعفو وانكساره، وتمثَّؿ ذلؾ حينما  وجدنا الشريؼ

 مجزوء الرمؿ( مف)                                  (2): قاؿ

ف كاف حبيبػػػػػػػػػػػػ          ػػػػػػػػػػػػرػػػػػػػػػصدَّ عّني كارىًا قُػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػاػػػػبي وا 

 ػػػػػػػاػػػػػد مف الرَّأس مشيبػػػػػػػػػػػػ       ػػػػػػػػػػػػػػػػالجعػػػػػػػػورأى في الفاحـ 

 ُب ويأبى أف يغيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا       ػػػػػػػػػػػكشياٍب غابت الشُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػاػػػُر ويزداُد لييبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       أو كناٍر تخُمُد النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ٍب فأىدى لي ُعُيويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا       كنُت ُعريانًا ببل عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػا!اليكـ فأتوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بِ        ػػػػػػػػُقمُت ما اذنبُت بالّْشَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػاػػلـ أجد منو طبيبػػػػػػػػػػػػػػػػ                   ىو داٌء حؿَّ بجسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي                

 ػػػػػػػػػاػػأنت لفَّقَت ذنوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                   لـ تجد ذنبًا ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف                

شعرٍي قاّر استغرؽ واستكاف في ذاكرتو  نمحُظ في  النَّّص المتقّدـ أفَّ الشاعر قد عبَّر عف نسؽٍ      
فس الّريبة الشَّيب في ىالٍة ميولة تبعُث في النَّ  ، وفي المخياؿ الجمعي لممجتمع عاّمة، فصّورالشعرية

حينما ماؿ سواُد شعرِه لمبياض،  واالنكسار والجفاء، بنسٍؽ ُمعمٍف اظير فيو بعد الحبيِب الذي فارقو وجفاه
فقدت الشاعر جذوتو وريعاف شبابو، وقد كاف مف سيطرتو وجرأتو كما أنَّو مثَّؿ نسقية مف النسقيات التي ا

سماء الشاعر النفسية، ومثمو كمثؿ الّنار المستعرة التي أّنو اضحى كالكوكب الوحيد والمتفّرد الذي حؿَّ في 
بلح لنا بنسقّية الصفاء والنَّقاء التي حمميا قبؿ يبًا وسعيرا، فاسترسؿ في حديثو فكمما تقدـ العمُر بو ازداد لي

اضحى ما يتمّثؿ بالجماؿ والكماؿ ولكنو  ، فكاف يحمؿ كؿأف يستحوذ عميو ذلؾ الوحش الرىيب) الشيب(
مثقبًل بالرزايا والعيوب، فيو مرٌض عضاؿ البمسـ لو أو شفاء، فكاف البناء المغوي المتضاد خير  غداتو

 -مشيبًا( و) غابت الشيبُ  -حبيبًا( و) الفاحـ -قربي( و) كارىاً  -نصيٍر لو ومعيف فكاف ذلؾ في)صدّ 
    واتوبا(  -اىدى لي عيوبًا( و) اذنبت -يزداد لييبا( و) ُعريانًا ببل عيبٍ  -و) نار تخمد يأبى أف يغيبا(

                                                           
(1)

 . 164اق الثقافٌة فً شعر أدٌب كمال الدٌن: ٌنظر ، االنس 
(2)

 . 65 – 64: 1دٌوانه،  ج 
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خمؽ معاداًل موضوعيًَّا خبلؿ رسمو  الشاعر قد لّفقت لي ذنوبا(، كما إفَّ  -ذنباً لـ تجد طبيبا( و) -)داءُ 
عبَّر عف نسٍؽ استعار النار و  لصورة التشبيو باألداة) الكاؼ(، فمرة شبييا بالشياب، وأخرى أشدُّ ضراوة مف

فييا الشاعر  َس مَ اآلالـ التي التَ و مضمٍر حاكى بو اآلخر بطائفٍة مف الضمائر المثقمة باليمـو والمعاناة 
ثبات الكياف والُحضور، فالحبيبة التي يسعى الييا الشاعر ىي) الخبلفة( التي اليمقى منيا  وجداف الّذات وا 

دود والجفاء، والتنكُّ  األنا( ضمير المتكمـ) الياء( مرة في) عّني، )ر واالختفاء، وكانت وسيمة الذاتإاّل الصُّ
(، التي جسدت نسقّية التماـ والكماؿ، ، وبتاء الفاعؿ في ُأخرى)كنُت، قمُت، اذنبتُ وقربي، لي، جسمي(

اأُلخرى  وعدـ االنجرار وراء ممارسة الذُّنوب والموبقات التي حاوؿ اآلخر الصاقيا بالشاعر، وفي الجية
قَت(، وىذا ما غابت، اليكـ، ىو، منو، أنت، لفَّ )أشار الى )اآلخر( بجممٍة مف ضمائر الغيبة والخطاب وىي

الشيب( الذي خر، فاعتبر الشاعر ثيمة البياض)الحوارية التي دارت بيف الذات واآل لمسناه مف الصيغ
وبمثابة رفع راية االستسبلـ  الخبلفة()اعتمى ىامتو أصبح ُيمّثُؿ لو تأريخ انتياء الحرب والّنزاع عمى

 واالعتراؼ باالنيزاـ .

 الطَّيف : -4

بلـ الكبلـ الذي يدور في األح مجممو. فيالطيؼ فباستيحاءات معانييـ، طالعنا الشعراء بإفاضاتيـ، و     
أصبح مف المواضيع الّشعر العربي، حتَّى  بو عبلقة ُحّب، وقد تضمنتو دواويف بيف الشاعر وبمف تربطو

َؿ مف درسالتي تتطمَُّب دراستيا دراسًة حقيقية وافية، وقد   ،(1)،  ذلؾ في كتاٍب ُمسَتقؿيكوف المرتضى أوَّ
ـّ ُأخرى، فمف مدح ِو َأنَّو ُيداوي الولياف، ويبقي ذكر مف عممو، فيكوف بيا االلتذاذ وُينعُت بالمدح مّرًة، وبالّذ

فيكوف االنتفاع بو وكأنَّو حقيقة... ، ومف جميؿ ذلؾ المدح وغريبو: أفَّ ذلؾ واإلفادة، وىو خياٌؿ زائٌؿ، 
المقاء واالجتماع الاستشعار لمرقباء بيما، وال يياب المنع فييما، وال اإلطبلؿ عمييما، وال مكاف إللصاؽ 

عمَّؽ بو، وبعيٌد ومجانٌب التُّيـِ بيما، والريبة عنيما بعيدة...، فأمَّا ذّمُو: ألنَّو الحقيقة فيو وُيغري َمف ت
نمحُظ ومف خبلؿ تفحُّصنا لديواف و  (2)لمحقيقة، وال فائدة منو، وىو كسراٍب ال ماء فيو، وكؿُّ تصور فاسد

 عؿ المتمقيويتفاأصبح مف الرئات التي يتنفُس بيا الشاعر، إنَّو و لدرجًة تدماجو معسالشاعر شدَّة تعمُّقِو وا
 

                                                           
(

*
 )

 ....الخ . 144، 134، 42: 2، ج 414،  331، 177: 1لإلستزادة ٌنظر دٌوانه ج
(1)

 . 6ٌنظر ، طٌف الخٌال، الشرٌف المرتضى، مقدمة المحقق :  
(2)

 . 16-14ٌنظر، م. ن:  
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 (1)مع تمؾ الكممات ونستشيد بقوؿ الشاعر حيف قاؿ: 

 وألنني رئُة الزَّماِف، 

 تزاحمت ُكؿُّ الرئاِت  

 عمى اغتياِؿ ىوائي 

وسيكوف لذلؾ ربٌط بالمضمر الداللي لنسؽ الشاعر الحقًا، وقد عبَّر السيد المرتضى عف طيفو مرارًا    
 ) مف مجزوء الكامؿ(   (2): وتكرارًا فقاؿ

 ضى مف ودادي بالُمحاؿِ                   رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا قاتمي، إف ُكنَت ت               

 ػػاؿِ ػئَؾ بطيٍؼ مف خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمسوَؼ اقنُع مف لقػػػػ 

 ػػػاؿِ ػػػػاألديـِ عمى مثػػػػػػػػ حذو وػػػػػػػػِ ػػػػػػػػػػػػػػمثمػػػػػِ  زوٌر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزورٍ  

 ي وكذبًا في وصػػػالي؟جرِ في                 ىَ  دؽَ استجزَت الصّ  كيؼَ  

 وجعمَت منعَؾ في الضُّحى                 وتركَت ِبّرَؾ في الميػػػػػػػػػػػػػػػالي 

 زعمت أماٍف في الكرى لي   ما نمتقي إاّل كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما                

ـْ صنيػػػػػػػػػػػػػػػػػ               (3)ُعَؾ لي شبيٌو بالتقالػػػػػػػػػػػػػػػػػي انت الحبيُب فِم

 ػػوأرى نواُلَؾ في يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي                   إف ُرمُتُو صعَب النَّوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  

 في باطٍؿ والحؽُّ غالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  مّػػػػػػػػػػػػػػػػػوْخُص عندَؾ كُ والرُّ              

الحبيب( في استعبلئو ىُء عف جفوٍة وقطيعٍة قد مارسيا)إفَّ النسقية المعمنة التي أفصح عنيا الشاعر تُنب   
، وما ذلؾ ااّل شعوٌر بالّضعؼ  ، فيووتكبُّره تجاه الشاعروتغطرسو  قنوٌع ويرضى برؤيِة ظّمو ولو باألحبلـِ

عي لفرض سيطرتو وىيمنتو الفكرّية، واإلنكسار مف قبؿ الّذات) األنا( في مواجيتيا )لآلخر( المتسّمُط والسا
ّلبلمات وىو كما يبدو كصراٍع دائر بيف) المركز واليامش( ؛ إلثبات الذات ونفي اآلخر، وقد مثَّمت تمؾ ا

                                                           
(1)

 . 36دٌوان ما رواه الهدهد، حازم التمٌمً:  
(2)

 . 136:  3دٌوانه ، ج 
(3)

 . 3731:  34لسان العرب)قال( ج ،تقلّى ، تبغضالتقالً:  
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بيا قافية القصيدة مدى االنحراؼ واالنعكاس في الرؤية والمنيج واالتجاه المتبع بيف الذات التي تزيَّنت 
وألفَّ اآلخر يسكف في ذاتو فيو يشعر في مكابدة شعورية داخمية أبدّية، ، (1). فاّلبلـ صوت مجيورواآلخر

شعورية المصّوبة مف الشاعر الى اآلخر  اّلبلحالة االنفعالية بسيؿ مف الضمائر وقد تجسدت تمؾ ال
وبالتاء في)رمُتُو(، كما أشار الى اآلخر  وىي:ياء المتكّمـ في) قاتمي ، ودادي، لي، ىجري، وصالي، يدي(

 في) كنَت، لقائَؾ، مثمو، استجزَت.....( .

         ( ووصالي -بالمحاؿ( و) ىجري -) ترضىفيالثنائّيات الضدية مجموعة مف وقد رفد النص ب       
الحؽ( . وعمى مامرَّ فقد انطوى النَّص عمى تصارعاٍت مترّسخًة بيف الذات  -و) باطؿ غاِؿ( -)الرخص

واآلخر بطريقٍة ثقافّيٍة راكزة في الذاكرة اإلنسانية، لـ يقَو عمى الفكاؾ منيا، بسبب طغياف حّب الذات 
، عمى (2)والرجؿ المذيف ينّقب كٌؿ منيما عف تفّوقوِ  واالمتبلؾ والسؤدد، زيادًة عمى الصراع الدائر بيف المرأة

 البنية السطحية الظاىرية. وفؽ

خبلؿ وما خفي مف الحقائؽ أّما النسؽ المضمر الذي حاوؿ الشاعر مف خبللو النَّفاذ الى بؤرة الحدث    
إاّل الطيؼ أمامو اتخاذه مف الطيؼ وسيمًة عبَّر بيا عّما يقبع في داخمو مف اعتبلالت نسقية، فمـ يتبؽَّ 

نسية) الخبلفة( ، فقد صودرت كؿُّ ّصفات اإلليعبر بو عف مدى ُحّبو وىيامو لتمؾ المحبوبة البعيدة عف ال
 وقد اشرنا الى ذلؾ في مبحٍث سابؽ. -كما نعتقد -افكاره ونسقياتو الشعورية، فالمرأة ىي الخبلفة في نظره

ولو  -كما كاف يفعؿ الشعراء مف قبؿ في التقرب مف عشيقاتيـ -فالمرتضى كاف ُيمّني النَّفس بُأمنيةٍ     
، فيمقى بيا مف بدافِ كوف االرواح ىائمة في شغٍؿ عف األبمجّرِد حمـٍ مف الخياؿ في لحظة سكوف الناس، فت

المغريات التي قد تحّصميا اتَّبع اسموب  يحبُّ ويعشُؽ بعيدًا عف أعُيف الرقباء والمترّبصيف ، فيو برغـ كؿ
 الميادنة والمجاممة عمنًا، وبقي يعمُؿ في الخفاء.

، فيـ قد ناشدوا قد اختمؼ عف اقرانو مف الشعراء في طريقة وصفو لػ) طيؼ الخياؿ(  وفي تمؾ النسقية
اىرّيًا، واالختبلؼ بينيما االنثى(، وىو كاف يسعى الى محبوبٍة رمزية، فكاف االتفاؽ بينيما ظكائنًا حقيقيًا)

 جوىرّيًا .

 

                                                           
(1)

 . 143الداللة الصوتٌة فً اللغة العربٌة:  
(2)

 . 142ٌنظر ، االنساق الثقافٌة فً شعر أدٌب كمال الدٌن:  
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 التقية: -5

رار مف بطش مبدًأ ومرتكزًا ميمًَّا مف المرتكزات التي تعامؿ بيا الشيعة مع خصوميـ؛ لمفُتعدُّ التقية      
      : (1)الوقوع في المنزلقات، وىي واجبٌة حاؿ االضطرار، وىي كما عرَّفيا الشيخ المفيد السمطة ولتجنُّب

كتماف الحّؽ وستر االعتقاد فيو ومكاتمة المخافيف وترؾ مظاىرتيـ بما يعقب ضررًا في الديف أو     ((
ـَ بالضرورة أو قوي الظَّف، فمتى لـ يعمـ ضررًا بإظيار الحؽ والقوي في الظف  الدنيا وفرض ذلؾ إذا ُعم

: ) إفَّ التقيَّة ديني وديف آبائي،  () عميه السالموكما ورد عف اإلماـ الصادؽ ،(2)ذلؾ لـ يجب فرض التقية((
، فتدفُع بو ظاىريَّاً  ، فيي عمى ذلؾ تعني إنَّؾ تقوـ بعمٍؿ يتنافى مع ما تعتقد بو(3)وال ديف لمف التقيَّة لو((

 . اً ضررًا قادم

 نافالمرتضى وبما يحممو مف خمفّيٍة ثقافيٍة شيعية، سار في ذلؾ اإلطار وتمؾ الكيفّية، فاتَّبع نسقًا معم   
تساير بو مع الواقع واألحداث المتقّمبة التي اكتنفت عصره، واضمر ما اضمر في قرارة نفسو مف شجوف 

 الوافر(مف :    ) (4)وقد اتضح ذلؾ في قولوواحزاٍف وحقائؽ غابت عف العياف، 

 كػػػػػػػػػػػػبلـِ   تقوُد الى فعاٍؿ أو       زؿ  بيـ  تَ لَ   ةَ يَّ قِ ولكفَّ  التَّ              

 ػػػػػػراـِ بلٍؿ أو حػػػػػَ بقوٍؿ في حَ         ـعمى ُىداىُ  الذيفَ    القوـِ   عف     

 وفي االحشاء وقٌد كالضراـِ                      اديػػػػػػػػػػػػػػػاألع   مجاممة   تمّقينا      

 وكـ ُبمَي المفوَّه بالكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـِ                      قولػػػػػػي  سمعت  ماتراه   ولوال      

ّني          باح مف الظَّبلـِ                      وشيكػػػػػػػاً    زمناً  راقٌب  وا   يبيُف بو الصَّ

                                            احتشػػػػػػػػػاـِ ببل  وآتي ما أشاء                    اءٍ ػػػػاتق  ببل   أردتُ  إذا   أقوؿُ   
ـِ                             كالحمػػػػػػػػػػػػا  جذال بشيٍء وال                      بسؤؿٍ  العبقًا  المرء  فعيُش 

                              ـِ لعاٍف في يديو مف الّسػػػػػػػقا                   يومًا   الذي ماصحَّ   الزمف ىو
 وصبٌح في ظبلـِ  ببل سعدٍ  حسٌ                   ػػأضداٍد ؛ فن  بيف جموٌح 

                                                           
(1)

(، ٌنظر،  413 -هـ 336)  انتهت الٌه رئاسة الشٌعة فً وقتهن النعمان بن عبد السالم العكبري، محقق إمامً ،الشٌخ المفٌد: محمد بن محمد ب 
 . 21: 7األعالم، ج

(2)
 . 46: 4تصحٌح اعتقادات اإلمامٌة، الشٌخ المفٌد : ج 

(3)
 . 211:  16وسائل الشٌعة آل البٌت: الحر العاملً ، ج 

(4)
 . 342 – 341:  3دٌوانه ، ج 
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لرؤية والمنيج المتبّنى، لنا افي نتاجو الشعري ليحقؽ الشريؼ المرتضى موروثو الديني استعمؿ      
ع سمع صوتًا يصدُح مف األعماؽ مخترقًا جميذلؾ الّنص وأسعى الى فّؾ مغاليقو، وكأنني أقرُأ فحينما أ

، فيقوؿ: ، بؿ أنَّو ُيخيَُّؿ اليَّ ينسؿَّ أو ) َمف يفيـُ ما أقوؿ؟ ينبغي أف )الُحُجِب واألستار، ييمُس في ُأُذَنيَّ
، فيو بذلؾ ُيخاطب كؿُّ مف بُقربو مف الموجودات مف االحياء (1)يطير!أيَُّتيا الفصوُؿ، أيَُّتيا الُقُصور!((

 واإلشارة ليا في نسقّيٍة مف نسقيات الخفاء.والجمادات، متوّسبًل بنسقو المضمر لمبوح 

إفَّ النَّسؽ المعمف الذي سار بو الشاعر، اكتممت ُشُروطو مف ناحية أفَّ الذات اعتدَّت بنفسيا غير آبيًة    
 .(2)باآلخر

لقد استيؿَّ الشاعُر قصيدتو بالتزامو الكامؿ واعترافو بػ) التقّية( كمنيٍج في أفعالو وأقوالو، وحبللو وحرامِو    
َـّ أباح لنا بنسقيَّة التدليس أماـ االعداء، ولكنَّو اصطمى بناٍر تحرُؽ في األحشاء،  ليداية الّناس، ومف ث

لتي ُتكّبُؿ الفرد وتجعؿ منو كاألخرس الذي يسمع ويرى  ويمكف اعتبار ما مرَّ بمثابة السبلسؿ والقيود ا
َـّ يسترسُؿ فُيعمف عف نسقية الترُقِب واالنتظار التي يّتضُح مف خبلليا الزيُغ  لكنَّو اليقوى عمى الكبلـ، ومف ُث
د مف االعتداؿ، ومف بعدىا ينتقؿ الى نسقّية الثّبات ومجابية الواقع بُقّوة الّذات في مواجية اآلخر، وق

والحيؿ واألالعيب والتزويقات  استعمؿ الشاعر في خطابو المعمف مجموعًة مف التقنّيات المغوية الفنية
الجمالية التي اعتمدت عمى نسقّية )الثنائّيات الضديَّة( لمتعبير عف االستشعارات واالحاسيس االنفعالية و 

الّسقاـ(  -اتّقاء( و) صحَّ  -و) اقوؿ حراـ( -و) حبلؿ كبلـ( -الخمجات العاطفية وكاف لو ذلؾ في) ِفعاؿ
 سعد(....الخ مف تمؾ الثنائّيات. -الظبلـ( و) نحٌس  -و) الّصباح

ع بالتَّضاد، يُ  إفَّ الناظر    في حقيقة ذلؾ النَّسؽ الذي ارتيف  درؾُ في ذلؾ الخطاب الموشَّح والُمرصَّ
األنا( في ُمقابؿ المركزيَّة والُقوة التي الشَّاعر)وسيمة لُتعّبَر عف ذات وال ُبدَّ مف اّتخاذ  جزئيات الخطاب،

َز بيا الفاظًا أحاطيا بياليتمركز ويتقوى بيا) اآلخر( السمطة وقد التمس الشاعُر  ضمائر التكمـ التي عزَّ
    االعتداد بالذات وكاف في مقدمتيا) الياء( في كؿ مف) بي، قولي، إّني(، وبالضمير) نا( في ) تمّقينا( 

أّما النيج المتَّبع الذي جنح اليو الشاعر في تعبيره عف)اآلخر( بُثمٍَّة مف الفاعؿ( في)اردت(، وبػ) تاء
 في) سمعَت، عشيَت(.ضمائر الغيبة ممثَّمًة بػ)الياء( في ُكٍؿ مف) ىداىـ، تراه، يديو( وبالتاء 

طر عديدة، لموقوؼ بوجو االبعاد أظير الخطاُب البنية المتوارية وبأشكاٍؿ متباينٍة ومتعّددٍة ومتفّردٍة، بأُ     
والتبعّية واالندثار الذي واجيو سابقًا، ومواجية الواقع والعيش فيو بحالٍة مف اإلبعاد االجتماعي، فيستميـ 

                                                           
(1)

 . 133البٌت من مقطوعٍة لرامبو، نقالً عن اللغة العلٌا: جون كوٌن:  
(2)

 . 131النقد الثقافً ، الغذامً:  –ٌنظر  
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نشاء األنا الشا  المبدع( نتيجًة لمتبلُقح الّدائـ بيف الّذات واآلخرعرية)مف ذلؾ الجّو عونًا لو في تأسيس وا 
، فالثقافة ُتعدُّ ىي الطريؽ الّرابط بيف األنا المبدعة والمحيط تماعّية المحيطة بووبتأثير األجواء االج

الخارجي، وزيادًة عمى ذلؾ ما امتمكو مف ُقدرٍة مخياليٍة ساعدتو في الّتوظيؼ واالختراع وربط الّداؿ وتداخمو 
 .(1)واندماج قيمو اإلنسانية

وعميو فإفَّ النَّسؽ الُمضمر انساب وتدافع في بنية الخطاب، فالشاعر حاوؿ وسعى إليصاؿ صوتو    
ألعمى المستويات، بالتمميح واإلشارة مرٍَّة، وباإلعبلف واإلجيار في ُأخرى، وعدـ الخوؼ والتردد جّراء ذلؾ 

اصبًل اليممؾ الشاعر القوَّة التي تمّكنو مف اإلفصاح، ولكنَّو اليمقى آذانًا صاغية؛ ألفَّ ىناؾ جدارًا وحدًَّا ف
، فتنتظره سمطة غاشمة تقبُع ىناؾ، مسّورًة ومحفوفًة بأسيجٍة مف تجاوز ذلؾ الحاجز والجدارالتسمُّؽ والقفز ل

 .الُجنود والغمماف 
 
 الببغاء: -6

ا ُيغّطي ريشو مف انتقى الشريؼ المرتضى الببغاء مف دوف الطيور لذكائو أوَّاًل، ولجماؿ ىيأتو ولم    
الواٍف بّراقٍة وزاىية، ولقدرتو عمى النُّطؽ دوف استشعار. وقد امتازت بسمعيا القوي ، كما أنيا تتمّتع 

، ولجميع ما مر ما كاف مف المرتضى (2)رة في التقميد حّتى أنَّيا تستطيُع تقميد االصوات الصغيرة جّداً ابالمي
 :( 3)صوت شجي استكاف في األذىاف، فقاؿإاّل استحضار ذلؾ الطائر واالستدماج معو عمَّو ُيعّبر بو عف 

 ) مف الخفيؼ(                                            

 زافِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألح   نادمت بي غرائب  نيػػػػػػػفجعٌة ما احتسبتيا في زما        

 أوافِ    غيرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبغتًة ب ما أتى   ػػس                    ػػػػػػػػػػػػػػػوأشدُّ الخطوب ُعنفًا بنفػػػ        

 موافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما بي عف طاعة السّ ُجؿَّ ػػػػػّمي                      ػػػػػػػػػػػػأيُّيا اآلخذي بشأف التَّسػػػ        

 ػػػػػيػػػػػػػػػػػػوفؤادي مستيقٌف ما عنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُرمت عذلي وأنت تجيؿ ما بي         

 ػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمولٍع بالنَّفيس مف أثم                       خمجت في بّبغاَء نبوة دىػػػػػػػػػػػػػػػرٍ 

                                                           
(1)

 . 163ٌنظر ، االنساق الثقافٌة فً شعرأدٌب كمال الدٌن: 
(2)

 . 15ٌنظر ، حٌاة الطٌر، د. مورٌس بٌرتون:  
(3)

 . 425:  3دٌوانه ، ج 



74 
 

 ػػػػػػػافِ ػػػػػػػػػػمزعج الكيد ثائر االضغػػػػػػػػػػػػػػػػػ                       بعَث الدَّىُر نحوىا يد شخٍص 

 فِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِد اليقظػػػػػػػػػناف ُكفوًا لمّراص      غاليا ُفرصًة وما الغافؿ الوس       

 افِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنثنى غانمًا مف الحرم                       ػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػمعمنًا بيوـ رداىػػػػػػػػلو أتى        

 ػػػػػػػػػػػػػافػػائؿ اإلمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػبت لدييا وس                       ػػػػػػػػػػػاػػػػامكنتو ُحشاشًة طالما خػػػػػػػػػػ       

 ة االذىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافػػػمنو والحيف عقم      صدَّىا الحيُف عف تعاطي حذار       

 ػػػػافِ ػػػػػػجى عمى ُسنَّة الردى بأمػػػػػػػػػػػػػػ                      رػػإف تكف عوجمت فما ميمة الم       

 ٍر مرجانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػبمنسطت ُذراه       ذات جسـٍ يحكي الّزبرجد قد ني       

 نظٍر ُأرجوانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػىر فييا بم                      وخواٍؼ قد فارقت لونيا األظيػػػػػػػ       

 ػػػػػػػػػػافِ ػػػػػػػػػروضًة اخممت ببل ُبستػػػػػػػػػ                      غضة الموف تُبصُر العيف مػػػػػػػػنيا      

 ػػػػػػػػػػػػػافػػػػدرجات اإلفصاح والتبيػػػػػػػػػػػػ                     رجع القوؿ كالصَّدى في أقاصيتُ       

