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 ملخص

ية سوار بن من عيون الشعر العربي وهي نونهذه الدراسة مع قصيدة 

المضرب، فكانت هذه الدراسة يف محاولة لتطبيق الدرس السيميائي على هذه 

القصيدة لبيان أن هذه المناهج الفكرية الحديثة يمكن أن تطبق على تراثنا، 

شريطة أن يكون من تكفل بتطبيق هذا المنهج يولي وجهه شطر العلم دونما 

 تشكيك أو تحيز.

صيدة يف ضوء المنهج السيميائي من خالل وقد حاولت الدراسة قراءة الق

تلمس المطلع واألعالم واألماكن واإليقاع واأللفاظ والخاتمة، بجعل كل مقوم 

من هذه المقومات عالمة سيميائية يمكن الوقوف عندها لفهم مراد الشاعر، 

والوصول إلى دهاليز النص، ومن ثم مناطق خصيبة يف نفس الشاعر يمكننا 

 على جوانب لم يفطن إليها قبل ذلك. التعرف من خاللها

وقد قسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة وقائمة بالمصادر 

 والمراجع وفهرس للموضوعات

المقدمة تحدثت فيها عن الموضوع وأهميته ومنهجه، والتمهيد تحدثت فيه 

ورد  عن الدرس السيميائي نظريا ونبذة تاريخية عن الشاعر، ونص القصيدة كما

يف األصمعيات، والمبحث األول تحدثت فيه عن سيميائية المطلع، والمبحث 

الثاين جاء عن سيميائية المكان، والمبحث الثالث سميائية األسماء، ثم الخاتمة 

 وهبا أهم نتائج الدراسة.

 سوار بن المضرب  -نونية  –: قراءة سيميائية  الكلمات املفتاحية
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Abstract: 
This study with a poem from Ayyun al-Arabi poetry, 

which is Nuniyeh Swar ibn al-Madrib. This study was an 
attempt to apply the semiotic lesson to this poem to show 
that these modern intellectual approaches can be applied 
to our heritage, provided that the one who assures the 
application of this approach gives his face half of science 
without Skepticism or prejudice. 

The study tried to read the poem in the light of the 
semiotic method by touching the insider, the flags, places, 
rhythm, words and the conclusion, by making each of 
these constituents a semiotic mark that can be used to 
understand the poet’s ambition and reach the corridors of 
the text, and then fertile areas in the poet’s soul, through 
which we can identify On the sides he did not notice 
before. 

The research was divided into an introduction, an 
introduction, three topics, a conclusion, a list of sources 
and references, and an index of topics 

The introduction in which I talked about the topic, its 
importance and methodology, and the introduction in 
which I talked about the semiotic lesson theoretically and 
a historical overview of the poet, and the text of the poem 
as it was mentioned in the Asmaiyat, and the first study in 
which I talked about the semiotics of the insider, and the 
second study came about the semiotics of the place, the 
third topic the semiotics of names, then the conclusion 
and it The most important results of the study. 
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 مقدمة:
 الحمد هلل ، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله .

 أما بعد،،،                    

ر تتمثل يف المعالجة والتحليل، فما زال الشعر العربي بحاجة إلى إعادة نظ

السيما وكثير من أسراره ال تزال رهينة حبيسة تحتاج من يطلقها من عقالها، 

وليس هذا معناه أن رؤية النقاد القدماء كانت قاصرة، فإهنم قد تناولوا هذا الرتاث 

بمعطيات عصرهم، وتعاطوه بثقافة بيئتهم، فإذا كانت تلك المعطيات تتغير بتغير 

ع األزمان، وما ينتج عن ذلك من تنوع للثقافات وحداثتها إبداعا ونقدا، فإن وتتاب

رؤية المبدع تتغير تبعا لذلك، ومن ثم تتغير وجهة الناقد ومنهجيته يف الدرس 

والتحليل، ساعد على ذلك كون اإلبداع ال يتوقف عند حدود عصر دون عصر، 

ال أوجه،  -ه خاصبوج –واألدب  -بوجه عام –وأن الدراسات اإلنسانية  حمَّ

وأن تلك الدراسات تتسع لألخذ والرد وال تتقيد بما يتقيد به غيرها من 

الدراسات؛ ذلك لما تحمله من جملة مشاعر وأحاسيس، وتلكم المشاعر 

واألحاسيس تتنوع وتختلف، تزيد وتنقص، تعلو وهتبط على حسب حالة المبدع 

 والمتلقي يف آن.

قد أطلت برأسها، تفرض نفسها على الساحة وإذا كانت المناهج الحديثة 

األدبية والنقدية، فتلقاها النقاد واألدباء بالقبول أو الرفض، ما بين رافض لها 

بالكلية، أو مقبل عليها دون وعي، أو فاحص مدقق تسلح بجملة معارف وعلوم 

ورثها عن القدماء، فوقف من تلك المناهج موقف المحايد، فأخذ منها ما تواءم 

تراثنا دونما هدم لثوابت، أو عبث بمقدسات، محتفظا للقدماء بنظرهتم، مع 

 مضيفا لنظرهتم نظرته التي اصطبغت بصبغة جديدة تبعا للمنهج الذي يتبعه.
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من هذا المنطلق كانت هذه الدراسة يف محاولة لتطبيق الدرس  

 -وهي نونية سوار بن المضرب -السيميائي على قصيدة من عيون الشعر العربي

لبيان أن هذه المناهج الفكرية الحديثة يمكن أن تطبق على تراثنا، شريطة أن 

كيك أو يكون من تكفل بتطبيق هذا المنهج يولي وجهه شطر العلم دونما تش

 .تحيز

وقد حاولت الدراسة قراءة القصيدة يف ضوء المنهج السيميائي من خالل 

والخاتمة، بجعل كل مقوم تلمس المطلع واألعالم واألماكن واإليقاع واأللفاظ 

من هذه المقومات عالمة سيميائية يمكن الوقوف عندها لفهم مراد الشاعر، 

والوصول إلى دهاليز النص، ومن ثم مناطق خصيبة يف نفس الشاعر يمكننا 

 التعرف من خاللها على جوانب لم يفطن إليها قبل ذلك.

ة، و ما كان من خطأ وبعد فما كان من توفيق فمن اهلل وحده وله الفضل والمن

والحمد هلل  -أو نسيان فمن نفسي والشيطان، وحسبي أين قصدت وجه اهلل وحده 

فاهلل يتجاوز ويعفو، ويتقبل ويصفح، وهو الموفق للصواب، والهادي إلى  -

 سبيل الرشاد . 

 . َّخم حم جم هل خلمل حل جل مكُّ
 

 د/ عبد الرمحن فوزي عبد احلميد فايد
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 التمهيد
 مجة سوار بن املضربتراحملور األول: 

. من بني تميم، أحد بني ربيعة بن كعب بن (1)هو سوار بن المضرب السعدي

 القائل:(2)زيد مناة بن تميم الشاعر المشهور

 وإين ال أزال أخااااااااا   ااااااااا و 

 

 إذا لاااج أكااام ن ااا    ااام كااا   

 
أنه هرب من الحجاج (4). وهو شاعر إسالمي ذكر المربد(3)وقيل سعد بني كالب

 وقال: 

 لي الح اااا   إ  لااااج أز   لاااا أقاااا  

 

 َد ا  وأ اااا د ه ااااا ي ااااا   اد اااا  

 
  اا   ناا   ال   حاا ت  ناا   ااا دين

 

 إلااا  ق ااا خ  ااا  إخ لااات  احااا   

 
 إذا ك وزت ح   الم  اي م اا قني

 

  ب سااا  أاااا  الح ااا   لمااا     ا ااا  

 
 أ  كااب ا ااب  اا وا  سااميي و اا هني

 

 وقاااااب ي  مااااا ج وال ااااا   و ا  ااااا  

 
ب بتشديد الراء المف توحة. ُذكر أنه سمي بذلك ألنه شبب بامرأة والمضرَّ

فحلف أخوها ليضربنه بالسيف مائة ضربة، فضربه فغشى عليه، فسمي مضرًبا 

 .(5)لذلك

*****     ***     *** 

                                                
الك  ل يف اللغة واألد ،  حما ام  ي ا المب د،  حق ق :  حما أاب ال ضل إا اي ج، دا  (1)

 .3/261م،  1997 -يا  1417، 3الق ي  ، ط –ال ك  الي اي 

اس اهج وايض شي يج، أاب الم  لف والمخنلف يف أسم ء الشي اء ون  يج وألق اهج وأ(2)

 -يا  1411، 1الق سج الحسم ام اش  اآل اخ ،  حق ق: ف. ن اكب، دا  ال  ل،ا  وت، ط

 .241م،  1991

االخن    م، هلي ام سل م   ام ال ضل، أاب المح سم، المي وف ا ألخ ش نن   (3)

 –ال ك ، د شق  لب   ، دا  -األصغ ،  حق ق:  خ  الا م قب و ،  دا  ال ك  المي ص ، ا  وت 

 .105م،  1999 -يا  1420، 1سب   ، ط

 .3/261الك  ل يف اللغة واألد (4)

 ص   - صح ح لس   الي  ، أ ما ام إسم ه ل ام  حما   مب ، دا  اآل  ق الي ا ة (5)

 .50م، 2002 -يا 1422، 1/الق ي  ، ط
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 حول مصطلح السيميائيةاملحور الثاين:

