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املرشف العامُّ
ايف  يِّد أمحد الصَّ السَّ

سة عّي للَعتبة العبَّاسيَّة املقدَّ املتويلِّ الرشَّ

املرشف العلميُّ
ر اهلاليّل يخ عمَّ الشَّ

رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالميَّة واإلنسانيَّة

رئيس التَّحرير
دّي يخ شاكر املحمَّ الشَّ

ة اهلْيأة االستشاريَّ
أ.د. سعيد جاسم الّزبيدّي/جامعة نزوى/سلطنة عمن.

أ.د. عبد اجلبَّار ناجي اليارسّي/بيت احلكمة/بغداد.
يَّة الرتبية/جامعة بغداد. أ.د. طارق نافع احلمدانـّي/كلِّ

يَّة اإلسالميَّة اجلامعة/النَّجف األرشف. أ.د. حسن عيسى احلكيم/الكلِّ
بية للعلوم اإلنسانيَّة/جامعة البرصة. يَّة الرتَّ أ. د. فاخر هاشم سعد اليارسّي/كلِّ

يَّة اآلداب/جامعة البرصة. أ.د. جميد محيد جاسم/كلِّ
يَّة اآلداب/جامعة البرصة. أ.د. جواد كاظم النرص اهلل/كلِّ

د جايد العيدايّن/عضو اهلْيأة العلميَّة يف جامعة املصطفى�/ أ.م.د. حممود حممَّ

سة. قم املقدَّ

مدير التَّحرير
عد أ.م.د. عامر عبد حمسن السَّ
يَّة اآلداب/جامعة البرصة كلِّ





سكرتري التَّحرير
د حسن مطر د. طارق حممَّ

هْيأة التَّحرير
بية للعلوم اإلنسانيَّة/جامعة البرصة. يَّة الرتَّ أ.د. حسني عيّل املصطفى/كلِّ

بية- بنات/جامعة البرصة. يَّة الرتَّ د/كلِّ أ.د. رحيم حلو حممَّ
بية للعلوم اإلنسانيَّة/جامعة البرصة. يَّة الرتَّ أ.د. شكري نارص عبد احلسن/كلِّ

بية/جامعة ميسان. يَّة الرتَّ أ.د. نجم عبد اهلل املوسوّي/كلِّ
يَّة اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة. أ.م.د. عبد اجلبَّار عّبود احللفّي/كلِّ

بية- بنات/جامعة البرصة. يَّة الرتَّ د قاسم نعمة/كلِّ أ.م.د. حممَّ
بية/جامعة ميسان. يَّة الرتَّ أ.م.د. عمد جغّيم عوّيد/كلِّ

بية/جامعة ميسان. يَّة الرتَّ أ.م.د. صباح عيدان العبادّي/كلِّ
يَّة اآلداب/جامعة البرصة. أ.م.د. عيّل جميد البديرّي/كلِّ

تدقيق اللُّغة العربيَّة
د حسن مطر د. طارق حممَّ

ة تدقيق اللُّغة اإلنجليزيَّ
األُستاذ املساعد هاشم كاطع الزم

اإلدارة املاليَّة
سعد صالح بشري

املوقع اإللكرتويّن
أمحد ُحسني احُلسينّي

التَّصميم واإلخراج الطباعّي
د شهاب العيّل حممَّ





�صوابط الّن�صر يف جمّلة )تراث الب�صرة(

يرسُّ جمّلة )تراث البرصة( أْن تستقبَل البحوث والّدراسات الّرصينة عىل وفق 
الّضوابط اآلتية: 

1- أْن يقَع موضوع البحث ضمن اهتاممات املجّلة وأهدافها )ُتعنى بقضايا 
الرتاث البرصّي(.

العلمّي  البحث  منهجّية  وفق  عىل  والّدراسات  البحوث  تكون  أْن   -2
وخطواته املتعارف عليها عاملّيًا.

3- أْن ُيقّدم البحث مطبوعًا عىل ورق بحجم(A4)، وبثالث نسخ، مع قرص 
 )10٫000-5000( بحدود  البحث  كلامِت  عدُد  يكوَن  أن  عىل   ،(CD)مدمج
كلمة، ومكتوبًا بخّط(Simplified Arabic)، وأْن ترّقم الّصفحات ترقياًم متسلِساًل.
4- أْن ُيقّدَم عنواُن البحِث وملّخص البحث باللُّغتني: العربّية واإلنجليزّية، 

وبحدود )350( كلمة. 
الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  ِمن  األوىل  الّصفحة  حتتوَي  أْن   -5

الباحثني، وجهة العمل، والعنوان الوظيفّي، ورقم اهلاتف األريّض أو املحمول، 
والربيد اإللكرتويّن، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني، يف صلب 

البحث، أو أّي إشارة إىل ذلك. 
6- أْن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث، وُتراعى األصول العلمّية املتعارفة 

يف التوثيق، واإلشارة بأن تتضّمن: )اسم الكتاب، رقم الّصفحة(.
ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ أْن   -7
حالة وجود مصادر ومراجع أجنبّية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 



األلفبائّي  الرتتيب  إعدادمها  يف  وُيراعى  العربّية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن 
ألسامء الكتب أو البحوث يف املجاّلت، أو أسامء املؤّلفنَي.

يف  وُيشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللَّوحات  ور  والصُّ اجلداول  ُتطبع  أْن   -8
أسفل الّشكل إىل مصدرها أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

9- أْن ُترفق نسخة من الّسرية العلمّية للباحِث إذا كان ينرُش يف املجّلة للمّرة 
األوىل، وأْن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قْد قّدم إىل مؤمتٍر أو ندوٍة، وأّنه مل ُينرش 
بتمويل  قامْت  علمّية  غري  أو  علمّية  جهة  أّية  اسم  إىل  ُيشار  كام  أعامهلا،  ضمن 

البحث أو ساعدت يف إعداده.
10- أْن ال يكون البحث منشورًا، وال مقّدمًا إىل أّية وسيلة نرش أخرى.

تعرّب  وال  كاتبيها،  آراء  عن  املجّلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرّب   -11
املنشورة  األبحاث  ترتيب  وخيضع  اإلصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالّضورة 

ملوجبات فنّّية.
12- ختضع البحوث لتقويم علمّي رّسي لبيان صالحيتها للنرش، وال ُتعاد 

البحوث إىل أصحاهبا، سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللّية اآلتية: 
أ- يبّلغ الباحث بتسّلم املاّدة املرسلة للنرش خالل مّدٍة أقصاها أسبوعان من 

تاريخ التسّلم.
ب- خُيَطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 

وموعد نرشها املتوّقع.
ج- البحوث التي يرى املقّوموَن وجوَب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 
ُتعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحّددة كي يعملوا عىل إعدادها  قبل نرشها 

هنائّيًا للنرّش.



ُيبّلغ أصحاهبا بذلَك مْن دون رضورة إبداء أسباب  البحوث املرفوضة  د- 
الرفض.

#- يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ُنرِش فيه بحُثه، ومكافأة 
مالّية.

13- ُيراعى يف أسبقّية النرش: 
أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب- تاريخ تسّلم رئيس التحرير للبحث.
ج- تاريخ تقديم البحوث كّلام يتِمُّ تعديُلها.
د- تنويع جماالت البحوث كّلام أمكن ذلك.

14- ُترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز: 
(Basrah@alkafeel.net، أو ُتسّلم مبارشة إىل مقّر املركز عىل العنوان اآليت: 

)العراق/البرصة/الرباضعّية/شارع سّيد أمني/مركز تراث البرصة(. 
وّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.





حيِم محِن الرَّ بِْسمِ اهللِ الرَّ

كلمُة العدد

املبعوِث  األمني،  ادِق  الصَّ عىل  وسالُمه  وصالُته  العاملنَي،  ربِّ  هلل  احلمُد 
والنِّعمة،  بالكرامة  تعاىل  منُه  املحفوفني  الطاهريَن،  آله  وعىل  رمحة،  للعاملنَي 

وبعُد...
فأْن تتالحق أعداُد جمّلة )تراث البرصة(، بالّرْفِد والصدور، يعني أّن قنوات 
تواصلها مع الباحثني والّدارسني تتنامى وتّتسُع، وهي مسكونٌة هباجِس النضِج 

صانة يف ُكلِّ اخلُطى واملسارات. والرَّ
معاجلاِت  ُق  حُتقِّ أهّنا  هو  علميَّة،  مسريٍة  ألّيِة  النَّجاح  ات  مؤرشِّ أهّم  ِمن  إّن 
الذي  َة واالبتكاَر، وهذا  اجِلدَّ كونيَّة، وتنشُد  السُّ فيه  إطاٍر خترُق  موضوعاهتا يف 
أضافْت  قد  مَة  املقدَّ املعلومة  أّن  فيها  يشعروَن  للتفاعِل،  أرضيًة  ملتلّقيها  ُييِّئ 

وهيَّأْت ثمرهتا للِقطاف.
اث( يف حدوٍد  ياق لْسنا مع َمن َيضُع، أو حياوُل أْن يضَع مفردة )الرتُّ يف هذا السِّ
ضيِّقٍة ُتوحي بالنفاِد والنضوب. ُرباّم قد َيصُدُق هذا يف مواطَن قليلٍة، لكنّنا أماَم 
اث البرصّي، نجُد أنفسنا إزاء بحٍر ِمن أيَن تأتيِه تِرد، وهذا الذي يزرُع  تراٍث كالرتُّ
ائنا بديمومِة مرشوعنا العلمّي، وال يعني هذا أّن بحثنا يندرج  التفاؤَل يف باحثينا وقرَّ
اث أو إحيائِه، وإناّم نجُد رضورة يف اإلفادِة منه يف حتليل مشكالِت  يف تقديم الرتُّ
متتزُج  املايض رساجًا  ترويضيٍَّة جتعُل من  ة يف عمليٍَّة  املسَتجدَّ العرص، ومفاهيمِه 
اث،  أنواره بأنوار احلارض؛ وعليه، فإنَّ مرشوَعنا البحثّي ال حُيرص يف التعريف بالرتُّ