 وىي خمٌو مف فيـ تمؾ المعاني                       ف أجابت سؤوالً ‘تمحُض الّصدَؽ       

 افػػػػٌء تبكي الدُّجى عمى االغص                      ورقػػػػػػػػػػػػػػػػاال استقمَّت مف بعد فقدِؾ       

عو مف ذلؾ المنظر المؤلـ والحزيف الذي الشاعر  في ذلؾ الخطاب يمحُظ لوعة إفَّ المتأمؿَّ      وتفجُّ
 أثيـ(. جميؿ عمى يد ابف ُعرٍس  مفاده:) اقتناص ببغاء

لشاعر مع طبيعة الحدث بنسقّية فطرية، كما أظير عظـ لقد حمؿ الخطاب بيف جنباتو تضامف ا   
 الفاجعة بتمّقيو صدمة ولكمة قوّية بذلؾ الخبر المفجع الذي سبب لو صعقًة نفسية، جعمتو يخرج مف صمتو 

ورة المرتسمة في ذىف الّشاعر لتمؾ  المستكاف في كيوؼ النَّفس الخفيَّة، لُيظيَر مف خبلليا جماؿ الصُّ
بية، فيي نفيسٌة ثمينة بكيانيا وىيأتيا، قزحيَّة بألوانيا ورّقتيا كالّروضة البييَّة، بريئٌة كبراءة المخموقة العجائ

 االطفاؿ في صدقيا واجاباتيا التمقائية، وختميا بتمّنيو الزواؿ والفناء لكؿ طيٍر يشجو فوؽ الشَّجر.
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مثَّمت كؿ مكونات أّما المضمر الداللي الذي رمى اليو الشاعر فإنَّو رمز بػ) الببغاء( الى الخبلفة التي    
الطُّير والّصفاء والّنقاء، أّما ابف ُعرٍس فأشار بو الى مف اقتنص) الخبلفة( وىـ السُّمطة العباسية الحاكمة 

رنا باستعارتو لمفظة) الببغاء( ظّنًا منو أفَّ ذلؾ ومف غيرىـ يستحؽُّ أف يوصؼ بتمؾ الصفات، ذلؾ ما ُيشع
الطَّائر وبقدرتو الموما الييا قد يتمكَُّف مف سماع اآلىات والحسرات والخمجات المكتنزة في نفسّية الشاعر 
والتي اليستطيُع أف ُيصّرح بيا، فيوصميا الى َمف صِـّ سمعُو بالميو والّطرِب وااللحاف الدنيوية، فُيجيبيـ 

ة الدوف  نسجيا الشاعر بأفكاره حقيقية التي تردٍُّد أو استئذاف، تمؾ كانت ىي واقعة االحداث لتمؾ القصَّ
رؤيٍة منيجّية يا وفؽ و العاطفّية، وقد سعينا الستنطاقمعّبرًة عف صدؽ التجربة الّشعرية، وانبعاثاتالّسحرّية، 

اّتخذ مف شخصية)الببغاء(  اعتماده لمنيج الثنائّيات الّضدّية بيف ذات الّشاعر)األنا( والتي ذاتّية، فتبّيف
 -مستيقٌف( و)الغافؿ الوسناف -بػ)ابف ُعرس( في) تجيؿ ومعبرًا عنيا، واآلخر الذي رمز اليو مستوحىً 

ميمة( ، وارتمز  -وجمت)عو خابت( -و)امكنتو الحرماف( -و)غانماً  انثنى( -و)أتى معمناً  الراصد اليقظاف(
 بمجموعة مف الضمائر دلت عمى الّذات وىي)الياء( في) زماني، بي، عذلي، اثماني، عناني(،  والتاء في

الخطابية في) ُرمَت،  لضمائرنحوىا، غاليا، امكنتو......(، وبا)الياء( في)احتسبتيا( ، وعمى اآلخر في)
مف خبلليا نسقية االستثارة ألحزانو جّراًء لفقده ذلؾ أنت( وبمجموعة مف االفعاؿ الماضوية التي استشعر 

الصوت الذي خالو المتنّفُس والّسبيؿ الوحيد لئلفصاح عف تمؾ الّسمفونية التي تعزؼ في مكامف الّنفس 
  نوحُو عمى بقايا اشتات أحبلـٍ مفنيَّة .

 

 

 

 

 



18 
 

  النسقية في شعر الشريف المرتضى  الوظائف

_______________________________________________________ 

 دخل:م

ظير يومًا قديما، فبعد إف تسّيَد النقد األدبي يومًا مف األّياـ الساحة الفكرّية،  إّف كؿَّ حديٍث سيكوف    
 .أيديولوجّيات ومصطمحاٍت ثقافّية، ُأطمؽ عميو ) النقد الثّقافي( ب مصطمح جديد محمَّبلً 

ياـ مركز برمنغعف طريؽ ) 4964الدراسات الثقافية في اوربا وأمريكا سنة  ألّوؿ مرة بدايةو  لقد ظيرت   
( وانتشر في تمؾ الفترة تشّتت الفيـ النقدي الذي بثّتُو مناىج النقد الشكمية لمدراسات الثقافية المعاصرة

العبلماتّية  التحميؿ النقدي الثقافي، كالمذاىبوالبنيوية الخاصة باألدب، ، وانبثؽ عف مجموعة مف أنواع 
الة الدراسات المتخصصة بالتمقي وتجديد الرؤى والتأويمّية، وقد تزامف ذلؾ كمو مع انتعاش ح والتفكيكّية

 .(4)صراع ما بعد الحداثةلمدرسة فرانكفورت النقدية) بالفكر الفمسفي( واشتداد 

 الثقافية فيمكف إجمالو بماأّما ما النيج الذي اتبعتو كبل المدرستيف لمتعبير عف تصورىا لمدراسات     
ية الثقافية وحددىا فظر برمنغياـ وقد أومأ بوضوح عف روافد ال( وىو أّوؿ مف تزعـ مركز ىوغارت)يأتي:

اجتماعّية ثانيًا ، وثالثًا أدبّية نقدّية وكما  –ما بنص تعبيره  -بثبلثة ىي : أواًل تأريخّية فمسفية والى حدّ 
 .(2)ىو االىـ ىوغارتقاؿ 

ُوّجو كثير مف النقد الى تمؾ الدراسات الثقافية القتصارىا عمى المنيج النظري وعمى الرغـ مف ذلؾ     
)رأس وانحسارىا عمى العوامؿ االقتصادّية و المادّية خصوصًا الفكر المسّمى بالمادّية الثقافية ومصطمح 

واإلستيبلؾ ، اإلنتاج  (، الذي جرى فيو تأويؿ كؿ فعؿ وفؽ ُأسسٍ بورديوالماؿ الثقافي( الذي أخرجو)
وُأِشيَد بالخطاب الُمعارض فقط ألّنو ُمعارض ، واإلبتياج باليامشي في قبالة ما اصُطِممَح عميو ووِصَؼ 

ربّية التي ُبذلت في دراسة منحى النقد الثقافي فتمّثمت في جيود بعض لراقي أو النخبوي، أما الجيود العبا
 .(3)ديدتيف والمادّية الثُقافيةة الجة والتأريخيّ لمدمج بيف مخرجات الماركسيّ  الدارسيف

                                                           
(8)

 . 22ٌنظر ، النقد الثقافً من النص االدبً الى الخطاب ، د. سمٌر الخلٌل : 
(2)

 . 22ٌنظر، م . ن ،  
(3)

 . 23م.ن : 
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لى األسباب االجتماعّية  التي أدت ُتحقؽ فيو النَّصيَّة وقد أطاحت تمؾ الدراسات بمركزّية الّنص ولـ      وا 
 . (4)و وما يتضح عنو مف أنظمة ثقافّيةخبلؿ ما يتحقؽ في الى إنتاجو، فيي تنظر الى النص

إال بمقدـ المتغّيرات والعوامؿ التي أخيرًا  عحديث جدًا، ولـ ُيقّدر لو الّذيوُ مصطمح  ))ىو والنقد الثقافي     
أّدت الى العولمة وما بعد الحداثة، فبل ُيعدُّ نتيجًة ليما بقدر ما ىو شريؾ ينبع مف نفس المصادر، 

ليس منيجًا بيف مناىج ُأخرى ، أو مذىبًا أو نظرّية،  فضبًل عمى أنَّو ىو))، (2)وينتسب الى ذات المناخ((
ممارسة أو فاعمّية تتوّفر  بؿ ىو صصًامف بيف فروع المعرفة ومجاالتيا،أومجااًل متخ كما أّنو ليس فرعاً 

كانت مادّية أو فكرّية، ويعني النص ىنا كؿ ممارسة ا ما تنتجو الثّقافة مف نصوٍص سواء كؿ ةسعمى درا
 .(3)((، توّلُد معنٍى أو داللةأو فعبلً قواًل 

وقد ُعّرَؼ النقد الثقافي عمى أّنو ))نشاٌط و ليس مجااًل معرفّيًا خاّصًا بذاتو، كما ُأفّسُر األشياء.بمعنى     
عمى الفنوف  -في تراكيب وتباديؿ –أّف نقاد الثقافة ُيطّبقوف المفاىيـ والّنظريات المتضمنة في ىذا الكتاب 

الراقية والثقافة الّشعبّية، وعمى الحياة اليومّية وعمى حشٍد مف مف الموضوعات المرتبطة. فإّف النقد الثقافي 
متجاوزة، متعددة، كما اف نقاد الثقافة يأتوف مف مجاالت  اعتقد ىو ميمة متداخمة ، مترابطة،كما  –

النقد الثقافي أف يشمؿ نظرية األدب والجماؿ والّنقد،  ومفاىيـ متنوعة وبمقدورمختمفة ويستخدموف أفكارًا 
ًا أف ُيفّسَر) نظريات نقد الثقافي الشعبي، وبمقدوره أيضوأيضًا التفكير الفمسفي وتحميؿ الوسائط وال

ركسّية والنظرية االجتماعّية اومجاالت عمـ العبلمات، ونظرية التحميؿ الّنفسي ،والنظرية الم
ث في وسائؿ االعبلـ، والوسائؿ اأُلخرى المتنوعة التي ( ودراسات االتصاؿ، وبحجّية...الخواالنثروبولو 

 .(4)تميز المجتمع والثقافة المعاصرة) وحّتى غير المعاصرة( ((

مجموعًة مف الّسياقات الثقافية  نساؽ الثّقافّية التي تعكُس ألنشاط أو فعالية ُتعنى با))فالنقد الثقافي       
واالجتماعية واألخبلقية واالنسانّية والقيـ الحضارّية بؿ حّتى األنساؽ الثّقافّية الدينّية والسياسّية،  والتأريخية
االدبي فيتعامؿ معو ليس بوصفو نّصًا جمالّيًا بؿ بمثابة نسؽ يؤدي وظيفًة نسقّية ثقافّيًة تضمر  أّما الّنّص 

لجمالي ووظيفتو الّشعرّية ألّنو يؤدي الى ما ىو ُمضاٌد لممعمف في الّنّص االدبي، ويقصي الجانب ا

                                                           
(8)

 . 81النقد الثقافً ، الغذامً :  
(2)

 . 5تمارٌن فً النقد الثقافً ، د. صالح قنسوة:  
(3)

 . 5م . ن :  
(4)

 . 38- 33النقد الثقافً ، آرثر اٌزابرجر :  
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ـُ بيا لتمرير أنساقو الُمضمرة،  )العمى الثقافي( الذي اليجعمنا نرى أونكتشؼ الحيؿ الثّقافّية التي يتوّس
 .(4)والنقد األدبي ىو الذي يعني بالجمالي والّشعري في األداء الّنّصي ((

يتخذ مف الثقافة بشموليتيا موضوعًا لبحثو وتفكيره ويعّبُر وكذلؾ ُعّرَؼ عمى أّنو )) نشاٌط فكري معرفي    
 .(2)عف مواقؼ إزاء تطوراتيا وسماتيا ((

بػ) النقد الثقافي( حيث سّمى مشروعو  فنسنت ليتشالى المصطمح الذي أسماه  الغّذاميوقد أشار    
ف البنيوية حيث بدأ االعتناء وما تبلىا مالنقدي بذلؾ االسـ حصرًا وجعمو مرادفًا لمفيومي ما بعد الحداثة 

طريقة مغايرة في بالخطاب عمى أّنو خطاب، وىو اليعتبر ستراتيجّية جديدة في مادة البحث فقط بؿ كذلؾ 
منيج التحميؿ يستعمؿ المتبنيات النظرية والمنيجّية في عمـ االجتماع والتأريخ والسياسة والمؤسساتّية، مف 

 .(3)لنقديغير أف يترؾ مناىج التحميؿ االدبي ا

 : (4)ي عمى وفؽ رؤيتو بثبلثة محاور ىيوُيجّسد ليذا النمط النقد   

ؿ ينفتح عمى اليؤطر النقد الثقافي فعمو تحت إطار التصنيؼ المؤسساتي لمنص الجمالي ، ب األوَّؿ:  
 مات الى ما ىو غير جمالي في عرؼ المؤسسة سواًء أكاف خطابًا أـ ظاىرة.مجاؿ عريض مف االىتما

مف سنف ىذا النقد أف يستفيد مف مناىج التحميؿ المعرفّية مف مثؿ تأويؿ النصوص ودراسة  اآلخر:   
 الخمفّية التأريخّية إضافًة إفادتو مف الموقؼ الثقافي والتحميؿ المؤسساتي .

فصاح الذي يميز النقد الثقافي الما بعد بنيوي ىو تركيزه الجوىري عمى أنظمة الخطاب وأنظمة اإل الثالث:
، خاصة في مقولة دريدا) الشيء خارج الّنص( وىي مقولة بارت ودريدا وفوكوالنصوصي كما ىي لدى 

يصفيا ليتش بأّنيا بمثابة البروتوكوؿ لمنقد الثقافي الما بعد بنيوي ومعيا مفاتيح التشريح النُّصوصي عند 
 .()فوكووحفريات  بارت()

نية معني بنقد ثـ فيو أحد عموـ المغة وحقوؿ االلس )) فرع مف فروع النقد النصوصي، ومفوىو     
التي ينطوي عمييا الخطاب الثقافي بكؿ تجمياتو وأنماطو وصيغو، ما ىو غير رسمي  االنساؽ المضمرة

 .(5)وغير مؤسساتي وماىو كذلؾ سواء بسواء((

                                                           
(8)

 . 3فضاءات النقد الثقافً ، د . سمٌر الخلٌل :  
(2)

 . 335سعد البازعً:  -دلٌل الناقد االدبً ، مٌجان الروٌلً  
(3)

 . 32 – 38النقد الثقافً ، الغذامً :  
(4)

 . 32- 38م . ن :  
(5)

 . 14 – 13النقد الثقافً، الغذامً:  
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شعريَّة مف ُبنًى تأويمية إفَّ النقد الثقافي حرٌي بو أف يكشؼ لنا عّما تتضمنو تمؾ النُّصوص ال      
ظيار معميقةٍ  وما ا اغفمتو سابؽ الدراسات منيا، ، مخبوءة ومتسترة تحت ُأطرىا الجمالية والببلغيَّة، وا 

ُتظيرُه النُّصوص مف أنساٍؽ لغويَّة وتعبيرّية، ويمكف أف)) ُيحتسُب الّنصُّ عمى أنَُّو مجتمٌع وثقافة 
 .(4)وتأريخ((

جديدة آلفاؽ النص  ووفقًا آلليات ومنيجيَّات يخضع ليا تنسجـ مع روح العصر أي ىو انفتاح ورؤية     
 ومتطمباتو الفكرية .

إفَّ اإلنساف إذا ما أراد أف يكوف ذا سمطٍة مؤثرٍة في المجموعة التي ينتمي الييا عميو أف ُيدرؾ        
 مف مستجدات والسيَّما في ميداففة تقمبات العصر الثقافية ولديو القدرة عمى ىضـ ما يطرُأ عمى الثُقا
 قافة في عالمو المعاصر. وأف يتميزاألدب والفف أف يممؾ القابمية عمى تفسير المظاىر التي تتخذىا الث

بالقدرة عمى أف يصبح ناقدًا لمثقافة في عصره وتتبع مناطؽ الّضعؼ الثقافي لتبدَو واحدًة مف الوسائط 
األسباب التي تصنُع مف  د اآلخر والقضاء عميو واستقصاءاستبعاالتي ُتستعمؿ في فرض القوة واالتساع و 

الثقافة حافزًا لو القدرة في التَّحّوؿ اإليجابي وفي الّدفع بالبشرية نحو التَّقدُّـ والّسمو بالقيـ اإلنسانية، ففي 
 واعيا تظيراولي لمثقافة وبجميع أنإطار التوسع المعرفي الحاصؿ في فترة ما بعد الحداثة واالنفتاح التد

ثارة سمبياتيا  قيمة النقد الثقافي لتتبع اأُلصوؿ التأريخية وما ينتج عنيا مف تفرعات سياسية وأخبلقية وا 
يجابياتيا، ولعؿ مف أىـ اأُلمور التي ينشغؿ فييا النقد الثقافي ىو التعريؼ بمصطمح الثقافة ووضع  وا 

ظيار وتتبع األصوؿمفيوـ يدؿ عمييا، ونقد الثقافة المجتمعية  الطُّرؽ التي أدَّت الى  المكونة ليا، وا 
د الثقافة عمدوا الى استيداؼ كؿ ما لو عبلقة بالطرؽ النظرية التي اسيطرتيا وىيمنتيا الفكرّية، فنقّ 

رًا مف طرٍؽ أدبية ومعرفية  .(2)انيمكت بالتعقيدات األدبية) الفترة التي تمت الكولينالية( وما برز مؤخَّ

 

 

 

 

                                                           
(8)

 . 41النقد الثقافً ، الغّذامً :  
(2)

 . 13 – 17ٌنظر، النقد الثقافً  من النَّص األدبً الى الخطاب:  
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 مكوناتو:و  النسق -المبحث األول 

 النسق المضمر: -أوَّلا 

إفَّ اإلضماَر وتواري المعنى المقصود وعدـ ظيوره عمى البنية النصية قد يكوف سمًة انمازت بيا     
نسٌؽ مركزي في إطار المقاربة الثّقافية باعتبار أفَّ كؿ  ذلؾ فيو)) ومف خبلؿ بعض النصوص األدبية

مييمنًة. فالنسؽ الجمالي والببلغي في االدب ُيخفي أنساقًا ثقافية، وال  ثقافٍة تحمؿ في طّياتيا أنساقاً 
ّنما توجُد وظيفًة ُأخرى ىي الوظيفِة  تتوافر الّنصوص األدبية عمى الوظيفتيف األدبية والشعرية فقط  وا 

ح بأفَّ ُىناؾ الّنسقية التي ُيعنى بيا النقد الثقافي، والنقد الثقافي يكشؼ أنساقًا متناقضًة ومتصارعًة فيتض
نسقًا ظاىرًا يقوؿ شيئًا، ونسقًا مضمرًا غير واٍع وغير معمف يقوؿ شيئًا آخر، وىذا ىو المضمر الذي 

 .(4)ُيسمَّى بالنسؽ الثقافي((

 : (2)مف شروطو النسؽ المضمرف       

 .داف اي نص ادبي ينبغي اف يتوافر فيو مساراف او نظاماف وفي زمف محد :اوالً 

ولوحدث  احدىما واختفاؤه وتستره في االخرالمعنى في  تخقؽو ، يقتضي المباينة والتباعد بينيما: اً ثاني
، الثقافي )وذلؾ عند الغذامي فقط( المعنى فييما واحد فبليمكف لمنص اف يدخؿ في باب التحميؿ وصار

ية الغذامي(الف ي رؤ اف النص مدار بحثنا يجب اف يضـ بيف جنباتو التزويؽ المفظي لمكممات )ف :اً ثالث
 .منة ليا داخؿ تمؾ االطر النسقيةمؿ بذلؾ استخراج المعاني المتضأيتالثقافي  المنظور

ف يتمتع النص بصفة الشعبية وسعة االنتشار وبياف االثر التفاعمي ليذه أاف مف ضمف الشروط  :اً رابع
يـ صفوة وصفالثقافية باف الطبقة و والعادات لدى االفراد والجماعات االنظمة والمسارات وتاثيرىا في القيـ 

لنظاـ متستر تحت المجتمع وىـ ثمة قميمة اليمكف ليـ اف يؤثروا في البنية المجتمعية ككؿ وبذلؾ نؤسس 
ونتوسـ بذلؾ االطار لبياف مكامف القبح فيما وفد  ،في النصبراز مكامف الحسف واالبداع وا  المسار المعمف 

 .نا مف تيارات حضارية مستحدثةالي

                                                           
(8)

 . 7النسق المضمر فً دٌوان النبٌة تتجلى فً وضح اللٌل ، رسالة ماجستٌر :  
(2)

 . 33 -38نقد ثقافً أم نقد أدبً ، الغذامً :  



16 
 

وكوامنيا الخفيَّة،  يةالنَّفس ىو الصوت الناطؽ المعّبر عف الخمجات النسؽ المضمرفَّ فإ ومف ىنا      
نَّما فيو قد امتمؾ السيادة والسطوة المركزيَّة، وىو اليظير عمى  تشعرف في وجداف البنية السَّطحّية، وا 

 الوافر(مف )    (4) : انّية، والشاعر في ذلؾ كّمو قاؿالنَّفس اإلنس

 (2)كـ   ممؾ   الّرقابابويو             بأفَّ   بياء   ىنيئًا  يا  مموؾ  بني

 وحاز الممؾ ال إرثًا  ولػػػػػػػػػػكف               بحّد السيؼ  قسرًا  واغتصاباً                

 ػػػػػاولمَّا أف عوى بالسيؼ كمٌب              وجرَّ الى ضػػبللتو كبلبػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وظنَّؾ الىيًا عنو وُيرمػػػػػػػػػػػى               قديمًا  بالغباوة    مف  تغابى

 (3)ويمقى الميف مف لمَس الُحبابا رأى لينًا عميو فظفَّ خػػػػػػػػػػيرا

وأبعاده التينئة واإلكبار لمموؾ الدولة البوييّية، كما أّف الشاعر قد أفصح يتضمف النص في جزئيَّاتو      
ومف ىنا يضعنا الشاعر أماـ معادؿ موضوعي في  ثقافة القسوة في الرَّد عمى بطش بني العبَّاس عف

ليـ في  ذ بارؾمحاكاتو الموضوعية لواقع حكومة بني بويو المنسجـ مع بطش العباسييف بالعموييف، إ
 .(( يا مموؾ بني بويو...قولو)) ىنيئًا 

أسسة عمى مبدأ الّضدّية فيما يتعمَُّؽ بالموضوعات التي تطرحيا إفَّ األنساؽ الثقافية المضمرة )) مت    
ىذه الشفرات النَّسقّية، األمر الذي ُيؤّدي الى زيادة التَّوتُّر المسافي بيف العبلقات المترائية الُمضمرة مف 

، لذلؾ فمف قرَأ تمؾ األبيات قراءًة سطحّية اتضح لو المدح واإلكبار لتمؾ (4)حيُث ىي عبلقاٍت رامزة((
الدولة البويييَّة، وفاتو وتعذَّر عميو فيـُ مخبوءات النَّص ومغاليقو، فالنَّسؽ المعمف قد فعؿ فعمتُو في البنية 

ـّ سارت واتخذت مسارًا مُ  حايثًا وموازيًا لنسقيَّة المدح الخطابّية لمنَّص المتقدـ بإيماءات خفّية، فنسقيَّة الذَّ
قولو :  العمنيَّة، فالمرتضى قد استعمؿ أفعااًل دلَّت عمى القسوِة والقوَّة في تثبيت أركاف تممؾ الدولة مف مثؿ

، ُيرمى( مثؿ:) السَّيؼ، قسرًا،  الى ألفاٍظ ُأخرى عززت تمؾ النسقية، باإلضافة )ممؾ، حاز، جرَّ
فَّ الدولة القائمة عمى ُبركٍة مف الّدماء  اغتصابًا...( فالشاعر قد أومأ الى أفَّ الُحكـَ بالسيؼ اليدوـ، وا 

حتمًا ستزوؿ، وعمى العكس مف ذلؾ فإفَّ الحاكـ إذا عمؿ عمى استمالة قموب الرَّعيَّة واإلذعاف لمطالبيـ، 
نَّو أراد أف فحتمًا ستكوف النتيجة عكسيَّة، ومف اإلفاضات التي أفاض بيا الشاعر في ذلؾ النَّص، كأ

                                                           
(8)

 . 53:  8دٌوانه ، ج 
(2)

ٌّة، وملكوا بالد فارس، وبهاء الدولة منهم. م.ن ، ج  موا فً الخالفة العباس  . 53 8بنو بوٌه : أُمراء فرس تحكَّ
(3)

ٌَّة  ، لسان العرب)حبب(: مج   . 146:  7،ج 2الُحباب : الح
(4)

 . 44اللغة الشعرٌة ، جون كوٌن:  
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بػ) الكمب( أجؿَّ اهلل السامعيف والقارئيف، وكما ىو  معارضيودر النَّو وصؼ يصؼ ىؤالء الحكاـ بالغ
مكرىا لحيَّة( وىي معروفة ب، وكذلؾ شبَّو ُأولئؾ الُحكَّاـ بػ)اصفة الوفاءعارؼ أفَّ الكمَب يحمؿ معموـٌ ومت
 نا واآلخر بتمؾ الكيفيَّة .، فيكوف قد عبَّر عف األافتراسيا لمفرائسوغدرىا و 

)) ىو كؿ داللة نسقّيٍة مختبئًة تحت غطاء الجمالي ومتوّسمة بيذا فإفَّ النَّسؽ الُمضمرَ  ومف ىنا     
 .(4)الغطاء لتغرَس ما ىو غير جمالي في الثقافة((

ميِف مف أنظمة إفَّ فكرة األنساؽ الثقافية تنشُأ في األصؿ، بناًء عمى وجود تعارٍض بيف نسقيف أو نظا    
 .(2)كوف الثاني ناقضًا وناسخًا لؤلوؿالخطاب األوَّؿ منيما ظاىرًا واآلخر مضمرًا، وي

 المنسرح( مف)    (3) ومف ذلؾ ما ذكره الشاعر حيف قاؿ :   

ف جروا ُكنَت أنت ُغرّ                    ـُ  والمببػَ   تيـ           سبقًا  وكافَ وا   (4)ػػػػػػػػػػػاالحزا

ـَ والعربػػػػَ  صػػػػٌر            أنَّؾ ُسدتَ درى كؿُّ مف لو بَ  وقد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاالُعجي

 وُقدتيـ ناشئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا ومنتييًا             وُنبت عنيـ تكيُّبًل وِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا 

ف دَ      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايبػػػَ فييـ ل ًا             أو خمدوا كنتَ بسَ فييـ قَ  وا كنتَ جَ وا 

ف عبل بينيـ تشاجرىػػـ              سممَت لمقوِؿ ِمقواًل َذربػػػػػػػػَ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوا 

 ػػػػػػػػػػػػايأتي بفصٍؿ مف الخطاب              يقطُع ذاؾ المجاج والمجبػػػػػػػَ 

الشاعُر عمى والدِه، فيو يسمُو بأنَُّو صاحب السبؽ وموضع الريادة في  تضمَّف النَّص مدحًا أسبغو    
الركب، وتمؾ حقيقة مدركة وقد عرفيا) العجيـ( و)العربا(، سواًء أكاف ذلؾ في شيبو أـ في شبابِو، وىو 
الشعمة والنور التي ُتضيُء ليـ الظممات، وىو صاحب القوؿ الفصؿ في الّنزاعات والخصومات، وقد 

منتييًا( و)  -العربا( و) ناشئاً  –عمى ذلؾ مجموعًة مف النسقيات الّضديَّة التي منيا:) العجيـ أعانو 
 ليبا( . -قبسًا( و) خمدوا -ِصبا( و) دجوا -تكيُّبلً 

                                                           
(8)

 . 33نقد ثقافً أم نقد أدبً:  
(2)

 . 11ٌنظر ، النقد الثقافً ، الغذامً :  
(3)

 . 48 – 43:  8دٌوانه ، ج 
 

(4)
ٌُشدُّ على صدر الدابة او الناقة وٌكون للرحل أو السرج، لسان العرب)لبب( ،ج   .3718:  5اللبب: وهو ما 
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في األبيات المتقدمة عف حقيقٍة واضحٍة ىي عمّو كعِب والدِه وتسيُّده لمساحة  لقد كشؼ الخطاب     
ة َمف حاوؿ أف يمحَؽ بو أو أف يصؿ اليو، ونرى في لفظة )الُعجيـ( نسٌؽ ذّمٌي الفكرية، ودؿَّ عمى ضحال

ألفَّ العرب إذا أرادوا أف ينتقصوا مف أحٍد استصغروه فيدؿُّ عمى  و ال يحتاج الى تفسيٍر أو تأويؿ. مستبافٌ 
ز بيا مكانة ، وقد استنجد الشاعر بمجموعة مف االفعاؿ التي عزَّ (4)صغر داللتو، أوقمَّتِو، أو حقارتو

     الممدوح النسقية، فكاف مف جممتيا) كنت( حيث وردت مؤكدة بالضمير المنفصؿ) أنت( و) درى( و
نبت( و) سممت( و) ياتي( و) يقطع(، أما ما اضمره فيو التعريض باالعداء ) سدت( و) قدتيـ( و) 

 الذيف يحاولوف النيؿ مف والده، وذميـ بنسقية خطابية.