يعد مصطلح السيميائية من المصطلحات الكثيرة التي شهدت تذبذبا 

لمضمون، واختلفت نظرة الغربيين إليها عن وغموضا وتعددا يف اللفظ وا

العرب، فهي عند الغربيين بمعنى الدليل، بينما وجدنا األمر أكثر اضطرابا 

واتساعا يف االصطالحات العربية الحديثة، وذلك بوجود تسميات كثيرة 

، "السيميائيات"، وعلم "السيميولوجيا"، و"السيميوطيقا"للسيميائية منها 

 ."علم الرموز"، و"علم اإلشارات"، و"علم المعنى"، و"العالماتية"و

والمنهج السيميائي إذا كان حديث المصطلح فإنه قديم يف اإلرهاصات 

والجذور الضاربة يف القدم، فقد وردت اللفظة يف كتاب رب العالمين تبارك 

 خب حب  جب هئ ٹ ٹ ُّ  وتعالى يف أكثر من موضع،

  يب ىب مبنب زب  ُّ  :وقوله تعالى (1)َّ مح هبجت مب

 مي زي  ري ٰى ُّ :وقوله تعالى،(2)َّ اك متىت زت رت

 ىل مل خل ُّ  قوله تعالى : و، (3)َّ خب ىي ني

 يي ىي مي خي  حي  ُّ :وقوله تعالى، (4)َّىن جمحم يل

                                                
 .273البق  : (1)

 .46األه اف: (2)

 4٨األه اف: (3)

 30 حما:(4)
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 حن جن مم خم  ُّ  :وقوله تعالى، (1)َّ  يف ٰذٰر

 .        (2)َّ هن من خن
العربية يجد أن كلمة السيمياء يف مادة )س.و.م( نحو قوله  والمتتبع للمعاجم

والسماء، والسمياء، وسوم الفرس جعل عليه السمة( ، وقوله  ) السومة، والسمة،

 مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّعز وجل 
 (3)َّىي

قال الجوهري: مسومة أي عليها أمثال الخواتيم، وقال أبو بكر: قولهم عليها  

سيمة حسنة معناه عالمة، وقيل الخيل المسومة: هي التي عليها السيمة والسومة، 

 وهي العالمة.

أراد معلمين، والمسومة  (4)َّ نث  مث زث رث  ُّ  لىوقال تعا

 المعلمة

َوفِي َحِديِث اْلَخَواِرِج: ).....ِسيماُهُم التَّْحلِيُق(: َأي َعالَمُتُهْم، َقاَل: َوفِيِه ُلَغٌة 

يماء بِاْلَمدِّ   .ُأخرى السِّ

يمَيا َمْمُدوَدْيِن؛ وَأنشد ألَُسْيِد ْبِن َعنْق يما والسِّ اء الَفزاِريِّ َيْمَدُح َوَقْد َيِجيُء السِّ

 ُعَمْيَلَة ِحيَن َقاَسَمُه ماَله:

اااا  ي 
اااام  َ      ُغاااا مم َ  اااا ل اسُ ا لُحس 

 

  ءم ال َ ُشاااقل َهَلااا  الَبَصااا    
ااا م   لااا  س 

                                                 
 29نح:ال (1)

 41ال  مم:(2)

 33،34الذا   ت (3)

 125آل هم ا  (4)
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ااا  ل   َق َاح  َقااا   َ اااب  ااا  ُهلف َلَ  ل  ناااََّ ل ال

 

اا     ه  ااي َوك 
َ ِ، َو   ااي  ل الشف

َو  ااي ك  ااا 

 الَقَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

 (1)ُشقُّ َعَلى اْلَبَصِر َأي َيْفَرح بِِه َمْن َينُْظُر إِليهَلُه ِسيمياء اَل تَ 

إن رواد  المنهج السيميائي الذين أصلوا  للنظرية بوصفها من أهم النظريات 

التي اعتلت وأخذت بزمام النقد المعاصر، ينظرون إليها على أهنا عالمات 

علم الذي يعنى إذ إن كل شيء يف الكون عالمة، والسيميائية هي ال "لألشياء 

 (2)"بالعالمات عامة، لذا تشمل السيمياء كل مظاهر الكون والحياة
. 

غير أن المتتبع لرتاثنا النقدي يجد بعضا من اإلشارات التي قد ترقى يف كثير 

ألن تكون مفتاحا لفض مغاليق هذا المنهج، أو معربا إلى دهاليزه، انطالقا من أن 

ه عالمة أو إشارة إلى سمة ما، ومن ذلك ما المنهج ينطلق أول ما ينطلق من كون

ب له  إذ جعل بابا أسماه )إمساس األلفاظ أشباه  (3)يف )الخصائص( "ابن جني"بوَّ

  عن )أسرار الحروف((4)يف مقدمته "ابن خلدون " المعاين(، ومنه أيضا ما ذكره

                                                
 لس   الي  ، اام   ظب  ،   د  سبم.(1)

 ص ، –اال   ل الس م   ي المي ص  يف اقا الشي ، إسك ا  غ  ب، الم لس األهل  للَق  ة (2)

 .159م، 2002، 1ط

دا  الكنب    اكع الخص  ص، أاب ال نح هَم   ام ك ي،  حق ق:  حما هلي ال    ، (3)

 م1952-يا1371المص  ة، 

 قا ة اام خلاو  )نن   اليب  د با  المبناأ والخب  يف     خ الي   والي ج والب ا  و م  (4)

، 3لب   ، ط –ه ص يج  م ذوخ السل    األنب (، دا  الكن   الي اي، ا  وت 

 .936، 1م، ج1967
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إرهاصا بالنظرية؛ وذلك لربطه (1)يف مقاييسه "ابن فارس"وقد تكون محاولة 

يف  -أيضا –الزمخشري "ن المعاين الجزئية بمعنى عام يجمعها، وما فعله بي

 عندما فرق بين المعاين الحقيقية والمعاين المجازية.(2)معجمه )أساس البالغة(

تحمل من اإلشارات ما ال يمكن إغفاله من  "عبد القاهر"ونظرية النظم لدى 

عن المعاين النفسية، (3)سبق القدماء يف هذا المضمار، فحديثه يف )الدالئل(

وترتيب األلفاظ، ومدى إسهام هذا الرتتيب يف تغيير المعنى، وأن الداللة ال 

تتوقف عند حدود رصف الكلمات وصياغتها، بل البد أن يكون للسياق دور 

 فاعل يف معرفة المعاين الخفية، واإلشارات المتوارية يف كواليس النصوص.

نظرية فإهنا يمكن أن تكون علم اإلشارات أو وإذا أردنا أن نضع تعريفا لهذه ال

علم الدالالت، وذلك انطالقا من الخلفية المعرفية الدالة حسب تعبير 

على أن كل شيء حولنا يف حالة بث غير منقطع اإلشارات، فالمعاين  "غريماس"

لصيقة بكل شيء، وهي عالقة بكل الموجودات، حيها وجامدها، عاقلها وغير 

                                                
ن   ،  حق ق: هبا الس م ي  و ،  ي ج  ق   س اللغة، أاب الحس م أ ما ام    س ام ز (1)

 م1979-يا1399دا  ال ك ، 

أس س الب غة، أاب الق سج ك   اس  حمبد ام هم  ام أ ما الي خش خ،  حق ق:  حما (2)

 م.199٨ -يا1419، 1لب   ، ط –ا سل ه ب  السبد، دا  الكنب اليلم ة، ا  وت 

ام هبا ال  مم ام  حما ال   سي  دال ل اإله  ز يف هلج المي ين، أاب اك  هبا الق ي (3)

 -األصل، ال  ك ين الاا ، المحقق:  حمبد  حما ش ن  أاب  ه ،   بية الماين ا لق ي   

 م.1992 -يا 1413، 3دا  الماين ا ا ، ط
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ا نحن المتلقين سوى إبداء النية يف التلقي، لكي يشرع العقل يف عاقلها، وما علين

(1)عملية معقدة مفادها تفكيك الشبكات اإلشارية للمعاين المحيطة بنا
. 

ويف نطاق األدب يكون الدرس السيميائي بمنزلة محاولة اكتناه ومعرفة 

ي من األسباب الكامنة وراء استعماالت معينة لدى الشاعر، أو هي التميمة الت

خاللها يكشف النص لنا عن نقابه، ويميط لنا لثامه عن أسرار كانت كامنة يف بطن 

الشاعر إبان مخاضه الشعري ، لم يفصح عنها صراحة، بل جعلها متوارية خلف 

الكلمات، قابعة وراء األلفاظ، والباحث يستنطق النص للوصول إلى تلك العلل 

ر إليه، واللفاظ وما تحمله من أمارات والغايات، فيبحث يف داللة المطلع وما يشي

وإشارات، واألسماء وما ترمز إليه، والوزن والقافية وما يحماله من معنى خفي، 

كل ذلك بالدرس السيميائي الذي يساعد على فك شفرات النص من خالل سرب 

 أغواره بحثا يف أسراره.