بل بتعميق الثقافة، واالرتقاء بالوعي، واستقاء الدروس والعرب، واستلهام الِقَيم، 
ي ملؤامرات التنفري من كّل ما يمّت بصلٍة إىل املايض،  وتعزيز البناء، وترصني التصدِّ
اِت أمام عواصف التجهيل، التي حتاول فيها العوملة إياَم األجيال بأّن  وتقوية املصدَّ

التقّدم ال يأيت إاّل بالتقاطع مع تراثنا وماضينا.
تنا  جملَّ لرفِد  الكرام؛  باحثينا  إىل  دائاًم  تتطّلع  أنظارنا  فإّن  هذا،  إىل  استنادًا 
ُق األهداَف التي مْن أجلها ُوجَد )مركُز تراث البرصة( التابع  بموضوعاٍت حُتقِّ
سة، التي يف مقّدمتها رعايُة البحث العلمّي؛ أماًل يف اإلسهام  للعتبة العبَّاسيَّة املقدَّ

اجلاّد يف الّسلوك العاّم للحياة.
ين والتاريخ والّلغة   لقْد كاَن منهُج املجلَّة أْن تتنّوع موضوعاهتا بني علوم الدِّ
ُيصار يف بعض  ممّا يصبُّ يف جمال ختّصصها، وقد  والتحقيق، وغريها  واألدب 
أعدادها إىل االقتصار عىل موضوع واحٍد إذا ما وِجدت احلاجة إىل تسليط الّضوء 
ٌد يف موضوعه  اء والّدارسنَي بجوانبه كلِّها، أي: إّنُه موحَّ فيه وإثرائه؛ إلحاطة القرَّ
ٌع يف جوانب تناوله، وهذا الذي كاَن عليه العدد )العارش(، الذي نضعُه  ومتنوِّ
بني أيدي قّرائنا، وقد انصبَّ جهُد الباحثني فيه عىل شاعر من ُشعراء البرصة، 
كان له الفضُل يف نسِج ثوٍب جديٍد للقصيدة العربيَّة حتّررت بارتدائه من العمود 
تها يف التشكّل والتلّون يف  يَّ د؛ لتامرس حرِّ ذي الشطرين املتساويني والروّي املوحَّ
ياب  د حركتها. وهكذا ُولدت عىل يِد السَّ تفعيالت البحر دون التقّيد بعدٍد حيدِّ
ل حضورها يف األدب العريّب، حاملًة اسم رائدها البرصّي  قصيدُة التفعيلة لُتسجِّ

ياب. فنأمل أْن تكوَن لكم سياحٌة ماتعٌة نافعٌة يف طّياِت بحوثِه. بدر شاكر السَّ
هْيأة التَّحرير



املحتويات

اللة ِة، تآزُر اإليقاِع والدَّ اكُم الّصويتُّ يف القصيدِة البرصيَّ الرتَّ

23 ياب ُأنموذجًا(  )السَّ
أ.د. حمّمد جواد حبيب البدرايّن

ّية الرّتبية - الُقرنة/ قسم اللُّغة العربيَّة جامعة البرصة/ كلِّ

55 ياِب  جوانُب ِمْن ُصَوِر اإلبداِع يف ِشعِر السَّ
أ.د. سوادي فرج مكّلف

يَّة الرّتبية للعلوم اإلنسانيَّة/ قسم اللُّغة العربيَّة جامعة البرصة /كلِّ

83 ياِب  يِل يف ِشعِر السَّ اللِة النَّفسيَِّة لصورِة اللَّ قراءٌة تأويليٌَّة للدَّ
أ. د. مرتىض عّباس فالح

يَّة الرّتبية للعلوم اإلنسانيَّة/قسم اللُّغة العربيَّة جامعة البرصة/ كلِّ

143 ياِب  عبيُّ يف ِشْعِر السَّ املوروُث الشِّ
د أ.م. د. نافع محَّاد حممَّ

يَّة اآلداب/ قسم اللُّغة العربيَّة جامعة تكريت/ كلِّ

)شاسوسا(  وقصيدِة  ياِب  للسَّ الغريق(  )املعبد  قصيدِة  يف  اجلميلِّ  النََّسِق  انفتاُح 
181 لسهراب سبهري )دراسٌة مقارنٌة( 

أ.م.د. عيّل جميد البديرّي
يَّة اآلداب/قسم اللُّغة العربيَّة جامعة البرصة /كلِّ



217 ياب  ُثنائّيُة املركِز واهلامِش يف ِشعِر السَّ
د. مهدي عبد األمري مفتن 

جامعة بابل / كّلّية الّدراسات القرآنّية / قسم الّلغة العربّية
اوّي د. راسم أمحد عبيِّس اجلريَّ

جامعة بابل / كّلّية الرّتبية األساسّية/ قسم الّلغة العربّية

17 ياِب(  املاُء بنَي الَقريِة واملدينِة )ِقراءٌة يف شعِر السَّ
أ.م.د. مولود حمّمد زايد البيضايّن

بية/ قسم اللُّغة العربيَّة يَّة الرتَّ جامعة ميسان/كلِّ



ِة، تآزُر اإليقاِع  اكُم الّصويتُّ يف القصيدِة البرصيَّ الرتَّ
اللة والدَّ

ياب ُأنموذجًا( )السَّ

Sound Accumulation in the Basri Poem, 
Collaboration of Rhythm and Meaning

As-Sayyab as an Example

أ.د. حمّمد جواد حبيب البدرايّن
ّية الرّتبية - الُقرنة/ قسم اللُّغة العربيَّة جامعة البرصة/ كلِّ
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ملّخ�ُص البحث

الّلفظة، وتشكيل  تكوين موسيقى  كبريًا يف  أثرًا  للّصوِت  أّن  فيه  ممّا الريَب 
نه  بنية الّتعبري األديّب، مْن خالل اجلرس الذي حتويه األلفاُظ، واإلحياء الذي يكوِّ
نًة مفردات معّينة؛ ذلك أّن )الّصوَت ليس لُه معنًى يف  اجتامُعها حني تتآلف، مكوِّ
ذاته، وإّنام تكوُن لُه قيمٌة تعبريّيٌة مرتبطٌة بخصائصه(، فالّصوُت وحَدُه ال يملُك 
أّيَة طاقٍة تعبريّيٍة مبارشٍة - وإْن امتلكْت بعُض األصواِت إحياءاٍت رامزًة- ماملْ 
األديبَّ  العمَل  واملرموز، وُتعطي  الّرامز  بنَي  لة  الصِّ ُأَخر ختلُق  ُتصاحبه أصواٌت 

ميالده احلقيقّي.
مْن هنا، يبدو أّن دراسَة أيِّ عمٍل أديبٍّ ال تتكامُل ماملْ متنْح األصواُت وداللتها 
ي معًا قسطًا وافرًا من اهتاممها، ومّلا كاَن جوهر  وأثرها اإلحيائّي عىل املبدع واملتلقِّ
نتتّبع أثَر  عر هو الّصوُت فنحُن ال نستطيُع أْن نفهَم الّشعر حّق فهمه، ما ملْ  الشِّ
استخدام تشكيالت األصوات وحزمها يف داللته النّغمّية واإليقاعّية، وال ُيمكُن 
اإليقاع  بني  تواشجًا  بوصفها  الّلغة  إىل  صٍة  متفحِّ نظرٍة  َعرب  إاّل  ذلك  استنطاق 

والّداللة.
ّياب الّشعرّية تيش بأّنه رائٌد يف هندسة الّصوت، وقْد  نة السَّ إّن استقراَء مدوَّ
عىل  مبنّيًا  معّينًا،  داللّيًا  مظهرًا  ه  نصِّ عىل  أضفْت  بأصواٍت  االستئثار  يف  نجَح 
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ّياب كام يقول )د.  الرّتاكامت الّصوتّية التي تنثال ضمن العملّية اإلبداعّية، فالسَّ
حمّمد اهلادي الطرابليّس(: ملْ يرتْك مصدرًا للّصوت إاّل استلهمه، فاجتمعْت يف 

ه األصوات بطريقٍة الفتٍة، جعلْت قصيدَته ُأنشودًة ممتعًة. نصِّ
الرّتاكامت  توظيف  عىل  ّياب  السَّ قدرة  استكشاف  البحث  هذا  يف  سنحاوُل 
الّصوتّية لتعزيز داللة النّصِّ الّشعرّي َعرب حتقيق درجًة عاليًة من اإليقاع، الذي 
الّصويّت،  املستوينِي:  عىل  الّتوّتر  مَن  قصوى  درجٍة  إىل  وُيفيض  باخلوف،  يبوُح 
والنّفيّس، ما ُيشّكل تركيبًة إيقاعّيًة تّتخذ من الرّتاكامت الّصوتّية أساسًا يف بنيتها 
اإليقاعّية والّداللّية، وقْد طّبقنا ذلَك عىل نصوٍص خمتلفٍة للّشاعر، رابطنَي بنَي 

اإليقاع والّداللة.
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ABSTRACT

There is no doubt that the sound plays a vital role in 

constituting the music of any word and formulating the 

structures of literary expressions. This is achieved through 

the tone embodied in words and also the suggestion 

aroused due to their harmonious connection that leads 

to certain words or expressions. The 'sound' is, however, 

meaningless by itself; its expressive value is linked to its 

qualities. It becomes clear therefore that studying any 

literary work cannot be complete unless the signification 

of sounds and their suggestive impact on both the creative 

writer and the recipient are given due attention. As the 

sound is the essence of poetry, readers cannot understand 

poetry well unless we could trace the influence of sounds 

on the tone and rhythmic signification of the poem. 

