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توطئة

إنَّ اخراق األنس��اق ملوضوعات الش��عر يعن��ي أنَّ هناك بنية حتتيَّة هل��ا القدرة عىل 
الدخول والتأثري يف املوضوعات كافًة، فعمل الثقافة عمل ناظِم وُمنظَّم وليس��ت فوىض 
أو مصادف��ات، وما هذا امُلخِرق إالَّ لكونه مكوًنا أساس��يًّا يف القي��م واملعطيات الثقافيَّة 

لتلك املدينة، ممثَّلة بشعرائها بشكٍل عاّم.

ة، منه��ا عىل مس��توى املوضوعات  مث��اًل وجدن��ا أنَّ االخراق يت��مَّ بحيثيَّ��ات عدَّ
عموًم��ا، ومنها عىل مس��توى اللغ��ة بمحَوَري االختي��ار والتوزيع، ومنها عىل مس��توى 
 األف��كار الت��ي خت��رق بني��ة املوضوع��ات، وحتَّ��ى ع��ىل املس��توى الش��كّل للقصي��دة 

وبنائها.

ووجدنا مثاًل يف اجلانب املوضوعّي أنَّ موضوعة الغزل ُم�خِرقة ملوضوعات املدح 
م لنا  والفخر واهلجاء والرثاء، وهذا يدلُّ عىل إرٍث شخيّص وجمتمعّي يف اآلن نفسه، فقدَّ
وا عن  شعراء احِللَّة هذه املوضوعة تارًة مستقلَّة هلا كينونتها ووجودها وموضوعها؛ ليعربِّ
ن يف نفوس الشعراء  ، بأنَّ هذه املوضوعة تتمكَّ ّ شكٍل متكامٍل يف القصيدة واألدب احِللِّ
لتكون مرتبطة تارًة باألرض، وتارًة باملرأة، وتارًة بالش��خص نفسه، وتارًة بموضوعات 

ا ترتبط بجالء أو خفاء يف موضوعه امُلْعطى. ُأخر يرى الشاعر أهنَّ

وق��د يكون هذا االخ��راق مصاحًبا للجانب الش��كّل واملضم��ويّن للموضوعات 
ة عموًما، فوجدنا أنَّ التوقيعة االسميَّة هي نسٌق ناظٌِم ومهيمٌن يف نصوٍص ذات  الشعريَّ
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مها الش��عراء عىل امتداد التاريخ الش��عرّي  صبغ��ٍة معيَّنٍة، ويف جلِّ املوضوعات التي قدَّ
ملدينة احِللَّة منُذ متصريها.

الكلَت املفتاحيَّة:

اخ��راق  الثق��ايّف،  النس��ق  الثق��ايّف،  النق��د   ، ّ احِل��لِّ الش��عر  االس��ميَّة،   التوقيع��ة 
األنساق.
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Abstract

The penetration of the patterns of poetry topics means that 

there is an infrastructure that has the ability to enter and influence 

all topics, so the work of culture is an orderly and organized 

work and not chaos or coincidences, and this penetrator is only 

a basic component of the cultural values and data of that city, 

represented by its poets in general.

For example, we found that penetration takes place in many 

ways, including at the level of topics in general, including on the 

language level with the axes of selection and distribution, and 

some at the level of ideas that penetrate the structure of the 

topics.

Even on the formal level of the poem and its construction. 

We found, for example, on the objective side that the theme 

of the ghazal penetrates the themes of praise, pride, satire and 

lamentation. This indicates a personal and societal legacy at 

the same time. The Hilla poets sometimes presented to us this 

position independently of its being, its existence and its theme, 
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to express an integrated form in the poem and the Hillian 

literature that this subject is able in the minds of the poets to 

be sometimes linked to the land, and sometimes to the woman, 

and sometimes to the same person, And sometimes with other 

topics that the poet sees that they are linked explicitly or invisibly 

in his given topic. This penetration may be associated with the 

formal and content aspect of poetic topics in general, and we 

found that the nominal signature is a regulating and dominant 

system in texts of a certain character and in most of the topics 

presented by poets throughout the poetic history of the city of 

Hilla since its foundation.

Key words:

Nominal Signature, Hillian Poetry, Cultural Criticism, Cultural 

Patter, Breakthrough formats.
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ن�سق التوقيعة ال�سميَّة )مقاربات تاأ�سيليَّة(

رس الثقايّف أن نبحث عن مش��ركات ثقافيَّة تقبع يف كلِّ معطيات  من معطيات الدَّ
الثقافة؛ لتصبح ش��كاًل مائًزا ألدب بيئٍة معيَّنٍة، وش��عراء التزم��وا بموضوعات معيَّنة أو 
د،  ، وم��ا نبحث نحن فيه ه��و أدب بيئة معيَّنة ذات ُبع��ٍد جغرايف حمدَّ من��اخ فكرّي معنيَّ
دة، تبتِدىء منذ التمص��ري لنهاية القرن الثاين ع��رش اهلجري، وممَّا برز  ة زمانيَّة حم��دَّ وم��دَّ
لدينا فيها هو ذاتيَّة الش��اعر ومدينته يف قصائده، وهو ما جتىلَّ بالقصائد الطوال بأن يذكر 
اس��مه ويمدح قصيدته نفس��ها وهيدهيا للممدوح أو املرثّي، وه��ذه ما اصطلحت عليه 

بالتوقيعة؛ ألنَّه يكون ختاًما للقصيدة، ومن دوهنا نعلم أنَّ هذه القصيدة مل تكتمل.

فم املقصود بالنس��ق؟ وما حدُّ التوقيعة االس��ميَّة؟ ومتى ب��رزت بوصفها ظاهرة؟ 
لة  ة وثابتة أم متحوِّ ومل��اذا؟ وم��ا خصوصيَّة احِللَّة هبا؟ وهل كانت التوقيعة االس��ميَّة قارَّ

وخُمَرقة للموضوعات الشعريَّة؟ وِمن أهمُّ شعرائها؟.

يف مفهوم الن�سق والنقد الثقافـّي

النسق:

ة تش��ري إىل أنَّه »ما كان عىل نظاٍم  يف ما يتعلَّق بمفهوم النس��ق الثقايّف، فالداللة اللغويَّ
واح��ٍد عامٍّ يف األش��ياء«)1(، أو هو »ما جاء من الكالم عىل نظاٍم واحٍد«)2(، فالنس��ق وفاًقا 

للمنظور اللغوّيّ يدلُّ عىل النظام الكامن يف أيِّ يشٍء ُيراد دراسته أو معرفة خصائصه.
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��ا يف املنظومة املصطلحيَّة، فق��د تبلورت جذوره »من نتاج حقَلني أساس��يَّني، مها  أمَّ
ح ه��ذه اجلذور واالمتدادات التي هتمُّ هذا  األنثروبولوجي��ا والنقد احلديث«)3(. وقد وضَّ
املصطلح الدكتور نادر كاظم يف كتابه )متثيالت اآلخر- صورة الس��ود يف املتخيَّل العريّب 

الوسيط( التي اتَّكأ عليها بعض الباحثني واملشتغلني يف جمال مفهوم النسق الثقايّف.

ويشري الدكتور نادر كاظم يف كتابه إىل فرديناند دي سوسري يف استخدامه مصطلح 
��ا: »نظاٌم من العالم��ات التي تعربِّ عن  ف اللغة بأهنَّ )النس��ق( أو )النظ��ام()4(، فهو يع��رَّ
ة أو أشكال  ا بذلك تشبه نظام الكتابة أو أبجدية اخلرس أو الطقوس الرمزيَّ األفكار وأهنَّ
اللباقة أو اإلشارات احلربيَّة، ولكنَّها أهم هذه النظم«)5(، ومصطلح )النظام( هو مرادف 
ل�)النس��ق( يف وجهة نظره، فهو يف ترمجته يس��تخدم )النس��ق( بداًل من النظام، وقد كان 

سوسري يف هذا التحديد يميِّز اللغة من الكالم.

ومن املعلوم أنَّ هذا التمييز بني نسق اللغة ونسق الكالم هو املهاد الذي تنطلق منه 
أغلب النظريات واملناهج البحثيَّة احلديثة، لذا كان املوضوع احلقُّ للدراس��ة هو النس��ق 
ة، وليس التلفظ الفردّي، فإنَّ املوضوع األس��اس  الكامن وراء أيِّ ممارس��ٍة إنس��انيٍَّة دالَّ
للدراس��ة يف العلوم اإلنس��انيَّة هو اكتش��اف النس��ق الكامن ِمن القواعد املس��تخدمة يف 
ة، وأنَّ ما يميِّز الكائنات اإلنس��انيَّة هو  القصائد أو األس��اطري أو املمرس��ات االقتصاديَّ
 اس��تخدام الكالم بطرائق خمتلفة، أي إنَّه يمتلك نس��ًقا من القواعد يعينه عىل إنتاج عدد 

ال هنائّي من اجلمل املحكمت)6(.