***   ***   *** 

                                                
، 1  اكع  ي ج الس م     ت،   صل األ م ، الاا  الي ا ة لليلبم )ا ش و (، ط(1)

 .٨م، 2010-يا1431
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 القصيدة كما وردت يف األصمعيات

ااااااي ألااااااج   َ ا ااااااي   وإ   ُأابااااااََّت أاف

 

 ب  ُ  الكشاَح   
 َهام   َلاب  الغاباا ي (1)

اام  ُ بفااي ُساال م  (2)أ اابل ُهَماا َ   
   

 

 ا ُحااابف ُقاااَ ِ ُهَمااا     (3)وَ ااا  ي فاااي  

  (5)ه شاااقه ويااابا  ُ ن  اااً(4)ه َقاااَة  

 

  َماااااا  أَاااااااا  والَهااااااابِ ُ ناااااااااا       

ااااام  ُسااااال م   
    ُ  َ اااااَذنل   َ ااااا  َ اااااَذنل

 

ااااامل   
 (7)اَهااااا  اااااا ا ي (6)المااااايا َ  ولك 

 (8) اااا  أاَساااا  ل اااا لي ا لكل ااااَاِ  

 

   ااااا َم وُنااااالل ياااااَذا اليااااا ش   ااااا      

اااااقه  (9)و ب ااااً ا لم اااا ز       اااابَم ص 

 

 (10)و ب اااً اااا َم حااا َت وصااابَ َح      

 أال  اااااا  َساااااال َج ساااااا فَاَ  الغااااااباا ي  

 

ااات   لاااَت هااا        (11)أَ ااا  ُ  اااَاخ اَّ ح 

 قاااا سه  وَ اااا  ه ا اااات   اااا  اا ااااَة آل   

 

ِه هل  اااااااا   وال ُ هاااااااا        ام ُحااااااااب

 ااام  أيااال  ال َقااا    َقااا   ُسااال م   
 أ 

 

 (13)والَماا ا ي (12)َ   اااا  ااا َم شاا َظَب   

  نلااااا  إَذا َ ااااا   
ااااام  ل لاااااةه

 ساااااَ ِ   

 

ُج ناا أُلُدم     َ ااَاللي الاا   
 (15) اا    هال(14)

 
                                                

 ق ل  ب   هم ذلت األ   نشح  إذا سلبَت ه  . ب   الكشح:  (1)

 ون   قا    إل ه  الش ه  ي ا   م الح    و كث   ه   ا   ج   نه  ايا ذلت.(2)

       ي: ل س  م شَّين وه د ي.(3)

 ه قة:  ق ل يي ه قة القلب، لم  َهّلق اقلب (4)

  ن ح:  ق لضم (5)

 الميا :  ك   الي    ، وأ اد   يله .(6)

 ين: اَِّ ه ي أخ:  ب ها.ا (7)

 الكل اِ :  األنمة،  ك   ايم  .(8)

 الم  ز  : بحع ايم  (9)

 ح ت وصب ح  :  بحي   ايم  (10)

 الي ين: األس  (11)

 ش ظب: واده ا  ا هل   اود هم   لب ي  م ج(12)

 الَم ين: يضب ت  م   يف أ ض ا ا(13)

 باد.األدم: كمع أد  ء ويي ال  قة الب ض ء خ لط ا  حه  س(14)

 اله   : الك ام.(15)
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  َ ااااا  الاااااام اااااا   الااااااا   َّحاااااَح  

 

 َاا    (1)اظمااََِّ الاا  ح    
 (2)خ شااَية  الق 

  (4)و ي  ااا (3) ُمااابُت ا ااا ُت ا َساااب ه   

 

نااا     (5)َهلااا  ُ نب ا هااا     (6)ُشاااُ ُد الم 

نَباااااة  أ َ بااااا ه   ُل ه ُاااااَا    ُ  ااااابف
(7) 

 

اا ا    (8)اي ااا  الَي ااب     اام  َ ااَ ف  ال  
  (9) 

 و ك ااااااع   اااااا     
    لااااااَة خاااااا   فه

 

 سااااااُمبَ  الل اااااال  ُ   ل ااااااَق الَلباااااا      

 و ااا  ه  ُغب ااا ه  (11)  ااا   فه  (10)قاااذ َف  

 

ااجُ     قحل
 (13)خ    اااً قحاااَج الَ بااا     (12)

 نااااَّ ل  ا اااا    اااا َم ُ قاااا ُل ساااا ُ وا  

 

 (15)صاااَبن    غَ  (14)َهَلااا  َ ااانم  الن ُبَ اااة    

  ق ساااااا    ال اااااا َ  َنَماااااا  َ َياااااا الل  

 

 خل  َيااااااااااا  غ َ اااااااااااةه  نبااااااااااا دَ ا     

ُهَماااااااا  إَذا ُ ااااااااثل الم  َ اااااااا     نَّال

 

 (17)    ُ ساااَني (16)َ اااَاا َ سااا   المن َ اااة    

                                                 
 يمَِّ ال  ح: أخ اَّ ض يمَِّ ال  ح،    ا اَّ ض   حه  ك  ة ال  ي ف الم  .(1)

 الق   : كمع ق ة ويي األنمة السبداء الململمة ال أس.(2)

 ا  ت ا سبه : ال  ق الصغ    نشيب  م ال   ق األهظج(3)

  غبي:  خ ي.(4)

 ال نب  :  انبب اإلال.(5)

الني ال  خ   هل ت، وال  سن مع لت  َّا    اي  و ام  ااق ي  لك ه  ال  الش د: ال  ق(6)

 المن  : كمع  نم للصلبة.ويب    صلب  م األ ض وا   ع. ،  خ   هل ت

 أ  ب:  ي  م يماا .(7)

 الي ب: أصل الذاب.(8)

 ال  ا : ا  م الي ق.(9)

 قذ ف: أخ  قذف اه  البي   يف الن   ف.(10)

 ووا ا ه    ب ة.الن   ف: ال لبات (11)

 لقحج: كمع قحمة، ويب الشيء الشا ا  قنحج، و ي  ل  نب الشاا اا(12)

 ال     نم  يف االخن    م: أخ نل     با ِ ه ت.(13)
 الن   ف: ال لبات ووا ا ه    ب ة.(14)

 الغضبة:الصخ   الصلبة الم نبة يف ال بل.(15)

 المن  ة:االسنق ء هل  البك  .(16)

 ا   هب أس ع. سني  : اسني م (17)
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اااع      َ َ ااا  األهااا لي  (1)ُببَا سااا  الَ ك 

 

إَذا َنااااااالل الَم ااااااايل سااااااا  َهَن      
(2) 

شيَشاااعم (3)وَيااا ده  
 ي َمااا   هل ااا   (4)

 

 َ ااااا  ُ اااااَ ِ   َهااااا  َ ااااابا   (5)َ اااااباله   

  َلَنيل يف َساااااااال َم  َدَهاااااااا ا ي  
 أهاااااااا ذ 

 

ُع َ اااااام  َاهاااااا ا ي    َ اااااا افي ال ُأ اااااا و 

ااااااي ُأ   ُيُكَماااااا     ا َساااااال َم  وَلااااااب  َأاف

 

ااااَاا      ش  اااام  ال ُ   
 َلُك  ااااُ  نااااَبي ض    

اااااام   
اااااام  َأَذا  ُكَماااااا  ولك 

 َدَهاااااا ين   

 

ن    الَمذ     لااااااة    
َ ا ااااااي (6)اااااااذ   َهلف

  اااا  ل َيااااباَخ  اااا  هل َماااا   ُساااال  م   

 

َلهاااااااااا  َ َماااااااااا      َ َماااااااااا  ه إ ل    ي 

 َ ك ااااالل الااااا   ُح ُدوَ  ا ااااا د  َسااااال مي  

 

 (9)اله  ااا    (8)َقاااة  الُم َبل  (7)ت اساااو  

 للااااااا ف ح    َهااااااا   
 اُكااااااالف َ  ُب اااااااةه

 

 

َ  وا       خ  ااااااافم ال ُ ااااااا وُع النااااااا  

ااا َ  ُت   إَذا  ااا  الُمس 
َ     هااا   (10)  هَلاااب 

 

 (12)أو َسااااااااااااام و َ (11)ُ ق قاااااااااااااً   

َصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح     َصح 
(13) 

 

  َ اااااا 
قه (14) خ   ناااااَّالهمل اُكااااالف َخااااا  

 

ساااا ء      الظاااا م  هلاااا   ياااا    (15)وإغ 

 
                                                

 سبب   ال كع: س  ين  ال كع يف الس  .(1)

 الس  هة: الخ   ة.(2)

 اله دخ: الي ق.(3)

 الشيشع: ال ب ل.(4)

 النبالي: األه  ز.(5)

 .جالمذكح ة: ا  أ   م  ذ (6)
 الش ات: كمع ش  ، ويي ال ش ط وال غبة.(7)

 الم بقة: اإلال المذللة.(8)

 اله   : الب ض الك  مة.(9)

لم س  ت: اإلال  ضم ،    يل يف النصا   خ ط،  ج  شا  م و اء الك ن  ، لئ   مب  ا(10)

 النصا  .