As-Sayyab's poetry gives the evidence that he is 
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vanguard in the engineering of the sound. He opted for 

specific sounds that impart a certain semantic feature 

based on sound accumulations that come over during the 

creative process.

The present paper deals with As-Sayyb's ability to 

employ sound accumulations to bolster the signification 

of the poetic text through performing a high degree of 

rhythm that discloses fear and leads to an utmost degree 

of stress on both levels: acoustic and psychological.
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وتشّكل  اللَّفظة،  موسيقى  تكوين  يف  كبريًا  أثرًا  للصوت  أنَّ  فيه  الريب  ممّا 
نه  بنية التعبري األديّب، من خالل اجلرس الذي حتويه األلفاظ، واإلحياء الذي يكوِّ
وت ليس له معنى  نة مفردات معيَّنة؛ ذلك أنَّ »الصَّ اجتامعها حني تتآلف، مكوِّ
وت وحده ال  ة مرتبطة بخصائصه«)1(، فالصَّ يف ذاته، وإنَّام تكون له قيمة تعبرييَّ
ة مبارشة - وإن امتلكت بعض األصوات احياءات رامزة-  ة طاقة تعبرييَّ يملك أيَّ
العمل  وُتعطي  واملرموز،  الرامز  بني  لة  الصِّ ختلق  ُأخرى  أصوات  تصاحبه  مامل 

األَديّب ميالده احلقيقّي)2(.
من هنا، يبدو أنَّ دراسة أيِّ عمل أديّب ال تتكامل مامل مُتنح األَصوات وداللتها 
ي معًا قسطًا وافرًا من اهتاممها، وملـّا كان جوهر  وأثرها اإلحيائّي عىل املبدع واملتلقِّ
نتتبَّع أثر  عر حقَّ فهمه ما مل  وت، فنحن ال نستطيع أْن نفهم الشِّ عر هو الصَّ الشِّ
استعامل تشكيالت األصوات، وحزمها يف داللته النغمّية واإليقاعّية، وال يمكن 
اإليقاع  بني  تواشجًا  بوصفها  اللُّغة؛  إىل  صة  متفحِّ نظرة  إاّلَعرب  ذلك  استنطاق 

والداللة.
يَّة الصوت وطرائق تشّكله يف تكّونات  إنَّ النقد العريّب القديم كان واعيًا أمهِّ
يمنحها  إيقاعّيًا  منحًى  عليها  ُيضفي  وتواشجها  فتناغم أصواهتا  األديّب،  النصِّ 
النغميَّة  الطبائع  عن  اخلليل  ث  حتدَّ فقد  اعر،  الشَّ دها  يتقصَّ ة  خاصَّ دالالت 
جاؤوا  َمن  ذلك  عىل  وتابعه  هتجينه،  أو  اللَّفظ  حتسني  يف  ودورها  لألصوات، 
بعده، إاّل أّن من الطريف اإلشارة إىل رأي ابن سنان اخلفاجّي، الذي يقول: »إنَّ 
مع جمرى األَلوان من البرص«)3(، وهذه  احلروف التي هي أصوات جتري من السَّ
وهذه  وتداخلها،  وتشابكها  الفنون  تعالق  إىل  اخلفاجّي  تنّبه  عىل  تدلُّ  االلتفاتة 
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إحدى مقاربات نقدنا املعارص.
النّقاد  راح  إْذ  املضامر؛  هذا  يف  جهدًا  تأُل  فلم  احلديثة،  راسات  الدِّ أّما 
اذ  اهتاممهم؛  جلَّ  واستعامهلا  األَصوات  يولون  بالذات-  منهم  -واألُسلوبّيون 
أو  الفونيامت،  من  لطائفة  ط  املتوسِّ الرتاكم  من  أعىل  تراكاًم  »إنَّ  هايمز:  يقول 
 ، جتميعًا متباينًا لطائفتني متعارضتني يف النسيج الصويّت لبيٍت ما، وملقطع شعريٍّ
اللة«)4(، وهذا ما سنحاول تتّبعه يف شعر  ولقصيدٍة ما، يلعب دورًا خفيًَّا يف الدَّ

ياب. السَّ
جيده  لألصوات،  استعامله  عن  باحثًا  بإمعان  ياب  السَّ شعر  يستقرئ  َمن  إنَّ 
وت، وهذا ما حدا بالدكتور )حمسن اطيمش( إىل القول: »إنَّ  مميَّزًا يف هندسة الصَّ
ياب ومتّيزه عن أقرانه يف مرحلته يعود إىل أسباب  بعضًا من ثراء موسيقى شعر السَّ
منها...ما يتعلَّق بالبنية الداخلّية للقصيدة، وأعني هبا اإليقاع املوسيقي الداخّل 

وتيَّة«)5(. عر الذي يتألَّف من تلك الوحدات اإليقاعيَّة والتجانسات الصَّ للشِّ
إْذ  الّشاعر؛  نصوص  إىل  ننتقل  التطبيق،  إىل  التنظري  دائرة  عن  نبتعد  ولكي 

يقول:
وكنُت ذات ليلٍة

مُء فيها صدأ وقار كأنَّم السَّ
ميلة أصيُد يف الرُّ

يف خوِرها العميِق أسمُع املحار
ُمَوْسِوسًا كأنَّم يبوح للَحىص وللِقفار))(

ني )أربع مّرات(، يف  السِّ الّصاد )ثالث مّرات(، وصوت  لقد تكّرر صوت 
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جاءت  فري  الصَّ أصوات  أنَّ  نالحظ  وهبذا  مّرات(،  )سبع  امليم  تكّررت  حني 
فري قبل أو بعد  متوازنة يف عددها مع صوت امليم، فضاًل عىل جميء أصوات الصَّ
صوت مّد عىل األعم األغلب، ما يمنحها مدى صوتّيًا أبعد، يسُم النصَّ بإيقاع 
لته الكلامت التي تكّررت هذه األصوات فيها؛ ولذلك جاءت هذه  متجاوب شكَّ
ذ فيها الّصوت بعدًا ريادّيًا معتمدًا األساليب القديمة، ذاهتا إاّل  القصيدة وقد اختُّ
فري جعل النّص ينقل إلينا إحياء  إّن اختياره لأللفاظ التي يكثر فيها أصوات الصَّ
من اخلوف والرتّقب والتوّجس يف نفس البطل، وهو يصف رحلته إىل جنّة إرم.

ياب:  ويقول السَّ
أنا بعُل أخطر يف اجلليل 

عىل املياه أنثُّ يف الورقات روحي والثِّمر 
واملاُء هيمُس باخلرير، يصّل حويل باملحاْر

وأنا ُبويب أذوُب يف فرحي وأرقُد يف قراري)7(
رت الراء يف هذه األَسطر عرش مّرات، وهي من َأصوات اجلهارة،  لقد تكرَّ
ُيفيد  صوت  فهو  وترجيعًا،  اهتزازًا  نطقه  ل  يشكِّ الراء  صوت  أنَّ  عن  فضاًل 
احلدث  وتدّفق  باالستمرارّية  اإلحياء  ُيريد  الشاعر  فكأنَّ  بطبيعته،  التكرار 
متصاعدة،  وصوتّية  تركيبّية  بنية  يف  تلتحم  متتابعة  موجات  شكل  عىل  وجتّدده 
ناجم  مجايّل  توّتر  بنية  يف  ي  املتلقِّ وتضع  وداللته،  وت  الصَّ بني  الفواصل  تكرس 
عن استمرار حركة املشهد، ويتَّضح طغيان األصوات املجهورة عىل النصِّ ومن 
املهموسة،  األصوات  أّما  لإلنشاد،  تصلح  املجهورة  »األصوات  أّن  املعروف 
فالتعامل األمثل معها يتمُّ عن طريق القراءة«)8(، وهذا ما يتبنّي يف النصِّ الذي 
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يمكن  »تقنيات  غدت  التي  األصوات  تكرار  عن  ناجم  إنشادّي  بنََفس  يتَّسم 
استخدامها لتوليد املوسيقى، أو تقنيات تتعلَّق بالتنسيق الداليّل«)9(.