وورد تعريف النس��ق يف ضمن تعريف البنية عند جان بياجيه بقوله: »إنَّ البنية نسٌق 
ه نسًقا مقابل اخلصائص املميِّزة للعنارص، علًم بأنَّ  الت، له قوانينه اخلاصة به بعدِّ من التحوُّ
الت  من ش��أن هذا النسق أن يظلَّ قائًم ويزداد ثراًء بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحوُّ

الت أن خترج عن حدود ذلك النسق«)7(. نفسها، دون أن يكون من شأن هذه التحوُّ
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والدكتور نادر كاظم يرى أنَّ »مفهوم النسق الثقايّف يقع يف منطقة وسطى بني )البناء 
االجتمعي(، و)البنية الكامنة( يف العقل اإلنسايّن؛ جلمعه بني وظيفة التفسري واالستيعاب 
م يف سلوك األفراد، فهذا النسق  للتجربة اإلنسانيَّة من جهة، وبني وظيفة التأثري والتحكُّ
يفسِّ التجربة اإلنسانيَّة، ويمنح ما هو فاقد للمعنى من حيث األصل معنى، وإنَّه بعد أن 

رات األفراد وسلوكيَّاهتم«)8(. م يف تصوُّ يكون كذلك ينقلب نسًقا مهيمنًا يتحكَّ

لة للثقافة  ف بكونه » جمموع القيم املشكِّ ناته، فُيعرَّ ا النس��ق الثقايف من حيث مكوِّ أمَّ
)اجتمعيَّة- دينيَّة- معرفيَّة- أخالقيَّة( يف جمتمٍع بعينه، يف زمن بعينه، وهو كذلك جمموع 

دة املنابع فيم بينها، منتجًة أفًقا ثقافيًّا شاماًل«)9(. تفاعالت القيم الثقافيَّة املتعدِّ

النقد الثقايف:

هو »نشاٌط فكريٌّ يتَّخذ من الثقافة بشموليَّتها موضوًعا لبحثه وتفكريه، ويعربِّ عن 
راهتا وسمهتا«)10(. مواقف إزاء تطوُّ

وألنَّ األدب ال يقتر ع��ىل االحتواء عىل منظورات اجتمعيَّة وتارخييَّة وأخالقيَّة، 
بل عىل منظورات أدبيَّة ومجاليَّة كذلك)11(، لذا اش��تمل النقد الثقايّف عند ويلس��ون عىل 
امّي هذا املنظ��ور، ليقف فقط عىل  التحلي��ل النفّي واجلمليَّ��ات)12(، يف حني غادر الغذَّ
��اد نيويورك الثقافيِّني مل هيمل��وا الُبعد اجلمّل يف  عي��وب اخلطاب النس��قيَّة. يف حني أنَّ نقَّ
التحليل، وإنَّم جعلوه يف ضمن رؤية متكاملة )مجاّل/قبحّي(، لذا كان اشتغال الدكتور 
ام��ّي ع��ىل املحور الثاين، الذي اقت��ره عىل اجلانب املضم��ر واملختفي واملندس يف  الغذَّ

الثقافة بُبعدها القبحّي، كم أشار الدكتور عبد اهلل إبراهيم.

ن أنساًقا ناجزًة للمعاين،  فرؤية الدكتور يوسف عليمت مثاًل يرى أنَّ »النصَّ يتضمَّ
ي عىل  ز املتلقِّ دًة للموضوعات، وتضادُّ هذه األنساق مجاليًّا وقبحيًّا، وهو الذي حيفِّ ومولِّ
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اكتشاف األبعاد الوظيفيَّة هلذه األنس��اق«)13(؛ ألنَّ اجلمليَّة صفة مرشوطة، بل ناجزة يف 
امّي- يعني  النق��د األديّب، فإنَّ حضوره��ا يف النقد الثقايّف بوصفها حيلة- بحس��ب الغذَّ
اإلع��الء من ش��أن الوظيفة اجلمليَّة يف بنية اخلطاب الثقايّف م��ن جهة، واالعراف بقدرة 
البالغّي واجلمّل يف املراوغة وتوليد األنس��اق من جهة أخرى، هلذا نستدعي البحث يف 

اجلمليات والظاهر من األنساق)14(.

التوقيعة االسميَّة:

له  ي هذا الفن )التوقيعات األدبيَّة( هبذا االسم نسبًة إىل ما يوقِّعه اخلليفة أو عمَّ ُس��مِّ
فه  عىل الرقاع والرسائل التي ترد حارضة اخلالفة، بطلب أو شكوى أو مظلمة، وقد عرَّ
د البطليويّس  د عبد اهلل بن حممَّ عدٌد م��ن العلمء قديًم وحديًثا، فمن القدامى نجد أبا حممَّ
ا التوقيع، فإنَّ العادة جرت أن ُيس��تعمل يف كلِّ كتاٍب  فه: »وأمَّ )521ه���/1127م( يعرِّ
يكتب��ه املل��ك، أو َمن له أمٌر وهني، يف أس��فل الكتاب املرفوع إلي��ه، أو عىل ظهره، أو يف 

عرضه، بإجياب ما يسأل أو منعه«)15(.

ًف��ا التوقيع، ومبيِّنًا أصول��ه: »التوقيع يف الكتاب إحل��اٌق فيه بعد  وق��ال اخلليل معرِّ
الفراغ منه، واشتقاقه من قوهلم: وقعت احلديدة بامليقعة إذا رضبتها، ومحار موقع الظهر 
إذا أصابت��ه يف ظهره دب��رة، والوقيعة نقرة يف صخرة جيتمع فيها امل��اء، ومجعها وقائع... 
ي توقيًعا؛ ألنَّه تأثري يف الكتاب، أو ألنَّه سبب لوقوع األمر وإنفاذه، من قوهلم  فكأنَّه ُسمِّ

أوقعت األمر فوقع«)16(.

ويعتم��د هذا الفن ع��ىل اإلجياز والبداهة، واس��تخدام اإلجي��از ال يقتر عىل النثر 
اه إىل الش��عر، »ف��إذا كان اإلجياز يف األدب العريّب بالغة يف النثر، كم هو  فقط، وإنَّم يتعدَّ
ي دعائم  بالغة الش��عر، فإنَّ الش��عر أوىل به من النثر؛ ألنَّ الشعر يف حاجة إىل كلِّ ما يقوِّ
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اخليال فيه، ويفسح املجال النطالق أجنحته وراء األلفاظ والعبارات«)17(.

د ملوك  : »التوقيعات عب��ارات موجزة بليغة تعوَّ ونرى د. ش��وقي ضيف يقول بأنَّ
م إليهم م��ن تظلُّمت األف��راد يف الرعيَّة  الف��رس ووزرائه��م أن يوقِّعوا هب��ا عىل ما يق��دَّ
وش��كاواهم، وحاكاه��م خلفاء بن��ي عبَّاس ووزرائه��م يف هذا الصنيع، وكانت تش��يع 
وا الش��كاوى والظالمات  يف الن��اس، ويكتبها الكتَّاب ويتحفَّظوهنا وظالمته، وقد س��مَّ
وها بالرقاع تش��بيها هلا برقاع  بالقص��ص؛ ملا حيك��ي من قصة الش��اكي وظالمته، وس��مَّ

الثياب«)18(.

ل للتوقيع��ات أن ُتس��تخدم يف ال��كالم املنثور بم ش��اع م��ن اخللفاء  فاألص��ل األوَّ
واألم��راء وال��وزراء، ومن ثمَّ تطورت لتق��رن باإلجياز والتكثي��ف والبالغة، واقرنت 
ل هلا، أي باإلجياز والتكثيف، وما هلا من مزايا كوهنا منجزة للمعاين،  بالش��عر باحلدِّ األوَّ

ومولِّدة هلا، وخمتزلة دون إطناب.

لقد ُوِجدت يف عموم الش��عر العريّب مس��ألة التوقيعات بأنَّ يذكر الش��اعر اسمه يف 
ب للممدوح، غري أنَّ خصوصيَّة  قصيدت��ه بوصفه نوًعا من اإلعجاب أو الفخر أو التقرُّ
��ه كان ذا ثقافة حرصت عىل وجود هذا املعطى الش��عرّي يف كلِّ  ّ يف هذا أنَّ الش��عر احِل��لِّ
ك ع��رب مهيمنات النصِّ اخلطابيَّ��ة يف ضمن مؤثِّرات  موضوع��ات القصائد، حتَّى تتحرَّ
ثقافيَّ��ة بارزة، فتارًة مُتزج ضمن الرثاء أله��ل البيت، وهنا تكون التوقيعة صادقة يف 
ع  ؛ ألنَّ املضمون يسري بوتريٍة واحدٍة، وهو إظهار التفجُّ ّ حمتواها يف جسد القصيدة الكلِّ
، وتارًة تدخل التوقيعة يف موضوعة املديح،  �ر ملصاب شهداء الطَّفِّ والندب والتحسُّ
ب والوالء، وإثب��ات أفضليَّة املمدوح، وهو   وه��و ما حييل مضمونيًّا عىل فك��َريَت التعصُّ
ع إىل  م��ا ش��اهدناه يف الغديريَّات واملدي��ح النبوّي، وت��ارًة تدخل يف اهلجاء، وهن��ا يتفرَّ
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ح املراد من ذكر االس��م، كأن  َنني؛ األوىل التوقيعة اإلس��ميَّة الش��خصيَّة التي توضِّ مكوِّ
ح صف��ة ذاتيَّة، وما ش��ابه ذلك، واألخرى  يثب��ت أفضليَّة اهلاجي ع��ىل املهجو، أو يوضِّ
��ح ُبعًدا ثقافيًّا يف  التوقيعة االس��ميَّة يف س��ياق الدفاع عن العقيدة والفكر، وهو ما يوضِّ
ُمعطي��ات املوضوع، ولتبيان ثقافة اهلاجي؛ ليبدو صاحب مب��دأ يعربِّ عنه، وتارًة تدخل 
يف موضوع��ة الغزل، ومرادنا به التأنيث عموًما، بأن ُيضفي عىل قصائده صفات جيعلها 

م إىل ُمهدهيا. كالعرائس ُتقدَّ

ة جييء هبا الشاعر كنوع من االفتخار  فالتوقيعة هنا- كم أراها- س��مة أدبيَّة ش��عريَّ
ده ومقدرته، أو لتخليد اس��مه حني يمدح  بنفس��ه، أو تثبيت والئه، أو لبي��ان متيُّزه وتفرُّ
منه من التناس��ق  ل، حتَّى تك��ون خصيصة بارزة له، بم تتضَّ أو يرث��ي أو يفتخ��ر أو يتغزَّ

واجلمل، وبكوهنا ُبعًدا أدبيًّا مجاليًّا وثقافيًّا يف اآلن نفسه.