 ال ق ق: الل م  م األ ض.(11)

 سم و  : أه ل.(12)

 صحصح  : المسنبخ  م األ ض، األ لس.(13)

  خا :  م وخات اإلال إذا أس ه  الس  ، ووسي  الخ ب.(14)

 أغس  الل ل: أيلج.(15)
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إ  َغاااابل    َ    اَ   اااافه  (1) َ و  ياااا ك 
(2) 

 

 نااااااَ  ل َساااااا اَاه  ق َ ااااااُع الااااااُاخ      

 أك  لااااَة ُ  هضاااا ته  
َم ااااا   وَحاااي 

(3) 

 

َم لَ لااااااثه هَلقااااااً و اااااا        وَحااااااي 

ااااجه   سااااُب ناااالل َا    َ ح 
 ول ااااله   اااا  

 

 َ   لسااااا      
ااااام  َخص َصاااااة 

  اااااُاللَت   

اااااَة   و  ااااا ته    أز  ل
اااااُ  اااااا    (4)اَيش 

 

ن ااااا     ااااااَبا ه ال ُ ب ااااائ مَ     (5)هَلااااا  ان 

   َ َ  َهااباز  ُ َاا  
الُكااا  خف  (6)

وي  ااً (7)

 

اااااُ     ناااااَّ ل   اَخهااااا  ُقم 
 األَ ااااا ين(9)

ي ته شاااا نَ (10)َ َ اااَّ َ  ُخاااااوَ ُل   مف
(11) 

 

هَل  ُسم  ه   
ن     (13)َ ُ ضل (12)  َ َصي الم 

 َشاااااا  ا َم َكم َيااااااُ   نلاااااا   ااااااَبلل   

 

ااا  (14)نَماا  ااَكاابل الُمَيبلااُا     (15)ا   لل  

  ً  وَشاااقل الُصاااب ُح ُاخاااَ ِ الَل  ااال  شاااقل

 

مااااا َع أَغااااا ل    ك 
 ُ   َق اااااع  الي ااااا    (16)

                                                 
  يول يف الغ     ويي اله ك  ، و ق ل: غبف وا ا   .النغب  : ال(1)

 ال  ف: المسنبخ  م األ ض، البي ا.(2)

  هض ت:  ي  ت،  ق ل: أكهض  ال  قة وسبل   وَغَض َ  إذا ه ل  إلق ء ولاي  (3)

 اغ    م م .

   و  ت: ابق ح   ات.(4)

 : أخ ال  بنم يف سن .ويف  وا ة )ال  بئم هل  اننن   ( أو )ال  بنم هل  اننن   ((5)

 اليباز : الني غ ا  هم أ    صه .(6)

 الكا خ:ق  .(7)

 .البيم: احب  م   نصف الل ل(8)

 القم : كمع أقم   م القم  ، يي الكا  ، أو يي القبصة.(9)

   َّ  خاودل: أخ   َّ  الل ل.(10)

  نشمي ت: ك دات.(11)

 السم : أخ  ف اإلال.(12)

:  كس .(13)    ضل

ميبا: الذخ قا  لي  م ال   ،  ن  اا  د، وال   ق الميبا: الذخ قا و ئ، البي   ال(14)

  ن  اا  د ابن .

 ال  ا : ا  م الي ق.(15)

 كم ع أغ : أخ   مع كم ع   س أغ .(16)
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 الُمَح لاااااا  
 وَ اااااا  َساااااال َم  اَساااااا فَئة 

 

ااااااا ة     ااااااا اَء ه س  وال َهس 
 الَب ااااااا    (1)

قً   ُت َشااااب  َدد   أاَل قااااا  ياااا َك ي  اااا ز 

 

 ُاكااااااااا ُء َ َمااااااااا  ن  م   َ  َواااااااااا      

 ا ُصااا    
 سااال م   (2)م    َااا دِ ال ااا   ا  

 

ااا َ  م   ااام  َغاااَ  ه واااا       هلااا  ُغص 
(3) 

  كاااااَََّ  البااااا ُ  إ   ا َاااااا   ُسااااال  م   

 

ن ااااااا ا م َغ  اااااااُ  دا       واااااااا لَغَ    اغ 

ولاااب  ساااََّل   سااا اَ  الحااايف  
 ه فاااي (4)

 

    َ ااااي  َلاااابل َهَلاااا  أاف
 اااااي َز اااا ا ي(5)

ي    ل بلََّيااااااا  َذُوو أ سااااااا    قاااااااب  

 

  ينوأهاااااااَاا ي  ُكااااااال  َقاااااااا  َاااااااا  

ي الاااَذمل َهااام   ساااب ي اَمااا لي  
 ااااَا ي 

 

وَزالباااا ت    
  لَحااا     (7)أشاااَبَس  (6)

(8) 

ااااااي ال أزاُل أَخاااااا     اااااا  ه    (9)وأاف

 

َ ااامل   
إَذا َلاااج  أكااام  ُن  اااُ    

 َكااا    (10)

  

                                                
 هس اء: الني  يمل ا س  ي ، ه س ة: غل ظة.(1)

 الص م: اله  .(2)

 الغ   والب  : ح ا    م الش  .(3)

 س ا  الحي: خ   يج.(4)

  لب  اي ز  ين:  ش   إل   ص      ا لخ   والش ، وال  ع والض .(5)

 اليابا ت: د ي ت.(6)

 أشبس: المنكب  ال   ح.(7)

   ح  : الذخ  ي ض يف نل شيء.(8)

 أخب     : ص  ب      ، ويب الذ  هم الح   ت.(9)

 الم م: الن س.(10)
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 املبحث األول
 -سيميائية املطلع:

مه من كثيًرا ما يؤرق الشاعر ويقضُّ مضجعه مطلع قصيدته الذي ينتظر قدو

جهة الغيب. هذا المطلع يقوم بمهمة إضاءة النص ولكنه ال يكتفي هبذه الوظيفة 

فهو يتعداها ليصبح مركز قوة وسلطة تتحكم يف النص بأكمله؛ لذا فهو عالمة تنير 

 الدرب للولوج إلى عالم القصيدة ولوجا يساعد يف فهم كثير من أسرارها. 

 "الجواهري"عنها؛ األمر الذي حدا بـ والمطلع ليس بدعا من القصيدة أو بعيدا 

أن يقول: ما يلبث المطلع أن يأيت إال وتنتهي القصيدة ، أي أن األبيات الالحقة 

تأيت طواعية بشكل تلقائي فالجهد يكون مكثفا يف االستهالل. فهو يمثل مقدمة 

 .(1)نتائج القياس التي يجب أن ال تتناقض مع ما تؤدي إليه من

ية األولى ، تلك الدفقة وليدة انفعال جاوز الحد ولم يعد فهو الدفقة الشعور

يبقى صامتًا إزاءه ، لذا يعد المطلع الخلفية الفنية التي تملي  ممكنًا للشاعر أن

على الشاعر لون قصيدته وظاللها والبعد الثالث فيها ، ذلك البعد الذي ينطلق 

 من خالله إلى هناية نصه .

يدة، وهو مفتاح لقفل القصيدة، وغرهتا، وعلى هذا فالمطلع هو وجه القص

وأول ما يقرع السمع، ليكون جسرًا بين المنشد والمتلقي، فليجعله سهالً وفخمًا 

جزال، وبما يحس السامع ، وألنه كذلك فمن حقه الحسن والعذوبة لفظًا، 

                                                
صب خ الحا ث ، ا   لبن ش  نش (   اكع اظ  ة الق  س األ س  ة  م وكهة اظ  الم  ق ال1)

 ٨0، صا  1961،   كمة و قا ج د/ هبا الحم ا صب   ،   شَّ  المي  ف اإلسك ا  ة 
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والرباعة والجودة معنى؛ ألنه أول ما يقرع األذن، ويصافح الذهن، فإذا كان على 

 . (2)جه السمع، وزجه القلب، ونبت عنه النفسالضد م

ــ بشقيها المنثور والمنظوم "أبي هالل العسكري"واستنادا إلى هذا كانت دعوة 

 .(3)ــ : أحسنوا معاشر الكتاب االبتداءات فإهنن دالئل البيان

وشغلت المطالع اهتمام نقادنا القدامى يف أدق تفاصيلها، ورصدوا مذاهب  

لوا القول فيها حيث  إن الشعراء مذاهب يف افتتاح القصائد، لما الشعراء فيها ففص

فيه من عطف القلوب، واستدعاء القبول بحسب ما يف الطباع من حب الغزل، 

والميل إلى اللهو والنساء، وإن ذلك استدراج إلى ما بعده، ومقاصد الناس 

إلشفاق منه، تختلف: فطريق أهل البادية ذكر الرحيل، واالنتقال وتوقع البين، وا

ووصفه التلول والحمول، والتشويق بحنين اإلبل ولمع الربوق، ومر النسيم، 

  (4)وذكر المياه، التي يلتقون عليها والرياض التي يحلون هبا ... 