ويقول يف قصيدة ُأخرى:
دًا مستبيحًا مستبيحًا مستبيحًا، مهدِّ

َمن رآها، دجاجة الريف؛ إذ ُيميس عليها املساء يف بستانه؟ 
حني ينسلُّ نحوها الثعلب الفّراس ياَللرصيف يف أسنانه!)10(

ني تسع مّرات، ثالثًا يف كلِّ سطر شعرّي، وقد جاء هذا  لقد تكّرر صوت السِّ
الصوت متجاوبًا مع ما حوله من أصوات، فهو من األصوات الرخوة املرّققة، 
فري، ويدخل يف األعمِّ يف كلامت  الصَّ لثوي، وهو من أصوات  وخمرجه أسناين 
الشبح  ذلك  املوت  يصف  هنا  اعر  والشَّ والتوّجس)11(،  اخلوف  بمعنى  تتَّصل 
يف  ُيثري  أْن  الطبيعّي  ومن  منه،  خالص  ال  طرادًا  األَحياء  ُيطارد  الذي  الرهيب 
ذاته خوفًا، ما يعكس درجة عالية من التفاعل بني اإليقاعني: الصويّت، والنفيّس، 
بالتجربة  التي حتاول حتفيز اإلطار اإليقاعّي وربطه  عىل اساس فكرة املحاكاة، 
الشاعر، وهي صورة  اختارها  التي  التعبريّية  الصورة  مع  تتآلف  التي  النفسّية، 
الثعلب الذي يطارد دجاجة يدفعها خوفها لتسقط بني يديه، ومن املعروف أّن 
ياب من الشعراء الذين َأبدعوا يف الصورة، فيجد قارئه »يف كلِّ رجعة طبقة  السَّ
من املعاين اجلديدة مل يفطن هلا، ويعود ذلك إىل إحساسه الصادق بحيوّية اخليال 

ًا عنه باملعادل املوضوعّي«)12(. وصدقه، مما جعل شعره تراكاًم صورّيًا معربِّ
واملتواليات  الصوتّية  الرتاكامت  من  جمموعة  تكوين  يف  ياب  السَّ نجح  لقد 
الذي  اإليقاع  من  عالية  درجة  بتحقيق  ة  عريَّ الشِّ سياقاهتا  ضمن  نجحت  التي 
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الصويّت،  املستويني:  عىل  التوّتر  من  قصوى  درجة  إىل  وُيفيض  باخلوف،  يبوح 
ذلك  مع  تضافر  وقد  متالزمة،  شعورّية  إيقاعّية  تركيبة  ل  يشكِّ الذي  والنفيّس، 
إيقاعّيًا  تراكاًم  قًا  األّول، حمقِّ عرّي  الشِّ السطر  مّرات يف  )مستبيحًا( ثالث  تكرار 
ال بنية إيقاعّية متالزمة ذات تأثري مجايّل ظاهر،  يتجاوب مع الرتاكم الصويّت ليشكِّ

متأتٍّ من »تكرار األصوات ذاهتا يف... الكلامت املتوالية«)13(.
ياب: ويقول السَّ

جيسِّ جراحي وامسحيها باملحبَّة واحلنان 
ر ال بنفيس مات حّبك يف ضحاه )14(. بك ما أفكِّ

دراسات  رته  قرَّ ما  مع  يتناسب  متقاربة  مفردات  يف  احلاء  صوت  تكرار  إّن 
سابقة من »أنَّ تكرار احلاء متَّصل بالطرب، إْن فرحًا أو حزنًا«)15(، وإنَّ »تكرار 
هنا  والشاعر   ،)16(» احلبِّ لتربيح  املهموس  بالتوقيع  ييش  ورة  الصُّ هبذه  احلاء 
قال  حياته،  أواخر  يف  كتبها  واللَّيل(،  )إقبال  أسامها  قصيدة  يف  زوجته  خياطب 
يوان حيتمل أهّنا آخر قصيدة كتبها الشاعر )17(؛ لذلك، فهي تنبض  عنها نارش الدِّ
بمعايشة املوت شعرّيًا، فكأنَّ املوت واحلياة واحلّب من متالزمات شعره التي ال 
اًل، ومن التكرار  انفكاك هلا وال تباعد، بل كأنَّ احلياة غدت يف نظره موتًا مؤجَّ
الصويّت ما يكون يف الكلامت التي تتشابه إىل حّد القرب من التجانس يف معظم 
زمن  متطيط  إىل  ُيفيض  أثر  خلق  إىل  تؤدِّي  عالقة  لة  مشكِّ بعضها،  أو  أصواهتا 

ياب: الكلمة أو تقليصه، كام يف قول السَّ
بّلورها يذوب يف أنني 
ُبويُب....يابويْب )18(
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ياب �أُمنوذجاً( اللة )�ل�سَّ ِة، تاآزُر �الإيقاِع و�لَدّ وتيُّ يف �لق�سيدِة �لب�سريَّ �كم �ل�سّ �لتَّ

ّول
�الأ

�صُّ 
خلا

دد �
�لع

إّن تشابه أصوات الياء والباء والواو يف كلمتي )يذوب، بويب(، فضاًل عن 
تآزر كلمة )بلورها( معها يف صويَت )الباء، الواو(، وهو ما يتَّضح من املخطَّط 

أدناه، الذي يبنيِّ تراكم تلك األصوات: 
    بّلورها    يذوب 

      بويب 
لة هتدينا إىل تبنّي أبعاد العالقة يف البنية اإليقاعّية القائمة عىل  إّن النظرة املتأمِّ
جتاوب األصوات، بحيث يغدو أحدمها صدًى لآلخر، ما خيلق جتانسًا صوتّيًا 
ما  يف  تتقابل  عنارص  من  خليطًا  يكون  الذي  ذلك  اإليقاع  أمجل  »إنَّ  إذ  مجياًل؛ 
بينها تبعًا لنسبة معيَّنة، وهذه النِّسبة متت بطبيعتها اىل النظام املستحب«)19(، وقد 
لت هذه األصوات بتكرارها نظامًا ذاطبيعة مستساغة يمثِّل نوعًا من املوالفة  شكَّ
بشكل  اللُّغوّية  األَصوات  تأليف  من  النابعة  املوسيقّية  النغامت  بني  والتناسب 

يمنح النّص انسجامًا واضحًا. 
ومثلها قول الشاعر: 

مء )20( يف غري هذا الغار تضحُك للنسائم والسَّ
ويّت يف  يَّة التشابه الصَّ امء( بعالقة تقوم عىل سمة كلِّ لقد ارتبطت )النسائم، السَّ
احلروف مجيعها وزيادة حرف النون يف األُوىل، يف حني تتشابه كلمتا )غار، غري( 
يف أغلب األَصوات، عدا صويَت املّد )األلف، الواو(، ما يمكننا من متثُّلها هكذا: 

النَّسائم   غار 
مء غري  السَّ

امء، النَّسائم( ترتبطان -أيضًا- بعالقة مشاهبة مكانّية عىل  وإّن الكلمتني )السَّ
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ّول
الأ

�صُّ 
خلا

دد ا
الع

امء هي مبعث النسائم العليلة، وِمثلها قول الشاعر:  املستوى الداليّل، فالسَّ
ضيف جديد، ثمَّ تفرك مقلتيها يف فتور)21(

فكلمتا )تفرك، فتور( تتشاهبان يف فونيامت )ف، ر، ت(، وال يفرق بينهام غري 
تباين )ك، و(.

تفرك 
فتور 

عىل  قائمة  العالقة  وهذه  سها،  تلمُّ يمكن  دالليَّة  عالقة  ة  ثمَّ أنَّ  واحلقيقة 
قائمة عىل احلركة، يف  فالفرك عملّية حسّية موجبة  الداليّل،  التقابل  أساس من 
بني  العالقات  من  تشابكًا  خيلق  ما  والتكاسل،  االرختاء  عىل  الفتور  يدلُّ  حني 
اإليقاعات  من  منظومة  أمام  جتعلنا  داللّيًا،  واملختلفة  صوتّيًا  املتشاهبة  العنارص 
ل يف الوقت ذاته إيقاعًا دراميًا ناشئًا عن  النامجة عن تشاجر األصوات التي تشكِّ
ر عمليَّة االستيقاظ والنعاس الغالب  التقابل الداليّل واحلركة الرسدّية التي تصوُّ
ث عنها وفتور حركتها املتأيتِّ من امللل والنقمة عىل احلياة التي  عىل وجه املتحدِّ
تعيشها، وهذا متأتٍّ من قدرة الشاعر عىل اإلمساك بجوهر إبداعه، وأمثلة هذه 
ياب أكثر من أْن حُتىص؛ إذ ال ختلو قصيدة أو مقطع  العالقة الّصوتيَّة يف شعر السَّ

من بعض صورها.
ياب: ومن العالئق بني األصوات ما يقوم عىل ترابط جزئّي، كقول السَّ

وهتويدة النَّخل ينعس واللَّيل أقمر 
ويف بيتِه -اآلن- خلِّ العويْل )22(

ل عالقة جزئّية  فالتشابه الصويّت قائم عىل الربط بني أكثر من كلمة، ما ُيشكِّ
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ياب �أُمنوذجاً( اللة )�ل�سَّ ِة، تاآزُر �الإيقاِع و�لَدّ وتيُّ يف �لق�سيدِة �لب�سريَّ �كم �ل�سّ �لتَّ

ّول
�الأ

�صُّ 
خلا

دد �
�لع

م(: قائمة عىل التشابه الفونيمّي يف أصوات )النون واخلاء والالَّ
النَّخل 

اآلن خّل 
عىل  القائم  الفونيمّي  التشابه  هذا  وظَّف  قد  الشاعر  أنَّ  هنا  خاٍف  وغري 
 ، النصِّ يف  فاعاًل  وداللّيًا  إيقاعّيًا  تّيارًا  ختلق  متواشجة  صوتّية  حزم  استقطاب 
ي استجابة ال واعية  يعمل عىل إطالق الطاقات الكامنة يف اللُّغة، فيستجيب املتلقِّ
وسائل  من  فّعالة  واعية  ال  وسيلة  لت  شكَّ التي  الّصوتّية،  احلزم  هذه  ملعطيات 
دها »طاقة  تناسق الظِّالل املوسيقّية يف القصيدة؛ إذ إّن شعرّية القصيدة هنا جُتسِّ
اجلذب اهلائلة....نتاج تضافر البنيتني: اللُّغوّية واإليقاعيَّة داخل البنية املنصهرة 