أّما قافية الباء فكانت بمثابة الصرخة النفسية التي عبرت عف صدؽ اإلحساسات والقمقمة الفكرية التي    
ىي مف حروؼ اليجاء التي تأتي رويًا و  ،(2)فالباء صوت شديد مجيور .انبثَّت في ثنايا الخطاب الشعرية

 .(3)بكثرة

 الدللة النَّسقّية: -ثانيا

ة في مسائميـ المختمفة،     ثبات الُحجَّ لقد اىتَـّ عمماؤنا القدماء مف الببلغييف والنَّحوييف بإقامة الدَّليؿ وا 
لذلؾ كاف لمداللة موقعًا رياديًَّا وميمًَّا اقتضى التنويو عنو واإلشارة اليو.)) أدؿَّ عميو وتدلؿ: انبسط، وقاؿ 

ميو. والدليؿ: ماُيستدؿُّ بو. والدليؿ :الدَّاؿ. وقد دلَّو عمى الطريؽ، ابف دريد: ادؿ عميو وثؽ بمحبَّتو فأفرَط ع
يدلو َداللة وِداللًة وُدلولة، والفتح أعمى،  والدليؿ و الدليمي: الذي يدلؾ. والدليمي عممو بالداللة ورسوخو 

 .(4)فييا((

 :(5)وقد عدىا الجاحظ في خمس دالالت استدؿ بيا عمى االشياء    

لمفظّية: ومف اسمائيا المغوية، أو داللة المطابقة، وىي االستدالؿ عمى المعنى مف خبلؿ المفظ الداللة ا -أ
 الموضوع لو، كالداللة عمى السَّماء واألرض والجدارمف أسمائيا.

 اإليماء بالحواّس الخمسة، وبالثَّوب، وبالسَّيؼ. -ب

 الداللة بالكتابة. -ت

                                                           
(8)

 . 272:  2د. علً الجارم ، ج -. مصطفى أمٌنالنحو الواضح ، د  
(2)

 . 843الداللة الصوتٌة فً اللغة العربٌة: 
(3)

 . 246موسٌقى الشعر، ابراهٌم أنٌس :  
(4)

 . 8484 -8483:  85لسان العرب )دل(، ج 
(5)

 . 813 -867معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واالدب:  
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 باالصابع، عمى غرارما يقوـ بو المبتدئوف في التَّعمُّـ الحسابيوىو نوع مف الحساب  الداللة بالعقد: -ث

 النُّصبة: وىي االيحاء عف واقع الحاؿ مف خبلؿ اشارات تصدر كأصفرار الوجو عند المذعور. -ج

ستكوف ىي الناتج عف )العنصر النسقي(، وىو مف سينتج تمؾ الداللة،  وىي بحسب متبنى الغذامي     
فَّ ما توارث لدينا مف دالالت لغوية لـ يعد بمقدوره الكشؼ  فَّ طمبنا لمداللة النسقية ىو جوىر القضية، وا  وا 

، وفي عّما تكتنزه المغة مف تراكـ داللي، وعندنا)الداللة الصريحة( المتعارؼ عمييا في المغة المتداولة
االدب أثمر النقد عف معنى)الداللة الضمنّية( بينما نحف ىنا نقرُّ بنوع آخر دالليًا ىي )الداللة النسقية( 

ىي قيمة نحوية ونصوصية مختفية في المتوارى النصي و : ثالثًا مضافًا لمدالالت السابقة وستصبح داالً 
الداللتيف وباعتبارىما ضمف الرقعة الحدودية في الخطاب المغوي، وبعد اقرارنا بالكينونة الوجودّية لتمؾ 

لموعي المباشر، أّما النسقّية فيي في البنية المضمرة وليست في اإلدراؾ وتتطمب لواـز نقديَّة مدققة 
ـَ منظومة اإلجراء تعترؼ بمنيج) النقد الثقافي( ليكشفيا ولكي تستقي
(4). 

 (مف المتقارب)     :(2)قولووقد ورد ذلؾ     

 بِ نضُ يَ  لـ  وجيؾِ   وماءُ           لبسِت العفاءَ  كيؼَ  أيا دارُ 

 بِ األرحَ   العّز والكرـِ  نسيِت الذي كاف فيِؾ        مف  وكيؼَ 

 ينعبِ  بينِؾ  لـ    وغربافُ           خموِت مف القاطنيفَ  وكيؼَ 

 األغمبِ  ومرِبَضِة  األَسِد             الشجاعِ  ذاؾَ  مكامفُ  وأيفَ 

 ولدانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو           ومزدحـِ الُجنِد في الموكبِ  مواقؼُ  وأيفَ 

الخطاب عف جمؿ ثقافية توّلدت عبر نسٍؽ ثقافي ودالالت نسقية مضمرة في البنية النصية،  كشؼ    
سعى مف خبلليا الشاعر الى اظيار قدر المكانة وعظيـ الشأف الذي حازه ذلؾ المرثي، وقد شكَّمت تمؾ 

ّتساؤالت واالستفيامات، ُجمبًل وعظّيًة ذات نزعًة استيجانّية، بسمسمة مف األدوات التي عبرت عف الحاؿ ال
الذي آؿ اليو مرثيو بػ) كيؼ( مرًة، وعف المكانة التي حظي بيا، والمكاف الذي حؿَّ بو ثانيًا بػ)أيف(، فاتحذ 

قناع التخّفي واالنزواء، فالماضي))يفيد وقوع  اءمف داللة الفعؿ الماضي نسقّيًة زمنيَّة عمى التنكُّر وارتد

                                                           
(8)

 . 812ٌة ، د. سمٌر الخلٌل : ٌنظر، دلٌل مصطلحات الدراسات الثقاف 
(2 )

 . 838:  8دٌوانه، ج
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باألفعاؿ) لبسِت، نسيت،  (4)الحدث أو حدوثو مطمقًا؛... ألنَّو دؿَّ عمى حدوث شيٍء قبؿ زمف التَّكمُّـ((
 رخًة صوتية، وزعزعة نفسية، خموِت(، كما أفَّ تمؾ الباءات اتي اختتـ بيا قافيتو الّشعرية قد شكَّمت ص

 أصدرىا الشاعر معبرًا بيا عف تمؾ الييأة والكيفّية . 

إّف الداللة النسقّية مثّمت بيدرًا ميمًا حصده الشاعر مف جممو الثقافية، وعميو فإفَّ تمؾ الداللة.     
ارتبطت في عبلقات متينٍة توّلدت مع الزمف لتنتج عنصرًا ثقافّيًا بدأ يتشكّؿ تدريجيًَّا حتى بدا ُعنصرًا ذا 

اعمّية، ولكنَّو وبسبب نشأتو التدريجّية استطاع أف يتغمغَؿ وبشكٍؿ غير ممحوٍظ وبقي كامنًا ىنا في أغوار ف
الخطابات وبقي يتنقَّؿ ما بيف المغة والفكر اإلنساني عامبًل أعمالو بدوف رقابٍة نقديَّة النصراؼ النقد 

الخفاء وىو ما يتيح الفعؿ والتأثير أاّل متابع  نسقّية عمىالعناصر ال األدبي بالنسقيَّة الجمالّية أوَّاًل ثـ لقابمية
ومف ثـ تستمر في بقائيا وتحكميا فينا وفي طرائقنا التفكيرّية.... ، ومف خبلؿ تمؾ الدالالت سنجدُّ في 
سعينا لمكشؼ عف الفعؿ النسقي مف باطف الخطابات، وىي تحمؿ البعد النقدي والثقافي وتتصؿ بالجممة 

 .(2)الثقافّية

مجموعًة مف الدالالت النسقّية حاوؿ أف يوصؿ الينا مف خبلليا نسقّية اإلضمار  الى الشاعر لقد عمد    
الخفّية وىي أنَّو الحياة مع الموت، والعزَّ يدوـ، فالموت الُيفرؽ بيف صغيٍر أو كبير، أو بيف ممؾ عظيـ 

ؾ المارد الميوؿ، فالمرثي وبمكانتو التي أو فقيٍر مستكيف، وال بيف شجاٍع أو جباف، فالكؿ ينحني أماـ ذل
ميا مف قصوٍر وأمواؿ وخدـ وحشـٍ ومواكب وحراس، ىا ىو قد اندثر وأصبح نسيًا منسيًَّا .  تحصَّ

 المجاز والمجاز الكمي: –ثالثاا 

ىو أف تكوف الكممة موضوعة لحقيقة مف الحقائؽ مع لو أردنا أف ُنعَرَؼ المجاز فيو في أبسط صوره))   
قيد، فتستعمميا لتمؾ الحقيقة ال مع القيد بمعونة القرينة، مثؿ أف تستعمؿ الرسف، وأنو موضوع لمعنى 

، ىذا ما (3)((األنؼ، مع قيد أف يكوف أنؼ مرسوف، استعماؿ األنؼ مف غير زيادة قيدبمعونة القرائف
ز المنافي لمحقيقة في الدراسات الببلغية واألدبّية. أّما المجاز الكمي ىو تعارؼ لدينا مف معنى المجا

الجنبة التي تمّثؿ قناعًا تتخفى بو المغة لتعبربيا عف أنساقيا الثقافّية دوف إدراٍؾ مّنا، فتصيبنا بما أسميناه 
ى نكشفيا، وقد مف قبؿ بالعمى الثّقافي. وفي المغة مجازات كبرى وكمّية تحتاج الى عمٍؿ مختمٍؼ حتّ 

                                                           
(8)

 . 832التحلٌل اللغوي فً ضوء علم الداللة، محمود عكاشة:  
(2)

 . 13-12النقد الثقافً ، الغذامً :  
(3)

 .  412مفتاح العلوم، السكاكً  :  
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أصبحت األدوات القديمة غير قادرة لمكشؼ عف ذلؾ، ونسؽ الحب مثبًل ىو نسؽ مجازي كبير، يتخّفى 
 .(4)ثقافيٍة غير مدركةٍ  تحتو نسؽ ثقافي، ويمر عف طريؽ ُجمؿٍ  مف

إذًا في المجاز الكمي سنتجاوز المفردة والمفظة والجممة ونغادرىا الى معنًى أوسع وأشمؿ يضُـّ     
الخطاب برمتو. وىذا يعني أفَّ الخطاب ينطوي عمى معنييف األوؿ منيما مستباٌف وواضٌح في النسقية 

لي ىذا فإني ُأشيُر الى المغوية المكشوفة ، وىو متعارؼ لدينا عبر صوره المتنوعة الجمالية وغيرىا. وبقو 
ما تؤّديو المغة بوظائفيا الست مجتمعًة .... ، أّما المعنى اآلخر فيو المعنى الذي يتماسُّ مع )المضمر( 
الداللي لمخطاب، ىذا المتستر الفاعؿ والمحرؾ الخفي المتحّكـ في جميع عبلقاتنا مع األفعاؿ التعبيرّية 

 .(2)يتحكـ في افعالنا ذاتيا ويوّجو اخبلقياتنا العقمية والّذوقّية والحاالت التفاعمّية، وبالنتيجة فإنَّو

فالمجاز سبيؿ مف ُسبِؿ اإلبداع البياني في جميع المغات، توّجو اليو السميقة اإلنسانية المتسمحة     
يس بالقدرة عمى البياف، واستعماؿ الحيؿ المتنوعة لمتنفيس عمَّا يجوؿ في النَّفس مف معاٍف ُتريُد التنف

 . (3)عنيا

فالشاعر استنفر مدركاتو الحسّية لمتعبير عف مجازاتو البيانّية بمغٍة تعبيرّية نحت بنا صوب المعاني    
 السريع(مف :        )  (4)الخيالية، فيو بذلؾ قاؿ

 لوثػػػػػػػػػػػِب ال ترُج أف تنجو مشيًا وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد              بغاؾ  باٍغ  واسُع  ا                 

 تنػػػػػػػػػاؿ كفّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه إذا ُمػػػدَّتػػػػػػػػػػػػػػػػػا              مف كػػػػاف في ُبعٍد وفي قرِب                   

 ِب أف بعػػػػُت بعدي منو بالقػػػػر   يػػػػا نػػائيػػػػػًا عني ومف منيتػػػػػػػػي                               

ف كنَت مف الشُّحِب                                       كـ لؾ عندي مف أياٍد مضت                  بيضػػػًا وا 

ػػػػػػػػبح لنفع ال    والسُّمر كالبيض لدى الحربِ   ورى             ػػػوالميؿ كالصُّ

 الّصور البيانّية الموت األزلّية خبلؿ مى نسقّيةاسبغ الشاعر في أبياتو المتقّدمة الّسمة الحياتّية ع     
مف السُّرعة الخارقة التي حمميا  (5)(عنبر الممكيالتي اتخذت سمة التجسيـ الوحشّية، محّذرًا بيا مرثّيو) 

                                                           
(8)

 . 27- 21ٌنظر، نقد ثقافً أم نقد أدبً:  
(2)

 . 67 – 61الغذامً :ٌنظر، النقد الثقافً ،  
(3)

 . 225ٌنظر، البالغة العربٌة أُسسها وعلومها وفنونها ، :  
(4)

 . 836- 835 8دٌوانه ، ج 
(5)

 هـ . 428عنبر الملكً : من أشهر ممالٌك بهاء الدولة، وكان ٌطمع فً السٌطرة على بغداد، توفً سنة  
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اف تّورُه بييأة كائٍف لو كّفاف خارقذلؾ الكائف المخيؼ، فيو يمضي في رسمو لتمؾ الصور، ومنيا أّنو ص
َـّ يمضي الشاعر بتعداد الخصاؿ لذلؾ المرثي، وكاف  قريبيطاؿ بيما البعيد كما ال عمى حدٍّ سواء، ومف ث

منيجو واضحًا في تقريب تمؾ الييئات والكيفّيات بطائفٍة مف الثنائّيات الضّدّية التي كانت فيصبًل بيف 
 -، ُبعديُقرب( و) نائياً  -واسع الوثب( و) ُبعدٍ  -مرثّيو وبيف مف سعى لخطفو) الموت(، ومنيا:) مشياً 

الصبح( و) السمر_ البيض( ، كماعبَّر عف ذلؾ الفقد بمجموعٍة  -الشُّحب( و) الميؿ -بالقرب( و) بيضاً 
لكاؼ،والياء، والتاء( في رسمت صورة األنا واآلخر فمف الضمائر التي مثمت اآلخر ىي) ا  مف الضمائر

 عّني، ومنيتي،لياء، والتاء( في)ىي) ابغاؾ، وكّفاه، وُكنت( ومف الضمائر التي حممت صفة األنا كؿ مف)
(، وقد استغرؽ الشاعر بخيالو فرسـ لنا صورة تشبييية بػ)الكاؼ(، فشبو الميؿ بعدي، وعندي، وبعتُ و 

 مف، وشبو الرماح بالسيوؼ في الحاجة الييا في الحرب.بالنيار فيو يمثؿ اليدوء والسكوف والمبلذ اآل

ات مجازية حممت شحنًا عاطفيًَّا فيَّاضًا، وسياقًا لغويًا مؤطَّرًا فالشاعر قد رسـ صورة شعرية في كمم    
طابي التحذير الخ في ذلؾ السياؽ ُيحّذُر ممدوحو في نسقو المعمف، وقد أضمربالقيـ الجمالية، فيو 

يـ الة، وسائر أفراد البشرّية فيو يوجيكؿ مف تعالى وتكبََّر مف المموؾ والخمفاء واأُلمراء والو  نحو الموّجو
 اإلّتعاض واستمياـ العبر مّمف مضى وتركنا الى داٍر الرجعة منيا، و ال ناصر فييا وال معيف. الى

فالمجاز)) طاقٌة فنّية مدىشٌة ومستفزة لممتمقي وىذا ما يحدث المذة والمتعة لديو مف خبلؿ الطاقة الفنية    
 .(4)الغنية باإلشارات والصور واإليحاءات، وتعدد القراءات والتأويبلت((

فكاف المجاز الزمة مف المواـز التي استعاف بيا الشاعر لتوشيح صوره لما يحممو مف قيمًة ثقافية.      
ؤسس بينيا روابط وعبلقات قمب لمحقائؽ إلثارة دىشة المتمّقي وتجاوزه لممألوؼ، ويوعميو فإفَّ المجاز 

اصطبلح التَّخاطب الى معنًى مف  ذىنية تُتيح لممعّبر الَذكي الفطف بأف يستعمؿ العبارة التي ُتشير في
المعاني ليستدؿَّ بو عمى معنًى آخر، يستطيع أف يفيمو التمقي بالداللة الممفوظة أو الحالّية ، أو الفكرّية 

،فػ))المغة المجازيَّة ىي التي ُتضفي الروعة والجماؿ عمى الكتابة اإلبداعيَّة سواًء كانت كتابة (2)الصرفة
الشعرية في قدرتيـ  قافية اّتجو الييا الشعراء إلثباتفالمجاز سابقة فنية وثيمة ث، (3)شعرية أو نثرية...((

 ) مف الطويؿ(     (4) ، فالمرتضى في ذلؾ قاؿ:ُحسف التصوير لؤلحداث

 شققنا لو في التُّرِب بيتًا كأنَّمػػػػػػػػػػػػػا                    شققناه مف وجٍد بو في الّترائػػػػػِب            
                                                           

(8)
 . 31مفاهٌم فً الشعرٌة دراسات فً النقد العربً القدٌم، محمود درابسة:  

(2)
 . 225البالغة العربٌة أسسها وعلومها وفنونها:  

(3)
 . 232مفاهٌم فً الشعرٌة دراسات فً النقد العربً القدٌم: 

(4)
 . 883:  8دٌوانه ، ج 
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 ) مف الطويؿ(                     (4(  :الى أف يقوؿ   

 

 (2)سقى اهلُل قبرًا كنت حشو ضريحػػػو                   غزير الحوايا  ُمستيؿَّ  الييادبِ 

 (3)بِ ِقُد فيو البرُؽ نػػػاَر الُحباحُ تقعقع  في  جػػّو السمػػػػػػػػػػػػاء ُرعودُه                  ويػػو 

ف   مزَّقت عنػػػو الّشمػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ُبروَدُه                  عمى عَجٍؿ حاكتو أيدي الجنائبِ وا 

ـَ لقبرِه                  وقد ُنبُت عنػػػُو بالّدموعِ   السَّواكبِ  وما لػػػػي استسقي الغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

يتأكُد مف صدؽ اإلدعاء والمتبنَّى، فالمرتضى قد أظير  يمحُظ تمؾ المقطوعة الشعريَّة الرثائّية مف إفَّ      
ديؽ الُمسجَّى، فمف أوائؿ نسقياتو التي انتخبيا ىي نسقيَّة المكاف  نسقيَّة الُحزف والحّب والدُّعاء لذلؾ الصَّ

اـ جميمٌة ُتعّبُر عف الحّب واليي في صدرِه بداًل مف التراب وىي صورة تشبييية الذي حؿَّ بو، فيو قد أسكنو
( لذلؾ المرثي ، واستقى الشاعر جمبًل ثقافّيًة مغرقًة في القدـ مف مثؿ قوليـ: إفَّ العرب إذا بػاألداة) كأفَّ

مات عندىـ عزيز دعوا لو بسقاية قبره بالّسحاب، وىو ما تحقؽ لو في بيتو الثاني مقتفيًا بذلؾ أثر 
انتحى الشاعر جممًة ثقافّيًة محممة القدماء، ويسترسؿ الشاعر الى أف يصَؿ الى بيتو األخير، حيث 

بمضمٍر داللي حيث جعؿ كثرة الدموع المنسكبة بديبًل لسقاية قبره بالغماـ، فيو قد حاوؿ أف يرسَؿ رساِئبًل 
مشفَّرًة وبمضمٍر داللي مفادىا أفَّ كؿَّ إنساٍف سيبلقي يومًا مصيره وحتفو الحتمي وىو) الموت(، وسيكوف 

اء، وكاف سبيمو الى ذلؾ الغرض مجموعًة مف األفعاؿ التعبيريَّة التي حققت حينيا بأشّد الحاجة لمدع
ىكذا يحمؿ المجاز في مزَّقت، حاكتو، استسقي، ُنبُت(،))و  المعنى والغرض المرجَّى وىي) شققنا، سقى،

لكبلمي العبارة مف المعاني الممتدة الواسعِة، ومف اإلبداع الفني ذي الجماؿ الُمعجب، ما اليؤديو البياف ا
فالمجاز ىو القولبة التي ينتحييا األديب ، (4)إذا اسُتعِمَؿ عمى وجو الحقيقِة في كثيٍر مف األحياف((

التي يرسميا األديب ىي بمثابة األداة التي توصؿ بينو وبيف المتمقي إذا ما  الصورةلموصوؿ الى اإلبداع ف
  اسعفيا بمغٍة شعريَّة جميمة .

 

                                                           
(8)

 . 882 -888: 8دٌوانه ، ج 
(2)

ٌّة  الهٌدب :هٌدب السحاب ما  8363: 82،هً حفائر ملتوٌة ٌملؤها الماء، وقصد بها هنا السحاب، لسان العرب)حوا( ج الحواٌا : مفردها الحو
 . 4627تدلى من اسافله الى االرض، م. ن )هدب(:

(3)
 . 141:  7، ج2الُحباحب : ذباٌب ٌطٌر باللٌل ، كأّنه ناٌر له شعاٌع كالسراج،  لسان العرب مادة)حبحب(، مج 

(4)
 . 221بالغة العربٌة أسسها وعلومها وفنونها: ال 
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 التورية الثقافية :و  التورية -رابعاا 

 : لغًة 

. (4)وتوارى ىو: استتر(( ورَّيُت الشيء وواريتُو: أخفيتُو.))  التورية فف ببلغي كبير فيي مف قولنا:
 واستوريُت رجبًل أي اردُت منو أف ينظَر في أمري، فيعطيني رأيًا أسير عميو. ووريت النَّبَأ ُأوّريو توريًة إذا 

فكأنَّو يجعمو خمفُو حيُث  كأنَّو مشتؽّّ مف وراء اإلنساف، ألنَُّو إف قاؿ: ورَّيتوُ سترتُو وأبرزُت غيرُه، 
 .(2)اليظير

 :اصطبلحًا 

وتعني في عمـ البديع العربي، احتمالّية المفظ لمعنييف يكوف أحدىما قريٌب والثَّاني بعيٌد، وُيقِصُد فييا     
وذلؾ كما قاؿ سراج   (3)ووري يرى، نحو: ولي يمي(()) واريتو فتوارى. وورى الزند يرى :فنقوؿ البعيد،

 ) مف الوافر(  : (4)الديف الورَّاؽ

 أصوف أديـ وجيي عف ُأناٍس               لقاء الموت عندىـ األديبُ 

 وربُّ الشعر عندىـ بغػػػػػػػػػيض               ولو وافى بو ليـ حبيػػػػػػػػػػػػػػػػبُ 

، ومف (5)أبو تمَّاـ( حبيب بف أوس وىو َمف قصدُه الشاعروالبعيد) لقريب ىو حبيب المحبوب،فا   
إذا جاء خبلؼ ، فالتورية تثير الدَّىشة وىي مف الحيؿ التي تأتي في الشعر (6)معانييا االستتاُر واالختفاء

 .(7)توقع السامع

 . (8)وأحدىما حاضٌر واآلخر مستترٌ ِف، اّما التورية الثقافيَّة: فإفَّ الخطاب فييا حامٌؿ لنسقيِف المعنيي    

والتورية الثقافية الببلغية التي قامت عمى عنصريف األوؿ منيما قريٌب واآلخر بعيٌد أصبحت ىذه    
العبلقة بيف معنى ظاىري قريب ونسٌؽ متواٍر بعيد وىكذا في كّؿ المفاىيـ النقدية والببلغيَّة فاتخذت 

                                                           
(8)

 . 4123 – 4122:  58لسان العرب )ورى(، ج 
(2)

 . 4123:  58ٌنظر، م.ن، ج
(3 )

 . 533:  2اسرار الٌالغة، الزمخشري ،ج
(4 )

 . 233: 3خزانة األدب وغاٌة األرب، ج
(5)

 . 821ٌنظر، معجم المصطلحات العربٌة:  
(6)

 . 827معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، د. فتح هللا احمد :  
(1)

 . 238ٌنظر،مفاهٌم فً الشعرٌة دراسات فً النقد العربً القدٌم: 
(1)

 . 27ٌنظر، نقد ثقافً أم نقد أدبً:  
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ر سمير الخميؿ يقوؿ: أّما المجاز الُكّمي والتورية ىي مف الحيؿ ، وبحسب رؤية الدكتو (4)المنحى الثقافي
التي يتخّفى بيا النَّسؽ المضمر، ففي النقد الثقافي ومتبّناه قضيٌة الغير وميمَّة ىي النَّسؽ المضمر 

النقد الثقافي الَيُصبُّ اىتمامُو عمى الُمخالُؼ والمتستر خمؼ الظاىر في الخطاب زيادًة عمى ذلؾ أفَّ 
 .(2)لنص األدبي ككؿ انما واحٌد مف متبنياتو والخطاُب بُكّؿ أصنافو ىو محؿ اشتغالوِ ا

و       النَّقَد الثقافي الى النص وأخَذ يستشعرُه باعتبارِه ثيمًة ثقافيَّة، ال ثيمًة تنحى الى المنحى الجمالي توجَّ
، ويسعى الى التَّحري عف اأُلسس الجمالّية في البنية النصية  فقط لكي ُيزيؿ الّمثاـ عف األنساؽ المغمورةِ 

إلظيارىا  النُّصوص الميّمشة، إذ يغور ويتغمغُؿ فيياوتعريتيا، وال سيَّما اأُلخرى المنطوية في بنية النَّّص 
  الى الساحة األدبيَّة.