إلى أن مذاهب الحذاق المطبوعين تحسين  "حازم القرطاجني"ويذهب 

لمطالع ... إذ هي هيئات القصائد، وتحصين مبانيها... وتحسين االستهالالت وا

الطليعة الدالة على ما بعدها المنزلة منزلة الوجه من الغرة... وما تحسن به 

المبادئ أن يصدر الكالم بما يكون فيه تنبيه وإيقاظ لنفس السامع، أو أن يشرب 

ما يؤثر فيها انفعاال ويثير لها حاال من تعجيب، أو هتويل، أو إشفاق، أو غير ذلك، 

                                                

 ن مة الاي  يف  ح سم أيل اليص ، هبا الملت ام  حما ام إسم ه ل أاب   صب   (1( )2)

، 1ا  وت/لب   ، ط -الَي لبي،  حق ق :    ا  حما قم حة، دا  الكنب اليلم ة 

 .1/1٨1م.، 19٨3يا1403

( نن   الص  هن م، أاب ي ل اليسك خ ، حق ق: هلي  حما الب  وخ، و حما أاب ال ضل 3)

 451يا..  1419ا  وت ،  –إا اي ج، المكنبة اليص  ة 

 .1/225( اليما  : 4)
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صورة يصير هبا الئقا أن يكون رأس كالم، ومفتتح قول ، ومنه ما  ويف الكالم ما له

 . (1)ال يليق بالمبادئ وال يكون له هيئة تصلح لها

وجمالية العمارة الفنية للقصيدة العربية هي يف تناسق لوحاهتا من دون أن       

تطغى على بعضها، وأال تكون الواحدة منها على حساب األخرى، وقد يكون 

رائد النقاد العرب يف لفت انتباه الشعراء المحدثين إلى ما قد يقعون  "بة ابن قتي"

فالشاعر المجيد من سلك هذه األساليب وعدل بين هذه األقسام، فلم يجعل "به 

واحدًا منها أغلب على الشعر، ولم يطل فيمل السامعين، ولم يقطع وبالنفوس 

   (2)"ظمأ إلى المزيد

لى ما وقع فيه الشعراء من حيث عدم مناسبة وكان للنقاد القدامى مآخذ ع

المطلع للغرض أو ما يمكن أن يسيء إلى الممدوح من دون قصد ، ولهذا  قالوا 

ينبغي للشاعر أن يحرتز يف أشعاره ومفتتح أقواله، مما يتطير منه، ويستجفي من "

الكالم كالمخاطبة بالبكاء ووصف إقفار الديار ، وتشتيت األاُلف ونعي الشباب 

وذم الزمان، والسيما يف القصائد التي تتضمن المدائح والتهاين ، ويستعمل ذلك 

يف المراثي ووصف الخطوب الحادثة فإن الكالم إذا كان مؤسسا على هذا المثال 

 .(4)تطير منه سامعه ، وإن كان يعلم أن الشاعر إنما يخاطب نفسه دون الممدوح

ان الذي كان للعباسية ــ مثال على وقصة احتفال المعتصم ببناء قصره ــ بالميد

يف النشيد فأذن له،  "اسحق بن إبراهيم "ما قد يقع فيه الشاعر، فقد استأذنه 

                                                
(   ه   البلغ ء وس ا  األدا ء: ،   زم الق   ك ي،  قا ج و حق ق:  حما الحب ب ام 1)

 310اا306  الغ   اإلس  ي الخبكة، دا

 .1/76م:19٨2( الشي  والشي اء، اام قن بة،  حق ق: أ ما  حما ش ن ، دا  المي  ف، 2)

 .451( الص  هن م :4)
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فأنشده شعرا ما سمع الناس أحسن منه إال أن أوله تشبيب بالديار القديمة وبقية 

 آثارها فكان أول بيت منها :

  اااا  دا  َغ لااااَ َد البلاااا   محاااا دَ 

 

 ذخ َأا اا دَ  اا  ل ااَ  شااي خ  اا  اللاا 

مع  "اسحق"فتطير المعتصم منها، وتغامز الناس وعجبوا كيف ذهب هذا عن  

 (1)فهمه وعلمه

السامع أو المتلقي ؛ فإنه عنصر مهم من جملة  وإذا كان المطلع هو أول ما يواجه

 عناصر النص ، والشاعر ينبغي عليه أن يراعي ذلك .

احثين والدارسين حتى تجنى بعضهم وقد شغل مطلع القصيدة كثيرا من الب       

على الشعر القديم فادعى فقدان القصيدة للوحدة العضوية نتيجة توهمهم أن 

مطلع القصيدة وما يتبعه من مقدمتها منفصل عن موضوع القصيدة ومخالف له ،  

وكدعوى أن مقدمات القصائد الجاهلية تنبئ عن حيرة دينية أو اضطرابات 

 (2)البيئة وطبيعتها  معيشية نابعة من تقاليد

والمطلع عالمة سيميائية تعد حدا فاصال ونقطة انطالق من المبدع؛ ألنه دفقة 

شعورية مركزة ومكثفة تحمل بين طياهتا إشارات قد تكون مفتاحا من مفاتيح 

أسرار النص، لذا فإننا نجد الكثير من الشعر يحمل المطلع فيه مهمة الكشف عن 

، ومن ذلك )قفا نبك( ، و )بانت سعاد(، و) يا ليل أسرار مضمون القصيدة كلها

                                                

 .452( الص  هن م 1)

(   ظ    لع القص ا  الي ا ة وداللن  ال  س ة د/ هبا الحل ج    ي ، اله ئة المص  ة الي  ة 2)

 4، صا 19٨7للكن   ، 
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الصب(، و) ريم على القاع(، و) سلوا قلبي(، وغير ذلك من مطالع القصائد التي 

 قد تعد عالمة سيميائية لنقطة انطالق إلى مضمون النص.

المطلع فضاء سيميائي تصنعه عاطفة الشاعر إبان مخاضه الشعري فتحشد 

بعد أن  -حشدا يجعل المتلقي  –يف مطلع القصيدة  -من األلفاظ والمفردات 

يصل إلى السر الكامن يف المضمون، أو الهدف الذي يرمي إليه  -ينعم النظر

 ة جسر التواصل بين النص ومتلقيه.الشاعر من قصيدته، فيكون هذا المطلع بمنزل

بوصفه أول عتبة تواجه  –وعلى هذا فوجب أن نتساءل: هل يمكن للمطلع 

أن يساعد يف كشف الستار عن أسرار النص، أم أنه إجراء شكلي وبناء  –المتلقي 

درج عليه الشعراء القدماء يف بدايات قصائدهم؟ وما مدى التوافق والمطابقة 

 والمفارقة بين مطلع النص ومضمونه؟    

 "سبا  ام المض  "وإذا    اظ ا  يف   لع قص ا  

ــــــــت أين ــــــــرين وإن أنبئ ــــــــم ت  أل

 

 لـب الغـواينطويت الكشـح عـن ط 

فإننا نجد الشاعر هاهنا قد حشد كثيرا من األلفاظ الموحية التي قد تساعد يف  

بشكل كبير  –الرد على كثير من التساؤالت التي تدور يف نفس المتلقي، بل تسهم 

يف فتح مغاليق النص، ففي هذا المطلع فضاء سيميائي يجعل المتلقي يقف مليا 

را وتكرارا محاوال فهم السبب الذي جعل الشاعر متأنيا ومفكرا يعيد النظر مرا

يذكر منذ البداية أنه طوى الكشح عن طلب الغواين، األمر الذي يفتح الباب لفهم 

آخر لمضمون النص، فالشاعر لن يتغزل بامرأة فليس هذا مقصده، ولن يهيم 
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بحب فتاة ويرتحل طلبا لودها فليست هذه وجهته، إن شاعرنا يهيم على وجهه 

 افتقده، وبحثا عن سالمة فارقته. حبا لفتاة وإنما طلبا ألمانليس 

إن هذا المطلع كشف لنا عن حالة الشاعر التي وصل إليها من خوف وعدم 

إحساس بأمان، وإذا كان الشاعر يف مطلع القصيدة يعلن وجهته ومقصده من أنه 

نا على الشيء ال عالقة له بطلب الغواين، فإنه يف البيت الثاين سرعان ما يضع أيدي

الذي يريده والوجهة التي يقصدها إنه يقصد عمان معشوقته ووجهته ومصدر 

 أمانه واطمئنانه:   

 أ اابل ُهمااا    ااام ُ بفاااي ُسااال  م 

 

ااا ِ ُهمااا     فاااي احااابف قم
 و ااا    

مالذا آمنا لكثير من الشعراء ومن الصور التي تشكلت فعمان كانت وال تزال  

، «صورة المالذ اآلمن»ا يسميه هالل الحجري بـعن عمان يف الرتاث العربي م

وهو يتحدث عن ذلك قائال: ربما لبعدها ونأيها عن نفوذ السلطات المستبدة 

خاصة يف العصرين األموي والعباسي؛ كانت عمان مالذا آمنا لبعض الشعراء 

 (1)العرب الذين فّروا إليها خوفا من البطش والظلم.

من المطلع نقطة انطالق للقصيدة بأكملها، إن الشاعر قد نجح يف أن يجعل  

وكأين به منذ البداية يعطي المتلقي المفتاح والسر للولوج إلى مضمون النص، 

وكأين به يخاطب المتلقي ) ال تنظر إلى سلمى على أهنا معشوقة حقيقية بل هي 

 رمز للسالمة المفقودة التي أبحث عنها(.