اجلديدة«)23(.
اكم الصويّت ما ينشأ عن إكثار الشاعر من حروف املّد، ويأيت هذا  ومن الرتَّ
الشعرّي  إحساسه  عن  ينجم  وإنَّام  الشاعر،  من  متقصودة  غري  بصورة  األمر 
تكسب  »التي  األصوات،  هذه  إشاعة  إىل  هلا  خمطَّط  غري  بصورة  يقوده  الذي 
أْن  يمكن  ما  أو  املوسيقّي،  البطء  من  نوعًا  واضحًا  شيوعًا  شاعت  إذا  املقطع 
املدِّ  بأنَّ اصوات  القول  ننا من  يمكِّ ما  )24(، وهذا  املوسيقّي«  بالرتاخي  يوصف 
منها:  كثرية،  بأشياء  د  يتحدَّ الذي  اإليقاعّي  التشكيل  يف  مهّم  عنرص  واللِّني 
ة  الثانويَّ بالنغامت  وت  الصَّ وغنى  األصوات،  من  صوت  لكلِّ  املميَّزة  »النغمة 
الباحثني  أحُد  ذكر  وقد  بالّصوت«)25(،  للنطق  املصاحب  احلركّي  واألحساس 
أنَّ »ألصوات املدِّ واللِّني قيمة موسيقّية وحلنّية ُتالحظ من تعاقبها أو تكرارها، 
توازيًا بني  ثّمة  أّن  بينها، وقد الحظ )السن(  اهلارمونّية  العالقات  تنشأ من  أو 
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ّول
الأ

�صُّ 
خلا

دد ا
الع

لَّم املوسيقّي......واحلّق أّننا  النغامت املوازية حلروف املّد ونغامت معيَّنة يف السُّ
املّد يف  أْن نفرتض مطمئننيِّ -بناًء عىل الدور اهلام الذي تلعبه حروف  نستطيع 
عر عاّمة- أنَّ الشاعر حيسُّ بالعالقات اهلارمونّية بني هذه احلروف، ويستغّلها  الشِّ
يف شعره«)26(، وينشأ من استغالله هلا جّوًا موسيقّيًا خاّصًا معتمدًا عىل »جتانس 

األصوات أو تكرارها، وتنّوع عطائها اإليقاعّي«)27(.
ياب: يقول السَّ

ون أعناَقهم ِمن ُألوف القبور، يصيحوَن يب أْن َتعال  يمدُّ
نداٌء يشقُّ العروَق، هيزُّ املشاَش، يبعثُر قلبي رمادًا 

أصيٌل هنا مشعٌل من ضياء 
تعاَل اشتعل فيه حتَّى الزوال 

لوَن رساٌب عىل حدِّ جفني هَتادى  جدودي وآبائي األوَّ
ويب جذوٌة من حريِق احلياة ُتريد املحال )28(

ياب:  ويقول السَّ
وبقيُت أدور 

حوَل الطاحونِة ِمن أملي 
خرة، هيهاَت تثور ثورًا معصوبًا، كالصَّ

والنَّاُس تسرُي عىل القمم 
لكنِّي أعجُز عن سري، وياله عىل قدمي

ورسيري سجني، تابويت، منفاي إىل األمَل 
وإىل العدم 
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ياب �أُمنوذجاً( اللة )�ل�سَّ ِة، تاآزُر �الإيقاِع و�لَدّ وتيُّ يف �لق�سيدِة �لب�سريَّ �كم �ل�سّ �لتَّ

ّول
�الأ

�صُّ 
خلا

دد �
�لع

وأقوُل سيأتيني يومًا يوم من بعد شهور 
أو بعَد سنني من الّسقم 

أو بعَد دهور )22( 
احلركة  منح  يف  واضحًا  إسهامًا  َأسهم  املقطعني  يف  املدِّ  حروف  شيوع  إنَّ 
الديمومة  من  نوعًا  النصِّ  كلامت  عىل  أضفى  ما  امللحوظ،  البطء  اإليقاعيَّة 
واالنسياح؛ إذ إّن »من طبيعة هذه احلروف املساعدة يف املّد الصويّت الذي ُيعطي 
يف  يثري  أّنه  عن  فضاًل  والتهالك«)30(،  واخلواء  ع  بالتصدُّ املوحي  البطء  اإليقاع 
،ة ويبوح بدعوة إىل األسى العميق، وكأنَّ  ي إحساسًا باالستمراريَّ املتلقِّ نفس 
إلقامة  عضوّيًا  يوظَّف  الصائتة  احلروف  هذه  فتكرار  نفسه،  حول  يدور  النصَّ 
تناغم واضح بني بنية اإليقاع وبنية التعبري؛ إلحياء دالالت عفوّية جديدة يغدو 
باحلركة  مفعاًم  تصويرًا  ُينشآن  و  لآلخر،  صدى  أحدمها  والّصوت  املعنى  معها 
ل حزنه إىل أداة تعبرييَّة جتعل شعره يتقطَّر  ألجواء احلزن والكآبة، بحيث يتحوَّ
ر املفارقة التي تعتمل يف داخله بني إحساسه إذ يرى املوت واقعًا  حزنًا وهو يصوِّ
ال مناص منه وال مهرب، ورغبته باحلياة التي تصطدم بواقع مرضه وآالمه التي 
ال شفاء، منها األَمر الذي جيعل من املوت »املخلِّص النهائّي املفيض من القلق 
إىل الطمأنينة«)31(، وهذا ما أسهمت حروف املدِّ وتكرارها يف تأجيجه َعرب مطِّ 
النصِّ ومنحه مزيدًا من البطء املالئم لإلحساس املأساوي، ما جعل من تكرار 
نفس  عىل  خييِّم  باليأس  شعور  من  منبجس  أنينّي  بإيقاع  أشبه  األصوات  هذه 
الّشاعر، ويمنح النصَّ »رضبًا من التلّون واالنحراف يف نمٍط إيقاعّي« )32( خلَّفته 

ه. زته حروف املدِّ التي أكثر منها الشاعر يف نصِّ وعزَّ
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ّول
الأ

�صُّ 
خلا

دد ا
الع

ر األمر ذاته يف املقطع الثاين املختار؛ إذ تعتمل يف ذات الشاعر أحاسيس  يتكرَّ
اليأس من احلياة، فتجعله يلجأ إىل اإليقاع البطيء، الذي هُتيمن عليه بوضوح 
حروف وأصوات املّد، وجتعل منه مشهدًا جنائزّيًا قائاًم عىل تعادل املوت واحلياة 
أّن حياته  فيجد  املرض،  ه  الذي يدُّ الشاعر  نظر  حينام يصبحان شيئًا واحدًا يف 
بحدِّ ذاهتا موتًا بطيئًا، وقد أسهمت حروف املدِّ بوضوح يف إطالة النَّفَس امللحمّي 
ر لنا هواجس املوت، »وقد ساعدت هذه األَصوات بام  املتوتِّر لديه، وهو يصوِّ
متلكه من صبغات عىل إظهار نربة احلزن، وقد تضافرت....جلعل مشاعر احلزن 
ما  املعنى«)33(،  وسياق  تتناسب  هنائّية  ال  القصيدة....بدالالت  فضاء  يف  متتّد 
اذ ُعرف  رًا للداللة، يف تناسق شعورّي أخَّ جعل الّصوت موحيًا باملعنى، مصوِّ

ياب. به السَّ
التعبريّية  وسائلة  من  واحدًا  )التشديد(  التضعيف  يستخدم  ياب  السَّ إنَّ 
املفردة  ملوسيقًية  إليه.....طلبًا  يلجأ  بالتضعيف،  مولع  »شاعر  فهو  اإليقاعّية، 
دالالت  إضافة  يف  أثرها  عن  فضاًل  تني«)34(،  مرَّ وت  الصَّ تكرار  من  احلاصلة 

ُأخرى.
ياب: يقول السَّ

ياليتني طفاًل جيوع، يئنُّ يف ليل العراق
أنا مّيت ما زال حيترض احلياة

ِد باملجاعِة والفراق وخياُف من غده املهدَّ
ي يل يديك)35( إقبال ُمدِّ

خاّصًا،  إيقاعًا  النصَّ  منح  ي(  د،ُمدِّ املهدَّ مّيت،  )يئّن،  األلفاظ  تضعيف  إنَّ 
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ياب �أُمنوذجاً( اللة )�ل�سَّ ِة، تاآزُر �الإيقاِع و�لَدّ وتيُّ يف �لق�سيدِة �لب�سريَّ �كم �ل�سّ �لتَّ

ّول
�الأ

�صُّ 
خلا

دد �
�لع

ة  دَّ وهبذا يكون »التضعيف أو التشديد ُمسهاًم يف احتواء اإليقاع تساوقَا مع الشِّ
ة«)36(، التي ُتناسب احلالة النفسيَّة التي يمرُّ هبا الشاعر، وهو ُيعايش املوت  والقوَّ
ة وطأته عليه، وهو جيُد العامل كلَّه قد ختىلَّ عنه، ومل يبق معه إالَّ  يومّيًا، ويشعر بشدَّ
اعر ال خياف من حارضه ومن املوت  ت ترعاه، والشَّ زوجته الوفيَّة التي استمرَّ
الذي ينتظره فحسب، بل يعيش قلقًا قاتاًل آخر يتمثَّل بخوفه من جوعه وجوع 
أطفاله بعده؛ إذ جرى فصله من الوظيفة، وُأغلقت َأمامه وأمام عائلته أسباب 

زق. الرِّ
التعبريّي  وأثرها  باألصوات  اهتاممًا  العرب  عراء  الشُّ أكثر  من  ياب  السَّ إنَّ 
احلروف  اختيار  يف  مرهف  شاعرّي  إحساٍس  ذا  كان  فقد  عرّي،  الشَِّ النصِّ  يف 
واألصوات ال شعورّيًا بحيث تتَّسق انفعالّيًا مع ما يريد التعبري عنه، فضاًل عن 
األصوات  مع  له  »كانت  ياب  فالسَّ التجاوب،  من  إحساسًا  ي  املتلقِّ يف  ُتثري  ا  أهنَّ