 الكامؿ(مف )     (3)ي قولو : والمرتضى قد أدرؾ ذلؾ األثِر وقيمتو الثقافّية الفاعمة ف    

مى           فالعيف يجري ماؤىا ال لمّصػػػػػػػػػػػدى                         و القمب ُيوَقُد جمُرُه ال لمصَّ

 عادات ىذا الدَّىر أف يستؿَّ منػػػػػػػػػػػػ                         نا األمثؿ المأموؿ ثـ األمثػػػػػبل

 حالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة                        بخبلفيا مف قبؿ أف ُتستبػػػػػػػػدالإنَّا ُنبّدؿ كػػػػػػػػػػػػػػؿَّ يوـٍ 

 ػػػػبلوُينقَُّؿ اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُف عف حاالتػػػػػػػػػػػػػػو                        ولداتػػػػػػو مف غير أف يتنقّػػػػػػػػػػ        

 ُرُسؿ الِحماـ فما ابتنينا معقبل   ال لمُخطػػوِب فإف أتت                      نبني المعاقؿَ 

 ُترمى عمى عمٍد الى نحو البمى             ػاسفٌ ػػػكـ ذا لنا تحت التُػػػػػػػػػػػػػػػػػراب محػػ       

 كي تُقتضى وحديقٌة كي ُتختمى   والمرُء في كّؼ الزماف وديعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة                           

 جعمت لو جّنات عدٍف منػػػػػػػػػػػػزال          ماذا الُبكاء عمى الذي ولّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى وقد                     

مدى التفجُّع والحزف واأللـ والمكابدة النَّفسيَّة في نسٍؽ معمف ومستباف، وقد ر الى إظياالشاعر  عمد   
شاراٍت استترت خمؼ البنية الخطابيَّة، فمف أىـ األلفاظ التي  توارى خمؼ ذلؾ الخطاب معاٍف ودالالٍت وا 

: مف داللة ومنيا أفَّ لمعيف أكثرلمفظة) العيف( وكما متعارؼ  استعمالو وارى بيا الشاعر توريًة ثقافية ىو
عيف الماء( التي نروري بيا صدى قموبنا، والثانية ىي) العيف الباكية( التي تذرؼ الدُّموع عمى األولى ىي)

                                                           
(8)

 . 43ٌنظر، النقد الثقافً  من النص األدبً الى الخطاب:  
(2)

 . 86ٌنظر،  فضاءات النقد الثقافً :  
(3)

 . 36:  3وانه ، جدٌ 
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فقد األحبَّة، فالشاعر قد وظَّؼ المعنى القريب فأشار بو الى المعنى البعيد، كنايًة عف كثرة الدُّموع 
، كما أفَّ ) عمييـ السبلـ(حبَّة، وأيُّ أحبٍة  ىـ آؿ الرسوؿالمنسكبة مف تمؾ العيوف الحرَّى عمى فقدىا لؤل

 بعَ اتَّ الشاعر قد صوَّر ذلؾ القمب متوقدًا متوّىجًا مستعرًا مف شدة الموعة وجمؿ وىوؿ المصاب ، ومف ثـ 
)نبني المعاقؿ لمخطوب( وما ىي إاّل التفاتة لطيفة مف قبؿ الشاعر تحمؿ المعاني اسموب التورية في

فييا اليروب مف الموت وبكؿ ت الوعظيَّة في تصويره لمييئات والكيفيات التي يحاوؿ اإلنساف والدالال
 فالشاعر قد استغرؽ بخيالو ليظير جماؿ اإلسموب، وبراعة التصوير، والدقة في التعبير. ،وسيمة

ومغرياتيا،  االدنيانحداره نحو لذائذ اإلنساِف و بفعؿ اندفاع مر الشاعر في نسقو المض خفاهأمَّا ما أ    
وابتعاده عف الرحمة والمُّطؼ اإلليييِف ، فإذا ما جاء الموت ىدَّ ذلؾ البناء كمَّو وأصبح ىباًء منثورا، ىذا 
فيما يخصُّ اإلنساف العاصي والمغرر بو، أما مف نحف بحضرتو فيو ذلؾ اإلنساف السَّوي الذي بنى 

ممرًَّا وسبيبًل لمخبلص والنجاة، وقد أظير في بيتو األخير آخرتو مف دنياه باألعماؿ الّصالحة واتخَذ منيا 
نسقية البكاء عمى ذلؾ المسّجى الذي دوف أدنى شؾٍّ مأواه ومحمَّو الجنة، فيو يظير حالة البكاء، ويضمر 

ف الشاعر بسيٍؿ مف الثنائّيات الضدّية بيا في جنات النعيـ، وقد استعا حالة الفرح والخمود التي سيحؿُّ 
مى( –اللمصدى( و) يوَقُد جمرُه  -حتضنتيا البنية الشعرية في مثؿ قولو:) يجري ماؤىاالتي ا ال لمصَّ
 البمى(. -فما ابتنينا( و) محاسفٌ -غير أف يتنقَّبل( و) نبني –و)ُينقَّؿ 

لـ يكتبو إفَّ ما ييمنا مف مصطمح  التورية في النَّقد الثقافي ىو ذلؾ المضمر النَّسقي الثقافي الذي     
عبر مخاٍض مف التراكمات والتواترت حّتى تحوؿ الى عنصٍر نسقي يتممؾ  كاتٌب فرد، واّنما انبثؽ

الخطاب ورعيتو مف مؤلفيف وُقرَّاء. والكشؼ المنيجي عنو يحتاج أساليب خاّصة تحتّؿ التورية مكاف 
ٌؽ ومتسّتٌر وىو ذو السبؽ فييا، لكف بمعنى) التورية الثقافية( يعني حصوؿ ازدواج داللي أحد ركنيو عمي

و الجزئية إنما ىو نسٌؽ فاعمّية وتأثير كبيريف مف ذلؾ الواعي، وىو ركف داؿ ال يحمؿ الّصفة الفردية أ
كما ينتظـ الذوات الفاعمة  -مف الخطاباتكونيا أنواعًا  –مجاميع مف الخطابات واألخبلقّيات  كمي في

 . (4)الثقافية( والمنفعمة، وذلؾ ىو المعنى األعـ لمصطمح ) التورية

 ) مف الكامؿ(   (2):  في قولو ويسترسُؿ المرتضى في تمؾ القصيدة   

 و مؤَل الكنانة أنصػػػػػػػػػػبلػػػػػا            خمفًا لػفمئف ىوى جبٌؿ فقد ثوى لنػ

                                                           
(8)

 . 18ٌنظر ، النقد الثقافً، الغذامً:  
(2)

 . 31:  3دٌوانه ، ج 
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 التعجبوا منو ُيصػػػػػػػػػػػػػاُب فإّنما             ندعو الى ثقؿ الرحاؿ األبزال

 التناؿ مف البنا            إاّل بناًء كاف منيا أطػػػػػػػػػػػػػػػػػوالإفَّ العواصَؼ 

 اإلنساف( العظيـ القدر وصاحب( لمموازنة بيف فقده لذلؾ الجبؿ)أداة الشرط) إفاستعمؿ الشاعر     
تو الثالث يوّجو الشاعر ، وفي بيٍة شريف لنا مف نسٍؿ طاىٍر وسبللةٍ وبيف ما خمَّفو المكانة الرفيعة 

فالعواصؼ ال ُتسقط ااّل ما كاف عاليًا مرتفعًا وشامخًا يصدُّ  (لموت( نحو البناء العالي) المرثيلعواصؼ)اا
 كيد العدا.

ياة األبديَّة لمف أردتو المنّية، والشَّقاء حممتو تمؾ األبيات ىو الخمود والحأّما النسؽ المضمر الذي     
ًة ، أّما عف استعمالو لقافية البلـ، فيي لوحدىا ابتعد عف جادة الصوابوالّتعاسة لمف  ُتوّضُح مدى قصَّ

في ، ونسقيتو المتبعة  راؼ واالنحبلؿ الذي مارستو سمطة الموت القيرية تجاه ذلؾ المرثي المسجىاالنح
 التفريؽ بيف االعزاء واألحبَّة .

فة في الخطاب، أثٌر يرمي الى تمرير إفَّ التورية الثقافية لدى الغّذامي ىي أثٌر لمثقا))فػ ذلؾعمى وفؽ    
المعنى ومعنى المعنى، أو كما أسماُه الغذامي المعنى القريب والمعنى البعيد، فالتورية الثقافية ُتعنى كذلؾ 

 .(4)((ا يبدو وما اليبدو مف النسؽ ...بم

 المؤلَّف المزدوج : -خامساا 

تنوعت أشكالو كالمؤّلؼ الضمني والنموذجي أحدىما ظاىر) المؤلؼ المعيود( ميما ويكوف عمى نوعيف :
. والثاني ىو الثّقافة عينيا، أو ما أقترحو ىنا بالمؤلؼ المضمر، وىو ليس شكبًل آخر لممؤّلؼ (2)والفعمي

ّنما ىوشكؿ مف المؤلؼ النَّسقي، كما ىو الحاؿ في حركة النَّسؽ وتأثيره المضمر  .(3)الضمني، وا 

والمؤلَّؼ الُمضمر ىو الثقافة، وىذا يعني أّف المؤّلؼ المعيود ىو حصيمًة ثقافّية متسمًة بسمة الثقافة،     
أوَّاًل، واف خطابو ينطؽ مف داخمو أقوااًل غير كامنٍة في وعي المؤّلؼ، وليست في وعي الرعية الثقافية، 

ما رمى اليو المؤلؼ أو ما ُتِرَؾ  وتمؾ األقواؿ المضمرة تنتج دالالت تتنافى مع نسؽ الخطاب سواءً 

                                                           
(8)

 . 22عبدهللا الغذامً ناقداً ثقافٌاً ، ٌاسٌن كّنً :  
(2)

 . 858ٌنظر، تانٌث القصٌدة والقارىء المختلف ، الغذامً : 
(3)

 . 15ٌنظر ، النقد الثقافً ، الغذامً :  
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، وىذا يعني إننا أماـ مؤلفيِف االوَّؿ: المؤّلؼ الماثؿ أمامنا) الشاعر(، والثاني: ىو (4)الستنباطات القارىء
 الكامؿ( مف)(   2) الثقافة الكامنة في الوعي الشاعر، فالمرتضى قد خضع لتمؾ النسقّية في قولو:

 حى         والفجُر ُشبَّ عمى الظَّبلـ ِضراُموكالبدر يكسو الميؿ أثواب الضُّ 

 وىو الذي ما كاف ديف ظػػػػػػػػػػػػػػػػاىر          في النَّاس لوال رمحو وحسػػػػػػػػػػػػػػػػػامو

 وىو الذي اليقتضي في موقػػػػػػٍؼ          إقدامػػػػػػػػػػػػػػػػُو ُنكػػػػػػػػػػػػػػػػٌص بو أقػػػػػػػػػػػػػػػػداُمو

 حّتى كأفَّ حياتػػػػػػػػػػػػػػو ىي حتػػػػػػػػػػػفُو          و وراَءُه مّمػػػػػػػا يخػػػػػػػػاُؼ أمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو

 ووقى الرسوَؿ عمى الفراِش بنفسِو         لّمػػػػَا أراد ِحماَمػػػػػػػػػػػػػػُو أقواُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ 

 فيوقد مارست ُسمطة ُغمُّوىا وسطوتيا المركزيَّة في نصوص المرتضى الشَّعرية،  المغة الشعريَّة إفَّ      
 دالالٍت نسقّيٍة عبَّر بيا عف ثقافٍة متسمطٍة ومييمنٍة عمى نسقو الفكري، قد استقى جمبًل ثقافيًَّة تضمنت

خبلؿ انبعاث ضوء مف فالمرتضى قد رسـ صورة تشبيييَّة فالشاعر يوّظُؼ الخياَؿ ليخمؽ عنصرا جماليًا، 
بذلؾ ما اختبىء وراؤىا مف جماؿ، وقد خمؽ الشاعر  فيتراءى يكشؼ بو ظممة الميؿعمى االرض فالقمر 

فكما  وديمومة اإلسبلـ( -وبيف) أمير المؤمنيفالظبلـ( مف جيٍة،  -والبدر معاداًل موضوعيَّا بيف) الفجر
فيتَّضح ومف الوىمة   ) عميو السبلـ(،سبلـ ووجوده مرتيف بأمير المؤمنيفإلفدواـ االضوء يجمو الظبلـ، 

اأُلولى لمف رأى تمؾ األبيات سمة االفتخار واالعتداد بوصّي رسوؿ اهلل وخميفتو عمى البرّية مف خبلؿ 
مثَّمت بمبيت فتى أبعادًا أيديولوجيَّة في ذىنّية اأُلمة اإلسبلميَّة، ت تأريخّية تضمنتاستدعائو لحادثٍة 
 مف تآمروا فداًء لو ضدَّ  (صمى اهلل عميو وعمى آلو وسمـ ) في فراِش رسوؿ اهلل ()عميو السبلـعمّي اإلسبلـ ويعسوبو 

إلطفاء وىج الشعمة المحمديَّة. ففي تمؾ النَّسقية نرى ىناؾ مؤلفيِف رئيسييف: الشاعر أو ما يعرُؼ كذلؾ 
. لمنص المعمف، (3)في السياؽ الثقافي بالمبدع األدبي والجمالي والفني، والمؤلؼ الثقافي الذي يتمحور

 -النسقي كما في قولو :) البدر لنا العنصر انتيجو مف ثنائّيٍت ضدّية أظيرىا فكاف سبيؿ الشاعر ما
أراد حمامو(، وقد استدؿَّ  -أماـ( و)وقى الرسوؿ-حتفو( و)وراء-الظبلـ( و)حياتو -الميؿ( و)الفجر

)عميو إلضفاء صفة النور اإليماني التي تشعُّ مف ممدوحو أمير المؤمنيف ؛(4)الشاعر بأداة التشبيو)الكاؼ(

                                                           
(8)

 . 16ٌنظر، م . ن :  
(2)

 . 277:  3دٌوانه، ج 
(3)

 . 34ٌنظر ، مالمح النقد الثقافً عند ٌوسف علٌمات ، رسالة ماجستٌر: 
(4)

 . 877: 8ٌنظر: مغنً اللبٌب، ج
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)) إفَّ الثقافة ىنا ػوُظممات بقولو:) كالبدر يكسو الميؿ(، وعميو ف؛ فُتضيُء ما حوليا مف دياجير السبلـ( 
 .(4)كائٌف واٍع وذات حيٍة فاعمة تختار وتتصرؼ((

فالثقافة ىي المؤلؼ المزدوج عمى اعتبار أفَّ ىناؾ موّلفًا فردًا، يحمؿ خصوصية مؤلؼ آخر لو       
يا تُبدع نسقًا مضمرًا ُيمكف كشفُو مف خبلؿ النقد ، ))فالثقافة ُتشارؾ كمؤلؼ مؤّثٍر إاّل أن(2)كياٌف رمزي

 .(3)الثقافي وأدواتو وآلّياتو((

فالشاعر قد أضمر في خطابو المعمف نسقيات أشار ألييا بإيماءات خفّية، حاوؿ أف يظيَر مف خبلليا     
ف مف جية، وتأسي ووقوفو بوجو ُأولئؾ المعانديف والمخالفيف والمنافقي عميو السبلـ()بطوالت أمير المؤمنيف

الشاعر بذلؾ اإلماـ الفذ ، واستمياـ تمؾ العبر واالقتداء بو قواًل وفعبًل ضدَّ َمف مرؽ في الديف وحاوؿ أف 
 يشؽ الصَّؼ وبيضة االسبلـ ويفرؽ المسمميف مف جية ُأخرى.

 :) التيريب النَّسقي(*الجممة الثقافية  - المبحث الثاني

في كتابو )الّنقد الثّقافي( كبديٍؿ  الغّذامييحيمنا الى الفكر والتسمية التي جاء بيا  إّف ذلؾ الُمصطمح    
عف الجممة الّنحوّية واألدبّية، التي ُتشيُر ُأوالىما الى الّداللة الّصريحة، أّما الثانية منيما فُتشير الى الّداللة 

، وىو ما ُأطمؽ عميو بالجممة الثّقافّية تتوّلدُ صورٍة عف داللة نسقّية  الّضمنّيِة، وعميو فبل ُبدَّ مف إعطاء
المقابمة لتمؾ الجممتيف المتقدمتي الّذكر كي ُنفّرَؽ بينيـ تفريقًا جوىرّيًا بيف تمؾ األنواع عمى اعتبار أّف 
ىذه الُجممة المتوّلدة مصطمٌح عمى تماسٍّ باإلشارات الدقيقة لمتشكؿ الثّقافي الذي ُيعطي نسقيتو الّتعبيرّية 

لمتنّوعة ويستمـز مّنا بالّنياية مثااًل منيجّيًا يتطابؽ مع بنود ىذا التشكؿ وتكوف لو الُقوة في الّتعرؼ عمييا ا
 ونقضيا، وستصار الجمؿ الى ثبلثة وىي كما يمي :

 عّبُر عنيا بالّداللة الّصريحة .ىي المالجممة الّنحوّية:و  -4
 ببلغّية وجمالّية معروفة .الجممة األدبّية: وىي ما تنطوي عمى تعابير  -2
 . (4)لمغة في االجممة الثّقافّية: المتكونة مف الفعؿ الّنسقي في المتواري الّداؿ عمى الوظيفة الّنسقّية  -3

اذًا وفي ضوء الرؤية المعمنة والمستشّفة تكوف الداللة الّنسقّية المنبثقة عف الجممة الثقافّية ىي معنًى     
 متيف الّنحوّية واألدبّية، فيي معنًى متواٍر ومستتر ومخبوٌء في البنية الخطابّية .مستوحى ومستنبط مف الجم

                                                           
(8)

  . 837تأنٌث القصٌدة والقارىء المختلف:  
(2)

 . 64ٌنظر ، التقد الثقافً ، الغذامً :  
(3)

 . 34نقد ثقافً أم نقد أدبً:  
(*)

 . 1هو مصطلح أشار الٌه الدكتور سمٌر الخلٌل ، فضاءات النقد الثقافً:  
(4)

  . 14-13ٌنظر ، النقد الثقافً ، د .عبدهللا الغّذامً :  
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في كتابو) فضاءات النقد  كما ُأطمؽ عمييا )الّتيريب الّنسقي( بحسب تعبير الدكتور سمير الخميؿ   
الّتيريب( قد ُيستدؿ  ، لغوّية أو نحوّية وبالمقابؿ فإّف )، ألّف الجممة قد ُتشير الى دالالت محددةٍ  الثقافي(

عميو بُمفرٍد أو جممٍة أو ُخبلصٍة لمجموع فحوى الخطاب المنطوؽ أو المسموع أو المرئي ألّنو ُيعّبُر عف 
 .(4)حركة الّداؿ مع المعاني المخترؽ لمّزمف والمتوارية في الخطاب وىو ما تضّمنو الّنقد الثّقافي

 
 أوٍل: الّتناص الُقرآني :

 : مباشرالقرآني ال التناص -1
 

كثير مف الّشعراء لكاف ُيمّثؿ مبلذًا ومستكانًا الثَّر لمبنية الخطابيَّة الكريـ المنبع لّما كاف الُقرآف      
واأُلدباء الذيف نيموا مف وارؼ بحره وكرمو المستديـ، لما فيو مف الجماؿ والبياء الذي تتزّيف بو النُّصوص 

 لكّؿ ُمثّقٍؼ وجائٍع يتممس فيو السُّمَو واإلرتقاء . ر، فغدا ماّدًة دسمةً واألشعا

كؿَّ مقدراتو وكيانو، فبدا ذلؾ واضحًا  عر قد اقتبس مف ذلؾ الفضاء الّرحب الذي تجسَّد في فالشا     
 الخفيؼ(مف )     (2): في خطاباتو وأشعاره، فكاف لو ذلؾ حينما قاؿ

 أصيبلُبكرًة      و        وتمّقاؾ                ال جفاؾ  السُّعود  مف  ُكّؿ  يوـٍ     

إّف مف تسّمح بصدؽ اإلحساس وسرعة البديية ال يخفى عميو ما اكتنز بو ذلؾ البيت الشعري مف       
يا فيي ُتممى عميو ُبكرةا وقالوا أساطير األولين اكتتب :جممة ثقافية قرآنّية مستوحاة مف قولو تعالى

(وأصيال


3) . 

افّيًا قاّرًا مستديمًا، قث إّف لُكؿ شاعٍر فمسفتو الخاصة التي يتموضع بيا ؛ فينسج لو مف خبلليا نسقًا       
 محاولًة منو في ترسيخ ذلؾ الّنسؽ الّشعري القار . يعكس بو ما توارثو مف مرجعّيات فكرّية وعقدّية

صدؽ الّتجربة وجماؿ الّشاعرّية، وُقدرة  جسَّد الشاعر رؤاه الشعرية خبلؿ اقتباساٍت قرآنيَّة، اثبتت      
لّشعري الّذات عمى انتقاء المفردات وااللفاظ اإليحائّية، كما أّف الّنسقّية التي استيّؿ بيا الّشاعر بيتو ا

، فعّبر بيا عف استدامة الّسعادة والسُّرور ة)ال( ذات االستغراقّية الجنسيّ اعتمدت عمى صيغة الّنفي بػ
ولى لمبيت الّشعري قد ا أّف القراءة األُ كم ما ُيعّكر ذلؾ الجوُّ والّصفاء، اآلخر( ونفي ُكؿّ والعطاء لمممدوح )

                                                           
(8)

 . 1 – 1ٌنظر ، فضاءات الّنقد الّثقافً:  
(2)

 .33:  3جدٌوانه ،   
(3)

 . 5سورة الفرقان :  
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، وقد خاطب ممدوحو بقرينة ُأخرى ىي )الكاؼ( باشرًا عبر مفردتي)بكرة وأصيبل(اقتباسًا مُ  سّجمت
 ) اآلخر( .ػاإلليّية لة بالُمطؼ والّرحمة اؾ، تمّقاؾ( ذات الداللة اإليحائيّ في مفردتي )جف الخطابّية

مفاده  عف نسٍؽ مضمرٍ  قافّية في البيت الّشعري قد افصحتالجممة الثّ ّنسقّية المتولدة مف إّف الداللة ال   
كؿُّ مديح يتضمف وُيضمُر اليجاَء كتوظيٍؼ فػ)) المدح وُيضمروف فيو اليجاء، أّف الشُّعراء يّتجيوف نحو

، أي اما طمعًا وجشعًا نحو الماؿ بالّرغبة، أو خوفًا (4)بة والّرىبة( ((لمقانوف الثّقافي النسقي قانوف ) الرغ
 ف بطش الجبروت والسُّمطاف رىبًة .وتيرُّبًا م

لمدكتور التونجي شارح  ذلؾ أّف الرأي الثّاني ىو األقرُب لمّصواب، كما أّف ُىناؾ رأيًا آخر ُيدّعـُ  يبدوو     
عمى صاحب الّديواف، اليبوح  ذوٌؽ ووجداف، كما أّف بعَض المعاني تظّؿ حكراً  فالّشعر)):حيف قاؿ افديو ال

، ويصطنُع الوجداف فبل بيا تمامًا، والسّيماعندما يحسُّ بأّنو يضطرُّ الى المدح، فينبش المعاني نبشاً 
سمًة  ، ويدؿ الخطاب عمى أّف المرتضى قد يكوف ُمضطرًا لذلؾ المدح السيما أّف المدح (2)((ينساؽ لو

 ، وكأّف الّشاعر، ُتممى(قد خاطب بصيغة) اكتتبيالمشُّعراء عاّمة، كما أّف السياؽ المغوي لآلية الُقرآنّية 
بأّف الخطاب الُمستوحى مف تمؾ اآلية لـ يكف بمحض ارادتو وانما ُفرض عميو لردـ ُىّوٍة أوحى الينا 

 ظاىرّيًا قد حدثت بينو وبيف ممدوحُو إف صحَّ خبرىا .