                                                
، "  ا   "ون لة األاب ء السيبد ة، حمم الني و  المشن د  ع ا ح د ون الت األاب ء الي ا ة  (1)

ال ش   الَق   ة لبن لة األاب ء اليم ا ة..  ا  ة قله ت الن   خ ة يف ق  مة الن اث الي لمي،  

 م. 201٨سبنمب   29يا المبا ق  1440 ح م  19ال   ض 
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ية استطاع المتلقي من خاللها أن وعلى هذا فقد شكل العنوان عالمة سيميائ

سوار بن  "يفهم مراد الشاعر، ويعرف وجهته، فقد شكل المطلع يف قصيدة 

عتبة مهمة البد للدراس أن يطأها قبل إصدار أي حكم، ألن الدراس  "المضرب

لو ولج القصيدة بغير توقف عند المطلع لما توصل إلى مراد الشاعر الذي قصد 

بين المطلع والنص عالقة جدلية، فبالمطلع الجيد يكون إليه؛ ذلك ألن العالقة 

المتلقي قادرا على تكوين المحيط الداللي تمكنه من استكناه مضامينه ، 

وتفكيك شفراته، ومعرفة، ومعرفة عالقاته الداللية بما يعطيه المطلع من 

 انطباعات أولية عن النص بوصفه أول مثير سيميائي.

ئيا يشي بل يساعد على تكوين وعي لدى والمطلع هنا شكل فضاء سيميا

المتلقي لفهم النص بأكمله، وساعد على ذلك قراءة النص قراءة متأنية يف محاولة 

لربط المطلع بالمضمون، وتلك القراءة توصلنا يف النهاية إلى حقيقة ما، تأكد من 

، أو النظرة األولية للمطلع أو ننفيها، تثبيت هذا الوعي وتدعيمه وتعزيزهخاللها  

نفيه وإحباطه وكسر توقعه. وقد تأكد ذلك من العالمات السيميائية يف النص دلت 

 على تأكيد النظرة األولى لهذا المطلع.

****    ***   *** 
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 املبحث الثاني

 -سيمياء املكان:
مناطق خصيبة يف سويداء القلوب لدرجة أن  -منذ قديم األزل –احتل المكان 

لنفس والنفيس يف سبيل أوطاهنم والمحافظة عليها، بل إن البشر كانوا يبذلون ا

 الموت يف سبيل األوطان شهادة ينال هبا اإلنسان جنة الفردوس.

نشأت حروب ودارت رحاها وهدفها المنشود أرضا قد سلبت، أو بستانا قد 

 هنب، واشتعلت للعرب أيام بسبب الصراع على منابت الكأل والعشب.

المكان( موجودة منذ القدم، ويتمثل هذا يف  -لم ال وجدلية )اإلنسان

المضمون الفكري يف العالقات بين اإلنسان والمكان وما يتولد عن ذلك من 

 جملة عناصر تتحول إلى وحدة متكاملة تنبض بالحيوية والتناغم.

وللمكان بعد فلسفي نستطيع من خالله الوصول إلى الرابط بين اإلنسان 

التي تجعل اإلنسان ينجذب إلى مكان ما، فأرسطو والمكان، والدوافع النفسية 

يعرف المكان بأنه: السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر 

 (1)"من الجسم المحوي

، عالقة اإلنسان  ومن هنا كانت عالقة المكان باإلنسان عالقة حالٍّ بمحلٍّ

 بأصل تكوينه بمراتع شبابه، وميدان طفولته الرحب.

األدبي يلعب المكان دورا بارزا، إذ إن وجوده يعد جوهريا يف هيكل  ويف العمل

 البناء من جهة ومحتواه من جهة أخرى.

لعب المكان ذلك الدور يف شعر الشعراء حنينا إلى أوطاهنم وقد أخرجوا منها 

أو طردوا، وإذا كان المكان عنصرا مهما يف العمل القصصي فهو أحد ركائز بنية 

                                                

 3لب   ، ط –والمي ص  ،  حما هبا ال  مم ا ص  ، ا  وت  َّ  ت يف ال لس ة الحا َة  (1)

19٨0 ،92. 
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ن كثيرا من الشعراء قد أقاموا قصائدهم وكان المحور األساس القصة السردية فإ

التي بنيت عليه هو عنصر المكان، إذ كان بمنزلة مركز الدائرة الذي يلف حول 

 محيطها، فكان الحجر األساس فيها.

والمتتبع لقصيدة سوار بن المضرب يجد هذا الدور البارز الذي منحه الشاعر 

لبطولة يف قصيدته، األمر الذي جعله يشكل للمكان )عمان(، فللمكان دور ا

 فضاء سيميائيا ساعد على تنامي الحدث القصصي يف القصيدة.

فالشاعر جعل عمان عالمة سيميائية أولى وهي بمنزلة حجر الزاوية، أو المكان 

األم الذي أقام القصيدة من أجله، وبدأ يف رسم حدود هذا المكان، وكذا رسم 

ه عن هذا المكان، وذلك برسم خريطة الطريق التي خط السير يف رحلة إبعاد

فكلما ابتعد عن المكان  -مصدر سالمته –للبعد عن عمان  –قهرا  -سلكها 

(، وال يفارق (1)ابتعدت عنه السالمة، وبان منه األمان، فال ينسى )ليالي بالكلندى

ن ذهنه يوم قضاه )بالمجازة( )بين ضنك وصومحان(، وبدأ يف تعداد تلك األماك

 كلما زاد ابتعادا زاد خوفا وحسرة.

فيمثل المكان بالنسبة له فضاء سيميائيا يعقد يف داخله جدلية، أو قد يكون 

 تناسبا عكسيا، كلما زاد ابتعاده كلما قلَّ أمانه وزاد خوفه.

فتظهر جدلية الصراع النفسي العارم الدائر رحاه بين طياته، وذلك مع الغربة 

ائب البعيد، ومكان الغربة الحاضر، غير أن الواقع بثنائية مكان الوطن الغ

بحضوره ينتصر حتى لو كان أليما، لكن حنين الشاعر إلى عمان لم يستسلم 

فحاول أن يجد عناصر مرجحة لكفة المكان الغائب البعيد وذلك بتذكر تلك 

                                                

الكل اِ: األنمة ، الكل اخ  بحع ايم     ظ  )    الي وس  م كباي  الق  بس،  (1)

 .9/111 "نلا"اليا اخ،  حق ق:   مبهة  م المحقق م، دا  الهاا ة،   د  
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األماكن واأليام الخوالي لتكون أمامه دائما حاضرة شاهدة حتى لو كان ذلك 

 أو خيال. مجرد وهم

وذلك ألن اإلنسان إذا وجد الحاضر واقعا ال يعاش فإنه يهرب إلــى ماض 

سعيــد يعيــش يف كنفه، وإذا وجد يف الواقع مرارة ال تطاق فإنه يهرع إلى خيال 

يأمن يف ظله ، إن )ال وعي( الشاعر قد أخذه من دنيا الواقع إلى دنيا الخيال التي 

إال سنة من النوم يصحو منها فيجد نفسه يرى فيهـــا أن هــذا الــذي حدث ما هو 

 يعود أدراجه إلى مالذه ومصدر سالمته. 

والمكان ال يمكن أن يكون ذا داللة إال إذا كان ذا صلة وثيقة بالشخص الذي 

يقطنه، ألن إسقاط الحالة النفسية للشاعر على مكان بعينه يجعل المكان ذا داللة 

ذا نجد الشعراء كثيرا ما يربطون ذكر تتجاوز دوره المألوف، وقدره المعروف، ل

األماكن بذكر أشخاص أو مواقف أثرت فيهم أيما تأثير، وإال بات المكان ميتا ال 

قيمة له وال تأثير له يف نفس الشاعر، لذا نجد الشاعر يف البيت الثاين يربط بين حبه 

للمكان )عمان( وحبه سلمى فيقول: )أحب عمان من حبي سليمى( فقد قرن بين 

حبه لعمان وحبه سلمى، فعمان قيمتها تتمثل فيمن يقطنها وهي سلمى، والتي 

 اتضح بعد ذلك أهنا رمز لقيمة مهمة جدا أال وهي: )السالمة التي فقدها(.

وعلى هذا فالمكان ال يساوي شيئا من دون من يقطنه وهي حقيقة صدع هبا 

 كثير من الشعراء يف كل زمان ومكان، ومن ذلك قول المجنون:

 أقبل ذا ال اا  وذا ال اا  ل ل  أ   هل  الا    د    

 ولكم  ب  م سكم الا    و    ب الا    شغ م قلبي

فثمة عالمة سيميائية وإشارة داللية تتمثل يف رسمه المكان األم )عمان( وهو 

محور األحداث، ثم وجدناه بعد ذلك يذكر األماكن الفرعية بعد ذلك يف عمان 
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الطريق الموصلة إليها، وكلما زاد بعده عنها طارت نفسه  وما يحيط هبا ويف

 شعاعا، وانفطر قلبه وجدا وهياما.

ويربطنا الشاعر بحبه لعمان فبعد قوله: )أحب عمان من حبي سليمى( يصف 

يف البيت الذي يليه حبه لعمان بقوله: ) عالقة عاشق وهوى متاحا( فيصف هذه 

كأنه يف هذا البيت يدلنا منذ البداية على أن العالقة بأهنا عالقة العاشق الهائم، و

المتغزل فيه منذ البداية هو عمان وليس سلمى، ويعلل لذلك بقوله )فما أنا 

 والهوى متدانيان(.