لاً: التوقيعة ال�سميَّة الرثائيَّة اأوَّ

جتيء التوقيعة االس��ميَّة بعموميَّات الش��عر، ولكن هلا خصيص��ة مائزة بأن تأيت يف 
ثاء وبكثرة، وهو ما الحظناه من كثرة ال�ُمعطى يف هذا الغرض. موضوعة الرِّ

1. قول ابن العودي النيّل يف ختام طفيَّاته:

ومن هذا املعطى يف املرثيَّات قول ابن العودّي النيّل يف ختام إحدى طفيَّاته)19(:

ـــودييِّ ِمــنــَك بِــَرمحــٍة ـــع ــل عــىل ال ــفــضَّ َت
وَتــرحــُم َتعفو  اسُتـرِحـمت  إذا  فــأنــَت 

ّ ه��و اب��ن الع��ودّي النيّل  ��اه يف الش��عر احِل��لِّ ل م��ن مثَّ��ل ه��ذا االجتِّ  فن��رى أنَّ أوَّ
ام هلوه وصباه، وما فاته؛  ره أيَّ مة القصيدة الغزليَّة، وتذكُّ )ت 558ه�(، فقد ربط بني مقدِّ
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م عليه، وتكون نتيجة الندم والتحسُّ عىل املايض بأن يتَّجه الش��اعر صوب الرثاء  ليتن��دَّ
��ل به؛ لينقذه ويكون ش��فيًعا له، وعىل هذا س��ارت وترية الشعر  أو مدح رمٍز دينيٍّ يتوسَّ
، ومنبًعا من منابع ثقافته  ّ ه رافًدا ثقافيًّا من روافد الش��عر احِل��لِّ ؛ ليكون هذا التوجُّ ّ احِل��لِّ

التي ظهرت بعد التمصري.

فنرى ابن العودّي النيّل يف تتبُّعنا له، تارًة يستخدم لقب )العودّي(، وتارًة )النيّل(، 
وتارًة يستخدم الُكنية، وهذا ملمح أسلويّب يف عموم قصائده.

ّي النيّل: 2. توقيعة سعيد بن مكيِّ

ّي النيّل،  ��ة مع��ارٌص البن العودي النيل متثَّل هذه الفكرة، وهو س��عيد ب��ن مكِّ وثمَّ
بقوله)20(:

ـــليِّ رائـــقـــة ـــي ـــن ـــهـــاُكـــمـــوهـــا مـــــَن ال َف
ــقــا ــا ومــتــسَّ ــًظ ــف ـــــة ل ــي احلـــيـــا رقَّ ــك حت

ــا ــه ــن ــاس حم ــــــوم  ي نـــــائـــــٌح  تـــــال  إذا 
نطقا قــد  بالشعر  ــن  َم ــليِّ  ك عــىل  أزرت 

ــر خــاطــره ــع ــشيِّ ـــاق ال مــن شــاعــٍر يف حم
سبقا قـــد  واملـــجـــد  الــعــىل  طــريــق  إىل 

فهو يوثِّق مرثيَّته باللقب، للتعريف بنفس��ه ومكانة؛ كونه ينتس��ب إىل منطقة النيل، 
مة بكونه ش��اعر الرثاء ألهل البيت، املس��بوق بحاضنة ثقافيَّة  وليحتلَّ املكانة املتقدِّ
ه  ا يستنطق به مدائحه ومراثيه، ويقرن مسمَّ دينيَّة جعلته يستش��عر وجودهم رافًدا ش��عريًّ

هبم؛ للشفاعة واخلالص.

��م يف التمهيد ملبتغاه؛ ليق��رن وجوده بكونه  وق��د يقرن اس��مه ال بخت��ام القصيدة إنَّ
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شاعر عقيدة مرتبطة بمدينته بقوله)21(:

بَِمْن واستمسْك  هـــواَك  سعيُد  يــا  دْع 
ـــه ـــام ــــــــزاح مــــن آث تـــســـعـــد بــــم وت

ـــٍم ـــاط ـــف ــــدٍر وب ــــي ــــح ـــٍد وب ـــمَّ ـــح ـــم ب
ــه ــَم ــت ـــــــوال ب ـــد ال ـــق ــــدهــــم ع ــــول وب

ن  وه��ذه االنتقاالت االس��ميَّة جزء م��ن تغريُّ الغرض ال��ذي يتَّبعه الش��اعر؛ ليكوِّ
ٍع ثقايفٍّ موقعّي يف كيان  قصيدته بنفس��ه، ال أن يس��ري عىل منواٍل رتيب، بل يش��ري إىل تنوُّ
ك والشفاعة واخلالص  القصيدة، ويبقى املش��رك هو املعنى الذي يعربِّ عنه، وهو التمسُّ

واحلقيقة التي يبتغيها يف حياته.

: ّ 3. توقيعة األمر مزيد احِلليِّ

ّ يف الرث��اء املمزوج  وم��ن هذه التوقيع��ة املختومة باالس��م قول األمري مزي��د احِللِّ
باملدح، ولكن أّي مدٍح وأّي رثاٍء؟! فها هنا رثاء أحد وجوه اإلس��معيليَّة، وهو )س��نان 

الدين بن راشد( )ت 588ه�(؛ ألنَّه ينتسب إىل البيت العلوّي، يقول)22(:

ـــدي ـــييِّ ـــــــد الــــديــــن يــــا س ـــا راش ـــي ف
ــــَِم ــــت ـــــــدر ال وأنـــــــــَت اإلمــــــــــاُم وب

ـــا ـــن وأنــــــــَت الـــــــذي كــــنــــَت أرشـــدت
ــــظــــالِم ــــاة ال وأنــــقــــذتــــنــــا مـــــن حــــي

ـــــًدا ــــو لــــقــــاكــــم غ ــــرج ـــــد ي ـــــزي وم
ــــــــورى بـــــازدحـــــاِم يـــــوم يــــكــــون ال

ح هبذا بعد أن استقرَّ بمدينة  فاألمري يصبح من ش��عراء العقيدة اإلسمعيليَّة، ويرِّ
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ة، بدالالت التالحق التوقيعّي االسمّي )راشد الدين، سيدي، اإلمام،  مصياف الس��وريَّ
بدر التمم..(.

4. توقيعة ابن العرندس:

 لة يف رثاء اإلمام احلس��ني وقري��ٌب من هذا ق��ول ابن العرندس يف ختام��ه ملطوَّ
بتوقيع��ة اس��ميَّة )نج��ل العرندس صال��ح( بفصاحٍة عربيٍَّة نس��قيٍَّة، ونس��تبني إنَّ الرثاء 
غايت��ه هو الش��فاعة وختلي��ص الذات م��ن رشور الدني��ا وآثامها، أماًل يف جن��ان اخللد، 
 وكأنَّ قصائ��ده ُدرر جعل��ت ق��سَّ ب��ن س��اعدة ولبي��د ب��ن ربيع��ة يف ذه��وٍل وانبه��ار 

بقوله)23(:

ـــــالك مـــدائـــًحـــا وألحــــلــــبــــنَّ عــــىل ع
دا ـــــرَّ ُخ ـــا  ِحـــســـاًن ألـــفـــاظـــي  ُدريِّ  ـــن  م

ــا فــصــاًحــا يف الــفــصــاحــِة جــاوزت ــرًب ُع
ـــدا ـــلَّ ـــب ـــٌد ُم ـــي ـــب ــــا ل ــــا وبـــــــات هل قــــسًّ

ـــم ـــودك ــــدتــــا بــــقــــالئــــٍد مــــن ج قــــلَّ
ــدا ــليِّ ــق ـــا جـــيـــُد الـــزمـــان ُم أضـــحـــى ب

ــُل الـــعـــرنـــدِس صــالــٌح ــج ــو بـــا ن ــرج ي
ـــان تــلــدا ـــن ـــع حـــــوِر اجل ـــد م ـــل اخُل يف 

ب والرثاء، ومدح الرس��ول وأهل البيت هو املنجاة  فيصب��ح لديه غرض التقرُّ
واخلالص للذات من آثامها الس��ابقة وحياته الالهية، وهذا ما يرتبط ارتباًطا وثيًقا بنوع 
مة  ه إليه الش��اعر، وجس��د القصيدة الفنِّ��ّي املرتبط باملقدِّ املم��دوح أو املرثّي الذي يتوجَّ

والغرض واخلامتة.
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: ّ 5. التوقيعة االسميَّة للخليعّي احِلليِّ

ثاء  واخلُليعّي حني أصابه اجلزع وامللل من واقعه وما آل إليه، وجدناه يتش��بَّث بالرِّ
والتحسُّ عىل ما أصاب آل النبّي؛ لريبط مصريه بالنجاة هبم، بقوله)24(:

ــــم ملـــمـــلـــوكـــك اخلـــلـــيـــعـــي فــيــكــم ك
ــــور ســنــاهــا ــــن ــــدي ب ــــت ـــــا ي ـــــدًح م

الـــلـــبيِّ ذوي  ـــول  ـــق ع بــــا  تـــتـــجـــىلَّ 
ـــا ـــداه ــــو عـــــن الــــقــــلــــوب ص وتــــل