جوالت ال شكَّ يف أّن نّصه يستمّد قيمته منها هي بالذات«)37(.
ولعّل من جوانب استعامالته الّصوتّية التي وقف عندها الكثري من دارسيه، 
ر،  املكرَّ الثنائّي  من  جاء  الذي  الرباعّي  البناء  »عىل  القائمة  األفعال  استعامله 
ُأنشودة املطر أكثر  التكرار....وُتعدُّ  يغ رنينًا موسيقّيًا جاء من  ومتتلك هذه الصِّ
يغ«)38(، ولقد حاول بعض الباحثني ربط استعامله هذه  جماميعه احتفاالً هبذه الصِّ

يغ وآالمه املرضيَّة وضعضعة جسده أواخر حياته)39(. الصِّ
إذ  الباحثان مبهمة؛  إليها  التي يشري  »العالقة  أنَّ  باحث منصف جيد  أّي  إّن 
الرباعّية  األلفاظ  باختيار  والنفسّية  يَّة  حِّ الصِّ احلالة  وسوء  للمرض  عالقة  ال 
فضاًل  األلفاظ  فهذه  وموسيقّي،  داللـّي  يل-  يبدو  -كام  بب  فالسَّ رة«)40(،  املكرَّ
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دد ا
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عن داللتها ُتسهم يف منح النصِّ مزيدًا من التنغيم املوسيقّي الذي جيعل اإليقاع 
اللَّفظّي حمورًا أساسّيًا من حماور اإليقاع النفيّس؛ إذ إّن هناك العديد من األَشياء 
، »وأهمُّ هذه األَشياء  ي، وُتلقي ظالالً إحيائيَّة حول النصِّ التي ُتثري إحساس املتلقِّ
أّن  الّسمعّية، أي: وقع جرس الكلمة عىل األُذن«)41(، ومّما الشّك فيه  ورة  الصُّ

ياب: ل جرسًا خاّصًا، يقول السَّ استعامله هذه األَلفاظ يشكِّ
فر إىل جزيرة يسوُق عزرائيُل ِمن مجوعنا الصُّ

قاحلة ُيقهقه اجلليُد فيها 
ر اهلواُء يف عظاِمها ويبكي )42( ُيصفِّ

ولننظر إىل األثر التعبريّي لكلمة )يقهقه(، التي جاءت منسجمة مع صوت 
األصوات  من  القاف  صوت  »أنَّ  الباحثني  أحد  رأى  وقد  قاحلة،  يف  القاف 
بأنَّ  التاّم  إيامننا  من  الرغم  وعىل  والقطع«)43(،  باخلرق  ُتوحي  التي  املستعلية 
يف  وجتّمعاته  تراكامته  أّن  إاّل  معيَّنة،  داللة  ل  يشكِّ أْن  اليمكن  لوحده  الصوت 
اعر هنا يرسم صورة  كلامت أو مجل او نّص يمكن أْن توحي بدالالٍت ما، والشَّ
الطريق  هذا  هبم  ويقطع  موحشة،  قاحلة  جزيرة  إىل  الناس  يقود  وهو  املوت 

متناهي. الالَّ
إنَّ هذه الصورة جاءت متواشجة مع صوت القاف الذي تكّرر ثالث مّرات 
وهو  اآلخر،  هو  تني  مرَّ ر  تكرَّ الذي  اهلاء  صوت  مع  متناوبًا  وجاء  جهة،  من 
صوت يمتاز هبمسه ورخاوته، ويكثر دخوله يف الكلامت املوحية باخلوف )44(، 
ر(، الذي يدلُّ عىل استمرار الّصوت  د )ُيصفِّ وكلُّ ذلك تساوق مع الفعل املشدَّ

وتكّرره، فكان اإلتيان به أكثر إحياًء من الفعل )يصفر( غري املضّعف.
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خلا
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مع  صوتّيًا  انسجامًا  أحدث  )يقهقه(  الفعل  بأّن  القول  إىل  نخلص  هنا  من 
صوت القاف يف )قاحلة(، واهلاء يف )فيها(، وهذا منح النصَّ انسجامًا وجتانسًا 
صوتيَّني واضحني، فضاًل عن أنَّ الفعل)يقهقه( أكثر داللة وإحياء من استعامل 
الّشاعر الفعل )يضحك( مثاًل؛ لعمق داللته عىل علّو الّصوت وتكراره بصورة 
ي،  ساخرة، وإنَّ الفعلني )يقهقه، يصّفر( -أيضًا- نجحا يف إثارة إحساس املتلقِّ
ُأذناه صوهتا املقهقه، »فلقد اكتسبت  ياح حوله، وتلتقط  الرِّ وكأنَّه يسمع صفري 
ياب معنى جديدًا، وأصبحت الكلمة تعربِّ عن الفكرة، ومل تعد  الكلامت عند السَّ
د مفردات، فقد محلت أكثر ممّا يف حروفها من معنى....اللَّفظ  بعض الكلامت جمرَّ
املالئم للمعنى املوحي به«)45(، فهو ينشد كلامته التي خترتق ظالل املعنى لتغوص 
ياب »ُرزق أكثر من أيِّ شاعر معارص له قدرة  يف دواخله، ويعود ذلك إىل أّن السَّ
ا  ا ال مندوحة عنها، وكأهنَّ هائلة عىل اختيار الكلمة الدقيقة، وتبدو ألفاظه كأهنَّ

أنسب ما يف اللُّغة للمعنى املقصود، وهذا من أقوى مزاياه«)46(.
ياب: يقول السَّ

اح  حَّ سمعنا ال حفيف النَّخل حتَت العارض السَّ
يح حنَي ابتلَّت األدواح  أو ما وشوشته الرِّ

ولكْن خفقُة األقداِم واأليدي 
وكركرٌة و)آه( صغرية َقبضْت بيمناها

عىل قمٍر يرفرُف كالَفراشة، أو عىل َنجمة )47(
)وشوش،  املكّرر  الرباعّي  عىل  املبنّية  األلفاظ  هذه  تكرار  تركه  ما  ولنتتّبع 
ة عليها، وكأنَّ  كركر، يرفرف( فقد جاءت هذه األلفاظ لتحاكي األصوات الدالَّ
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دد ا
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اللَّفظ غدا صورة للّصوت، لذا، فإنَّه »ليس من باب الغلّو القول إّن بدرًا قد تنّبه 
إىل حكاية الّصوت«)48(، فجعل أصواته حماكية ملوضوعاهتا »تتجاوز بدالالهتا، 
ل من كوهنا وسيلة يف األداء إىل  وليس بمفرداهتا، الداللة عىل املعاين، فهي تتحوَّ

اللة«)49(. لبنة من َلبِنات الدَّ
مهاًم،  إيقاعّيًا  رًا  ومؤثِّ صوتّيًا  تراكاًم  بوصفه  اجلناس  توظيف  إىل  انتقلنا  ولو 
ياب، ولعلَّ هذا التأثري ناجم عن اإليقاع  يًا بوضوح يف شعر السَّ لوجدناه متجلِّ
اللَّفظة،  بتكرار  ُيوهم  بشكل  الكلامت  وتقارب  متاثل  بسبب  احلادث  املوسيقّي 
ى، وممّا الشّك  املتوخَّ اإلدهاش  ق  فيحقِّ بمعنى جديد،  امع  السَّ يفاجئ  فإذا هو 
أحسن  إذا  واجلناس  املعاين،  تداعي  بنظرّية  وطيدة  عالقة  ذو  اجلناس  أّن  فيه، 
يكون  بل  لفظّيًا،  نًا  يعد حمسِّ ومل  ذاتّيًا،  األُسلويّب  تأثريه  أصبح  استعامله  األديب 

تأثريه الداليّل واإليقاعّي واضحًا )50(.
حتّسسه  بسبب  الّشاعر  إنَّ  إذ  ياب؛  السِّ شعر  يف  بارزًا  دورًا  اجلناس  يؤدِّي 
ة يف اختيار األلفاظ املالئمة ملعانيها واملوائمة  الفذَّ العايل لألصوات، وإمكاناته 
نًا(  القصيدة، ال عنرصًا مظهرّيًا )وحمسِّ قّوة يف  اجلناس عنرص  ألفكارها، جعل 

خارجّيًا ُيفرض عىل النصِّ من خارجه. 
ياب: يقول السَّ

عاع  أرقُب نجَمها الوحيد، والشُّ
اع  خيفت أو يؤج مانعًا ومانحًا، وكالرشِّ

اع )51( ياح يف الرصِّ ترفُع أو حتطُّه الرِّ
يبدو اجلناس واضحًا بني )مانعًا، مانحًا(، وتتشابه فونيامهتام عدا تبّدل العني 
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إىل احلاء، ومها حرفان متقاربان يف خمرجهام؛ إذ إنَّ كليهام من احلروف احللقّية، 
ق بينهام إاّل كون العني جمهورة واحلاء مهموسة )52(، والطريف أنَّ هاتني  وال يفرِّ
غم  قان تقاباًل داللّيًا، إذ تعمالن بتقابلهام الداليّل -عىل الرُّ الكلمتني تأتيان لتعمِّ
تتَّضح  التي  القصيدة،  الواضحة يف  املفارقة  ويّت- عىل تلخيص  الصَّ من متاثلهام 
قادرين عىل  املتوالية بني )خيفت، يؤج( )ترفع، حتّط(، ما جيعلنا  التقابالت  من 
بينهام  ليقيم  املتجانستني  الكلمتني  الّشاعر كان واعيًا باختياره هاتني  بأنَّ  القول 
جمّانية،  بصورة  تأتيا  مل  الكلمتني  هاتني  إّن  إاّل  داللّيا،  وتقاباًل  صوتّيًا  تعادالً 
وبنية  ويّت،  الصَّ عرّي  الشِّ اإليقاع  بنية  بني  تشاكل  إلقامة  عضوّيًا  وظِّفتا  ام  إهنَّ بل 
بالضورة  »يتضّمن  صوتًا،  املفردتني  تشابه  عن  الناجم  التشاكل  هذا  الداللة، 
التكلُّف والقرس، أو  املتجانسة بعيدة عن  إليه األلفاظ  تنقاد  تباينًا وتواترًا«)53(، 
عر العريّب، بل  اإلقحام الذي عهدناه يف اجلناس املصطنع يف بعض نصوص الشِّ
واملعنى  الكلمة  جيعل  ما  األُخرى،  النصِّ  نات  مكوِّ مع  لتتآزر  دالالهتا  تتفاعل 