ثم يعود الشاعر أدراجه يف رحلة نفسية متذكرا عمان وما به من ذكريات يرتاح 

عه الذي يكابده، فما إليها، ويأمن فيها، ثم ما يلبث أن تصطدم أحالمه بصخرة واق

عادت عمان قريبة المزار، وما عادت مراتعها قريبة الديار، وما دام واقعه مريرا 

فإنه البد له أن يتذكر أحوال ماضيه ليهدهد هبذه الذكريات نفسه، ويريح هبا قلبه، 

فال ينسى ليالي قضاها بـ )الكلندى(، وال يوما قضاه بـ )المجازة( بين  )ضنك 

  ينسى ما حدث له بين  )شنظب والثمان(.وصومحان(، وال

لقد شكل المطلع يف قصيدة )سوار بن المضرب( عالمة سيميائية مهمة بين 

الشاعر من خاللها مدى تعلقه باألرض التي كانت مصدر سالمته وأمانه، 

واستطاع الشاعر أن يرسم لنا الحدود الجغرافية المحيطة هبا، وكذا األماكن يف 

ليها، مصورا مدى معاناته إذا عقدت يف داخله مقارنة بين الطريق المؤدية إ

 ذكريات قضاها يف هذه األماكن وبين الحال التي هو عليها اآلن.

****    ***   *** 
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 املبحث الثالث
 سيمياء األمساء

إنه من عادة الناس أن تنتقي أسماء محببة إلى قلوهبم، قد يكون هذا االختيار 

هبذا االسم من ذي قبل، أو تيمنا. والشعراء يف هذا نابعا من حب لشخص ُوِسم 

األمر مذاهب، فمنهم من كان صريحا يف استخدامه أسماء بعينها يطلقها على 

شخوصه ذكورا كانوا أو إناثا، فيأيت باالسم داال على مراده من غير تأويل أو 

إلغاز، ومنهم من يربط بين االسم ومعناه، ومن ذلك ما جاء يف قصيدة امرئ 

القيس التي يمدح هبا سعد بن الضباب األيادي رابطا بين اسم الممدوح 

 (1)والسعادة التي حلت به من وراء مدحه فيقول

 هل ت خ    ياوي ً وقل   ولقا ايَ  الَي  س  ج زك  ه 

ح  س  ا إل  سيا هل ت  اسيا هل ت سيَا ام الضب    سمف

 وُ ل ا   ال ه  ء   م      ت  سيا      الخ    م و  اِ

ومنهم من يجعل االسم متواريا يف كواليس النفس ال يخرجه وال يفصح عنه، 

متوافقة مع  -من وجهة نظره -بل ربما يخرج بعض الصفات التي قد يراها

موصوفه، أو قد يأيت باالسم معربا به عن الحالة التي يعيشها يف كنف هذا 

فقد تكون المحبوبة أو  الموصوف، وهنا يمكن القول بأن هناك وجهتين يف ذلك،

الموصوف حقيقيا، غير أن االسم المتصل هبا مستعار، وقد يكون الشاعر هاهنا 

جعل من هذا االسم الذي خلعه معادال موضوعيا له، يبثه لواعج شوقه، وينطقه 

 بأفكاره وآالمه.

                                                
، 1996، 5دا  المي  ف، ط د با  ا  ئ الق س ،  حق ق/ حما أاب ال ضل إا اي ج،(1)
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وكان للمرأة يف القصيدة العربية القدح المعلى على غرار المطلع والوزن 

تصدر فضاءاهتا السيميائية، وترسل معانيها خيوطا ينتظم هبا غرض والقافية، ت

 الشاعر وهدفه من قصيدته.

واستدعاء الشاعر للمرأة يف قصائده لم يكن خبط عشواء، بل كان يوظفه 

الشاعر يف كثير من األحيان لخدمة فكرته التي يلح عليها، فيعرب من خاللها عن 

له وآالمه، حسراته وأحزانه، أو ربما قيمة لواعج شوقه، أو يحملها ما شاء من آما

 ينشدها، أو فكرة يلهث خلفها، ومن ذلك )سعاد(، و)سلمى( وغيرهما.

وال يعني هذا أن العربي لم يكن له حبيبة يتغزل هبا وهتيم نفسه هبا، مثل عبلة 

ولبنى وعزة، لكنها يف هذا الجانب قد تكون الخاسرة مثل شاعرها، عندما يرفض 

لي أن يتغزل الشاعر بالحرة، وأن يذيع مفاتنها ، وأن يدعي لقاءها العرف القب

 واالختالء هبا 

العنصر األدبي غايــته أن يعبـر عن العواطف التي يحسها المؤلف ،  "وإذا كان

أو يخلعها على شخوصه حريصا أن تكون من الجدة بحيث تعد أصيلة ، ومن 

يب ال ينبغي أن يبث أفكــاره أو ، واألد(1)التوافق مع التجربة بحيث تعد صادقة

يصور تجربته تصويرا مباشرا ، بل يبحث عن معادل موضوعي لتجربته الشخصية 

 (2)ليكسبــها صفــة الشمـــول والمــوضــوعية ، ويضمن صدقها وتنحية ذاته عنها

المثقب "وهذا األمر كان ديدن كثير من الشعراء فليس من المنطقي أن يمدح 

بقصيدة يعتذر له فيها ويحتل الغزل والنسيب نصيب  "بن هندعمرو " "العبدي

                                                
األد  المق    ،        ج أسن ذ األد  المق    يف السب اب  ، دا  ال ك  الي اي ، ص (1)
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األسد فيها بينما تأيت أبيات المدح واالعتذار يف هناية القصيدة عرضا، والممعن 

النظر يف القصيدة يتبين له أن القصيدة من بدايتها إلى هنايتها تمثل فضاء سيميائيا؛ 

 القصيدة كلها تشي بل إذ إنه اعتذار مغلف بعتاب، والفضاءات السيمائية يف

 (1)تصدع هبذه الحقيقة، وذكر فاطمة يف بداية القصيدة يف قول الشاعر

 يو  يت    سَّل  نَّ   ب   أ   ج قبل ا  ت  ني  ي

قد يؤكد وجهة النظر هذه، فهذا اعتذار نفس أبية، وفاطمة التي ذكرها ربما ال 

لهذا التوتر الذي أدى تكون امرأة حقيقية شغفها حبا، بل يمكن أن تكون إشارة 

إلى هذا الشقاق بينه وبين الممدوح، يدل على ذلك سر االسم ومعناه، وهذا 

يأخذنا إلى سؤال آخر، إذا لم تكن فاطمة امرأة حقيقية عشقها الشاعر فلماذا 

اختار هذا االسم أعني فاطمة ؟ ربما تكون اإلجابة هي أن الشاعر أراد أن يختار 

نفسية التي عليها، ففاطمة مأخوذة من الفطم، والفطم هو اسما يتناسب والحالة ال

المنع والرتك، وفيه نوع من الهجران والبعد، فكأنه اختار اسما يشبه إحساسه 

رحلة الظعائن التي أظنها رحلة  -أيضا–النفسي وقلقه الفكري، ويدل على ذلك 

ذ إن الشاعر ال نفسية داخلية فر فيها من ذاته إلى ذاته، أو من وعيه إال الوعيه، إ

يريد رحلة سندبادية يمتطي فيها صهوة بساط ريح يفر فيها من مكروه يرتبصه أو 

مجهول يتوعده، بل إنه يريد رحلة نفسية عرب عنها فنيا إبان لحظة مخاضه 

الشعري هبذه العالمات واإلشارات السيميائية، فصور لنا رحلة الظعائن وهي 

كأنه أراد أن يعقد مقارنة بين حالته يف كنف تغادر الحي مبتعدة تصويرا دقيقا، و

 عمرو بن هند وحالته إبان هجره إياه وبعده عنه.

                                                
الي ا ة،  د با  المَقب اليباخ،  حق ق/  سم ن  ل الص  يف،  يها المخ ب  ت(1)

 و   اياي . 136م، ص 1971 -يا 1391
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ودالالت األسماء يف الشعر العربي كثيرة جدا بحيث تعد داللة سيميائية فارقة 

 لفهم كثير من النصوص والولوج يف دهاليزها وصوال لفك شفرات كثير منها.

راء، ولو توقفنا عند داللة االسم )سلمى( يف وشاعرنا ليس بدعا من هؤالء الشع

قصيدة الشاعر أمكننا القول بأن الشاعر هاهنا جعل من االسم معادال موضوعيا 

 ومن ثم تشكل عالمة سيميائية لعواطف لديه أسقطها على هذا االسم بعينه.

، إن المتتبع لقصيدة الشاعر يجد أنه قد كرر االسم يف القصيدة إحدى عشرة مرة

ذكرنا فـ )سلمى( يف القصيدة كما قد تكون إشارة إلى الحالة النفسية التي  وكما

يعانيها الشاعر، وقد ألمح الشاعر إلى فك مغاليق هذا اللغز، وذلك يف غير موضع 

 -من القصيدة، ومن ذلك قوله يف بداية القصيدة:

 ي احب ق ِ هم  و      أ ب هم    م  بي سل م 

بداية ألهنا تمثل بالنسبة له األمن والحماية التي إن الشاعر قد قصد )عمان( 

افتقدها والذي ظل طيلة حياته يبحث عنها خوفا من بطش الحجاج، ولم تكن 

(1)عمان هكذا بالنسبة له وحده بل كانت المالذ اآلمن لكثير من الشعراء
فإذا كان   

ده، الشاعر يقصد هاهنا عمان التي تعد بالنسبة له مصدرا لألمان الذي افتق

والحرية التي يبحث عنها، وإذا كانت سلمى بالنسبة له تعد المتممة لهذا العشق، 

فقد أحب )سلمى( من أجل حبه لـ )عمان(، كل ذلك يشي بأن )سلمى( ليست 

إال رمزا للسالمة التي افتقدها وهرب إلى عمان بحثا عنها، يؤكد ذلك أنه )طوى 

، فاألمر بالنسبة له مرتبط بحالة الكشح عن طلب الغواين( فال حاجة له بالنساء

 خاصة به، وهو بعيد كل البعد عن ذلك.