وكأّنو يتجّوؿ بنا في حديقٍة َنضرٍة، وروضًة بيّية تغّص بالمعاني واألجواء  الشريف المرتضىإّف      
بيف الفينة واأُلخرى منيا اإليمانّية التي تُفوح منيا أعبؽ الروائح الزكّية فيذا ورٌد، وذاؾ آٌس، فيقطؼ لنا 

 ف روضتو الّشعرّية .أُلخرى مزىرًة ندّية؛ لتُدرَّ عمينا مف عطرىا حتى يحيف قطافو 

َخر، مف الممفوظات مستوحاة مف نصوص أُ وعميو؛ فإّف ُكؿَّ َنّص مف النُّصوص يضـ مجموعًة     
بعضيا البعض، وُتسيـُ في إغناء التجربة الفنّية، فيأُخذ الّنص صفة الّتعددّية مف  تتفاعؿ وتتماسؾ معادلة

 . (3)ٍف ُأخرى محتفظًا بسياقو الخاصمعا

 : (4)و مرجعّياتو ونسقّياتو الثقافّية حينما قاؿبمعنًى ُقرآني آخر عكس  شّد الشاعر الرحاؿ بنا نحو   

ـَ  اليدى   ـَ ُفيِ  ـ ُتمقيِت العظات ومنيـُ       عني              الكامؿ(مف )       التأويؿُ  وُتعّم

 وبيوتيـ  مأوى الّرشاِد وبينيـ        ُسِطَر الكتاب وُنّزَؿ التنزيؿٌ            
                                                           

(8)
 . 862:  النقد الثقافً ، الغذامً  

(2)
 . 84:  8دٌوانه ، ج  

(3)
ٌّة فً شعر الشرٌف الُمرتضى:    . 35ٌنظر ، المصاحبة القُرآن

(4)
 . 76:  3دٌوانه ، ج  
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 وجبريؿ يأتييـُ    ميكاؿ  عشّيٍة           وتراىـ ُصبحًا  وكؿِّ            

وقد  مغة الُقرآف،تضمَّف ىذا النَّص اقتباسات ُقرآنيَّة جسَّدت وعي الشاعر بكتاب اهلل تبارؾ وتعالى ب    
والتنزيؿ،  تشّكمت عبر تراكمات ثقافية تمّثمت بقولو :) التأويؿ، جمؿ ثقافّية عمنت تمؾ النسقّية عفا
مف الّنصوص القرآنّية فمنيا عمى  وتناّص بيا مع مجموعة الّشاعر ميكاؿ وجبريؿ( فتمؾ الجمؿ اقتبسياو 

حاديِث فاِطِر الّسموات واألرض من الُممك وعّممتني من تأويِل األ رّب قدآتيتني قولو تعالى: سبيؿ المثاؿ
ُمسمماا وألحقني بالّصالحين وليي في الدُّنيا واآلخرة توّفنيأنت 

ا نحن نّزلنا إنّ  ، و منو قولو تعالى: (4)

(عميك الُقرآن تنزيال


من كان عدّواا هلل ومالئكتو ورسمو وجبريل وميكال  وكذلؾ في قولو تعالى: ، (2

 ، فقد كاف ذلؾ كّمو في إطار افتخاره بآؿ البيت العظاـ، وأجداده الُكرماء،(3) فإّن اهلل عدوٌّ لمكافرين
 وافتخاره بنسقّيتو العقدّية .

، ـ(عمييـ السبل)آلؿ البيتالمقاـ  بانت ُعموَّ دالالت ومعاٍف خفّية أ لقد أضمر الخطاُب في ُجزئيَّاتو       
وضعؼ ودناءة مف حاوؿ أف يمحؽ بركبيـ أو أف يصؿ الى مراتبيـ، بدالالت نسقّية اعتمدت عمى جممٍة 

، ودواـ وثبات فكرىـ عمى مف الضمائر اإلشارّية التي أشارت الى غياب الييأة الحضورّية لآلؿ االطيار
 يوتيـ، وبينيـ، وتراىـ، ويأتييـ( .وب عنيـ، ومنيـ،وىي في كؿ مف)الّساحة اإلنسانّية 

لّسمات ، لدرجة أّنيا ُتَعدُّ إحدى الّنّص الّديني في اعماؿ الُمرتضىلقد تعّددت االستعماالت التي شغميا ا  
، وقد صّور ذلؾ (5)وقد اقتربت قصائده في التعزية الى المدح ال الى الّرثاء (4)،البنائّية في ُنُصوصو ...

 الطويؿ( مف)                                (6) فقاؿ:

 وجيَد بريحاٍف وَروٍح ورحمٍة              وناء بما فيو الشَّفيع الُمّشفَّعُ                 

ثقافّيٍة إلبراز مكامنو الخفّية، فيو في المعاني الُقرآنّية وتوظيفيا بُجمٍؿ  قتباسلقد سعى المرتضى ال    
عبر جممة ، (7)عف نسقّية الّرثاء المدحّية، ألحد تبلمذتو الذي ُعِرَؼ بالتّقوى والورعِ  بيتو المتقّدـ قد أعمف

فَروٌح وريحاٌن وجّنُت )يا الغنّية، تمثمت في قولو تعالى:ثقافية منتقاة مف لغة القرآف التي سحرتنا بإفاضات

                                                           
(8)

 . 838سورة ٌوسف :   
(2)

 . 23سورة اإلنسان : 
(3)

 . 71سورة البقرة : 
(4)

 . 31ٌنظر ، المصاحبة القرآنٌة فً شعر الشرٌف المرتضى:  
(5)

ٌّة لدى الشرٌف المرتضى ، جاسم حسٌن الخالدي :    . 833ٌنظر ، الرؤٌا االبداع
(6)

 . 252: 2دٌوانه ، ج 
(1)

  252: 2هو جعفر بن محّمد ، من تالمذة المرتضى ، عرف بالتقوى والورع ، وكان معّظماً لدى الوزٌر نظام الملك ، دٌوانه ، ج 
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ف وروح( وضّمنيا في بيتو لمفظة) بريحا ثقافتو الّدينّية مف خبلؿ اقتباسوسعة  ، فالشاعر قد أظير(4)(نعيم
، فأضفى بذلؾ عمى مرثّيو دواـ الرحمة اإلليية في جّنٍة أبدّية، فكاف لتمؾ الحاءات انعكاساٍت في الّشعري

اظير الشاعر فأوحت اليو بمكتنزاتو الدينية، وقد  مف تمّقفيا ؛البنية الّنّصّية ىمس بيا الّشاعر في آذاف 
االذىاف مفاده عظـ أف يوصمو الى  رٍة خفًية حاوؿة، وبنسٍؽ ُمضمر أفصح عنو بصو جماؿ قدرتو االبداعيّ 

المكابدة والمجاىدة الّنفسّية التي تزاحمت في سريرة الشاعر؛ بسبب فقدانو لثمة مف أعّزة أىمو في رحمتو 
، فيو يدعو لو ارتجاعّياً كمف تجّدد لو العزاء بفقد اعزتو تراه الحياتّية، فمذلؾ تراه حينما رثى فقيده، 

 بالرحمة والمغفرة وأف يرفؿ بنعيـ الجنة االبدّية.

إّف المبدعيف َيسَعوَف دومًا الى االغتراب  بذواتيـ بعيدًا عف الواقع الحّسي الُمدرؾ، ليذا نراىـ يمجؤوف     
 مف الواقع المرير. ارة، فيتخذوف منو سبيبًل لمخبلصالى الماضي في بناء ممالكيـ وعوالميـ الّشعرّية الق

 كاف وسيمًة وغايًة لمشُّعراء خبلؿلذلؾ ، وشغمتو االبداف استيوتو النُّفوسقد فالُقرآف الكريـ بما أّنو     
سابقة وراء َنّص  نُّصوصيو )) فالنَّقد ينطمؽ مف تواري سياقات متنوعة ومنيا التناص وىو ما نسعى ال

؛ لتمييزه مف واعادة تركيبومفتاحًا لفيمو ،وتفكيكو  -ثانياً –يصبح  جديد اواًل، وبمحاولة الكشؼ عف شفراتو
الى تأويمو ، فيو تكرار انتاجي بصورة ُمغايرة ؛ فإذا عمد المتمّقي لو عمى َمّر الزمف صوص الّسابقةالنّ 

نصوص ُأخرى ساىمت بارتقاء وصعود  فالّنّص عمى ذلؾ متعالؽ ومتشابؾ مع، (2)جديدًا((صار إنتاجًا 
 حة الفكرّية .االمنتج عمى السّ  الّنّص 

ّيٍة جديدة وكاف لو ذلؾ       اقتباسو لمفردٍة ُقرآنمنحنا تراكيبًا تيزُّ الوعي السَّائد بفعؿ فالّشاعر قد      
 الطويؿ(  مف)                               (3) :في قولو

اّل فبرٌؽ   ُخّمُب الومِض الئحُ و ودُّؾ لي إّما َسراٌب ِبِقيعٍة             وا 

اّل ىشيـٌ في فضاٍء َتكّدُه                محكمٌة  فيو الّرياُح البوارحُ   وا 

في الّذاكرة الّذىنّية، حتى بدت وكأّنيا  ة المترسخةلقد استظّؿ الشريؼ المرتضى بالمعاني الُقرآنيّ     
 تكالّظّؿ الُمبلـز لو في حّمو وترحالِو، فيا ىو ُيطرُب اسماعنا بنغمة عتاٍب شجّية، وبنسؽ معمف تمّخضَ 

عنُو اعذب االلحاف الُقرآنّية ، بجمؿ ثقافّيٍة مستوحاة بمغة نفعّية ، فاقتبس لفظتي ) سراب بقيعة، وىشيـ( 

                                                           
(8)

 . 17سورة الواقعة :   
(2)

 . 854لّنّص االدبً، حسٌن جمعة : المسبار فً ا 
(3)

 . 261:  8دٌوانه ، ج 
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والذين كفروا اعماليم كسراٍب بقيعٍة يحسُبُو الظمآُن ماءا حّتى  لّداللّية في قولو تعالى:ُقرآف امف آيات ال
، وكذلؾ مف قولِو (4) إذا جاءُه لم يجدُه شيئاا و وجد اهلل عندُه فوّفاُه حساُبو واهلل سريع الحساب

فأصبح ىشيماا  بو نبات الرضكماٍء انزلناُه من الّسماء فاختمط واضرب ليم مَثَل الحياة الدُّنيا  :تعالى
(تَذُرُه الرياح وكان اهلل عمى كل شيٍء ُمقتدرا


إّنا ارسمنا عمييم صيحةا واحدةا  :، ومف قولو تعالى (2
الُمحَتِظرفكانوا كيشيم 

(3). 

الُخصوـِ والمعانديف والمنافقيف  مف مدى القسوة والمعاناة التي تعّرض ليا الشاعروقد افصح عف       
اواًل ، او مف ُنكب الّدىر التي التنفؾُّ عف  التزموىا تجاىوالذيف يترّبصوف بو، وال يفوف بوعودىـ التي 

ُمفارقة الشاعر ثانيًا، وذلؾ مف خبلؿ توظيفو لممفردات) سراب بقيعة، وبرٌؽ خمب الومض ، وىشيـ( ، 
ني الذي دؿَّ عمى الكذب والغرور الذي يودي باإلنساف الى النار وكميا جاءت منسجمة مع التصريح القرآ

مف ورائو ثانيًا، أما الثّالثة فمرحمة في األولى ، وكذلؾ وصؼ وعودىـ بالبرؽ الكاذب الذي المطر 
 وتتبلعب بو الرياح .أضحى فييا كالشتات الذي تتقاذفو )اليشيـ( وىي مرحمة النياية التي 

في البنية النصية الذي حاوؿ الشاعر أف يوصمو الينا ، فيو عدـ االعتماد أو  أّما المضمر الداللي   
أكاف قريبًا أـ بعيدًا، وعدـ الوثوؽ بالّزماف ألنو يسعى دومًا الى ىبلؾ  إنساٍف سواءً  اإلّتكاء عمى أيّ 

ّف في تمؾ  فيو  ُينذرىـ ّؿ بو، الجمؿ الثقافّية تحذيٌر لبني جنسو جميعًا مّما حاإلنساف ويتفّنف في إيذائو، وا 
بأّنو واقٌع عمييـ المحالة، مقبميف أو مدبريف ، فيـ صائروف الى الفناء والموت ، والسبيؿ لخبلصيـ 

 وموئبًل . ونجاتيـ إاّل بما كاف ليـ مف اعماؿ صالحٍة تكوف ليـ سنداً 

 البسيط( مف)(4) :لفظة اليشيـ في مورد آخر مف ديوانو الشعري في قولوكما أّف الشاعر قد أورد    

 (5)بعاصفات مف الّنكباء مكدودا               وأصبحوا كيشيـٍ بات في جمد          

ف جاءت ىناؾ في إطار العتاب، فإّنيا دّلت عمى انبعاث المشاعر    فالمعنى ذاتو، والداللة ذاتيا، وا 
 وتدفقيا في فقده لصديؽ في الموضع اعبله .

لمبنى الخطابّية، وما توارت خمفو المضمرات الداللية، فكاف بمثابة أنساقًا معمنًة تضمف النقد الثقافي    
ظيارىا مف مغاليقيا العميقة الى البنى الّسطحّية .  الكاشؼ لتمؾ الستراتيجّية الخطابّية، وا 

                                                           
(8)

 .  37سورة النور :   
(2)

 . 45سورة الكهف :   
(3)

 . 38سورةالقمر :   
(4)

 . 328:  8دٌوانه، ج 
(5)

 . 328:  8جلد : الّسماء ، م . ن ،ج 
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اىرّية، وُيضمر وفقًا لمنيجّية النقد الثقافي الُمتبناة، كاف ُيظيُر نسقًا معمنًا يحمؿ دالالت ظو  فالمرتضى
فمف آخَرًا تغّطى وتسّتَر بالحيؿ واألالعيب الثّقافّية، فيو كاف متأّنيا حّتى في طريقة انتقائو لمجمؿ الثقافّية، 

 البسيط(مف  ) (4): معنًى ُقرآني الى آخر شعري ، لذلؾ انتقؿ الى معنًى قرآني آخر فقاؿ

 وكاف مف قبؿ أف جّربُت ُمنَشِرحا              قد عاد صدري منكـ ضّيقًا حِرَجاً          

ـُ تناص الشاعر الواضح مف   ضّيقًا حرِجًا( مف فضائيا خبلؿ اختيارِه لمفظة ) نمحظ في البيت المتقّد
فمن يرد اهلل أن ييدَيُو يشرُح صدرُه لإلسالم ومن يرد أن   الُقرآني الّرحب كما وردت في قولو تعالى:

(اا حرَجاا كأّنما يّصعُد في الّسماءُيضمو يجعل صدره ضيق


فقد أظير الشاعر مّرًة ُأخرى مدى براعتو ، (2
في انتقاء االلفاظ ، حيث نقؿ المعنى بتمؾ المفردة التي قرف بيا انشراح الّصدر وسعادة اإلنساف بمدى 

جاّدة الّصواب تقبمو واستعداده الفطري لقبوؿ نعمة اإلسبلـ ، وقد وصؼ َمف َضؿِّ وانحرؼ وابتعد عف 
)ضّيقًا حرجًا( ، وتمؾ كانت نسقّية متّبعًة مف قبؿ الشاعر في ذّمو لؤلعداء ، وقد استدّؿ بالياء في ػب

 والتّاء في ) جّربُت( عمى ذاتو في مواجية اآلخر مف خبلؿ اإلشارة اليو بالكاؼ في )منكـ(. )صدري(

فتخر االستعبلء لمذىبو العقائدي الذي القد تسّتر الّشاعر بمضمر داللي حاوؿ بو إظيار نسقّية     
بانتمائو اليو، وتعريضو بمف خالفوا ذلؾ المبدأ وانزووا عنو، في إشارة منو الى تمؾ المناظرات والمجادالت 

التي كانت تُقاـ  في مجالس دورّية، )) وىذا ىو النسؽ المضمر إذ يفعؿ فعمو دوف أف نعرض  الكبلمّية
الكاشؼ لمنسؽ ، إّف الشعر ) يحمؿ نسقًا( ، وأقوؿ إّف الّشعر ىو ) الدليؿ( (3)ذلؾ عمى الّنقد والكشؼ ((

الذي ينتج  بمثابة المنتجالنسؽ( فإّنو يغدو  ، وعمى ذلؾ فإّف الّشعر داؿ عمى الّنسؽ ، وبما أّنو) يحمؿ
ذلؾ النسؽ ، واليدؿ ذلؾ عمى أّنو السبب أو النتيجة، وأّنما ُيشيُر الى أّف الجسد الذي يحمؿ الفيروس ىو 

وبما أّنو ناقٌؿ لو فيو إذف  الجسـ ىو الفيروس، مف يعمؿ عمى نشره واستدامنو، وىذا اليشير الى أفّ 
 . (4)المجاؿ الذي يحويو وفضاؤه

                                                           
(8)

 . 253:  8دٌوانه ، ج 
(2)

 . 825سورة االنعام :   
(3)

 . 48نقد ثقافً أم نقد أدبً:  
(4)

 . 45م. ن :  
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سموبو في اختياره لؤللفاظ القرآنّية وكٌؿ بحسب وفي سيا    ؽ القصيدة ذاتيا تابع السيد المرتضى نيجو وا 
 البسيط(  مف)         (4) معناىا ومؤّداىا ، فيو في مثؿ ذلؾ قاؿ:

 وال لقيتـ بضّراء لكـ فرجًا              وال ُأصبتـ بسّراء بكـ فرحاً 

        إّف مف تمّحص في ذلؾ البيت الشعري يمحُظ لغة التناص الواضحة مف خبلؿ اقتباسو لمفظتي     
ـَ ) المعنى الُمشار اليو في البيت ، في نسٍؽ ُمعمٍف ومستشٌؼ مف ألفاظ الُقرآف بيما سّراء، وضّراء( ؛ لُيدّع

وقالوا قد َمّس آباءنا الّضرّاء والّسرّاء ُثّم بّدلنا مكان الّسّيئة الَحسنة حتى َعَفوا   :مف قولو تعالى 
فأخذناىم بغتةا وىم ليشُعرون

لمف تمّقى ذلؾ البيت نسقّية الّتضجُّر والّتمني لآلخر بعدـ ، فيتراءى  (2)
يتذّوقوف مف الراحة طعمًا أبدًا، وقد أعطانا إشارًة  الخبلص مف الّشدائد والمحف ودواـ استمرارىا ، وأف ال

     الى كثرة عدد اآلخر مف خبلؿ )لوحة الميمات( التي رفؿ وتزيَّف بيا ذلؾ البيت وقد تجّمت في كؿ مف
ضّراء( متقّدمة عمى لفظة )سّراء( ؛ ّزز ذلؾ المعنى استقدامو لمفظة )بكـ( وما ُيع لقيتـ، لكـ، أصبتـ،)

 مى الغرِض المتبّنى مف تمؾ الجممة الثقافّية المنتقاة .ليؤّكَد بيا ع

لمعانديف الذيف أشابوا ة واإللتياع مف ُأولئؾ الخصوـ واوقد أضمر الشاعر ىناؾ مدى األلـ والمشقّ    
إاّل الّشكوى والتضرُّع بالدُّعاء الى بارىء الّسماء،  وال شفاء ، وأصابوه بداٍء ُعضاؿ البمسـَ لوشعر رأسوِ 

 المنجي مف ذلؾ الّداء.فيو 

في حضرة السيد المرتضى ، وعف تمؾ االقتباسات الّنّصّية المباشرة والحديث يطوؿ عف الُقرآف الكريـ    
 البوار،والباسقات،أللفاٍظ تيميمت بيا ُنُصوُصُو وشّعت منيا أنواره البيّية، ومف جممة تمؾ األلفاظ ) دار 

ف ذينؾ األلفاظ التي م (الخوُزُبر الحديد،... وفصؿ الخطاب، ة،ومثقاؿ، ويوـ ذي مسغب والُعروة الوثقى،
 بيا ديوانو الشعري . ازداف

 الّتناص الُقرآني غير المباشر : -2

يستدّؿ ة حافظتو الُقرآنّية اواًّل،  ولسع يبيف ل فقد تيادى بنا الشاعر بتناّصو القرآني المباشر، طالعنا    
وذائقتو اإلبداعّية ثانيًا، عف طريؽ اقتناصو لؤللفاظ بنسقّية فكرّية ، فيحتاج مف تمّقاىا  بجماؿ اإلسموب

 الى فطنة وتفّتحات ذىنّية .

                                                           
(8)

 . 258:  8دٌوانه ، ج 
(2)

 . 75سورة األعراف :  
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إّف التناص غير المباشر ىو نوع مف أنواع التناص اإليحائي الذي ال ُيصّرح فيو بالممفوظ المتناص     
ّنما عف طريؽ اإلشارة أو اإللماح ، ومّما رصدناه مف ٌجمٍؿ إيحائّيٍة ُتحيؿ الى ثقافٍة ُقرآنّية،  معو عمنًا، وا 

 الّطويؿ( مف)    (4) :ف ذلؾ الّسفر العظيـ ىي في قولوِ استوحاىا الشاعر م

 ى               فألقتػو في َكّؼ الَمنيَّػة ُأمُّوُ وكاف بعيدًا عف ُمنازعة الّرد

عيف وىي قّصة وقصة ماثمة أماـ األ بذاكرتنا الى َنّص ُقرآنيُيحيُؿ فالمعنى الثّقافي الُمستوحى مف ذلؾ    
في حضرة ذلؾ الّطاغوت المتجّبر) فرعوف(، الذي بثَّ الرُّعَب في ُنفوِس  عيو الّسبلـ()والدة الّنبي موسى

ٍة ير، وسبلمة ذلؾ المولود بمعجز قومِو عمومًا، والّنساء الحوامؿ ُخصوصًا، وبمعجزة الوالدة واإللقاء في النّ 
ليّية، فالجممة الثّقافّية نسخت المعنى وبثّتُو بنسقّيٍة إيحائّية، َدلَّت عميو داللة المعنى النسقّية، بعيدًا عف إ

الداللة التصريحّية لمفعؿ الثقافي المباشر الذي ُيعطي سمة اإلظيار العمنّية، وىي جاءت متوافقًة مع 
عميو فألقيو في اليّم  مُّ موسى أن ارضعيو فإذا خفتِ وأوحينا الى أُ  المضموف القرآني في قولو تعالى: 

)) فالذاكرة أو المقروء الثقافي أو ،(2) ولتخافي ول تحزني إّنا رادُّوه اليِك وجاعموه من الُمرسمين
تناصّيًا في تشكيؿ المعنى الحضور التأريخي ُكُميا مصادر كامنة في ذىف أو في الوعي األديب، ُتسيـ 

 .(3)((الجديد

ـَ ىذا ولُربَّ سائٍؿ يسأُؿ      وقد  )عميو الّسبلـ( قّصة النبي موسىعمى إيراد اعر مف قبؿ الشّ التكرار ِل
التناص المباشر( ، والثّانية ىي ذكرناه بصورة مباشرة عمنّية في) كاف لو ذلؾ بحالتيف:اأُلولى منيا ما

 موضع حديثنا حيث استنطقنا فييا ُنًصوَصُو بنسقّية إيحائّية .

والجواب عف ذلؾ التساؤؿ ، ىو مف سيرسو بسفينتنا عمى شاطىء الّنسؽ الُمضمر ، فنقوؿ : إّف    
فيو قد  فييا ذكره لتمؾ القّصة القرآنّيةالشاعر شدَّ انتباه متمقيو نحو سمسمٍة مف المشاىِد الّدرامّية التي كّرر 

شاراٍت حاوؿ مف خبلليا أف ُيشير الى ما الح الّشيُب في ف مكابدة نفسّية بعد إف يمقاه م أرسؿ شفراٍت وا 
عجز وقرب الموت، يب عبلمة مف عبلمات الّضعِؼ والرأسو، وىو داللة مف قبؿ الّشاعر عمى أّف الشّ 

بعيدة عف منالو  وىو لـ يبمغ غايتو ومناه التي كّرَس سنّي عمره لنيؿ ذلؾ المطمب الذي أصبَح ُأمنية
اىد بقمبو وبمسانو وبكؿ ما ُأوتي وامتمؾ مف قّوٍة ربانّية، لمواجية )عميو الّسبلـ( كابد وجومراده، فموسى

                                                           
(8)

 . 343:  8، ج 65: 2، ولالستزادة ٌنظردٌوانه ج 332:  3دٌوانه ، ج 
(2)

 . 1سورة القصص :   
(3)

ٌٍّا ، د. احمد الزعبً :    . 81التناص نظرٌاً وتطبٌق
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منو  غايةً طاغي عصره) فرعوف(، وما كاف منو إاّل اتباع تمؾ النسقّية لموصوؿ لتمؾ اأُلمنية) الخبلفة( 
 لتصحيح وتعديؿ اإلعوجاج الذي نخر جسد  تمؾ الثمة العباسية .

 استعاف الشاعر بما اكتسبو مف موروٍث ثقافي في بناء جممو الثّقافّية، وىو بعممو ذلؾ يقترب مف   
        حديث الّراوي الذي يبني قصصو ورواياتو بمغٍة سردّية معتمدًا عمى اسموب اإلسترجاعات الّذىنّية

 الطويؿ(مف )        (4) :اؾ(، وقد تحقّؽ لو ذلؾ حينما قاؿالفبلش ب)

 فميس بشيٍء خيفة الفقِر يسمحُ            أتاه الغنى مف بعد يأٍس وَكبَرةٍ        

البيت الشعري اكتنازه لمعنًى ُقرآني ُمستوحى مف َنّص ُقرآني لو داللة اعتبارّية تتعّمُؽ بالنبي لقد اظير 
مو يحيى لم بُغالٍم اس يا زكريا إّنا نبّشُرك  كما وردت قّصتو في قولو تعالى : زكريػّا )عميػػو الّسبلـ(

قال رّب أّنى يكون لي ُغالٌم وكانت امرأتي عاقراا وقد بمغُت من الِكَبِر  نجعل لو من قبل سمّيا
َعتّيا

الثقافّية) أتاه الغنى مف بعد  عر أظير تناّصًا إيحائّيًا عبر عنو بجممتةا، إّف النسؽ المعمف لمشّ (2)
 بمثابة الكاشؼ عف تمؾ الداللة الُكمّية الُمطمقة، ثقافّية  نسقية يأٍس وَكبَرٍة( فمّثمت تمؾ الجممة عبلمًة وداللةً 

فالشاعر يذكر أف صاحبو أتاه الغنى بعد أف قحط الّدىر بو وأخذ مف عمره مأخذًا، فيا ىو قد أنعـ اهلل 
ّزَز لّوح باإلشارة الى غرضو بالثنائّية الّضّدية التي عٍة فبل يخشى الفقر بعد ذلؾ ، وقد عميو بعد تقتيٍر وشدّ 

التي منيا الفرح والخير   اقتبسو كمعنًى مف معاني البشارة الغنى( الذيبيا صيغو التعبيرية في قولو: )
)الفقر( ػ،ُمقاببًل ل )عميو السبلـ(والدة النبي يحيى ب والسعادة  وكؿ ما ُيعطي مف طمأنينٍة وراحة نفسّية تمّثمت

وما تدؿ عميو مف اختبلجاٍت ونوباٍت  فالعقر جاء مساويًا لمفقر الذي ىو الكبر والشيُب وعقـ زوجتو،
 : بقولو )عميو الّسبلـ(وسموكّياٍت لمف عانى مف مثؿ ذلؾ المرض الفتّاؾ ، وقد استيجنو أمير المؤمنيف عمي 

و) يسمح(  يو نوع مف أنواع الّضعؼ، ويعني الجدب والّشحط ،،ف (3)متو (لو تمّثَؿ لي الفقر رجبًل لقت)
، الذي ، وىو لحظة استجابة الدعاء لمنبيوىو عدـ بخمو وضّنو عمى مف احتاج الى عوف أو مساعدٍة 

جاء مقاببًل لعدـ الخوؼ والتييُّب مف الفقر بعد النعمة التي تحّصؿ عمييا، و)) تمؾ ىي عممّية بناء 
 .(4)الّذاكرة وصياغة الّنسؽ عبر الجممة الثّقافّية التي يشترُؾ فييا الجميع((

أما المضمر الّداللي المتواري وىو ما َودَّ الشاعر اإللماح واإلشارَة اليو، ىو التأّسي بذلؾ النبي وما      
فالداللة الّنفعّية ىي تحّقؽ حصؿ لو مف معجزٍة رّبانّية، وعدـ اليأس لكّؿ ما َحؿَّ بو، أو بالبشرّية عمومًا، 
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المعجزة لمّنبي عمى الرغـ مف كبر الّسّف والّشيب وانعداـ اإلنجاب، وليس ببعيد أف يتكررذلؾ لو فيناؿ مناه 
 ومراده وما سعى اليو طيمة حياتو .