ي، وُيثري إعجابه. وجهني متَّسقني يف متّوج موسيقّي رائع يشغل املتلقِّ
ياب يف قصيدة )أمام باب اهلل(: ويقول السَّ

منطرحًا أماَم بابِك الكبري 
َأرصُخ يف الظَّالم أستجري 

مال  يا راعي النِّمل يف الرِّ
وسامَع احلصاة يف قرارة الغدير 

عوِد يف مغاوِر اجلبال )54( أصيُح كالرُّ
منح  قد  اجلناس  وهذا  مال(،  الرِّ )النِّامل،  بني  اجلناس  الّشاعر  استعمل  لقد 
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النصَّ ثراء موسيقّيًا ميَّزه عن أقرانه، فقد خلق باجلناس تقفية داخلّية يف القصيدة 
م  طر ملمحًا موسيقّيًا آخر يلتقي بتقفية خارجّية مع قافية الالَّ أضافت إىل هذا السَّ
د استعامل  اعر لِيجانس بني الكلمتني تعمَّ حقة، كام الخيفى أنَّ الشَّ يف األسطر الالَّ
)النَّامل( مجعًا بدياًل عن النَّمل، وهو اجلمع املألوف الذي تناقلته العرب، وجاء 
ا  َ َأهيُّ َيا  َنْمَلٌة  َقاَلْت  النَّْمِل  َواِد  َعىَلٰ  َأَتْوا  إَِذا  َحتَّٰى  الكريم يف قوله تعاىل:  بالقرآن 
النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساكِنَُكْم اَل حَيْطَِمنَُّكْم ُسَلْيَمُن َوُجنُوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُروَن )النَّمل: 18(، 
عر اجلاهّل، وهو مستعمل  ومجع النَّملة عىل ناِمل ورد عند العرب يف نامذج من الشِّ

يف هلجات معارصة، ومنها اللَّهجة املوصليَّة مع تشديد امليم.
الظواهر  »إنَّ  إذ  الالت؛  الدَّ من  كون  عىل  انفتاحًا  اجلناس  شكل  وهكذا 
إمكان  املعنى  تعّددّية  أجازت  وإّنام  التأويل،  موضوع  وحدها  تكن  مل  الّداللّية 
القراءة«)55(ما  بواسطة  الداللّية  احلقول  يف  هلا  ُأخرى  معاٍن  الكتشاف  التأويل 
ُيشعرنا أّن الدالالت هنا تتواشج مع نفسّية الّشاعر التي تسعى لتجسيد النزعة 
ية َعرب اإلحياء بقدرته عىل حتطيم اجلسد وإفنائه يف ذاته، ويتَّضح  الّشعورّية احلسِّ
داللتها  عن  خفقًا...(  أصبحت  )أكلتك،  األلفاظ:  انزياح  خالل  من  ذلك 
املعهودة، عن طريق ممارسة عنف منظَّم ضّد اخلطاب العادي، أو تشويه عىل نحو 
متساوقة مع موقعها  لتحميلها دالالت  للكلمة)56(،  املعجمّي  للمدلول  خالق 
طر االخري من  عرّي، فضاًل عن الربط بني احلّب واملوت يف السَّ من اخلطاب الشِّ

ياب. ة من سامت شعر السَّ ، وهو سمة دالَّ النصِّ
ياب: ويقول السَّ

وطني يا  صغاِرك  جوِع  وِغربانه)57(ِمن  الغرَب  أشبعَت 
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�صُّ 
خلا

دد �
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ًا  جدَّ موفَّقًا  هنا  الّشاعر  ويبدو  ناقصًا،  جناسًا  غربان(  )غرب،  بني  جمانسًا 
بني  جيمع  فهو  والفّعال،  واملؤثِّر  املوحي  اجلناس  هذا  يف  األلفاظ  اختياره  يف 
صورة الغرب الذي يبتزُّ خريات األّمة، ويعيش عىل جثث ضحاياها واضطهاد 
ونه  ويعدُّ العرب،  منه  يتشاءم  الذي  الغراب  وصورة  حقوقها،  وهنب  شعوهبا 
أكثر  عر  الشِّ أّن  ُيدرك  ياب  السَّ للخراب والفراق وتوّقع األَذى. وإذا كان  رمزًا 
سُمّوًا من أْن يأيت باملألوف، فقْد وظَّف ذلك برباعة مفرطة، فهو يسعى ملامزجة 
ي صانعًا من جتاور الكلمتني املتجانستني  الرتاكم الّصويّت بالّداللة ليؤثِّر يف املتلقِّ
ة  عريَّ الشِّ الكلمة  »خلّية كبرية واسعة معّقدة متشابكة تسبح يف أرجائها عنارص 
النّص  هارمونّية  عليها  ومضيفًا  اخلاّص،  رنينها  منها  واملوسيقى....مستقطبًا 

وموسيقاه العاّمة«)58(.
ياب من تراكامت صوتّية تكرار النِّهايات، أي: أْن يعمد  ولعّل ممّا وظَّفه السَّ
الّشاعر إىل تكرار كلمة التقفية، ومن املعروف أنَّ الَعروض العريّب القديم كان 
يعدُّ تكرار الكلمة يف أواخر األبيات عيبًا من عيوب القافية سّموه اإليطاء)59(، 
إاّل أّن النقد احلديث رأى فيه مالمح إيقاعّية ومجالّية ُتغني القصيدة احلديثة، ومن 

ياب: أمثلته قول السَّ
ر يف قرارِة نفيِس الثَّكىل ِعراق صوٌت تفجَّ

موِع إىل العيون حابِة، كالدُّ كاملدِّ يصعُد، كالسَّ
يُح ترصُخ يب ِعراق الرِّ

واملوُج ُيْعِول يب ِعراق، ِعراق، ليس سوى ِعراق
البحُر أوسُع ما يكوُن، وأنَت أبعُد ما تكون
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والبحُر دوَنك يا ِعراق
باألمِس حنَي مررُت باملقهى سمعتَك ياِعراق)0)(

رًا إّياها يف قوافيه، وكأّنه  لقد ختم الّشاعر أسطره الشعرّية هبذه الكلمة مكرِّ
يريد التشّبث هبذا االسم، فقد متاهى الوطن مع الذات، وغدت )ِعراق( تعبريًا 
عن النواح املتصاعد يف داخل الّشاعر، آخذًا أبعد امتداد ممكن لريسم لنا إيقاعًا 
نادبًا يمتح منه الشاعر ما شاء لريسم أعىل حاالت التوّحد بني اإليقاعني: النفيّس، 
ته َعرب ترديد اسم الوطن، »فالكلامت  عرّي، وكأّن الشاعر يصل إىل ذروة لذَّ والشِّ
واملدلول  الدالِّ  بني  املسافة  إّن  إذ  فحسب؛  عليه  تدّلُّ  بام  شعرّيًا  تنهض  ال  هنا 
ا تلتحم  ياهتا احلقيقّية دون ترميز أو تعتيم، َبيد أهنَّ قصرية، األسامء ُتشري إىل مسمَّ
يف بنية تركيبّية وصوتّية متصاعدة تكرس الفواصل بني الّداخل واخلارج، وتضع 

ي. ي يف حالة التوّتر اجلاميّل«، الذي ُيغني النصَّ ويزيد من تأثريه عىل املتلقِّ املتلقِّ
املؤثِّرات  استنطاق  يف  ونجح  األصوات،  استلهام  ياب  السَّ استطاع  لقد 
ه، مانحًا الكلامت  اإليقاعّية الّصوتّية لتتآزر مع اإليقاع اخلارجّي يف تعزيز بنية نصِّ

ويّت. إرشاقًا وَبوحًا غري عاديَّني، مستفيدًا من أرسار التعالق الصَّ
وت الذي كان  ياب استثمرت الصَّ من هنا نخلص إىل القول بأّن قصيدة السَّ
واحدًا من عوامل نجاحها، وأّن تراكم تلك األصوات أغنى القصيدة ومنحها 
غم من قناعتنا بأّن الّشاعر مل يرتِّب تلك األصوات بطريقة  بعدًا مجالّيًا، وعىل الرُّ
ق مزايا إيقاعّية  ته قادته إىل توظيفها بُأسلوب حيقِّ متكلَّفة مقصودة، إاّل إّن شاعريَّ

ي. ُتثري إحساسًا مجالّيًا خاّصًا لدى املتلقِّ
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الهوام�ص

1- منهج التحليل اللُّغوّي: ص42.
2- األسلوبيَّة الّصوتّية بني النظرية والتطبيق: ص69.

3- سـّر الفصاحة: ص64.
عرّية: ص54. 4- قضايا الشِّ

جرة:  الشَّ حتّوالت  وُينظر:   ،71 ص  اجلديد:  عر  الشِّ موسيقى  يف  والتنّوع  النمطّية   -5
ص122.