فيها الـــطـــيـــُب  أكـــمـــن  ـــد  ق ومـــــــراٍث 
كــــلُّ مـــا أنـــشـــدت يــطــيــُب شــذاهــا

د عــــدَّ إذا  األمـــــــان  ــم  ــك ــن م ــــا  ــــيًّ راج
ـــاهـــا ـــقـــب ـــــن ُع ــــــــاف م ــــــا خُي ــــــوًب ذن

 فنزع��ة اخلليع��ّي نفس��يَّة واجتمعيَّة ب��اآلن نفس��ه؛ ألنَّه يرج��و النجاة م��ن أعمله، 
ح بأنَّ له مراثي ومدائح بأهل  ًعا هبم، فيرِّ وما حدث واقًعا لو برز للحساب، فيكون ُمشفَّ
ب واألمان يوم احلس��اب، والواقع وجدنا   البي��ت، وغايته هي نيل الش��فاعة والتقرُّ

.ًم يف األنا، وإعجاًبا مفرًطا بم يطرحه من شعر يف حقِّ أهل البيت لديه تضخُّ

ومن ثمَّ خيتتم اخلليعيُّ توقيعته االسميَّة بعد رثائه ملسلم بن عقيل بطلب البقاء عىل 
:)25(العهد وبوالئه الدائم ألهل البيت

ـــت مـــذ عــلــقــت يــدي يـــا ســـــادًة مـــا زل
ـــــُم ُأحـــــافـــــظ وّدهــــــــم وُأراعــــــــي ب

ـــيُّ رافــــــع قـــّصـــٍة ـــع ـــل ــــم اخل ــــوالك م
ـــوَم عــــقــــارٍب وأفـــاعـــي ـــم ــو س ــك ــش ي
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: ّ 6. التوقيعة اإلسميَّة يف شعر مغامس بن داغر احِلليِّ

ّ قصائده بقوله يف ختام إحدى مرثيَّاته: م الشيخ مغامس بن داغر احِللِّ وكذلك قدَّ

مغامس عــــذاب  مــن  يــوًمــا  خيــش  ومل 
أمـــــاين أخــــــــاف  ـــــا  ممَـّ ـــم  ـــت كـــن إذا 

شـــارق ذرَّ  مـــا  اهلل  ــــالم  س ــكــم  ــي عــل
ألذان فــــرضــــه  داعـــــــي  قــــــام  ومــــــا 

م لفروض طاعت��ه ووالئه ألهل  فه��و موقٌن بالنج��اة واخلالص؛ ألنَّه م��واٍل ومقدِّ
البيت؛ ليجد نفسه وقد حسن إسالمه.

ج البحرايّن: 7. التوقيعة اإلسميَّة يف شعر ابن املتوَّ

ج البح��رايّن يرثي  وم��ن التوقيع��ات يف مع��رض قصي��دة الرث��اء ق��ول اب��ن املت��وَّ
وا يف احِللَّة  احلس��ني)27(، وه��و أنم��وذج من ش��عر الوافدين الذين درس��وا واس��تقرُّ

لسنوات طوال)28(:

ــــعــــادي م يف  ل  ة  ـــــــــدَّ ع ــــم  ــــت ــــأن ف
ـــزاء ـــج ـــل ل ـــــق  ـــــالئ اخل ـــــض  ح إذا 

فــــــَ أرجـــــــــو آلخـــــــــرت ســــواكــــم
رجـــائـــي بـــكـــم  خيـــيـــب  أن  وحــــاشــــا 

ـــوين ـــم ـــت ج ـــوَّ أنـــــــا ابـــــــن مــــتــــوج ت
ـــاء ـــه ـــب ـــر طــــــــًرا وال ـــخ ـــف ــــاج ال ــــت ب

ـــرتى ت األلـــــطـــــاف  ذي  اهلل  ـــــالة  ص
عـــلـــيـــكـــم بـــالـــصـــبـــاح وبـــاملـــســـاء
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فالتوقيع��ة يف مع��رض الرثاء هي ش��هادة بالتولِّ وابتعاد وانس��الخ ممَّ��ن أباح دماء 
ا والبهاء( فأن��ا الضمري  جتموين، بت��اج الفخر، ط��رًّ ج، توَّ احلس��ني، )أنا، اب��ن املت��وَّ
جتموين، تاج  ج، توَّ املنفص��ل، مع اجلناس الناقص وهو رضب من البديع البالغّي )متوَّ

الفخر(، وهو ما جعل داللة اإليقاع الداخّل متوازنة مع املعنى.

8. التوقيعة االسميَّة عند السييِّد نعَن األعرجّي:

وكذلك اس��تمر ه��ذا النوع من التوقيعات لدى ش��عراء احِللَّة ع��ىل امتداد التاريخ 
الش��عرّي هلم، فم ج��اء بموضوعة الرثاء قول الس��يِّد نعمن األعرج��ّي )ق11ه�( يثبت 
بكون هذا النس��ق مس��تمًرا هلذا التاريخ، ومن مطالعتنا للنمذج التي جاءت بعده، نرى 

هذا األمر كذلك)29(:

حبكم حــســبــي  نـــعـــَن  ــم  ــدك ــب ع ــــا  أن
املــضــجــع ــــــام  األن ضــــمَّ  إذا  ــــــًرا  ذخ

دت ــــرَّ ـــا غ ـــالم عــلــيــكــم م ـــس ـــي ال مـــنيِّ
ــون وتــســجــع ــص ــغ ــال ــف ب ــت ورقــــــاء ت

وأحس��ُب أنَّ ش��يوع هذه األس��مء يف هنايات القصائد يف بع��ض الوجوه تعبرٌي عن 
االرتباط بني الش��اعر وقصيدته، وهو كذلك ج��زٌء من بنية القصيدة، وهو بمنظور آخر 
يَّة بوصفها جزًءا من اهلوية واالحتفاظ باخلصوصية  ثقافة أدبيَّة شاعت يف هذه البيئة احِللِّ
عت ألفاظ��ه وبقي جوهره هو هو إالَّ جزء  املائزة هلم، وما ارتباط اس��م املدينة الذي تنوَّ

من هذا االرتباط الروحي باألرض.

ا: التوقيعة ال�سميَّة والتاأنيث ثانياً

م الش��اعر  ارتبط��ت التوقيعة االس��ميَّة ههنا بموضوع التأني��ث ارتباًطا وثيًقا، فقدَّ
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اًل بكون القصي��دة مؤنَّثة، وهو بعٌد لغويٌّ حييل ع��ىل ماهيَّتها األوىل بكون  موضوع��ه أوَّ
التأنيث مرتبًطا هبا كم يرتبط باألشياء احلقيقيَّة.

ة التي تأيت معها  وثانيًّا ارتباط هذا التأنيث بمجموعة من األلفاظ والس��ياقات اللغويَّ
، حني جميء صيغ املف��ردات؛ لتدعم القصيدة  عىل املحور االس��تبداّل يف اجلمل��ة والنصِّ
ة وموضوعها الش��عرّي، ولرتب��ط واقعيًّا وثقافيًّ��ا باحلدث موضع  بتأني��ث بنيته��ا اللغويَّ
االستشهاد، سواء باإلحالة للميض، أو الواقع، أو رؤية استرشافيَّة مرتبطة باملوضوع نفسه.

ّ )ت 760ه�( ارتباط  وللس��يِّد عّل بن عبد احلميد بن فخار بن معد املوسوّي احِللِّ
طريف جيعل األنثى هي األصل الذي يرتبط به، وكيف ال واملش��ار إليه الس��يِّدة فاطمة 
الزهراء، فهو هلا منتس��ٌب ومن ذرارهيا، فالبعد ثقايّف يتعلَّق بالنس��ب والوالء، وهو 

بعد عقدّي آخر يضيفه الشاعر لقصيدته)30(:

ــأ ـــا غـــايـــة امل ــت الـــرســـول ي ــن ـــن ب ـــا ب ي
مــــــول يــــا عــــــدت غـــــــداة الـــتـــالقـــي

زا مــــــا  احلــــمــــيــــد  عــــبــــد  ابــــــــن 
ـــاق ـــف ن ــــر  ــــغ ب ــــم  ــــك ل ــــــا  ــــــبًّ حُم ل 

ت وأنـــــتـــــم مـــــالذي ـــم عـــــــدَّ ـــك ـــبُّ ح
ـــي ـــراق يـــــوم حـــــرشي ومـــنـــكـــمـــوا أع

ومن قصيدٍة للحسن بن راشد يثبت فيها والءه، وخيتتمها بتوقيعته االسميَّة مادًحا 
مة واألوىل، ومل ُيس��بقها يشء مهم من األدب وعمق  نفس��ه وقصيدته، بكوهنا ه��ي املقدِّ
األفكار )إشارة إىل قصائد الشفهينّي السبع الطوال، وفيها إشارة أدبيَّة لشعراء املعلَّقات 
ّية لشعراء  ا وحيدة الدهر، وهذا بظنِّي من التقليد الذي شاع يف البيئة احِللِّ كذلك(، فكأهنَّ

سابقني له، من ذلك قوله)31(:
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ــة ــي ــاف ـــــزهـــــراء ق إلـــيـــكـــم يــــا بـــنـــي ال
ــل ــرت وم ــر  ــك ف كــــليِّ ذي  عـــىل  فــاقــت 

ـــقـــة ــــة حـــلـــوة األلـــــفـــــاظ رائ ــــيَّ ِحــــليِّ
الوجل اخلــائــف  عند  األمـــن  مــن  ــىل  أح