 :ثانياا : التناص األدبي 

       التناص الّشعري :1- 

فيا خاصا تميز بو عف جميع في ديواف الشريؼ المرتضى يراه قد اختط لنفسو نسقا ثقا اف المتامؿ     
واصالة مجده  ،عيد مستميما معانيو مف عذب مائوذلؾ النسؽ الذي تمتد اصولو في الماضي الب ،اقرانو

 ورونقو وبيائو والتي بقيت انساقيا مطبوعة في ذاكرتو االدبية .

الشعر وفضاءه ىو الخياؿ الخصب الذي مف خبللو يحمؽ الشاعر بحثا عالـ ))ومف ىنا كاف لػ       
كي يصؿ بيا الى شاطئ  خبلليا اف يستكمؿ بناءه الشعري ، عف كنوز االخيمة التي يستطيع الشاعر مف

 .(4)االبداع((

ثرة يتضح اثرىا في مؤ لغة جمالية مف  عرضو ما يتمتَّع  خبلؿ ىو مف يمد جسور االبداع فالشاعر 
فنراه قد عمد الى البحث في االنساؽ الثقافية ولـ يترؾ شاردة او واردة اال وقد احاط بيا  المتمقيف، نفوس
        (2) :فسو ويذـ الزماف ونكباتو في قولويتفاخر بن فالمرتضى تراه  كي تنسجـ والمرحمة المعاشة ، عمماً 

 السريع( مف)

 مني   في    المزلؽ   بالعثرة          وكـ بغوا دىرا فمـ  يظفروا                      

 رجمي اف زلت  وليست  لي                                 ليست  يدي   مني  مردودة

 ثرة مف كانوا يحاولوف المساس بو ،عمى ك تدلوالتي  (3)التي تفيد التكثير )كـ( الخبريةػالبيت ب ابتدأ     
حصؿ عميو مف مجد وعظمة تويفخر بما  يعتد فييا بنفسو ،ؿ قصيدتو التي شارة واضحة ومف خبلإلاف

ولـ  حصتو مف اولئؾ المتربصيف بو شرا، وبما انو لكؿ عظيـ حساد فقد ناؿ المرتضىفي نفوس محبيو ،
ه باسموب النفي عف )يديو( اما البيت الثاني فبدأ مف نوايا،يستطيعوا نيؿ مبتغاىـ وما يضمروف بو 

والمرتضى  ما يدعو الى  فاحشة او منكر،عنيما  صدر ما صمة اذاأي لجسمو ب فِ او)رجميو( بانيما اليمتَّ 

                                                           
(8)

 . 822،استدعاء شخصٌات ما قبل االسالم فً الشعر العباسً 
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سابقيف مف فكرة المتنبي البيتيف ال فَ نجده ىذه المرة قد نيؿ مف بحر المتنبي العميؽ والعريؽ فقد ضمّ 
 الخفيؼ( مف)                               (4: )حيث قاؿ

 والكرـُ   ما    تاتوفَ  اهلل ُ  ويكرهُ  ـ                   كُ ػػػػػػزَ ػػػػػِ عجا فيُ ػػلن عيباً  بوفَ طمُ ـ  تَ كَ    

 واليرـُ  الشيبُ  ا الثُّرّيا وذافِ ػػػػَ ان                    يرفِ ف شَ اَف عَ والنقص العيبَ  ما ابعدَ  

ومتوافقا مع نسجما المعنى الذي قصده المرتضى جاء م اتو الكمية لوجدتالنَّص بجزئيَّ  اسُتشِعرَ لو      
كنيـ باؤوا ولمرة حاولت سياـ حساده النيؿ منو ، فالمتنبي لعظمتو )والعظمة هلل( كـ مف  بيتي المتنبي،

ومذمومة مف قبؿ الباري )عز وجؿ( تمؾ االعماؿ لشدة خستيا فيي مستيجنة  فَّ بالفشؿ والخسراف حتى أ
 ، فيو لف تصدر عنو االعماؿ المشينة .

ثقافتو مف البيئة التي ينتمي الييا ومف اسرتو التي عرفت بعمميا ومكانتيا وسيادتيا  اكتسب الشاعر    
وكذلؾ سعة افقو وتطمعو لما حفمت بو الحضارة العربية مف شعراء فحوؿ وادباء افذاذ  ،انذاؾلممجتمع 

اف ))رار، وراء واستميموا مف وحييا المدعمييا الشع الطولى في ارساء قاعدة عريضة اتكأفكانت ليـ اليد 
في جمعي ربما النيا تعبير عف انتاج معر مادا طويمة ،الثقافية ظمت غير قابمة لمنقاش ،آ ىذه االنساؽ

لية انتاجو الجمعي الخاص بقدر ما يعمؿ بآ لتقميد اليحيؿ الى الواقع المعاش،اوالنسؽ  اليقبؿ المساءلة،
 ،ويعيد نحتو بطريقتو الخاصة  ة  حدثا ،ينحت فكر كؿ نسؽ  تقميد  المعاش، عمى تشييد افكار تحمؽ فوؽ

 .(2)ؿ ىي قالب الفكر ومادتو ومشكمتو ((بفاالنساؽ ليست صورة لمفكر فحسب ،

في  و صاحب السطوة العميا واليد الطولىاف النقد الثقافي اصبح ىو الوسيمة الفاعمة والمتحكمة      
ليات انتاج كشؼ آ وفيتفكيؾ وتحميؿ النُّصوص وما توارى وتسّتر وانزوى في بنيتيا النصّية المضمرة، 

نشاط او فعالية تعنى باالنساؽ الثقافية التي انساقو الظاىرة منيا والمضمرة ، فالنقد الثقافي ))و  الخطاب
خبلقية والقيـ الحضارية بؿ حتى تعكس مجموعة مف السياقات الثقافية والتاريخية واالجتماعية واال

 .( 3)اؽ الثقافية الدينية والسياسية ((االنس

واخرى لمكبلـ وما  ،اء واالشارة وما يكتنفو مف معافردنا وضع قاعدة لمتفكير بيف ميداف االيمأ لو       
، والبنية الشعرية في بيف البنية الثقافيةالترابط الصَّعب  عادةإل يضمو مف دالالت وايحاءات وايماءات
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فالكممات تعاد حبكتيا وحياكتيا بافكار حديثة لتعطييا حيوية اكثر فتاخذ دالالت اخرى في بؤرة القصيدة، 
يما مف اطر تتصؿ بالتاريخ والعمـ بالحد الفاصؿ بين، تبادلية بيف النسقيف المتباعديفالكبلـ وذلؾ بعممية 

وذلؾ يسيـ في وضع الحموؿ الناجعة لبلختبلؼ ، رىف المعرفة المتمقاة مف جية اخوبي ،مف جية
والميداف المثيؿ لو فالميداف المثيؿ يعمؿ جاىدا في سبيؿ ازالة او بيف ميداف الثوابت ،  ،الحاصؿ بينيما

يضفي عميو صفة وانما يداف الثابت اليعطي صفاتو لممثيؿ، والمناع واالبياـ عف الميداف الثابت ، الق
 .(4)الضدية والتباعد 

   فالمرتضى وانطبلقا مف منيجيتو الثابتة في تتبع االنساؽ والجمؿ الثقافية التي يستمد ثقافتو منيا      
فيبدو فيضفي عميو مف صبغتو شيئا، لمتخمير فياخذ ما كاف منيا ناضجا، و يضعيا في ميداف نَّ وكأ
لنيؿ مف اسبلفو الماضيف، ى اسموب ااعتمد في صياغة جممو الثقافية عم لذلؾمؿ حمة وابيى صورة، باج

 رحُ صّ تاريخي لمشاعر فيو يُ والتصريح بيا في جمؿ ودالالت نسقية متوارثة تعكس الواقع الثقافي وال
 البسيط(مف )   (2)مف امجاد فنراه مفتخرا في قولو: ا لوويتغنى بم

 في منزؿ  ىابط  او  ظاىر   ضاح                    اوالؾ   قومي   فجيئوني  بمثميـ

 وال يخاؼ  عمى  محو  ليا    ماح   معالـ   المرور   الدىر    يخمقيا                  

صفة االفتخار بنسبو وباجداده تمؾ الصفة التي يعتد بيا الشاعر  نتحسس ففي البيتيف  المتقدميف    
 .عمى الضدية كمنيج لو في تأصيؿ سيادتِو الّشعرّية والتي صاغيا بجمؿ تعبيرية اعتمدت 

ويطالعنا بجممة متضادة اخرى في قولو نماز بيا اجداده، يستمر الشاعر بسرد قصص الكـر والجود التي ا
فالشاعر اف بيف الثريا والثرى، معمورة فشتّ قريف ليـ عمى وجو ال او )ظاىر ضاح( فيقوؿ ال )منزؿ ىابط(

لممرتضى تجدىا تدؿ عمى االثار والشواخص واالطبلؿ  ففي كممة )معالـ( اقتبس المعنى مف بيت لؤلزدي
لتمؾ المناقب أف  واليمكف امجادىـ ،الجداده والتي اليمكف لتغير الزماف اف يمحو اثارىـ الخالدة وال 

 )مف الطويؿ(        (3):الرثاء حيف قاؿوالذي ذكره في غرض  فيذا البيت ىونسخة لبيت )االزدي ( ُتدرس

 معالـ يفنى الدىر وىي خوالد                      وتنخفض االعبلـ وىي فوارع          
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ثارىـ او يزيميا عف لو اف يمحو آ اليمكف )الدىر(ػػػف فالمعنى واحد واف تعددت اساليب التعبير       
نصو  استقاىا المرتضى في -وىي جممة تركيبيةاالزماف واختمفت الرؤى واالفكار  الوجود واف تباعدت

مة )يفنى الدىر(ىي جمفي جممو فػ كما فعؿ المرتضى الى المعنى الضدي (وقدعمد )االزدي-المتقدـ 
واتبعيا بفعمية ثابتة الداللة وراسخة في المعنى، وىي جممة اسمية  )ىي خوالد(فعمية متغيرة الداللة تقابميا

 اكثر ثباتا واشد تاثيرا .وىي اسمية مترسخة  تقابميا )ىي فوارع( اخرى وىي )تنخفض االعبلـ (

 بجمؿ ثقافية مضمرة تعبر عف شاعرية متفردة وصياغة متقنة اليفؾُّ  قد استمد المعنى الشاعرف      
نفسو في كيفية الولوج الى البنى واالنساؽ العميقة التي نسجيا الشاعر  ال مف جيدتيا إرموزىا وشفرا

لكف المتفحص في تمؾ النصوص ما يممكو مف رصيد تاريخي وامجاد، بظاىرىا يدؿ عمى االفتخار و ف
تو الشاعر وايديولوجي وخباياىا فسيجدىا ماىي اال صيغة تعبيرية تعبر عف نسؽ مضمر في فكر

وكبلمو موجو  ،أو نظير ويجعؿ مف نفسو قرينا ليـ  ؼَ ف يصطّ وذـ لمف حاوؿ ا انتقاٌص فيي ، الخاصة
بحيث يصعب عمى  ،نيا في ثنايا الخطاب ضمّ رفات جمالية متنوعة زخبنسؽ باطني ينساب بسياقات و 

( ويبلت )ميتا نصيةدرؾ ما تحممو مف مضمرات عميقة وتأف يسطحية أىا لموىمة االولى قراءة مف قرأ
 وىذا ما يسعى اليو النقد الثقافي في تفكيؾ بنية النص واظيار ما خفي مف زواياه وتوارى عف ثناياه .

فكؿ منيما قد  ،وذاؾ تعددت االغراض والمعنى واحدوبيف ىذا ، واالزدي ُيرثي، يفتخر فالمرتضى     
 فعاؿ تعبيرية تتناسب مع حجـ المناسبة والغرض المنشود .وبأاردؼ جمبل ثقافية 

وما ، مف تجاذبات واختبلفات يحدد مساراتو وابعاده وما يتضمنو اف السياؽ المغوي لمنص ىو الذي    
 ،عادة صياغتيا وفؾ شفراتيا فيقوـ بإترسخ في ذاكرة المبدع مف انساؽ ،  اال جياز يكشؼ عما التناص

ما ىو إاّل لشاعر ففي حقيقتو وعي اال في  اً متجذر  اً نسق فالتناص بوصفومتمقيو ، ويمقي بيا عمى اسماع 
استشعاراٍت داخمية  مجموعة مف النُّصوص المتوارثة واألنساؽ الكامنة يظيرىا نتيجة لموقؼ مستثار أو

 .فينتج نصًا جديدًا ُيعّبر عف قيمة ثقافية تعكس وجية نظره 

النص ويحيؿ بو الى المتمقي ويترؾ عممية الحكـ عميو لمناقد الذي يحاوؿ سبر  فالمبدع ينشأ       
رجاع بإ وذلؾيتحرؾ فيو المتمقي بحرية، وتمقائية ، التأويؿ، فالتناص نوع مف  ))اغواره والتقاط خفاياه 

شفراتو المتكونة مف ثقافة المبدع،  النص الى بعض العناصر االولى التي شكميا بغية الوصوؿ الى فؾّ 



883 
 

ىية مامف اجؿ الوصوؿ الى  ذعبر التناص تتحوؿ تمؾ الثقافة المغوية الى رموز يسعى المتمقي لتفسيرىاإ
 .(4)الشعر((

الذي اقتبس مف شعمة مجدىـ  ومف ىنا كاف االبداع سمة لمشعراء المجيديف ومنيـ شاعرنا المرتضى     
 الطويؿ (مف )   :(3)حيث قاؿ ،(2)بنوع التفريع مف البديعينظـ  ؛ إذ

 لو راحة مف ضنة الترشح          عف الندى            شحطٌ  الكؼَّ  وما مقفقؿُ            

ثر ي )ما( لنفي صفة البخؿ والمـؤ عف صاحبو وبياف ما لصاحبو مف مآداة النففنرى الشاعر قد بدا بأ    
نساؽ الثقافية ، فاألالخير ينساب مف بيف يديو فيعـ نفعيما عمى جميع مف حولو  وافّ  وكـر ومناقب ،

فيي تستجمع قواىا فتظير فجاة وفي وقت ماء الشاعر وىي السبيؿ لتفادييا ، واالجتماعية تسري في د
 عف نيج متبع وشخصية ليا كيانيا المستقؿ .واحد لتعبر 

لذلؾ نراه استجمع ما استحضره مف انساؽ  ونفثيا عبر قنوات سائغة سيمة التقبؿ والفيـ ففي البيت     
 )البسيط((4)حيث قاؿ:ـ( )عميو السبلرزدؽ في مدح االماـ زيف العابديفالمتقدـ قد نيؿ الشاعر مف قصيدة الف

 كمتا يديو  غياث عـ  نفعيما                يستوكفاف  و ال يعرورىما  عدـ            

 فمو اجرينا مقارنة بسيطة فجممة )كمتا يديو(  ،()يستشيد بفضائؿ االماـ السابؽ وفالفرزدؽ في بيت     
 الكؼ( ففي الجممتيف نجد اف كمتا اليديف كانت )نضاختاف( بالخير وال جاءت مقابمة لجممة )وما مقفقؿ
فيو يغيث المميوؼ وىي  ،يصور حاؿ االماـ وسخاءهالييما، فالفرزدؽ  يتوقفاف باغداقيما عمى مف إلتجأ

 اما اخبلقو فبل حدَّ  واننا ال نجد في قاموسو واخبلقياتو ما يمنع ذلؾ ،سمات العرب االصبلء، سمة مف 
فطبيعتو سمحة ليس فييا شيء مف الغمظة والشدة ، فيو  ،عف تعداد خصائمولوصفيا ويعجز الكبلـ 

 تمميذ المدرسة العموية الطاىرة .

نساف فبل حياة لو بدونيما وال الزماف والمكاف لئلو لمشاعر بمثابة اليواء والماء و نّ إلذلؾ )) فالتناص      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .(5) عيشة لو خارجيما ((

                                                           
(8)

ٌّة ،  التناص   . 75فً شعر النقائض األمو
(2)

 . 215 8، دٌوانه ، ج هو وضع شًء الحتٌاج السابق الى الالحق، وهوفً البدٌع ان ٌثبت ألمر حكم بعد إثباته ألمر آخر
(3)

 . 215: 8دٌوانه، ج 
(4)

 582دٌوان الفرزدق ، علً فاعور،  
(5)

 . 825تحلٌل الخطاب الشعري ، محمد مفتاح :  
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نحوه ىو سمة  الذي رفدنا بو الشاعر في ذلؾ البيت الشعري وحاوؿ أف يوّجينا إّف الّنسؽ المضمر    
ليـ العداء و  وامف انتمى الييـ الشاعر فكرًا وعقيدًة مذىبّية، واإلنتقاص والّذـ لمف أضمر االفتخار الذاتّية ل

 . اإلنسانّيةحاولوا أف يستولوا عمى مآثرىـ 

متاثرا  ، وآخر نثرييقمب بيف نسؽ شعريفيو ية المنتقاة بيف الفينة واالخرى، فالمرتضى وبجممو الثقاف    
مع النسؽ الذي سار عميو ما يتوافؽ وصياغتو باسبو، تقاط ما ينالل واألُدباء بمف سبقو مف الشعراء

خر ديني متاثرا بما لديو مف ثقافات ومخزوف يحب ويصبو، وآجعؿ منو مسارا ينفذ اليو الى ما وانتيجو في
 ديني الينضب .

و البيئة التي يش بيا ويتكيؼ مع الواقع المعاش أيديولوجية وثقافة خاصة بو يتعاأ لكؿ شاعر فَّ إ     
والمعاني قد وظؼ الشاعر االفكار لذا ف ،ويتاثر بمنيج مف سبقو باالسموب او الكيفية  الييا ،ينتمي 

 البسيط(مف ) (4) فالمرتضى في قولو: ،بقوالب خاصة تتماشى والحيثية التي يريد  وأّطرىا رهالسابقة لعص

  كامواتِ    احياءٌ    ليـ                 فيـ   لعينيؾِ   رفَ دِ أُ  ف زجاجاتٍ صرعى كأ         

 الكامؿ (مف )                              2)) :في قولوو 

 واجِ ػػػػػػػػن   فَّ وىُ   ورطننا   حباً أ                       وىػػػػػػػػمالمواتي  بالّ   اهللُ    يا    قاتؿَ       

 عبلجِ   كؿُ   يوِ ايا   فِ عَ ى  تَ تَّ وى                      حَ اليَ  فَ مِ  يحِ حِ الصَّ  ؿِ جُ بالرَّ  لفَ ما زِ       

 الطويؿ (مف )       (3)وفي المعنى ذاتو قاؿ:

 حُ ئصحا فَّ وىُ  ،وغادرننا مرضى                        سوالـٌ   فَّ وىُ  اليوى فينا   شببفَ         

فالشاعر مزج ما في خيالو مف طيؼ ممدوحو وانشده بجمؿ ثقافية اعتمدت عمى االضداد كمنيج      
( وذلؾ بيتو االوؿ استعمؿ )صرعى واموات( يقابميا )احياء ففياظيار مشاعر الموعة واالشتياؽ، في 

جراء ما  وقد أضمر فيو الحسرة والتّألـ لما حّؿ بممدوحو، ف صاحبو ،لتصوير الطيؼ الذي جاءه م
فقد دخؿ الى غرضو عف طريؽ تمؾ المقدمة الغزلّية،  اما في البيت الثاني  ومكيدة، تعّرض لو مف غدر

اوقعت العشاؽ اسرى  )نواج( فيو يمعف تمؾ الصبية المواتي طننا ( تقابميافاستعمؿ )اور بنسؽ معمف 

                                                           
(8)

 . 875:  8، جدٌوانه  
(2)

 . 237:   8دٌوانه، ج 
(3)

 . 252:  8م.ن، ج 
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لحبيف وىف سالمات معافيات واكمؿ حيث ذكر )تعايا( وما تعنيو ىذه الكممة مف تعب ومرض يقابميا 
 فيو يضمر الحنيف واإلنيف ،السبيؿ لعبلجو لما اصابو مف داء)عبلج( حيث ينيكف الفتى حتى يغدو 

اما في البيت االخير فقد  ، لتمؾ األرض التي حوت أحبًة اليقوى الشاعر عمى فراقيـ أو االبتعاد عنيـ
 ولج اليو بجمؿ ثقافية متضادة كذلؾ في مثؿ قولو )شببف( تقابميا )سوالـ( و)مرضى ( ونقيضيا )صحاح(

وتركنيـ مرضى بغير  ، يـلما يحؿ بفالفتيات قد اشعمف نار الحب مؤججة في قموب المحبيف ولـ يكترثف 
ظاىرّيًا ، ويتستر ويضمر معاٍف خفّية  والشَّكوى يعمف مشاعر العشؽ وااللتياع في كّؿ ذلؾً  ، فيوعبلج

 الدورّية . ثات الدىر ونوائبودمف جممتيا االتعاض مف حا

 ) مف البسيط(  (4)عند الشاعر االموي جرير حيف قاؿ:فالمعنى ذاتو نجده       

 بلناتْ قَ    ُيحييفَ    ـْ لَ    َـّ ا  ثُ نَ نَ ػػػْ متَ قَ      وٌر            ػػػيا  حطرفِ التي في َ  يوفَ إفَّ العُ           

 اركانا  هللِ ا  مؽِ خَ    ؼُ عَ اضْ   فَّ وىُ                 بوِ   راؾَ حتى الحِ  مبّ ذا الُّ  فَ عْ رَ صْ يَ           

ويتركف اصحاب العقوؿ متوسديف  ينظر الييا )معنويا( ،يا تقتؿ مف فجرير وصؼ العيوف الجميمة بان    
 ،وكؿ ذلؾ يصدر منيف عمى الرغـ مف ضعفيف  ،مى الحراؾ او التكمـ بما يشعروفيقووف ع االرض وال

 فابيات المرتضى جاءت منسجمة مع معاني االبيات عند جرير .

اف ليـ مف السبؽ والريادة في اذكاء ما في لما كـ الشُّعراء تأثَّر بمتقدّ و السيد المرتضى انَّ يبدو أفَّ    
 بطرؽ متنوعة . النفوس وتحريؾ االحاسيس والمشاعر

 

 الكامؿ(مف )                 (2)قاؿ :  فالمرتضى حينما

   مف  االمواجِ با              في  قعره  بداًل ة والظُّ سنَّ كالبحر تمتمع األ

 ياجِ في غير يوـ  ىَ  الردى               اال ردىً  بالوف اليُ يحوي رجااًل 

الجند في سوح الوغى وىـ  حركةل يخوضونيا مف خبلؿ تصويره معركةفالشاعر قد صور ىوؿ كؿ     
مواج البحر المتبلطمة والتي تنعكس عمييا اشعة رتيا كأسنة الرماح والسيوؼ فيي عمى كثيحمموف أ

                                                           
(8)

 . 472دٌوان جرٌر، بٌروت :  
(2)

 . 243:  8دٌوانه ، ج 
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ييابوف شداء الواف ىؤالء الرجاؿ ىـ رجاؿ أ ، لمعاناً  وأكثرُ  توىجاً  أشدُّ  ةٍ ىيأفي  الشمس الساطعة فتبدو
)الثقافة( التي تتممؾ الشخص وتوجو افعالو في صياغة جممو تجّسدُ والفكرة  ،المنايا واليخشوف الموت

بنيات ونماذج نمطية فكرية واقعية وخيالية تظيرفي المغة المقننة والرمزية  ية فيمكف وصفيا بانيا))الثقاف
 .(4)والجماعة خبلؿ الزمف ((  وتظير في سموؾ وفي فكر الفرد

   (2) : العباسي بشار بف برد في قولو اقتبس المعنى مف الشاعر اف الشاعر قد ففي االبيات المتقدمة يبدو
 ) مف الطويؿ(

 نا  ليٌؿ   تياوى   كواكبوُ نا                وأسيافَ رؤوسِ  النَّقِع فوؽَ  كأفَّ ُمثارَ      

ة وشدة وقع السيوؼ المعركة مف خبلؿ كثرة الغبار المتصاعد مف ارض المعرك ىوؿَ  ورار صَّ فبشَّ     
ومف  ،كناية عف احتداـ الصراع وشدتو  قد كثر تساقط الشيب فييا ،و في ليمة مظممة نّ فوؽ الرؤوس وكأ

تعيش النصوص القديمة في ذاكرة  ))عمد الييا الشاعر يتضح جميا كيؼخبلؿ صورة االستيحاء التي 
حقيقة وتصديقو لمفف واالدب حالة كونو  ،طفولة البشر وتمس غرائزه االولى، وبساطتوتمثؿ  ،االنساف 
ىي الحاكـ في توجيو القدرات واالدوات  ،آخفردية التي تفرؽ بيف تصوير و ولكف الميارات ال مجسدة ،

 .(3)((واالفادة مف االتجاىات والمدارس

إفَّ الّنسؽ المعمف لمشاعر قد أعمف عف انتسابو ألعظـَ سبللة بشرّية بما حازوه مف شجاعة وُسؤدٍد     
، وىو توجيو ّتر بو  وأخفاه في جممو الثقافيةوقد ناور الشاعر بإخفائو لنسؽ مضمٍر تسوكرامات اليّية، 

ىذا المكاف ليس لكـ ، وال  الخطاب لمف يتزعـ السمطة ويتممؾ زماـ األمور والمقّدرات فيقوؿ ليـ : إفّ 
فأنتـ أدنى مرتبًة و أقؿُّ شأنًا مف أولئؾ الفتية مكاف قد ُخصص لغيركـ ،  و فيوتستحقوف أف تجمسوا في

 المفعموف بالّنفحات اإليمانّية . 