 -ويف البيتين التاسع والثالثين واألربعين:

                                                
 .17،1٨  ظ  ص  (1)
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 على غصنين من غرب وبان ن بصرم سلمىتنادى الطائرا

 وبالغرب اغرتاب غير دان فكان البان أن بانت سليمى

 (1)من البين فالشاعر هاهنا قد اشتق االغرتاب من الغرب، والبينونة

 الغرب                                                                                االغرتاب   

 

 البان                                     البين

 -وعلى هذا  فإن:

 السالمة                                                سلمى   

ا يلفت االنتباه إلى أمر مهم جدا، وقد ظهر جليا من المقابلة وكأن الشاعر هاهن

التي عقدها، فقد أفادت أن الشاعر يعاين من االغرتاب والبعد، والبعد واالغرتاب 

هاهنا ليس عن محبوبة شغفته حبا، بقدر ما هو بعد عن مصدر األمان واالطمئنان 

 )عمان(.

)اغرتاب(،  -ة(،وإنما قال:والمالحظ أيضا أن الشاعر لم يستخدم لفظ  )غرب

وهناك فرق بين الغربة واالغرتاب من حيت المدلول . فالغربة انتقال أو نأي أو 

نزوح أو ما شابه ذلك لكنه يشير إلى الخارج اإلنساين ، بوصفه معنى مجردا. أما 

االغرتاب فإنه يشير إلى الداخل اإلنساين كشعور مرتبط بمن يشعر به، فاالغرتاب 

ا اإلنسان وإحساس يتولد لديه وشعور يتسلل إلى ذاته،  أو إن شئت حالة يعيشه

 قلت هو بمنزلة رد فعل نفسي تجاه الغربة التي هو فيها. 

                                                
-يا1422، 4  ظ  الم صل يف     خ الي   قبل اإلس م، كباد هلي، دا  الس قي، ط (1)

 .12/267م، 2001

 يقابلـــــــــــــــــه

 يقابلـــــــــــــــــه

 تقابــــــــــــــــــل
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فالغربة انتقال حسي وبعد مكاين، أما االغرتاب فهو ما يتولد لدى اإلنسان من 

غرتاب هذا البعد وذاك االنتقال، يقال: فالن يعيش يف الغربة، وفالن يعايش حالة ا

ب غربًة "، كما يقال:  لمن  نأي أو هجر أو سافر أو رحل أو ما شابه ذلك،  "تغرَّ

 لمن بدأ يعاين من أثر غربته يف نفسه. "اغرتب اغرتاًبا"ويقال: 

وعلى هذا فمعايشة حالة االغرتاب كانت نتيجة للغربة التي ُوجد الفرد فيها،  

االغرتاب كحالة ترتبط  ومن ثم فالعالقة بينهما سبب فنتيجة؛ فإذا كان

 بسيكولوجية الفرد هي النتيجة فالسبب هو الوجود يف الغربة كحيز خارجي.

وعلى هذا فإن االغرتاب مستويات، فقد يبدأ فردان العيش يف الغربة معًا 

ولكن درجة الشعور باالغرتاب تختلف من فرد إلى آخر منهما، وقد ينعدم 

ا يتفاقم عند اآلخر، ومن ثم فإن درجة الشعور باالغرتاب عند فرد منهما بينم

اإلحساس بالغربة هي التي تحدد كمنحي شعوري نفسي أن الفرد يعيش حالة 

اغرتاب أم ال، وقد ينعدم االغرتاب مع وجود الغربة عندما يعيش الفرد يف الغربة 

وال يشعر بأنه غريب. وربما أنه يتألف مع الغربة فتستهويه، وال يشعر معها 

وهذا يرتجم حالة الشاعر حقيقة فالشاعر لم يحس باالغرتاب وهو  باالغرتاب،

يف )عمان( مع أن عمان ليست موطنه وال مسقط رأسه، وإنما االغرتاب الحقيقي 

 الذي ألم به كان بعد هجره لعمان وبعده عنها.

الذي يقابل فيه االغرتاب بالغرب، –والشاعر أيضا هبذا التحليل والتأويل 

يشير إلى أن بعضا من األلفاظ المذكورة لديه تحمل فضاء -والبينونة بالبان

سيميائيا ملغزا، فهي ليست على حقيقتها بل، ومن ثم تحتاج إلى مزيد من النظر 

وسرب أغوار النص للولوج إلى عالمه حيث العلة الكامنة وراء ذلك، فالشاعر كان 

 يكفيه أن يذكر البيت التاسع والثالثين فقط فيقول: 
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 هل  غص  م  م غ   وا   ص م سلم    ا  ا   دِ ال 

وال يهتم بذكر البيت الذي يليه، لكنه أراد أن يضع أيدينا على بعض من أسرار 

نصه، أو أراد أن يرشدنا إلى المعيار الخاص به والمنهج الذي سلكه إبان انتاجه 

 هذه القصيدة.

****    ***   *** 
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 اخلامتة
حاله بعد أن لفظ آخر قطراته أن يقول بأن الشعر يكاد القلم وهو يلقي عصا تر

العربي له خصوصية كبيرة جدا، حيث إن الكثير من القصائد تحتاج إلى إعادة 

قراءة ونظر، وليس هذا معناه أننا نتهم النقاد القدامى، فقد تعاطوا هذه النصوص 

ونظروا إليها بمعطيات عصر وبيئة خاصة، فكل إنسان ينظر إلى النصوص 

يات عصره وبيئته وجنسه، وال يخفى أن هذه المعطيات لها األثر البالغ على بمعط

 الناقد كما كان لها عظيم األثر على المبدع.

وبتطبيق المنهج السيميائي على واحدة من عيون الشعر العربي وهي نونية 

)سوار بن المضرب( من حيث المطلع والمكان واألسماء يف محاولة إلثبات أن 

صالح لتطبيق مثل هذه المناهج الحديثة، وهذا دليل على ثراء  النص العربي

العربية عامة والشعر العربي على وجه الخصوص، وهذه حقيقة تدحض الزعم 

القائل بعدم ترابط القصيدة العربية وأهنا خالية من الوحدة العضوية، ذلك ألن 

دة نفسية المنهج السيميائي يحيلك إلى دراسة النص كدفقة شعورية واحدة، ووح

متكاملة، وعليه فلو كانت القصيدة متهمة يف وحدهتا العضوية لما أمكن تطبيق 

 هذا المنهج عليها، وهذا ما اتضح جليا يف قصيدة )سوار بن المضرب(.

إن شاعرنا قد أحب )عمان( أيما حب، وتعلق هبا أيما تعلق، وعدَّ الخروج 

لصيق هبا، وإذا كانت هذه  منها ضربا من الموت، فسالمته مرتبطة هبا، وأمانه

المشاعر الجياشة واإلحساس المؤلم قد ارتبطت به فإهنا لم تفارقه السيما يف 

لحظة مخاضه الشعري، فألفيناه يرتجم إحساسه عبارات، ويحيل شعوره زفرات 

أصابت قلب وسمع المتلقي، فأوصل الشاعر الفكرة إلى متلقيه كما يريد لها أن 
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ك يف سياق نفسي متناغم، فالمكان يحمل فضاء تصل، السيما وقد وظف ذل

سيميائيا خطيرا فهو حجر الزاوية يف القصيدة، لم ال وما بنيت القصيدة إال عليه 

أليست )عمان( هي بيت القصيد يف القصيدة، إن شئت قلت تلعب دور البطولة 

فهي محركة األحداث وبؤرة الصراع، إن الشاعر يؤسم لنا الحدود الجغرافية 

من خالل ما يحيط هبا من أودية وجبال، وكأين به يأخذنا إلى عالمه حيث  لعمان

استحضار الصورة من خالل هذا التصوير الرائع، وكأننا أمام مشهد تمثيلي 

عبقري أدخلنا الشاعر على خشبة المسرح بعد أن تالشى الحد الرابع، وكأن 

 المتلقي يشارك يف العمل فاغرتبنا لغربته وتألمنا أللمه.

جاء المطلع ليعلن فيه الشاعر منذ الوهلة األولى منهجه، فعلمنا منذ البداية و

أنه ال يقصد بـ )سلمى( محبوبة حقيقية، وال امرأة بعينها، بل كانت قيمة يبحث 

 عنها، وإحساسا يفتقده، إهنا: السالمة المفقودة.

 لذلك كان لـ )سلمى( الرمز القدح المعلى يف القصيدة، تتصدر فضاءاهتا،

وترسل معانيها خيوطا ينتظم هبا غرض الشاعر، وهدفه من قصيدته، فاستدعاها 

 يف أكثر فذكرها إحدى عشرة مرة، وذلك على حسب الموقف.

 ،هذا واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل 

 . َّخم حم جم هل خلمل حل جل مكُّ
 

 صدق اهلل العظيم

 دكتور/عبد الرمحن فوزي عبد احلميد فايد

 اللغة الي ا ة ا لم ب  ة ا س األد  اكل ة 
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