ــط با ــســي ــب بـــًة يـــزهـــى ال ـــًرا مـــهـــذَّ ـــك ب
ــرمــل ـــروض الــشــعــر وال ــىل طــويــل ع ع

عن وقـــرصَّ  طــالــت  حسن  مــن  حسناء 
ــول ــط ــعــة ال ــســب ـــراء ال ـــع إحــســانــا ش

ــو فــتــى راشــــد طـــرق الـــرشـــاد با ــرج ي
ــل ــزل ال ـــن  م ــى  ــش خي وال  ـــاد  ـــع امل ــــوم  ي

فالقصي��دة املؤنثة مهداة لولد الزهراء مجيًع��ا؛ كوهنم من بني )فاطمة( بصفات 
ا؛ لُتهدى  جعله��ا من األبكار، حتَّى وكأنَّ لغة القصيدة تك��ون مؤنَّثة تأنيًثا لفظيًّا ومعنويًّ

يها. ملستحقِّ

ة، كقوله)32(: وللشفهينّي قصائد خيرق هبا وجود املرأة موضوعاته الشعريَّ

منتسب أنَّ  إالَّ  اآلبــــــاء  ــــة  أســــديَّ
ــــــة مـــــن بــــنــــي األتـــــــــراك ــــــؤول اخل

زورة مــن  هــل  ــني  ــَب ــَحــَس ـــ ال شقيقة  أ 
ــاك؟ ــن ــض ــا ُيـــبـــُل مـــن الــضــنــا م ــه ــي ف

ـــــا ظـــبـــيَّـــة بـــابـــل ــــــــاذا يــــــضك ي م
حـــســـنـــاِك)33(؟ مــثــلــه  حــســنــك  أنَّ  لــو 

ا، فهو  م ش��عريًّ فنلحظ االرتباط باملرأة ارتباًطا بالقضية وباألرض وباملوضوع امُلقدَّ
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يف حم��ض الرث��اء ألهل الطفِّ يتغلغ��ل انتمؤه لألرض وامل��رأة مًعا؛ ليتمنَّ��ى منها زيارة 
ة بمعن��ى من أصل هذه املدين��ة، وأنَّ أخواهلا من األتراك،  واحدة، كيف ال وهي أس��ديَّ
ٍّ ال جيد يف العنر  وهبذا صار هلا حسٌب ونسٌب من جهَتني، وهذا يشري إىل ُبعٍد ثقايفٍّ ِحلِّ
غري العريّب موضع غضاضة ال يس��تدعي الفخر به، بل هو يفخ��ر ثقافيًّا بأنَّ بعضه عائد 
يَّة ال جتد غضاضة يف ذل��ك الفخر، وهو أيًضا يرشح  إىل العن��ر الركّي، والثقاف��ة احِللِّ
ج بكوهن��ا )ظبية بابل(، ويف هذا  د الوافد إليها؛ ليعرِّ ّ والتع��دُّ التعاي��ش بني األصل احِللِّ

إشارة إىل خصوصيَّة مجال نساء مدينته.

ومن اخراق النسق األنثوّي لقصائد الرثاء، وبكون العاطفة صادقة للمرأة، اختيار 
اب��ن العرن��دس لرمٍز ثقايفٍّ ُع��ِرَف بالندب والب��كاء والعويل عىل أخيها، هي اخلنس��اء، 

فيقول)34(:

ــســاء تـــري دمــوعــهــا فــعــيــنــاي كــاخلــن
ــُر( ــخ ــتــكــم )ص وقــلــبــي شــديــٌد يف حمــبَّ

ى عنه )صخ��ر(، وينتج به دالَل�َتني األوىل هو  فالتورية الثقافيَّة التي تش��ري إىل املورَّ
اًل؛ الرتباطه بال�)خنس��اء(، ولكنَّه يريد  أخو اخلنس��اء، وهو ال��ذي يتبادر إىل الذه��ن أوَّ
املعن��ى البعيد املرتبط بأهل البيت، والثبات عىل حمبَّتهم، والتعلُّق هبم، وهو مناس��بة 
��ك بأهل  الس��ياق بقوله )ش��ديد، صخر( للداللة عىل الثبات واملداومة واملبدأ يف التمسُّ

البيت، ليتخلَّص يف ختام قصيدته التي حتمل التوقيعة، قائال)35(:

ــم يــــــوم املــــعــــاد ذخــــرت ــك ــت ــل ــع ج
ــى وأنـــتـــم لـــه ذخـــُر ــس ــى ملـــن أم فــطــوب

ــس فــكــر الــصــالــح ابـــن عــرنــدس ــرائ ع
مـــهـــُر هلـــــا  طـــــه  آل  يـــــا  ـــكـــم  ـــول ـــب ق
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بـــارق الح  مـــا  اهلل  ســــالم  ــكــم  ــي عــل
ــر الــقــطــُر ــث ــت ــود املــــزن وان ــق ــت ع وحــلَّ

ح بم ال يدع جمااًل للشكِّ يف ختام قصائده بتوقيعة يثني هبا عىل  فابن العرندس يوضِّ
قصائده، وكذلك بذكر اس��مه؛ كونه صاحب تلك القصائد التي نظمها من فكره، وهي 

.م ألهل البيت ا هدايا تقدَّ ترشيف له؛ ألهنَّ

ة بصيغة التأنيث كون القصائد هي هدايا للممدوح،  ومن الثناء عىل الذات الشعريَّ
ة  فكأنَّ القضية هي تأنيث األش��ياء لُتهدى للمدوح، وهذا جزء من الثقافة القبليَّة األبويَّ
ك املمدوح، كقول راجح  الت��ي جتعل املؤنَّث ش��يًئا ُيعطى لرييض تلك الغريزة التي حت��رِّ

:)36( ّ احِللِّ

هلا قــــطٌّ  اإلقـــــــواُء  يــســكــن  مل  ـــــذراء  ع
إكــفــاِء ثــــوِب  يف  ــت  ــي ــل ُج وال  ــا  ــًت ــي ب

، وهذا يرج��ع إىل متايز  ّ وه��ذه ظاه��رة برزت ونم��ت وترعرعت يف الش��عر احِل��لِّ
نات  الش��عراء، وترجيح أفكارهم وأشعارهم، ومتييزها من غريها التي غرقت يف املحسَّ
والصور املس��تهَلَكة وما ش��ابه ذلك، وإن أضحت يف ما بعد مقلَّدة ومتَّبعة من الش��عراء 

أنفسهم.

ثالثااً: التوقيعة ال�سميَّة املدحيَّة

وترتبط التوقيعة بش��عر املديح ارتباًطا وثيًقا بني الش��اعر وموضوعه، وكأنَّه يمدح 
د أو أحد العلمء أو املوضوع يكون  نفسه حني يمدح اآلخر، سواء أكان من نسل آل حممَّ

بُبعٍد ذايت.

ومن هذا شعر أيب احلسن بن محَّاد يف مديح أهل البيت، قوله)37(:
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بــمــهــجــتــي ـــي  ـــب ـــن ال آل  أفــــديــــكــــم 
ـــــــواال األم فـــيـــكـــم  وأبـــــــــذل  وأيب 

ــــذي ـــــاد ولــــيُّــــكــــُم ال ـــــن مح ــــــا اب وأن
يــــتــــواىل وال  ــــم  ــــرك غ يـــــــرض  مل 

ـــة ـــع ذري ــــاد  ــــع امل يف  ل  أرجـــــوكـــــم 
ـــــغ اآلمــــــاال ـــــل ــــم أفــــــــوز وأب ــــك وب

 ه واىل أهل البيت�� فتوقيعته األس��ميَّة ه��ي منجى وخالص له ي��وم املعاد؛ ألنَّ
رصاح��ًة، وكأنَّه يكتب تاريخ الوالء والتضحية واملجاهرة بحبِّهم، فهو ملتزم وصاحب 

مبدأ وموقف.

فالش��اعر يثبِّت اس��مه يف هناية كلِّ قصيدة؛ ألنَّه عرف الدين واإلس��الم، وليعطي 
:)38( ّ توقيعته ُبعًدا بالنجاة من الفتن، يقول اخلليعّي احِللِّ

ــكــن ـــي يـــســـتـــجـــر ف ـــع ـــي ـــل ـــــك اخل ب
ــــن طــــــــوارق الـــفـــتـــِن ــــه م ــــا ل ــــوًن ع

ومن التوقيعة اإلسميَّة يف معرض املديح النبوّي قول احلافظ رجب الربيّس)39(:

ــــــان وأنـــــــت األمـــــــني وأنـــــــت األم
ـــق ـــفـــت وأنــــــــــــت تــــــرتــــــق مــــــــا ي

عـــاتـــق يف  لــــــك  رجــــــــب  أتــــــــى 
ـــهـــل يـــعـــتـــق؟! ثـــقـــيـــل الـــــذنـــــوب ف

:)40(وقوله من قصيدٍة أخرى يف مدح أهل البيت

ــم ــك ــدح وقــــًفــــا عــــىل حــديــثــكــم وم
ــوه وارمحــــوا ــل ــب ــاق ــُت عــمــري ف ــل ــع ج
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فضلكم مـــن  احلـــافـــظ  عـــىل  ــــوا  ــــنُّ ُم
ـــعـــمـــوا وأن غـــــٍد  يف  واســــتــــنــــقــــذوه 

ح بأنَّ كلَّ حياتِه قامت عىل حديث أهل البيت وحمبَّتهم؛  فالشاعر الربيّس يرِّ
د صفاهتم ومآثرهم، وخيوض يف غمر علومهم، حتَّى ُوِصف بالغلوِّ واملغاالة  لذا فهو ُيعدِّ
يف تشيُّعه، فالتخلُّص بالقصيدة يكون باسم الشاعر، وهو إيذاٌن كذلك بانتهاء القصيدة 

وختامها.