ياب: 603/1. 6- ديوان السَّ

ياب: 325/1. 7- ديوان السَّ
8- البنيات اأُلسلوبيَّة يف لغة الشعر العريّب احلديث: ص33.

9- يف القول الشعرّي: ص17.

ياب: 488/1. 10- ديوان السَّ
الشوقّيات:  يف  اأُلسلوب  خصائص  ص91،  )األصوات(:  اللُّغة  علم  ُينظر:   -11
واحلزن  األُفول  كلامت  يف  يدخل  ني  السِّ صوت  أّن  النويّي  حمّمد  الدكتور  ويرى  ص55، 
عر اجلاهّل منهج يف دراسته  ُينظر: الشِّ واألَسى، ويرى حمّمد مندور رأيًا مشاهبًا، وللتفصيل 

وتقويمه: ص5، امليزان اجلديد: ص72.
ياب: ص163. 12- ُينظر: مجالّيات التشكيل اإليقاعّي يف شعر السَّ

13- البحث عن معنى: ص68.
ياب: 719/1. 14- ديوان السَّ

15- خصائص اأُلسلوب يف الشوقّيات: ص55.
عر: ص314. 16- رماد الشِّ

ياب: 1/ هامش ص 719. 17- ديوان السَّ
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18- نفسه:453/1.
19- علم اجلامل: ص44. 

ياب: 513/1. 20- ديوان السَّ
ياب: 1/ 346. 21- ديوان السَّ

22- نفسه:  631/1.
عر: ص11. 23- قصيدة النثر وحدود الشِّ

24- دير املالك: ص307.
عر العربـّي: ص23. 25- من أرسار اإليقاع يف الشِّ

26- االنزياح الصويّت الشعرّي: ص48.
عرّي: ص248. 27- بنية اخلطاب الشِّ

ياب: 1/ 236. 28- ديوان السَّ

ياب: 1/ 691. 29- ديوان السَّ
ياب: ص56، وُينظر: األصوات اللُّغوّية: ص154. ة يف ُأنشودة املطر للسَّ 30- قراءة نقديَّ

31- املوت والعبقرّية: ص39.
عرّي: ص4. 32- ظاهرة اإليقاع يف اخلطاب الشِّ

33- شعر عمر أيب ريشة دراسة فنِّّية: ص48.
ياب: ص67. 34- الرتكيب اللُّغوّي لشعر السَّ

ياب: 719/1 35- ديوان السَّ
36- دير املالك: ص316.

37- حتاليل ُأسلوبّية: ص41.
ياب: ص92.  38- الرتكيب اللُّغوّي لشعر السَّ

ياب: ص192. 39-ُينظر: املصدر نفسه:ص93؛ دراسة يف شعر السَّ
ياب؟؟؟  40- احلركة النقدّية حول السَّ
41- مبادىء النقد األدبـّي: ص171.

ياب: 220/1. 42- ديوان السَّ
43- خصائص األُسلوب يف الشوقّيات: ص223.
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44- ُينظر: خصائص األُسلوب يف الشوقّيات: ص58.
ياب، اللَّجمّي: ص252.  45- بدر شاكر السَّ

عر العريّب املعارص تطّوره ومستقبله: ص349. 46- الشِّ
ياب: 491/1. 47- ديوان السَّ

48- النفخ يف الّرماد: ص286.
يادة: ص20. ياب التجربة ومفهوم الرِّ 49- بدرشاكر السَّ

50- ُينظر: الّصبغ البديعّي: ص5.
ياب: 640/1. 51- ديوان السَّ

عرّي: ص73. 52- ُينظر: حتليل اخلطاب الشِّ
عرّي: ص73. 53- حتليل اخلطاب الشِّ

ياب: 135/1. 54- ديوان السَّ
55- إشكالّية التبعّية االبستمولوجّية للتأويل األديّب: ص96.

56- ُينظر: اخلطيئة والتكفري: ص23، البنيوّية وعلم اإلشارة: ص58.
57- ديوان الّسياب: 151/1.

58-قراءة يف قصيدة حياة: ص118.
59-  ُينظر: معجم النقد العربـّي القديم: 256/1.

ياب: 317/1 - 318. 60- ديوان السَّ
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امل�صادُر  واملراجُع

آفاق عربّية،  النظرّية والتطبيق: د. ماهر مهدي هالل، جمّلة  الصوتّية بني  1- األُسلوبية 
كانون األّول، 1992.

2- إشكالّية التبعّية االبستمولوجّية للتأويل األديّب: عّباس عبد جاسم، املوقف الثقايّف، 
العدد )21( حزيران، 1999.

اث حزيران، 1992. عرّي: د.ثامر سّلوم، آفاق الثقافة والرتُّ 3- االنزياح الصويّت الشِّ
ة، بغداد، 1973. 4- البحث عن معنى: د.عبد الواحد لؤلؤة، مطبعة اجلمهوريَّ

ياب: نبيلة الرزاز الّلجمّي، وزارة الثقافة السورّية، دمشق، 1986. 5- بدر شاكر السَّ
يادة: ماجد صالح السامّرائّي)بحوث املربد  ياب، التجربة ومفهوم الرِّ 6- بدر شاكر السَّ

ة للطباعة، بغداد، 1986. يَّ العارش(، دار احلرِّ
منشأة  السعديّن،  مصطفى  د.  احلديث:  العريّب  عر  الشِّ لغة  يف  األُسلوبيَّة  البنيات   -7

املعارف، اإلسكندرية، )د.ت(.
عرّي: د.عبد امللك مرتاض، دار احلداثة، بريوت، 1986. 8- بنية اخلطاب الشِّ
9- البنيوّية وعلم اإلشارة: ترنس هوكز، ترمجة: جميد املاشطة، بغداد، 1986.

10- حتاليل ُأسلوبية: د. حمّمد اهلادي الطرابليّس، دار اجلنوب، تونس، 1990.
عرّي: د.حمّمد مفتاح، دار التنوير، املغرب، 1985. 11- حتليل اخلطاب الشِّ

عر اجلديد(: د.حمسن اطيمش، دار الشؤون  جرة)دراسة يف موسيقى الشَّ 12- حتّوالت الشَّ
الثقافّية، بغداد، 2006.

ياب: د.خليل العطّية، بغداد، 1986. 13- الرتكيب اللُّغوّي لشعر السَّ
ياب: أ.د. حمّمد جواد حبيب البدرايّن، الدار  14- مجالّيات التشكيل اإليقاعّي يف شعر السَّ

العربّية للموسوعات، بريوت ،2013.
العربّية  الدار  البدرايّن،  حبيب  جواد  حمّمد  أ.د.  ياب:  السَّ حول  النقديَّة  احلركة   -15



جمّلة ف�صلّية حمكَّمةتراُث الب�صرة 52
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للموسوعات، بريوت، 2013.
16- خصائص األُسلوب يف الشوقيَّات: د.حمّمد اهلادي الطرابليّس، اجلامعة التونسّية، 

.1981
ة، 1985. 17- اخلطيئة والتكفري: عبد اهلل الغّذامي، مطابع دار البالد، جدَّ

 )11( العدد  املعارص،  الفكرالعريّب  حسن،  الكريم  عبد  ياب:  السَّ شعر  يف  دراسة   -18
لسنة 1980.

19- دير املالك: د.حمسن اطيمش، دار الرشيد، بغداد، 1982.
ياب، دار العودة، بريوت، 1974. ياب: بدرشاكر السَّ 20- ديوان السَّ

عر: د. عبد الكريم رايض جعفر، دار الشؤؤن الثقافّية، بغداد، 1998. 21- رماد الشِّ
22- رّس الفصاحة: ابن سنان اخلفاجّي، حتقيق: عبد املتعال الصعيدّي، مكتبة حمّمد عّل 

صبيح، القاهرة، 1969.
عر اجلاهّل منهج يف دراسته وتقويمه: د.حمّمد النويّي، الدار القومّية، القاهرة،  23- الشِّ

.1960
الفكر،  عامل  اجليويّس،  اخلضاء  سلمى  ومستقبله:  تطّوره  املعارص،  الغريّب  عر  الشِّ  -24

.1973
البرصة،  دكتوراه،  ُأطروحة  قاسم،  حمّمد  فنِّيَّة:  دراسة  ربيعة،  أيب  بن  عمر  شعر   -25

.1998
26- الّصبغ البديعّي: د.أمحد موسى، دار املعارف، القاهرة، )د.ت(.

ة، بغداد، 1989. يَّ عرّي: د.حمّمد فتوح، دار احلرِّ 27- ظاهرة اإليقاع يف اخلطاب الشِّ
28- علم اجلامل:دنيس هوسيامن، ترمجة: طاهر احلسن، منشورات: عويدات، 1983.

29- علم اللُّغة: د. كامل حمّمد برش، ط5، دار املعارف، القاهرة،   1998.
30- يف القول الشعرّي: د. يمنى العيد، دار توبقال، املغرب 1987.

31- قراءة نقدّية يف قصيدة حياة: علوي اهلاشمّي، دار الّشؤون، بغداد، 1979.
عر: د. عبد الكريم رايض جعفر، الطليعة األدبّية،ع1، لسنة  32- قصيدة النثر وحدود الشِّ

.1999
ة: رومان ياكوبسون، ترمجة: حمّمد الويل ومبارك حنّون، دار توبقال،  عريَّ 33- قضايا الشِّ
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املغرب، 1988.
34- مبادىء النقد األديّب: رتشاردز، ترمجة وتقديم: د. مصطفى بدوي، املؤّسسة املرصّية 

للتأليف، القاهرة، 1963.
الثقافيَّة، بغداد،  الّشؤون  القديم: د. أمحد مطلوب، ط1، دار  العريّب  النقد  35- معجم 
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