انساؽ تحسس متقّدـ التراث األدبي وذاؾ األمر أفضى الى تراكـ لقد ابدع الشريؼ المرتضى في      
، وىو في الحاليف يتفوؽ عمى اقرانو ومعاصريو، وفي سبيؿ ذلؾ انتيج دت شخصيَّتو األدبيَّةجسَّ ثقافية 

ىو االداة الفاعمة التي  ، وكاف )التناص(الموروث الشعري القديـذلؾ غتراؼ مف طرقا وسببل عديدة لبل
ماىو ثميف، استعمميا الشاعر لمغوص في بحر مميء بالجواىر واليواقيت المضيئة، فاستخرج منيا كؿ 

                                                           
(8)

 . 844مدخل فً مناهج النقد االدبً المعاصر، د. سمٌر حجازي:  
(2)

  . 46دٌوان بشار ، تح ، بدر الدٌن العلوي :
(3)

ٌّة ، د. مدحت جّبار ،   ٌّة نقد  . 87علم الّنص األدبً دراسة جمال
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وصقمو بما يتبلئـ وروح العصر ومتطمباتو، وجعمو سائغا مقبوال في نفوس محبيو ومتمقيو، لذلؾ كاف 
ظياره . التضميف وسيمة لمتصريح بما يود قولو  وا 

بمدويف الذي عرؼ الوراثة االجتماعية بانيا ))عممية انتقاؿ الثقافة االجتماعية   -ج–ومف ىنا يرى     
مبنى ومعنى عبر االجياؿ ، وكيما يحدث ىذا البد اف يولد االنساف وىو مزود بالقدرة عمى التعمـ 

...))(4). 

وتنيؿ مف فكر  ، ذلؾ فإَّف لكؿ امة مف االمـ تراث ادبي ثر تستقي منو االجياؿ حاضرىاوعمى وفؽ      
 عظمائيا االوليف الذيف خطوا خطى واسعة نحو غد مشرؽ ومستقبؿ زاىر .

البواب ما او  النوافذ ذ فتحوا لو مفواالفادة مف تجارب السابقيف إ شاعرنا الى االخذ ممف سبقو،فطالعنا    
وينحني ليا احتراما وتواضعا فمف التجارب الميمة التي خاضيا الشاعر ذلؾ  ،يخر ليا الجبيف ساجدا

                                                               ) الوافر(( 2)ففي قولو: ،في مياديف الشعوجوٌد المسار الذي اتجو فيو نحو المعاني التي طرقيا شعراء ليـ 

 سراجا   -ممتبس    وجنح   الميؿِ -فكانت                    وُ تُ احبَ اضاءت  لي   صَ  

في صيرورة  أودعيا، و انيو مف االنساؽ الكامنة في ذىنوفي البيت المتقدـ استقى معفالشاعر       
نفسية ومعاناتو مف الواقع ىواجسو ال وبنية معبرة عف كوامنو ومنتظـ ،  ثـ اخرجيا في نسؽ ،نفسو

                          )مف الطويؿ((3)ما:المعنى مف الشاعر امرئ القيس  في بيتيو القائؿ فيي قد استشؼَّ  المرير، فنرى الشاعر

 يضيء الفراش وجييا لضجيعيا                     كمصباح زيت في قناديؿ ذباؿ            

 

 ) الطويؿ(    (4) وفي قولو:

 منارة   ممسى   راىب  متبتؿ                    تضيء   الظبلـ     بالعشاء   كانيا        

فضمَّنيا في بيٍت يدؿ عمى حنكٍة وتدبٍُّر كبيريف مقتفيًا ما لديو مف أنساٍؽ وجمٍؿ ثقافية مف مخزونو      
الثقافي المتراكـ وأعاد صياغتو بإسموٍب يتناغـ والمعنى المبتغى، فالمرتضى شبَّو طيؼ صاحبتو بالنُّور 

                                                           
(8)

 . 845: 8، ج2338علم النفس فً القرن العشرٌن ، د. بدر الدٌن عامود ،  اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 
(2)

 . 224:  8دٌوانه ، ج 
(3)

 . 833دٌوان امرىء القٌس ، حسن السندوبً :  
(4)

 . 831القٌس :  دٌوان امرىء 
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تمؾ ليمٍة دىماء، فأنار ما حولو مف ُظممٍة ودياجير، فبعث الجماؿ واألمؿ في نفسِو في المنبعث في 
فالذاكرة والمقروء  الميمة، فكيؼ إذا كاف حضورىا حّسّيًا مدركًا  لكاف االفتتاف واليياـ لديو أشّد وأمضى))
ُتسيـ تناصيًَّا في  الثقافي أو الحضور التاريخي كميا مصادر كامنة في ذىف أو في ال وعي األديبف

 .4))تشكيؿ النَّص الجديد((

ضاء ما حولو فأ ،ليبلاما امرؤ القيس فشبو وجو محبوبتو كذلؾ بالضوء المنبعث مف المصباح        
واستدامتيا وغرسيا  )) ولقد اتخذت الثقافة الشعر وسيمة لتمرير انساقيا مؿ،الى نور وأمف ظممة ووحشة 

ا يزؿ كذلؾ مف خبلؿ تغمغمو في ديوانيـ وسجؿ ذاكرتيـ ولمَّ  الف الشعر ىو خطاب العرب االوؿ وىو
وىذا ما يقتضي نقدا ثقافيا الجينات الثقافية جينات متشعرنة، النسيج الثقافي حتى لقد اصبحت الخبليا و 

الطيؼ حبوبتو في ع مي عاشو امرؤ القيس مسج الواقع الذفشاعرنا ن ،(2)يكشؼ عف االنساؽ ويعرييا((
ىذه  فَّ أ والتي اليساورنا الشؾُّ  ،بنسؽ معمف باٍد لمعياف  صوب المحبوبة اليوتى مف )الخيالي( الذي أ
ذىف الشاعر في يقظتو وفي نومو حتى واف كانت تمؾ الحبيبة ليست بكائف لو روح  المعشوقة التفارؽ

 ، وذلؾ ما أضمره الشاعرلمتسمطة وجسد واعني بيا الخبلفة العموية المغتصبة مف قبؿ الدولة العباسية ا
 بنسقيتو المعمنة . 

 :المثال -2  

منيبًل ثرًَّا اغنى ثقافتيـ خبلؿ األجياؿ المتعاقبة بيانيـ فكانت األمثاؿ ُعرؼ العرب بفصاحتيـ وقوَّة     
التراكميَّة  تمدًا عمى سعة ذاكرتوُمع خزينًا معرفّيًا، فيو قد استقى ُمعظـَ أشعاره ليذا كاف الّشريَؼ المرتضى

  و لمجمؿ الثقافية الشعرّية.تغافي صي ّثُؿ لو ُمرتكزًا فكرّيًا يّتجو نحوهفاألمثاؿ العربّية كانت ُتم،

الحاضِر بالماضي مف خبلؿ الجممة  ريَّة لمشَّاعر قد عممت عمى اشتراؾالثَّقافة الشع ومف ُىنا فإفَّ      
 فييا النصُّ بنمط جديد، متماشيًا بذلؾ الثقافية المستحدثة وتبعيتيا لذلؾ الموروث الثقافي الثَّر والتي تشكؿ

أدعى الى إبراز أصالة الكاتب وشخصيتو مف أف يتغّذى عمى  )) الشيءَ في قولو: مع مقولة بوؿ فاليري
 .(3)آراء اآلخريف، فما الميُث إاّل عّدة خراٍؼ ميضومة ((

                                                           
(8)

ٌّاً ، د. أحمد الزعبً:    . 81التناص نظرٌاً وتطبٌق
(2)

 . 64نقد ثقافً أم نقد أدبً:  
(3)

 . 87نقال عن كتاب االدب المقارن ، محمد غنٌمً هالل :  
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وبجمٍؿ ثقافّيٍة تناصَّ بيا مع األمثاؿ المحكّية، عبر سياقاٍت  وقد استرسؿ المرتضى بمغة شعريَّةٍ    
 الكامؿ( مف) (4 (:ثؿ ذلؾ قاؿ، فيو في مخطابية عكس بيا ما يحممو مف مخزونات ثقافية

 تولََّج     ريَثُو    الَعجؿُ    ليا                 عزمًا     فمُربَّ    نازلٍة    ندبتَ 

نحا بيا الشاعر نحو فنمحظ في ذلؾ البيت الشعري لغة التناص الواضحة والتي التحتاج الى تأويؿ     
عمى حاجٍة ويمح في ذلؾ فيخسرىا كّميا، وكاف لو مثؿ عربي قديـ ُيضرب لمرجؿ حينما يزداد الحرص بو 

 سقّيتو تمؾ قد أثرىن،وب (2)ما أراد حينما اقتنص جممتو الثقافية مف المثؿ القائؿ :) ُربَّ عجمٍة تَيب ريثا(
المغة المتشكؿ منيا البيت، وأسبغ عميو سمة الديمومة الثقافية التي تزرع األمؿ وحّب التطمع في نفوس 

 قتداء بتراثيـ العظيـ .األجياؿ، واإل

ف كاف في نسقيتو المعمنة ُييّنُى والدُه ويمتدحُو بقّوتو وتصبره عمى تحمؿ المصائب،          فالشاعر وا 
ّف الحاحو وشدة اصراره عمى تمؾ الحاجة،  أشعرنا فإنَّو أخفى نسقًا مضمراً  خبللو بأّنو فاقٌد لحاجة، وا 

 بحيث أخذت منو وطرًا، وجعمتو يشعر بأّنو فقدىا وذىبت عنو الى غير رجعة .

بسيؿ أفكاره الغنّية، التي تعطي دافعًا وتوّجو صاحبيا نحو االرتقاء بسّمـ ُيفارؽ الشَّاعر مأخذًا ولـ        
المجد وحيازة الريادة العصرّية. وذلؾ، ألّف والدة المعاني الجديدة مف المعاني القديمة، يتشكؿ عبرنسقية 

فكما  (3)لوالتو،مركبة يكوف فييا لثقافة الشاعر واتجاىاتو دورًا بارزًا في ترسيخ المعنى المتولد ومعرفة مد
جديد، كذلؾ تنذُر عممّية االبداع الى تولد معنًى جديد ....،  نتحّصؿ مف عممية المخاض عمى والدة طفؿ

فَّ ذلؾ اليعني اف أغمب المعاني والمصطمحات التراثية قد تبلشت، ولكّنيا تحوّلت وتغّيرت لتتماشى مع  وا 
 . (4)الّسياؽ الجديد، ويغدو الّشاعر شاىدًا عمى ىيئاتيا المتغايرة

َـّ نممح االنتقالة الّنوعّية بالفكر وااليديولوجية المتبعة مف قبؿ الشاعر بتغيير الستراتيجية التناصية        ث
ؿ ثقافية ذات دالالت حممت النسقّية الغزلّية تجاه ااُلنثى المشار الييا في البنية الّنصّية، واستدؿَّ وبجم

 الكامؿ(مف )    (5)عمى ذلؾ حيف قاؿ:

 برقًا المعًا مف وعدىا              لكنَّيو  برٌؽ  َلَعمُرؾ   ُخمَّبُ وأرتؾ 

                                                           
(8)

 . 63:  3دٌوانه ، ج 
(2)

 . 231: ، ٌنظر: الفاخر فً االمثال المفضل بن عاصم  8:274مجمع االمثال ، المٌدانً : ج 
(3)

 . 66لسانٌات الخطاب :  
(4)

 . 61م.ن :  
(5)

 ..... الخ .  334،  276، 247، 213: 8، ولإلستزادة من االمثال ٌنظر دٌوانه ج 11:  8دٌوانه ، ج
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حينما تتفّحص تمؾ السياقات المغوية لذلؾ البيت الشعري تتضح لؾ الرؤى وتنكشؼ أمامؾ السُّحُب      
، الخالي مف المطر، وما ذلؾ إاّل كنايًة عف الخّمب(لؾ مف سمائيا ذلؾ البرؽ الكاذب) المتراكمة، فيبزغ
المباشر، والذي ضمنَّو الشاعر في  المتوّلدة بفعؿ العنصر النسقي المتولد عف التناص (4)الجممة الثّقافّية

ذلؾ البيت داللة عمى نسقّية المماطمة والتسويؼ الممارسة مف قبؿ َمف ممكت قمب الشاعر واستكانت في 
    : (2)مخيمتو الذىنية فيو اليقوى عمى فراقيا أو فراؽ طيفيا أوخياليا وقد استشؼَّ ذلؾ مف المثؿ القائؿ 

 وىو ُيضرُب لمف اليفي  بوعودُه وُينجزىا.) إنَّما ىو كبرؽ الُخمَِّب(، 

أّما المضمر الداللي الذي رمى اليو الشاعر و الذي أشعرنا بو مف خبلؿ تمؾ اإللماحات المتعددة في     
الخبلفة( خاليًة مف المشاعر واألحاسيس اإلنسّية أال وىي)نصوصو الشعرية، باعتباره كاف ُيغازؿ إمرأًة 

 ابؽ .التي بّيّناىا في مبحٍث س

 القول المأثور: -3 

لة مع التكثيؼ، كالقوؿ القائؿ، ) اليأس إحدى الراحتيف(، لدالحكمة متداولة بيف الّناس، وتتميز با   
فالقوؿ المأثور ىو ما توارثو الخمؼ عف الّسمؼ مف ِحَكـٍ وأقواؿ مشتيرًة بيف الّناس، وغالبًا ما تصُدر تمؾ 

 .  (3)األقواؿ عف أشخاٍص قد خبرتيـ الحياة بتجاربيا 

   ومف ىنا فإفَّ القوؿ المأثور حكمة مقتضبة انتقمت خبلؿ األجياؿ .    

بدالالٍت لغوّية في بنية الخطاب،  عف األفكار، متضّمنةً  عبرت عبيرية لمشاعرإّف األساليب الت     
، ة، والشاعر حيف يوظفيا في النسقية الخطابية الجديد دالالت الى ثقافات ومعارؼ مختمفةوتشير ىذه ال

إفَّ الخطاب الشعري يعطييا شعريتيا، والخطاب السردي يعطييا سردّيتيا، وقدرتيا لئلنتقاؿ تكسبيا ف
 .(4)سماتيا الشعرية والسردّية، وسمب أي فكرٍة مف كونيا الشعري، يعتبر إنياًء ليا بصفتيا شعراً 

المجتمعية التي انتمى لذلؾ حرص شاعرنا عمى انتقاء ألفاٍظ ومعاٍف كانت عمى تماّس دائـ مع البنية    
الييا الشاعر، سواًء أكانت تمؾ االلفاظ  قرآنّيًة أو شعرّية أو حكـ متوارثة أو أقوااًل مأثورًة أوحكـ مشيورة، 

                                                           
(8)

ٌّة ٌنظر، ج   .... .  276- 857 – 322 -213 373 – 811 – 334: 8لإلستزادة من الجمل الثقاف
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 . 12ٌنظر، معجم المصطلحات العربٌة فً اللغة واألدب : (3)
(4)

 . 12لسانٌات الخطاب:  
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وقد حرص الشاعر عمى ذلؾ كمو بغية صياغتو بجمؿ ثقافّية تحمؿ النسقية الحكمّية في بنيٍة شعرّية 
 الكامؿ(مف ) (4) :لؾ قاؿثقافية تؤّدي الغرض المرّجى وىو في مثؿ ذ

 ُيذري  دمًا  مف   عينيو   فكأنَُّو                 يبكي     أحبَّتُو    مف    األوداجِ 

 الطويؿ(مف ) : (2)وفي المعنى ذاتو قاؿ

ـُ   باٍؾ    عمييا      دماًء                عمى مثمو   ُتذري   الُعيوفُ           بكاءُ  فبل ُيحتَش

، افي الذي جناه مف ثقافتو المذىبيةالجمؿ الثقافية التي صاغيا الشاعر عبَّر بيا عف التراكـ الثق فَّ إ     
بنا في ركب زيارٍة مف الزيارات الحسينّية  السبللة المبلئكية، فيو قد تيادى وعف حبو وتمسكو بتمؾ

وألبكيفَّ عميَؾ بدؿ الّدموع  )ألندبنَّؾ صباحًا ومساًء، :المعروفة بزيارة الّناحية المقدَّسة التي منيا
 .(3)دمًا.....(

الفرؽ لديو حيف يفتخر أو حيف ُيرثي فيو ينتقي األلفاظ التي تتناسب مع تمؾ إّف الشاعر المجيد     
الذي خمَّؼ  المعاني، فالجممة الثقافّية جاءت مثقمة بالمعاني التي تعجُّ بالنسقّية التفّجعّية تجاه ذلؾ المرثي

ُجرحًا عميقًا الشفاء لو ، كمما مرَّ الشاعر بو نزؼ عميو دمًا، الدموعًا لمتصابي، وذلؾ بداللة الجممتيف 
الثقافيتيف الناسختي المعنى إحداىما لؤُلخرى وىي:) ُيذري دمًا مف عينيو( و)عمى مثمو ُتذري العيوف 

مف ة، بإثارة واستشعار مف حادثات الز مف فاجع دماًء( ، المتيف عبر بيما عف ألـ  وأحزاف ما أصيب بو
االنتقاؿ مف قافية الجيـ الى الماضي، فالمعاني المغوية دلت عمى قدرة وبراعة فائقيف خبلؿ السبلسة في 

 مع الحفاظ عمى القيمة التعبيرية والتصويرية . اليمزة

مرثيَُّو وأخفى في نفسو ذلؾ األلـ فالشاعر مف خبلؿ ذلؾ التبلقح الثقافي أظير نسقية الحزف تجاه     
الثأر لئلسراع بأخذ  عّجؿ اهلل فرجو()وكأنو يستنجد باإلماـ الميدي ( عميو السبلـ) المكتوـ عمى جّده الحسيف

 ممف استباحوا حرمة الديف والمذىب. 

                                                           
(8)

  243: 8دٌوان ، ج 
(2)
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استمر الشريؼ المرتضى في التقاطو ورصده لمجمؿ الثقافية التراثية ، بمغة تعبيرية نفعية، اتسمت    
بطابع البوح الذاتي المباشر، لمتعبير عف بنات أفكاره المرتكزة في ذاكرتو الجمعية، فيو في مثؿ ذلؾ 

 البسيط( مف ):  (4)قاؿ

 ُأسًَّا وباقي الّناس أبنيًة       وكنُت قطبًا وحولي العالموف رحا ما زلتُ 

، فاجتمعت كؿ تمؾ اً خصب اً وّىاج لقد حمؿ الشاعر فكرًا متوّىجًا، وعطاءمستديمًا، وسعة ذاكرٍة، وخياالً     
االعتدادّية ، فذلؾ البيت الشعري اكتنز بالدالالت ُيثري بيا جممو الثقافّيةالخصائص في كينونتو الشعرية، ل

الذي  ، في مقابؿ اآلخربانتمائو ألعظـ سبللة بشرية  األنا( الشَّاعرّية)  متَّبعًا فييا نسقّية الفخر بالذات
عبَّر عنو بصفة الجماعة الذيف الُيمثموف إال مصراعًا يدور في فضاء الشاعر الرحب، ُمستميمًا تمؾ 

فيو في ذلؾ كمُُّو قد نيؿ مف خطبة أمير الغديريَّة، مف فيض عطاءات صاحب البيعة  (2)الجمؿ الثقافّية
المؤمنيف المعروفة بالُخطبة )الشَّقَشقيَّة( التي قاؿ فييا:)) أما واهلل لقد تقمَّصيا فبلف وأنو ليعمـ أفَّ محمي 

 .(3)منيا محؿ الُقطب مف الرَّحى((

( وأردفو بالفعؿ الماضي )مازلتػدأىا بأفعااًل َدلت عمى االستمرارية الزمنّية ابتفالمرتضى قد استعار     
)كنت( داللة عمى الّسبؽ والريادة المتحققة اعتبارّيًا، وبالظرفيَّة المكانية المتبوعة بياء المتكمـ بقولو)حولي( 

الذي عبَّر عنو بصيغة الجماعة)العالموف( داللة عمى الكثرة والتعددية التي وقفت  في مقابؿ )اآلخر(
 ؾ ما ُأعمف وطفا عمى البنية الّسطحّية الظَّاىريَّة .بوجو الشاعر، كاف ذل

تمؾ الُخطبة لمضمٍر داللي في نفس الشَّاعر حاوؿ أف يبرَز  السَّيد المرتضى قد اتَّجو نحو ويبدو أفَّ      
 مف خبللو أمريف:

مف صاحبيا الشَّرعي أمير  –بشيادة الرسوؿ في )غدير ُخـ(  -الخبلفة االسبلميَّة ؿ: تحوُّؿاألوَّ    
 باجتماع الّسقيفة .عميو السبلـ( )فالمؤمني

مرًة ُأخرى عمى يد الطُّغمة العباسّية الحاكمة آنذاؾ، ذلؾ ما استوجب عمى  الثاني: تكرار ذاؾ األمر   
 الشاعر إيراده لذلؾ المعنى بالخطابية الشعرية.
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 . 247:  8دٌوانه، ج
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 الخاتمة:
 ــــــــــــــ

 

 توصل الٌها الباحث هً:أهم النتائج التً من إن    

 

ٌَّة اختلف بها عن غٌره من الشعراء وذلك من خالل إتخذ الشاعر من ظاهرة الغزل وسٌلة  -3  رمز

 لتوجٌه نظر المتلّقً العباسً الذي غزته الخمرة والغزل استعارته لسٌل من أسماء النساء الرمزٌة 

ل بالغلمان عبر إشاعته   للغزل العفٌف فً أمل ترجٌح كفَّة العفة على كفة الفسق والمجون الماجن والتغزَّ

 والطرب والخالعة، وقد تضمنت تلك األبٌات فً نسقٌتها المضمرة على بنٌة ناور بها الشاعر للوصول 

 الى الغرض المرجو .

مل المعاني القرآنية والموروث األدبي الثَّر من أشعار اكتنزت قصائده الشعرية بالجمل الثقافية التي تح -2
 وأمثال وأقوال مأثورة أسيمت بإغناء جممو الثقافية.

خلجاته النفسٌة وكوامنها الخفٌة اضمر الشاعر فً مدائحه نسقاً ثقافٌاً مضمراً عبر به عن  -3 

 إلستهجانه 

كل من تعالى وتكبََّر  التحذير الموّجو نحوطابي الخ في ذلك السياق وقد أضمر ،ذلك الواقع المعٌشمن 
 . الةمن المموك والخمفاء واأُلمراء والو 

 المستوحاة من قصائده الشعرٌة ميما  حصده الشاعر في جممو الثقافية نتاجا   مثَّمت الداللة النسقّية -4
البعد  حممت قدالخطابات، و  الفعل النسقي من داخلومن خالل تمك الدالالت تولد عنصرا  ثقافيا  في 

 المشكل ليا .النقدي والثقافي 

الزمة من فكان  ىي من الحيل التي يتخّفى بيا النَّسق المضمر الثقافية المجاز الُكّمي والتورية إنَّ  -5 
 ، الموازم التي استعان بيا الشاعر لتوشيح صوره لما يحممو من قيمة  ثقافية

و  -6 يستشعرُه باعتبارِه ثيمة  ثقافيَّة، ال ثيمة  تنحى الى المنحى الجمالي النَّقَد الثقافي الى النص وأخَذ توجَّ
 في البنية النصية . فقط لكي ُيزيل الّمثام عن األنساق المغمورةِ 
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  القرآن الكريم. 

 الكتب. اًواًل :

مصطفى ىدارة، دار المعارف،  تجاىات الشعر العربي في القرن الثاني اليجري، د. محمدإ -
3691. 

ش: محمد ، ه( 054توفي )  عمي بن محمد بن حبيب البصري الماورديأبي الحسن أدب الدُّنيا  -
 م .3695 -ه3045 0بيروت، ط–كريم راجح، دار اقرأ 

االدب العربي وتاريخو في العصر العباسي، محمود مصطفى، مطبعة مصطفى البابي الحمبي  -
 م .3611-ه3159 2مصر، ط -واوالده

 . 3651بغداد،  –ق محي الدين، مطبعة المعارف ادب المرتضى من سيرتو وآثاره، عبد الرزا -
 929) ارشاد األريب الى معرفة األديب المعروف بمعجم األدباءأو طبقات األدباء، ياقوت الرومي -

 . 3621مصر،  -، المطبعة اليندية بالموسكي2، تص: د.س. مرجميوث، ط ه(
ه(، دار الكتب 519توفي) أساس البالغة، جار اهلل أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 

 .م3669 -ه3036، 3لبنان، ط -العممية، بيروت
 -اسموبية التركيب في شعر الشريف المرتضى، د. سمير عوض اهلل رفاعي، مكتبة اآلداب -

 .2434، 3القاىرة، ط
تح: غازي مختار طميمات، مجمع ، ه( 633توفي)  األشباه والنظائر، جالل الدين السيوطي -

 م، 3691 –ه 3041دمشق،  – المغة العربية
 . 2444القاىرة،  -أصول عمم النفس الحديث، د. فرج عبد القادر طو، دار انباء -
، خير الدين قاموس تراجم ألشير الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين األعالم -

 .2442، أيار35دار العمم لمماليين، ط الزركمي،

 . 3031قم، الطبعة اأُلولى ،  -، مؤسسة البعثةه(193توفي) امالي الشيخ الصدوق -

 امالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القالئد، الشريف المرتضى عمي بن الحسين الموسوي العموي -
 دار احياء الكتب العربية.، محمد ابو الفضل ابراىيم، ، تحه(019توفي) 
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، 31لبنان، ط -ر العمم، بيروتالمقدسي، داامراء الشعر العربي في العصر العباسي، انيس  -
369 . 

أنباه الُنحاة، الوزير جمال الدين ابي الحسين  عمي بن يوسف القفطي)ت انباه الرواة عمى  -
 م.3699 -ه3049، 3القاىرة، ط -ه( تح، محمد ابو الفضل ابراىيم، دار الفكر العربي920

ة حنبكحسن وتطبيقاتيا، عبد الرحمن لرحمن البالغة العربية اسسيا ،وعموميا، وفنونيا، عبد ا-
 م . 3669 -ه 3039، 3، طبيروت –ة دمشق، الدار الشامي -الميداني، دار القمم

، 3المغرب، ط -محمد العمري، دار توبقال –بنية المغة الشعرية، جان كوىن، تر: محمد الولي  -
3699 . 