وللربيّس كذلك توقيعة ختاميَّة يف معرض مديح أهل البيت، قوله)41(:

ــــرَّ لظى )الـــــــربيس( ح ــــاف  ــف خي ــي ك
ـــد احلـــــســـــاب مــنــجــاه ـــن وأنــــــــت ع

ـــدرة ـــي ح ـــد  ـــب ع الـــــنـــــار  ـــي  ـــت خي ال 
ه تــــــوالَّ مــــن  الــــنــــار  يف  ـــس  ـــي ل إذ 

فأضحى قرن االس��م الش��خيّص للش��اعر بالقصي��دة خالًصا وتعب��رًيا عن أمله يف 
.النجاة من خالل حبِّ أهل البيت

، ما ق��د ُيصطلح عليه  ّ وم��ن ه��ذه التوقيعة االس��ميَّة الت��ي رأيناها يف الش��عر احِللِّ
)42(، وهذا ُيعدُّ نس��ًقا ثقافيًّا للِحلَّة،  ّ ة نسبًة إىل احلس��ن بن راشد احِللِّ بالتوقيعة الراش��ديَّ
ّ يف موضوَعَتي املدح والرثاء نراه خيتم قصيدته  الت يف الشعر احِللِّ فأغلب من كتب املطوَّ
 باإلط��راء عىل قصيدته وعىل املهداة ل��ه، مع طلب نيل الش��فاعة والقربى هبا عن طريق 

آل البيت يوم املحرش، فمن قول احلسن بن راشد)43(:

ــب األمــــر مــدحــة ــاح فــدونــكــهــا يـــا ص
ــس ــب الق ــي ــع ــا ال ــه ــام ـــا س ــقــحــة م ــن ُم
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ـــة ــــ ـــديَّ ـــة راشــــ ـــــــيَّ مـــــهــذبـــــة حـــــــليِّ
خــالــس قــيــل  بـــا  ـــــراوي  ال اغــــرق  إذا 

قـــالئـــد الــــلــــيــــال  ـــد  ـــي ج يف  ــــــئ  آلل
نـــفـــائـــس ـــــــــن  أنَّ إالَّ  جــــــواهــــــر 

ــح ــوائ ن الـــزفـــاف  ـــس يف وقــــت  ـــرائ ع
عــرائــس الــــعــــزاء  ــــت  وق ـــح يف  ـــوائ ن

وهناك توقيعة للش��يخ الش��فهينّي باس��مه، قاهلا يف مدحه ألمري املؤمنني، ومن 
ّية من تقليد  خالهل��ا يتبنيَّ أنَّ هذه التوقيعة االس��ميَّة صارت جزًءا ممَّا ش��اع يف البيئة احِللِّ

واجرار لأللفاظ واملعاين، قوله)44(:

ـــا بــــكــــًرا مــنــقــحــًة ـــه ـــك مــــــوالي دون
ـــة بــلــدا مـــا جـــــاوزت غـــر مــغــنــى ِحـــلَّ

ــت خلـيـ ( حــيــُث أن ـــلٍّ فــدتــَك نــفــُس )ع
وفــــــــدا نـــــاٌص  ولٌّ  الـــــمــرســـــلــني  ـــِر  ـ

، وأضحت ظاهرة هلا أبعاد  ّ ة يف الشعر احِللِّ فنسق الشفاعة والرغبة هبا حارضة بقوَّ
دينيَّة وجمتمعيَّة، وقد جتلَّت يف الشعر بشكٍل واضح. وللشفهينيِّ توقيعاٌت ختاميٌة كثرية، 

اته، قوله: ومنها يف إحدى غديريَّ

ــل ــوكُّ ـــ ت ـــعـــاد  ــــ امل يف  ــم  ــه ــي ــل ع قـــــوم 
فــكــاكــي ــق  ـــ ــي ــوث ال األس  ـــن  م وبــــم 

ـــا( فــــوزه ـــيًّ ــــ ــن عــبــدكـــــم )عـــل ــه ــي ف
بـــجـــنـــان خـــلـــد فـــــــي حـــنـــــــان عـــالك

أمـــــــالكـــه ــــا  م اهلل  عـــــلــيــك  صــــــىلَّ 
ــقـــــدس محـــــاك)45( ســة ب ــدَّ ــت مــقـــ ــاف ط
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مه الش��اعر للنجاة واخلالص،  ا، بل له غرٌض أخروّي، قدَّ فالتخلُّ��ص مل يكن دنيويًّ
حتَّ��ى ليكون بمحلِّ العبودي��ة والتذلُّل واخلضوع للممدوح املرثّي؛ ليش��عر بالراحة يف 

ذاته، ليكون شفيعه وحليفه ومنقذه يوم احلساب.

طات قول الش��يخ رجب الربيّس)46( بتوقيعة اس��ميَّة ك��م هو معهود يف  ومن املس��مَّ
:)47( ّ الشعر احِللِّ

ـــــظ( الـــفـــقـــر عــىل عـــبـــدكـــم )احلـــــاف
ــــم يـــــــــروُم فــال ــــك ــــواب ـــــاِب أب ـــــت أع

تـــــييِّـــــبـــــوه يـــــــا ســـــــــــادت أمـــــــال
إىل املــــــعــــــاد  يـــــــوم  ـــــوه  ـــــم ـــــس وأق

ـــُر ـــطِ ــه َع ــم ــي ــس ـــــلٍّ ظـــلـــيـــٍل ن ظ
فهو يمزج اس��مه مع أس��مء املمدوحني من أهل البي��ت يف القصيدة؛ إلنقاذه، 

فهم شفعاؤه وأمله.

بّي كذلك، فتكون خامتة للقصيدة بعد  وقد تأيت التوقيعة االس��ميَّة يف املديح التكسُّ
اد اهليكّل )ق11ه�()48(: د بن عوَّ أن يمدح الشاعر قصيدته، كقول مجال الدين حممَّ

خـــريـــدًة ـــلُّ  ـــك ـــي اهل زفَّ  ملـــدحـــك 
عطل ال  والـــــُحــل  ـــدريِّ  ـــال ب ــة  ــع ــرصَّ م

ــب الــبــهــاء قــبــولــكــم ــي ــالب ــا ج ــاه ــس ك
ــل احلــلــل ــكــم أفــض ــســهــا إفــضــال ــب وأل

ا مضمونًيّا يف عصور  وهو ما يشري إىل اس��تمرار نسق التوقيعة بوصفه معطى شعريًّ
��ة املختلفة، بدًءا من بعد مرحلة التأس��يس وحتَّى يف مرحلة اخلمول األديّب والثقايّف  احِللَّ
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بعد القرن التاس��ع اهلج��رّي، فأضحى ختام القصيدة باالس��م أو اللقب أو الكنية ثقافة 
، ونجد أنَّ ذلك يتعلَّق بسبب أو أكثر ممَّا يأيت: ّ مائزة يف عموم الشعر احِللِّ

اخلالص من كلِّ ما علق بالشاعر يف ماضيه.. 1

2 ..ل بأهل البيت هو طلب الشفاعة والتوسُّ

3 ..هو ختليد لذكر الشاعر مع ختليد ذكر أهل البيت

ن . 4 ة الش��اعر ومذهبه وارتباطه باآلخر املكوِّ هو يف بعض وجوهه تعبري عن ُهويَّ
ه هلا. للذات واملوجِّ

ه��و يف بعض وجوه��ه إيذاًنا بانته��اء القصيدة، فالقصيدة الت��ي ال تنتهي هبذه . 5
التوقيعة قد تعدُّ ناقصة أو قد توحي بالشكِّ بأنَّ خامتتها ُفقدت.

وقد تتجىلَّ التوقيعة اإلس��ميَّة يف ش��كٍل من الذاتيَّة ومديح النفس، وتوضيٍح ملكانة 
الش��خص، كم نجده مع احلس��ني بن أمحد بن البغيديدّي )ت 604ه���( من أهل احِللَّة، 

وكان أبوه حيمل اجلنائز)49(:

ــوق رأســه ف مــن  للنعش  الـــذي  ــن  اب ــا  أن
ـــه بــعــد ـــوم جمـــــال ولــلــعــلــيــاء مــــن ق

بمعرشي الـــرجـــال  فـــاخـــرت  ـــا  أن إذا 
املجد وانــتــحــب  األحــســاب  تظلَّمت 

فاألن��ا واضح��ة ومتجلِّية للش��اعر تعويًضا ع��ن واقع اجتمعي ال ُيعل من ش��أنه؛ 
ع��ة، منها  بس��بب مهن��ة أبي��ه وأرسته، وهن��ا لدينا وضع ثق��ايّف حييل ع��ىل دالالت متنوِّ
اجتمعيَّة، ومنها نفس��يَّة، وأخرى تتعلَّق بمعرفة األحساب واألنساب، فهو يفخر بنفسه 

وأبيه وقومه، وتوارثهم هلذه الصنعة )محل اجلنائز(.
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وم��ن الفخر بالذات قول الش��يخ نج��م الدين جعفر بن ن��م )ت 680ه�( أيًضا يِف 
ح فيه ثقافته العربيَّة،  احلمس��ة من البحر الطويل)50(، وقد كتبه لبعض حاس��ديه، وتتوضَّ
اًل، ومن ثمَّ يمل��ك عنان الفصاحة والبالغ��ة والكرم، ولكنَّه   وعلم��ه بفخ��ره بأرسته أوَّ

ال ينتقص من اآلخر باملدح)51(:

فمنطقي نــطــقــُت  ــــا  َأمَّ ــــَ،  َن ابــــُن  َأنــــا 
َأعــجــَ ــوم  ــق ال ُمــصــقــع  ــا  م إذا  فــصــيــٌح 

 ّ وم��ن هذا الفخر بالنس��ب والقبيلة واالنتس��اب للمدينة كذلك ق��ول راجح احِللِّ
بفخره بأرسته من بني أسد)52(:

أســــد ـــــن  م أست  وصــــمــــيــــم  ال 
ومـــــا ســــَ مــــن هـــضـــبـــات ســـــؤددي

وقوله)53(:

الــطــال ذاك  يف  دمــــي  طــــلَّ  أست  ـــا  ي
ــــل مـــــن أســـد ــــط ــــــل ال وأنـــــتـــــم أه

ومن أمثلة التوقيعات السابقة خلتام القصائد التي شاعت لدى شعراء احِللَّة ما ختم 
ب��ه اهليكّل قصيدته يف مدح أحد أمراء اهلند، وهو يري��د هبا تثبيت لقبه وكنيته ومتيُّزه من 

أصحابه لنيل مبتغاه، وهو عطاء األمري ورضاه)54(:

وانقى جــودك  عند  ــْعــٍن  َم جــود  مــى 
ــضب املثل وأنـــت الـــذي أضــحــى بــه ي

خـــريـــدًة  ) ـــلُّ ـــك ـــي )اهل زفَّ  ملـــدحـــك 
عطل ال  والـــــــُحـــل  بـــالـــدر  ــًة  ــع ــرص م
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ــب الــبــهــاء قــبــولــكــم ــي ــالب ــا ج ــاه ــس ك
ــل احلــلــل ــكــم أفــض ــســهــا أفــضــال ــب وأل

ا: التوقيعة ال�سميَّة والهجاء رابعاً

ض  ��ق بالتوقيعة االس��ميَّة يف ب��اب اهلج��اء والتعرُّ ق��د يكون البع��د الثق��ايّف املتعلِّ
باألحساب واألنساب، ووجدنا أنموذًجا متعلِّق هبذا عند الشاعر  عبد الرسول الطرحيّي 
)ت 1186ه���( يف هجاء نفس��ه، »وقد كان مش��هوًرا باخلالعة واملج��ون واملداعبة«)55( 

بقوله:

ـــن الـــطـــريـــّي فــًتــى ــد الـــرســـول ب ــب ع
ـــــاط ــــاًل أح ــــع ـــــا يـــــــرم ف ــــليِّ م ــــك ب

ـــا ـــزن ال وداس  اخلــــمــــر  شب  ــــد  ق
]...[ و  ــــى  وغــــنَّ ـــرد  ـــم ــــ ال ـــل  ـــب وق

ا من  ل موضوعًّ ية قد ت��مَّ اخراق��ه؛ ليتح��وَّ وهن��ا نج��د أن نس��ق التوقيعة اإلس��مَّ
موضوَعي املديح والرثاء إىل موضوعات اهلجاء واملجون والفخر بالذات.

من مجيع ما سبق نستنتج أنَّ لإلنسان مرجعيَّات نابعة من الثقافة نفسها، التي يكون 
دة  الفرد املتمثِّل هلذه األنس��اق جزًءا منها، ومرجعيَّات األنس��اق ليس��ت واضحة وحمدَّ
وملموس��ة بشكٍل دقيٍق عىل وجه الدوام، لذا فاملرجعيَّات هي ذهنيَّة واعية أو ال واعية، 
فكان��ت قراءة النصِّ بوصفه��ا )حادثة ثقافيَّة( إضافة إىل الُبع��د األديّب واجلمّل، وهو ما 

سه من هذه القراءة النسقيَّة للتوقيعة االسميَّة. حاولنا تلمُّ
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اخلامتة

ت هبا املدينة  ّ هي ميزة اختصَّ إنَّ نسق التوقيعة االسميَّة التي شاعت يف الشعر احِللِّ
وش��عراؤها، فكان��ت واحدة من موضوعات االخراق الذي ملس��نا يف جممل األنس��اق 
مها الش��عراء أنفسهم، والتي اس��تخلصناها نحن بأنفسنا، لذا رأينا أنَّ  ة التي قدَّ الش��عريَّ

ل يف تأويالت جميئها. نفصَّ

ة سواء  فالتوقيعة االسميَّة التي حضت يف جممل األنساق، فرأيناها يف املديح خاصَّ
ة  ��بي أم املعنوّي الذي غايته إثبات الذات مقابل اآلخر، والتعريف بالذات الفرديَّ التكسُّ
للش��اعر وقدرته، وليتخلَّد اس��م الش��اعر، كم يتخلَّد اس��م املمدوح يف طوايا الدواوين 

امللكيَّة.

��ا التوقيع��ة االس��ميَّة يف مع��رض الغزل فل��م تكن ح��ارضة؛ ألنَّ أبع��اد الغزل  أمَّ
سايكلوجية وذاتيَّة غالًبا، لذا فهو ُيعرِب عن جتارب شخصية، أو جتارب ُمتخيَّلة فال نكاد 

نرى شاعًرا يذكر هذا النمط من األنساق يف قصائده.

��ا يف حمض قصيدة الرثاء، فتكاد تكون مس��ألة الطفيَّات هي البعد األوضح هلذه  إمَّ
املوضوع��ة، وغالًبا م��ا كان البعد اجتمعيًّا دينيًّا، فالش��اعر بإثبات اس��مه يتخلَّد بتخلُّد 

املمدوح املرثّي الذي هو احلسني وأهل البيت هذا جانب.

ر الشاعر- ختليٌص للذات من  ومن جانب آخر، فرثاء احلس��ني- بحسب تصوُّ
أوهامها وماضيها، إن كان طائًش��ا، والعودة إىل العقي��دة املذهبيَّة التي يؤمن هبا؛ ليكون 

سائًرا يف الطريق الصحيح برثائه وبإثبات اسمه.
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ومن ثمَّ الُبعد االخروّي الذي هو حماولة االستعطاف واالستنجاد باملرثّي؛ ليكون 
ه��و الش��فيع وامُلخلِّص واملنقذ للش��اعر من كلِّ خطاياه؛ وليكون وس��يلة للش��اعر يوم 

احلساب.

ة ُبعد آخر، وهو الش��يوع والش��هرة واكتس��اب االرتب��اط بأهل البيت من  وثمَّ
ى. خالل املسمَّ

��ق بالغديريَّات، فهي لبيان مقدرة الش��اعر بعد  ��ا الُبعد يف قصيدة املديح بم يتعلَّ إمَّ
لنا، بطريقة حجاجيَّة؛ ليقنع  عرضه الراث الفقهّي الذي يس��تند إليه يف عقيدته، كم فصَّ
ه عن��د عالء الدين  اآلخ��ر، وليخلِّد فكره وش��عره، فقد جاء االس��م مالزًما هلذا التوجُّ

. ّ ، والربيّس، وابن العودي النيّل، وابن العرندس، وابن داوود احِللِّ ّ احِللِّ

ًيا بصورة كبرية وارتبط  ا البعد املعنوّي يف التأنيث، فكان االرتباط واضًحا ومتجلِّ أمَّ
م الشعراء صوًرا مبتكرة وجديدة يف الشعر  ا، فقدَّ باملرأة حقيقيًّا، وبالتأنيث اللغوّي جمازيًّ

العريّب.

 ، ّ وجدنا أخرًيا أنَّ نسق التوقيعة االسميَّة هو نسٌق مستمرٌّ ومتواصٌل يف الشعر احِللِّ
موا ص��وًرا فنيًَّة مبتكرة،  ة، وقدَّ ل وال انقطاع، وقد ش��ارك به ش��عراء عدَّ مل خيض��ع لتحوُّ

وليست مكرورًة أو مستهَلكة.
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)16( االقتضاب يف رشح أدب الكتَّاب: 102.
)17( علم املعاين، درويش اجلندّي، دار هنضة مر، القاهرة، د.ط، د.ت: 166.

ل، د. شوقي ضيف: 489 )18( العر العبَّايّس األوَّ
.130/3 : )19( أدب الطفِّ

)20( م.ن: 169/1.
)21( البابليَّات: 1/ 57.

ّ األس��دّي: 15، وهناك كثرٌي من اإلش��ارات التي أوحت بمذهبه اإلس��معيّل  )22( ديوان مزيد احِللِّ
.كه باإلمام، ويضفي عليه األلقاب واالنتساب؛ ألنَّه من نسل آل البيت ومتسُّ

.75 : ّ )23( ديوان ابن العرندس احِللِّ
)24( ديوان اخلليعّي: 46.

)25( م.ن: 86.
)26( البابليَّات:134/1.

ه، قوله: وللشيخ مغامس قصائد ُأخرى بمعرض الرثاء ختمها بمسمَّ  
ـــدة شـــاعـــر ـــي ـــص ــــي ق ــــنيِّ ـــم إلــــيــــكــــم مـــائـــلوإلــــيــــكــــم م ـــك ـــدح ـــم ـــــج ب هل
ــم ــك ــي ـــــــزف إل ـــر الـــكـــامـــلمـــنـــظـــومـــة جـــــــاءت ُت ـــح ــــن لــــــجيِّ ب ـــا م ـــَهل ـــك ب
ــــان لــعــقــل الــقــائــلقـــــول ابـــــن داغــــــر املــــحــــّب مــغــامــس ــــره والـــــقـــــول ب

م أدبه وفك��ره طائًعا لرثاء أه��ل البيت حتَّى ليفتخر بنفس��ه وقصيدت��ه، وجيعلها من  فق��د قدَّ  
مها؛ ليوري عنها ثقافيًّا بمدحٍة ظاهرة  الكوامل ع��ىل بحر الكامل وكمل معانيها وصورها التي قدَّ

وباطنة.
)27( أعيان الش��يعة، السيِّد حمس��ن األمني: 15/3، وينظر: روضات اجلنَّات: 70/1. وينظر ترمجته 

كاملة هناك، فقد تتلمذ عىل علمء مدينة احِللَّة.
)28( روضات اجلنَّات: 71/1.