 2432 -، بغداد3د. بشرى موسى صالح، طبويطيقا الثقافة نحو نظرية شعرية في النقد الثقافي،  -
. 

، ه( 255توفي)  البيان والتبيين، ابي عثمان عمر بن بحر الجاحظ، تح، عبد السالم محمد ىارون
 م . 3669 –ه 3039،  1مكتبة الخانجي  القاىرة،ط

 
، المركز الثقافي العربي، الدار تانيث القصيدة والقارىء المختمف، عبداهلل محمد الغذامي -

 .2445، 2المغرب، ط -البيضاء
 -تأويل الثقافات، كميفورد غيرتز، تر: محمد بدوي، مركز دراسات الوحدة العربية،ط، بيروت -

 . 2446لبنان، 
، تح، غنيم بن عباس ه( 110توفي) تحفة النبالء في قصص األنبياء، لإلمام الحافظ ابن كثير -

 م .3669 –ه 3036، 3بن غنيم، ط
لشعري) استراتيجية التناص(، د. محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي، الدار تحميل الخطاب ا -

 . 3662، 1المغرب، ط -البيضاء
، 2التحميل المغوي في ضوء عمم الداللة، د. محمود عكاشة، دار النشر لمجامعات، القاىرة، ط -

2433 . 
 م.2430، 3، طمصر -تراجم مصرية وغربية، محمد حسين ىيكل، مؤسسة ىنداوي، القاىرة -
 -تراجيديا الموت في الشعر العربي المعاصر، د. عبد الناصر ىالل، مركز الحضارة العربية-

 . 2445، 3القاىرة، ط
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، 2لبنان، ط -تصحيح اعتقادات اإلمامية، الشيخ المفيد، تح: حسين دركاىي، دار المفيد، بيروت
3030- 3661 . 

  3،2441القاىرة، ط -تمارين في النقد الثقافي، صالح قنصوة، دار ميريت -
، 2االردن، ط –التناص نظريًا وتطبيقيًا، د. احمد الزعبي ، مؤسسة عمون لمنشر والتوزيع، عمَّان  -

 م .2444-ه3024
، 2449نان، لب -الثقافة التفسير االنثروبولوجي، آدم كوبر، تر: عالء الدين ابو زينة، دار االداب -

 . 2441مصر،  -المجمس األعمى لمثقافة
 جماليات التحميل الثقافي الشعر الجاىمي انموذجًا، د. يوسف عميمات  -
 القاىرة،  -مؤثرات اإلسالمية، د. عبداهلل التطاوي، دار غريبحركة الشعر في ظالل ال -
 -لمنشر والتوزيع، القاىرة حرية العقيدة في الشريعة االسالمية، د. أحمد رشاد طاحون، ايتراك -

 . 3696، 3مصر، ط
لبنان، الدار  -حفريات المعرفة، ميشال فوكو، تر: سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، بيروت-

 . 3691، 2المغرب، ط -البيضاء
 حياة الطير، د. موريس بيرتون، تر: د. عطا اهلل خمف الدويني . -
 911توفي) عمي بن عبداهلل المعروف بابن حجة الحموي زانة األدب ونياية األرب، أبي بكر بنخ -

 م.2445 -ه3025، 2بيروت، ط -، تح: د. كوكب دياب، دار صادره(
الخطيئة والتكفير من البنيوية الى التشريحية، د. عبداهلل محمد الغذامي، الييئة المصرية العامة  -

 م.3669، 0لمكتاب، ط
ين فان لون، تر: وفاء عبد القادر، المجمس األعمى لمثقافة، الدراسات الثقافية، زيودين ساردار وبور -
 . 2441، 3ط
توفي  الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، صدر الدين السيد عمي خان المدني الشيرازي الحسيني-
 ه .3193 -م3692النجف،  -، المكتبة الحيدريةه( 3324) 
، 2القاىرة، ط -موسى، دار التضامندالالت التراكيب دراسة بالغية، د.محمد محمد أبو  -

دليل مصطمح الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، د. سمير الخميل، مر. د.  -م3691 -ه3049
 سمسر الشيخ، دار الكتب العممية .
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د. سعد البازعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  -دليل الناقد األدبي، د. ميجان الرويمي -
 . 2442ثالثة، المغرب، الطبعة ال

بي الطيب الباخرزي          دمية القصر وُعصرة أىل العصر، عمي بن الحسن بن عمي بن ا -
 م .3661 -ه3030، 3بيروت،ط –ه(، تح: د. محمد التونجي، دار الجيل 091)ت 

البيضاء د. سعد البازعي، المركز الثقافي العربي، الدار  -دليل الناقد األدبي، د. ميجان الرويمي - 
 . 2442المغرب، الطبعة الثالثة، 

ش: أبي البقاء العكبري، تح: مصطفى الّسّقا ، ه( 150توفي )  ديوان ابي الطيب المتنبي -
 م.3619 -ه3155وآخرين، مطبعة مصطفى البابي الحمبي واوالده بمصر، 

 . 3669، 3طبيروت،  -، تح:د. محمد التونجي، دار صادرم( 514توفي) ديوان األفوه األودي -
 م.3614 -ه3106مصر،  -ديوان امرىء القيس، حسن السندوبي، المطبعة الرحمانية -
 بيروت . -، دار صادره(290توفي ) ديوان البحتري -
 م .3699 -ه3049، دار بيروت لمطباعة والنشر، ه( 330توفي) ديوان جرير -
لبنان،  -ر األرقم، بيروت، د, محمود مصطفى حالوي، داه( 049توفي) ديوان الشريف الرضي -
 ، 3ط
بيروت،  -، تح: د. محمد التونجي، دار الجيله(019توفي ) ديوان الشريف المرتضى -
 م.3661 -ه3،3031ط
، تح: محمد بدر العموي، مطبعة لجنة ه(123) تاإلمام أبي بكر بن دريد األزدي ديوان شعر -

  3609 -ه3195القاىرة،  -التاليف والنشر والترجمة
 -، تح: السيد بدر الدين العموي، دار الثقافة، بيروته(399توفي) ديوان شعر بّشار بن برد -

 . 3693لبنان، 
 -ه3041  3ط ،لبنان - بيروتعمي فاعور، دار الكتب العمميَّة، ،ه(330توفي) ديوان الفرزدق -

 . م3691
 . 2446حمص،  -، دار الرشاد، سورياديوان ما رواه اليدىد، حازم رشك التميمي -
 رجال السيد بحر العموم المعروف بالفوائد الرجالية، السيد محمد الميدي بحر العموم الطباطبائي -

 . 3191، 3طيران، ط -، مكتبة الصادقه(3232توفي) 
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القرآن الحسيني،دار ، تح: السيد أحمد ه(019توفي)  ، الشريف المرتضىرسائل المرتضى -
 .ه3045قم، -الكريم

السرد العربي القديم األنساق الثقافية وأشكالية التأويل، د. ضياء الكعبي، المؤسسة العربية  -
 . 2445، 3لبنان، ط –لمدراسات والنشر، بيروت 

سوسيولوجيا الثقافة المفاىيم واالشكاالت من الحداثة الى العولمة، د. عبد الغني عماد، مركز  -
 .2449، 3بيروت، ط -دراسات الوحدة العربية

 -السياق وأثره في المعنى دراسة اسموبية، د. الميدي ابراىيم الغويل، دار الكتب الوطنية، بنغازي -
 . 2433ليبيا، 

توفي)  مد بن عثمان الذىبيأبو عبداهلل شمس الدين محمد بن احسير اعالم النبالء، اإلمام  -
 -ه3031، 33بيروت، ط -ةمحمد نعيم القرقسوسي، مؤسسة الرسال -، تح: شعيب األرنؤوط(109

 م.3669
تح: عبد  ه(،019توفي) ى عمي بن الحسين الموسويالشافي في اإلمامة، الشريف المرتض -

 .م2449 -ه ق3029،  2ايران، ط -الزىراء الحسيني الخطيب، مؤسسة الصادق، طيران
الحي بن شذرات الذىب في اخبار من ذىب، ابن العماد االمام شياب الدين أبي الفالح عبد  -

محمود االرنؤوط، دار  -، تح: عبد القادر األرنؤوطه(3496توفي) احمد العكري الحنبمي الدمشقي
 م.3696 -ه3034، 3بيروت، ط -ابن كثير، دمشق

أدبو ونقده، د. محمد احمد معتوق، المؤسسة العربية لمدراسات الشريف المرتضى حياتو، ثقافتو، -
 . 2449، 3لبنان، ط -والنشر، بيروت

 -نوار، دار المعارفالشعر العباسي تطوره وقيمو الفنية دراسة تاريخية تحميمية، د. محمد أبو األ -
 .2،3691القاىرة، ط

، تح: أحمد ه(161توفي)  الّصحاح تاج المغة و صحاح العربية، اسماعيل بن حّماد الجوىري -
 . 3664 -الرابعةلبنان، الطبعة  -عبد الغفور عّطار، دار العمم لمماليين، بيروت

 3663، 3الدار البيضاء،ط -توبقال عبد السالم بنعبد العالي، دار -سبيالمحمد ، الطبيعة والثقافة-
طرائق الحداثة ضد المتوائمين الجدد، رايموند ويميامز، مر: فاروق عبد القادر، عالم المعرفة،  -

 . 3666الكويت،  -المجمس األعمى لمثقافة والفنون واآلداب



421 
 

، تح: محمد ه(019توفي)  الخيال، عمي بن الحسين بن موسى الممّقب بالشريف المرتضى طيف -
 م.3655 -ه3110، 3سيد كيالني، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي واوالده بمصر، ط

 الطيف والخيال، د. حسن البنا عز الدين، دار الحضارة لمنشر.-
الكويت، -عصفور، دار سعاد الصباح، الصفاة عصر البنيوية، إديث كريزويل، تر: جابر  -

 . 2441الطبعة األولى 
د. انزو باتشي تر: عز الدين  -عمم االجتماع الديني االشكاالت والسياقات، د. سابينا اكو فيفا -

 م2433-ه 3019،  ىيئة ابوظبي لمتراث والثقافة"كممة"،3ط عناية،
لفعل والنسق االجتماعي، محمد عبد المعبود عمم االجتماع عند تالكوت بارسونز بين نظريتي ا -

 بريدة. –، مكتبة الغميقي الحديثة، القصيم 2443، 3مرسي، ط
 م2445القاىرة،  -عمم النص األدبي دراسة جمالية نقدية، د. مدحت جبَّار، الطبعة األولى -
  2443 -إتحاد الكتاب العرب، دمشق عمم النفس في القرن العشرين، د. بدر الدين عامود، -
 . 3665، 1، المكتبة االكاديمية، طعطيةمحمد عمم النفس المغوي، د. نوال  -
، مطبعة ه(091توفي) العمدة في صناعة الشعر ونقده، أبي عمي الحسن بن رشيق القيرواني -

 364 -ه3125 مصر، -السعادة
األعممي  الغدير في الكتاب والسُّّنة واألدب، عبد الحسين أحمد األميني النَّجفي، مؤسسة-

 م.3660 -ه3030، 3لبنان، ط -لممطبوعات، بيروت
 –، دار الكتب العممية ه(263توفي)  الفاخر في األمثال، المفّضل بن سممة بن عاصم الضبي -

 .2433، 3بيروت، ط
 . 2430ن  1ضاءات النقد الثقافي من النص الى الخطاب، د. سمير الخميل، طف -
 لمكممة العربية، محمد المبارك، مط، جامعة دمشق . فقو المغة دراسة تحميمية مقارنة -
 . 2445، 3القاىرة، ط -فكرة الثقافة، تيري ايجمتون، تر: شوقي جالل، المجمس األعمى لمثقافة-
ه(، تح، جواد القيومي، 094الفيرست، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي توفي)  -

 .3022، 2مؤسسة نشر الفقاىة، ط
 .  3663، 3دمشق، ط -في الشعر والشعراء، ت. س. اليوت، تر: محمد جديد، دار كنفان -
 . 3691لبنان،  -، مؤسسة األبحاث العربية، الطبعة األولى، بيروتفي الشعرية، كمال ابو ديب -
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الكامل في التأريخ، اإلمام العاّلمة عمدة المؤرخين أبي الحسن عمي بن أبي الكرم محمد بن محمد  -
 ابن األثير" الجزري الممقب بعز الدينن عبد الواحد الشيباني المعروف بـ"بن عبد الكريم ب

 -ه3041، 3لبنان، ط -تح: أبي الفداء عبداهلل القاضي، دار الكتب العممية، بيروته(،914توفي)
 م .3691

زيز بن ه(، تح: د. عبد الع215كتاب المغازي، البن أبي شيبة أبي بكر عبداهلل بن محمد) ت  -
 م .3666 -ه3024، 3ابراىيم العمري، دار اشبيميا لمنشر والتوزيع، ط

 طيران. -الكنى واأللقاب، الشيخ عباس القمي، مكتبة الصدر -
 ، ابن منظور، تح: عبداهلل عمي الكبير وآخريِن، توفي)  لسان العرب -
، 3لبنان، ط -االسالمية، بيروتلسان الميزان، أحمد بن عمي بن حجر العسقالني، دار البشائر  -

 م.2442-ه3021
بيروت، –لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، د. عبد الفتاح أحمد يوسف، الدار العربية لمعموم  -

 م .2434 -ه3013، 3الجزائر، ط -منشورات اإلختالف
، 2المغة العميا النظرية الشعرية، جون كوين، تر: احمد درويش، المجمس األعمى لمثقافة، ط -

3666. 
 ، دار ىشام، د. ط ..قه3436التستري توفي  مجالس المؤمنين، القاضي نور اهلل المرعشي -
المختصر في اصول الفقو، عمي بن محمد بن عمي بن عباس بن شيبان " المعروف بابن المحام"  -
 م. 3694-ه3044دمشق،  -، تح: محمد مظير بقا، دار الفكره(941وفي )ت
 . 2441المسبار في النقد األدبي، أ.د. حسين جمعة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -
ه(، تح: مؤسسة آل البيت) عمييم 990، السيد عمي بن موسى بن طاووس) ت مصباح الزائر -

 ه .3031، قم، الطبعة األولى -السالم( إلحياء التراث
معجم األدباءأو طبقات األدباء، لمشيخ اإلمام شياب الدين أبي عبداهلل ياقوت بن عبداهلل الحموي  -

، 2مصر، ط -ه(، تح، د.س. مرجميوث، مطبعة ىندية بالموسيكي929الرومي البغدادي توفي)
3621 . 

الحموي الرومي لمشيخ اإلمام شياب الدين أبي عبداهلل ياقوت بن عبداهلل  ،معجم البمدان-
 لبنان، -ه(، تح: فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العممية، بيروت929البغدادي)ت
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معجم عمم النفس والتحميل النفسي، د. فرج عبد القادر طو وآخرين،مراجعة :فرج عبد القادر طو،  -
 . 3بيروت، ط -دار النيضة العربية

 -كامل الميندس، مكتبة لبنان -جدي وىبةمعجم المصطمحات العربية في المغة واألدب، م -
 . 3690،  2بيروت، ط

ه(، 929مفتاح العموم، أبي يعقوب يوسف بن محمد بن عمي بن محمد بن عمي السكاكي توفي)  -
 م .2444 -ه3024، 3لبنان، ط -تح، د. عبد الحميد ىنداوي، دار الكتب العممية، بيروت

 -ه(، تح، حسن السندوبي، دار سعاد الصباح041توفي)المقابسات، ابي حيان التوحيدي  -
 .3662، 2الكويت، ط

 -المقامات السرد واألنساق الثقافية ، عبد الفتاح كميطو، تر: عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال -
 .2443، 2المغرب، ط

 المية .مقتل الحسين" عميو السالم"، عبد الرزاق الموسوي المقرم، منشورات قسم الدراسات االس -
 -ق3021ايران،  -المناىج الروائية عند الشريف المرتضى، وسام الخطاوي، دار الحديث، قم -

 ش. 3195
 المنتظم في تاريخ االمم والمموك ، أبي الفرج عبد الرحمن بن عمي بن محمد ابن الجوزي -

لبنان،  -مصطفى عبد القادر، دار الكتب العممية، بيروت -، تح: محمد عبد القادره(561توفي)
 م.3665-ه3035، 2ط
 .3669، 15بيروت، ط -المنجد في المغة، لويس معموف، دار المشرق-
، تح، محمد الجبيب بن ه(990توفي) منياج البمغاء وسراج االدباء، ابي الحسن حازم القرطاجني -

 الخوجة، دار الغرب االسالمي .
 -السالم، مطبعة الحسين اإلسالميةالموت في الشعر الجاىمي، د. حسن أحمد عبد الحميد عبد -

 م.3663-ه3033، 3مصر، ط
 ش .3191 -ق3026قم،  –موسوعة العقائد اإلسالمية، محمد الريشيري، دار الحديث  -
 . 3022ميزان الحكمة، محمد الريشيري، دار الحديث، الطبعة األولى،  -
جارم، منشورات ذوي القربى، د. عمي ال -النحو الواضح في قواعد المغة العربية، د. مصطفى أمين-
 . 3010، 3ط
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النص والتأويل في الخطاب األصولي) اليات القراءة وسمطة التناص( ، د. بثينة الجالصي، رؤية -
 . 2430، 3القاىرة، ط -لمنشر والتوزيع

، 0لبنان، ط -ار المعارف ، بيروتيف القرشي، دالنظام السياسي في اإلسالم، باقر شر -
 م.3691-ه3049

ج لندزي، تر: فرج احمد فرج وآخرين، الييئة المصرية العامة  -نظريات الشخصية، ك. ىول
 . 3613لمتأليف والنشر، 

الخطاب وفائض المعنى، بول ريكور، تر: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي،  نظرية التأويل -
 . 2449، 2المغرب، ط -الدار البيضاء

، 1سوريا، ط -ذة، سميمان البستاني، منشورات وزارة الثقافة، دمشقنظرية الشعر مقدمة ترجمة االليا
3669 . 

كمال عبد الحميد الزيات، دار  -النظرية المعاصرة في عمم االجتماع، د. لطفي ابراىيم طمعت -
 القاىرة . -غريب لمطباعة والنشروالتوزيع

 -، دار مجدالوي، عمانالنظرية المعاصرة في عمم االجتماع، د. محمد عبد الكريم الحوراني -
 م.2449 -ه3029، 3االردن،ط

النقد األدبي األمريكي من الثالثينات الى الثمانينات، فنسنت.ب. ليتش، تر: محمد يحيى، المجمس -
 . 2444األعمى لمثقافة، 

، 33دمشق، ط -عبداهلل اصطيف، دار الفكر -محمد الغذامي قد ثقافي ام نقد ادبي، د. عبداهللن -
 م.2440 -ه3025

رمضان  -وفاء إبراىيم رثر ايزابرجر، تر:تمييد مبدئي لممفاىيم الرئيسة، آ النقد الثقافي -
 . 2441 -بسطاويسي، المجمس األعمى لمثقافة، الطبعة األولى

، 1عبداهلل الغذامي، المركز الثقافي العربي ، ط النقد الثقافي قراءة في االنساق الثقافية العربية، -
2445. 

 3بغداد، ط -النقد الثقافي من النص االدبي الى الخطاب، د . سمير الخميل، دار الجواىري-
،2432 . 
 لبنان ، -،ِ شرح: محمد عبده، دار المعرفة، بيروته(04)تنيج البالغة، عمي بن أبي طالب -
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 -النور المبين في قصص األنبياءوالمرسمين، السيد نعمة اهلل الجزائري،مؤسسة األعممي، بيروت -
 م .2442 –ه 3021، 2لبنان، ط

وسائل الشيعة) آل البيت(، الحر العاممي، تح: مؤسسة آل البيت عمييم السالم إلحياء التراث،  -
 . 3030، 2ط
العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان، ألبي  -

 بيروت . -ه(، تج: إحسان عباس، دار صادر993-949) توفي خّمكان
 يتيمة الدىر في محاسن اىل العصر ، ابي منصور عبد الممك الثعالبي النيسابوري -

 -ه3041،  3لبنان ، ط -، تح :د. مفيد محمد قميحة، دار الكتب العممية، بيروته(026توفي)
 . م3691

 : الدوريات والمجالت.ثانيا  
اآلداب والعموم اإلنسانية األخالق في شعر احمد شوقي، د. عبد اليادي محمد، مجمة كمية -

 2446، 5واالجتماعية، العدد 
د. احمد          -استدعاء الشخصيات القرآنية في ديوان بدوي الجبل، د. عبد الغني ايرواني زاده-

 .       2446،  33نييرات،مجمة الجامعة االيرانية لمغة العربية وآدابيا، العدد 
انساق التقبل في الفخر بالشعر عند المخضرمين اإلسالميين، ناديو ىناوي سعدون، مجمة جامعة -

 . 2434،  23كمية التربية، العدد -تنصريةالمس
مروى يقظان  -تمثالت االستدماج في رسوم عاصم عبداالمير، شوقي مصطفى عمي الموسوي -

 . 2424، 3، العدد 29غني الحبيب، مجمة جامعة بابل لمعموم االنسانية، المجمد
 ، 2432نترنت، أحمد رواجبو، بحث منشور عمى شبكة اال التناص في شعر النقائض االموية، -
 -الشريف المرتضى وأسرتو منزلة اجتماعية وسياسية مرموقة، السيد عمي حسيني زاده خضر آباد -

 ه .3019 -، ربيع االول1السيد اكبر موسوي تنياني، تر: اسعد مندي الكعبي، مجمة العقيدة، العدد
منشور عمى شبكة يم، بحث م.م. بتول أحمد سمالفخر بالشاعرية في شعر الشريف المرتضى،  -

 األنترنت.
قضايا نقدية في شعر الشريف المرتضى، صالح عمي سميم شتيوي، مجمة جامعة دمشق، المجمد  -

 .  2434، العدد األول+ الثاني، 29
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كميفورد غيرتز والتأويل االنثروبولوجي لمدين، زكريا االبراىيمي، مؤمنون بال حدود لمدراسات  -
 .، 2439واالبحاث، 

أ. م.د.  -المصاحبة القرآنية في شعر الشريف المرتضى، أ.م.د. مثنى عبد الرسول مغير الشكري -
 . 2439، 9عدوية عبد الجبار كريم، مجمة مركز بابل لمدراسات االنسانية، المجمد

مفيوم الشعر لدى شعراء العصر العباسي وأثره في تحديد اسس الناقد األدبي، بتول نعمة  -
 ه .3016 -م2431،  02، المجمد 5ابحاث البصرة لمعموم االنسانية، العددالموسوي، مجمة 

 ثالثا : الرسائل واألطاريح.
استدعاء شخصيات ما قبل االسالم في الشعر العباسي حتى نياية القرن الرابع اليجري، محمد -

 . 2430 -2431رافع القاضي، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، 
شعر أديب كمال الدين، رسالة ماجستير، نور رحيم حنيوي، جامعة المثنى، األنساق الثقافية في  -

 م .2439 -ه3004
ه(، اطروحة دكتوراه، زينب عمي حسين الموسوي، 959-201األنساق الثقافية في شعر الفقياء)  -

 . 2431جامعة القادسية، 
-2439بيرزيت،  التناص في شعر عمي الخميمي، رسالة ماجستير، ايناس نعمة اذريع، جامعة -

2431 . 
الشريف المرتضى وأدبو، اطروحة دكتوراه، محمد ابراىيم عبد الرحمن المطرودي، جامعة األزىر،  -

 م.3616 -ه3166
ن لة ماجستير، رفعت اسوادي عبد حسو شعر ابي العتاىية دراسة في ضوء النقد الثقافي، رسا -

 م .2435 -ه3015جامعة القادسية، 
ماجستير، بتول احمد سميم، شعر الشريف المرتضى دراسة تحميمية، رسالة  الفخر والحماسة في -

 . 2442غداد، جامعة ب
النقد الثقافي عند يوسف عميمات النظرية والتطبيق، رسالة ماجستير، عرابي عبداهلل،  مالمح -

 . 2436 -2439،  -مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس
تتجمى في وضح الميل" لربيعة جمطي، رسالة ماجستير، مريم النسق المضمر في ديوان "النبية  -

 ه .3011 -3019م،  2439-2435، 3عزوي، جامعة باتنة
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Abstract                                                                               

  Al-Sharif Al-Murtada is a Shiite poet and jurist who grew 

up in a religious family that loved science and knowledge in an 

era in which the scientific and intellectual movement flourished, 

which is the Abbasid era, and based on the scientific 

methodology, we began to study his poetry according to a 

systematic plan that we started with an introduction and an 

introduction followed by three chapters and a conclusion that 

included the most important results that he reached The 

researcher, and then a list of the most important sources and 

references that the research was made open to.                                                

  As for the introduction, it was focused on the intellectual 

and cultural transformations of the poet, and we have studied it 

in several axes, including: the factors leading to the poet’s 

personality, his political standing, and the scholars ’praises of 

his right… etc from other axes. Of them in the religious pattern 

represented by pilgrimage, wisdom, preaching, esteem and 

asceticism, and the second was the focus of the doctrinal pattern 

of the poet represented by his lamentation and praise of the 

people of the house and his committing to the opponents of the 

other sects, and the second chapter was the focus of (the pattern 

of personality) according to two topics as well, and the first of 

them was concerned with the phenomenon of (summoning) to 

the group One of the personalities mentioned in the divan, and 
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the second of them was concerned with the phenomenon of 

(integration) with the most important words mentioned in his 

poetry, while the third chapter was concerned with (the systemic 

functions in the poetry of Al-Sharif Al-Murtada), and we studied 

it with two studies as well, the first was the axis of the systemic 

component and its components represented by the pattern The 

implicit, the formal connotation, the pun, the cultural pun, the 

metaphor, the total metaphor, and the double author, and the 

second was the focus of the cultural sentence that Al-Murtada 

addressed in his speeches poetry It is represented by the 

Qur’anic intertextuality, and literary intertextuality with poems 

and proverbs, and then we followed it with a conclusion that 

included the most important findings of the researcher.                         

  We have relied on a broad base of sources and references 

that contributed to enriching the research and producing it in the 

best way, such as the book (The Death of Notables) by Ibn 

Khallakan, (The Orphan of Eternity) by Al-Tha'alabi, (Cultural 

Criticism) by Al-Ghadhami, (Aesthetics of Cultural Analysis) 

by Youssef Alimat, and (Cultural Criticism) ) By Arthur 

Isaburger, and (The linguistics of discourse and cultural 

patterns) ... etc from books.                                                                                                                                                   

      . And Allah is the Grantor of success 
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