)29( البابليَّات: 156/1.
.222/4 : )30( أدب الطفِّ

.66 : ّ )31( شعر احلسن بن راشد احِللِّ
: 151-152. وقول اخلليعّي كذلك: )32( أدب الطفِّ

ــضــحــت ــوز واتَّ ــف ـــاز اخلــلــيــعــّي كـــلَّ ال ــنف ــن ــس ــل اإلرشـــــــاد وال ــب ـــه س ــم ل ــك ــي ف
البابليَّات: 139/1.  



370

التوقيعة ال�سميَّة يف ال�سعر احِللِّّي بني اخرتاق الأن�ساق واملو�سوع ال�سعرّي
ّي حلِلِّ

راِث ا ىن بالتُّ
مٌة ُتع حمكَّ

ٌَّة  صلي
ٌة ف جملَّ

ومن قوله يف ثنايا قصيدة، وليست كتوقيعة ختلص أو ختام للقصيدة:  
اخلــلــيــعــيَّ إنَّ  ـــون  ـــل ـــائ ـــق ال ـــعـــس  ـــــا بـــديـــالت ـــــوًم ابــــتــــغــــى بــــــاهلــــــداة ي

)33( ديوان الشفهينّي: 65.
)34( ديوان ابن العرندس: 45.

)35( البابليَّات: 1/ 147.
.212 : ّ )36( ديوان راجح احِللِّ

)37( البابليَّات: 142/1.
وقال أيًضا من قصيدة طويلة ليتخلص بختامه إىل ذاتيَّته:  

ٍد الــعــبــدي أحــســن ل ََّ ـــ ــــ داأنــــا ابــــن ح ََّ ـــال زلــــت لــإحــســان حـــــــ ـــي ف ــــ ربيِّ
فقرن اسمه باخلامتة والتأنيث للقصيدة بكوهنا مهداة إىل أهلها بقوله:  

ـــد قــرنــت ــــــدريِّ ق ــا كــعــقــود ال ــه ــاك ــه وإفـــــــــراداف تـــــوًمـــــا  ـــهـــا  ـــت ـــي ـــواق ي إىل 
.313/4 : ينظر: أدب الطَّفِّ  

.221 : )38( أدب الطَّفِّ
)39( البابليَّات: 120/1.
)40( ديوان اخلليعّي: 59.

)41( ديوان رجب الربيّس: 56.
يَّة إطالة بالقصائد ملا يناهز )100( بيت؛ وس��بب اإلطالة ببعض  )42( وجدنا يف دواوين الش��عر احِللِّ
القصائد هو متاش��ًيا م��ع ذوق العر، وللمب��اراة التي حتدث مع الش��عراء اآلخرين؛ وألنَّ بعض 
نه ونفسه وطول باعه، ورأينا هذه الظاهرة  الش��عراء ينتمي إىل دار خالفة بعينها؛ ليدلَّ هذا عىل متكُّ
، واحلس��ن بن راشد، والش��فهينّي، وابن العرندس، ورجب  ّ يف ش��عر ابن العودّي، والصفّي احِللِّ

الربيّس، وغريهم.
.64 : ّ )43( شعر احلسن بن راشد احِللِّ

)44( ديوان الشفهينّي: 43.
)45( وله كذلك توقيعات ُأخر كقوله:

يكن ومل  ذاك  قــبــل  حــيــنــي  ـــان  ح ـــن نــصــرهــاوإن  ــــرصة م ـــــّل( ن ــس ع ــف ــن )ل
ــاء مــــراده ــض ــق ـــًرا حــتَّــى ان ـــاب ــاقـــى ص ــوره ـــ ص أجـــــر  اهلل  ــع  ــي ــض ي ـــس  ـــي ول

كه  اته السبعة تعبرًيا عن متسُّ وغري هذه من التوقيعات املبثوثة يف ش��عره، وهي نسق ش��اع يف غديريَّ  
.وإخالصه ووالئه ألهل البيت
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ى )الكان وكان(، وهي باللهجة العاميَّة. )46( وله قصيدة واحدة فيم يسمَّ
)47( ديوان رجب الربيّس: 76.

)48( البابليَّات: 153/1.
)49( الوايف بالوفيات: 203/12.

)50( بحار األنوار: 30-29/104.
)51( أورد هذه األبيات بتممها العامّل يف أعيان الشيعة: 157/4.

.123 : ّ )52( ديوان راجح احِللِّ
)53( م.ن: 126.

)54( البابليَّات: 112/1.
)55( م.ن: 163/1.
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امل�سادر واملراجع

، دار املرتىض، بريوت، 1988م.. 1 أدب الطفِّ أو شعراء احلسني، جواد شربَّ
أعي��ان الش��يعة، حُمس��ن األمني، حتقي��ق حس��ن األم��ني، دار التع��ارف للمطبوع��ات، بريوت، . 2

1403ه�/1983م.
آف��اق نقد ع��ريّب معارص، د. س��عيد يقطني، د. فيص��ل دراج، دار الفكر املعارص، ط1، دمش��ق، . 3

.2003
االقتضاب يف رشح أدب الكتاب، ابن سيِّد البطليويس، دار اجلبل، بريوت، 1973.. 4
د عّل اليعقويّب، ج1، دار البيان، قم، ط2، 1951.. 5 البابليَّات، حممَّ
سة الوفاء، . 6 د تقّي )ت1110ه�(، نش���ر مؤسَّ د باقر بن حممَّ مة املجلس���ّي، حممَّ بحار األنوار، العالَّ

بريوت، ط2، 1403ه�.
ل، د. شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة.. 7 تاريخ األدب العريّب، العر العبَّايّس األوَّ
س��ة العربيَّة . 8 متثي��الت اآلخر- ص��ورة الس��ود يف املتخيَّل العريّب الوس��يط، د. ن��ادر كاظم، املؤسَّ

للدراسات والنرش، بريوت، ط1، 2004.
س��ة العربيَّة . 9 مجاليَّ��ات التحلي��ل الثق��ايّف- الش��عر اجلاه��ّل نموذًجا، د. يوس��ف علي��مت، املؤسَّ

للدراسات والنرش، ط1، بريوت، 2004.
خطاب اآلخر- خطاب نقد التأليف األديّب احلديث أنموذًجا، د. عبد العظيم رهيف الس��لطايّن، . 10

دار األصالة واملعارصة، ليبيا، ط1، 2005.
11 .. ّ مة احِللِّ اخ، مركز العالَّ ، حتقيق ومجع د. عبَّاس هاين الچرَّ ّ ديوان ابن العرندس احِللِّ
اد، مكتب الغسق للطباعة، ط1، 2009م.. 12 ديوان اخلليعّي، حتقيق وتذييل، سعد احلدَّ
ة، . 13 ديوان الش��فهينّي، مهدي عب��د األمري مفتن، جملَّة مركز بابل للدراس��ات التارخييَّ��ة واحلضاريَّ

العدد األول، 2011م.
ديوان رجب الربيّس، حتقيق حيدر عبد الرس��ول عوض، جممع اإلمام احلسني لتحقيق تراث . 14

أهل البيت، كربالء، ط1، 2015م.
د نر، ط1، كليَّة . 15 ،  حتقيق ودراسة الدوكال حممَّ ّ ، أيب الوفاء راجح احِللِّ ّ ديوان رشف الدين احِللِّ
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الدعوة اإلسالميَّة وجلنة احلفاظ عىل الراث اإلسالمّي، طرابلس، 1994م.
ّ األسدّي، عارف تامر، دار األضواء للطباعة والنرش والتوزيع، 1998م.. 16 ديوان مزيد احِللِّ
د باقر املوسوّي اخلوانسارّي، دار إحياء . 17 روضات اجلنَّات يف أحوال العلمء والسادات، املريزا حممَّ

الراث العريّب، بريوت، ط1، 1431ه�، 2010م.
، دار الكفيل للطباعة . 18 ّ مة احِللِّ اخ، مركز العالَّ ، حتقيق د. عبَّاس الچرَّ ّ ش��عر احلسن بن راش��د احِللِّ

والنرش، كربالء، 2019م.
علم املعاين، درويش اجلندّي، دار هنضة مر، القاهرة، ط1، د.ت.. 19
الع��ني، اخلليل ب��ن أمحد الفراهيدّي، حتقيق عب��د احلميد هنداوي، دار الكت��ب العلميَّة، بريوت، . 20

ط1، 2003.
فرديناند دي سوس��ري، أصول اللس��انيَّات احلديث وعلم العالمات، جوناثان كلر، ترمجة د. عّز . 21

الدين إسمعيل، املكتبة األكاديميَّة، القاهرة، ط1، 2000.
سة املختار، القاهرة، ط1، 2007.. 22 حاح، الرازي، تقديم د. حييى مراد، مؤسَّ خمتار الصِّ
ة، د.ط، 1990.. 23 ا إبراهيم، دار مر للطباعة، اإلسكندريَّ مشكلة البنية، زكريَّ
ة األدبيَّة املعارصة، رامان س��لدن، ترمحة جابر منصور، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، . 24 النظريَّ
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