
شعرية االستهالل في قصائد الشيخ أحمد الوائلي
(دراسة تحليلية)

Poeticism of Initialization
 in Ahamed Alwaali Poems (Analytic Study)

م. د. عبد الستار جبار عطيه
Lector. Dr. Abidalsatar Jabra Ataya   

سة حمافظة كربالء املقدّ العراق / املديرية العامة لرتبية
Iraq� Karbala_General Educa�on

Directorate of Karbala

sattarjabbar094@gmail.com

خضع البحث لبرنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research

" " تسليم نقديّ إجرائي تسليم نقديّ إجرائي " " 



٣٨٢

شعرية االستهالل يف قصائد الشيخ أمحد الوائلي (دراسة حتليلية)

ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ

الشعري  النص  تشكيل  يف  وفاعليته  االستهالل  شعرية  دراسة  البحث  حياول 
البحث عىل حمورين  عامة، وجاء  بصورة  الشعري  النص  الداليل واجلاميل يف  وأثره 
وأمهيتهام  واالستهالل  بالشعرية  تعريف  وهو  النظري  املنحى  األول،  املحور  هي: 
من  أمثلة  عىل  وقفنا  وفيه  اإلجرائي،  املنحى  الثاين،  املحور  النقدي،  الدرس  يف 
النصية،  الوائيل وحتليل تشكيلها اجلاميل وأبعادها  استهالالت قصائد الدكتور أمحد 
وقد رصد البحث أمهية االستهالل وشعريته التي انبنت عىل تفعيل التصوير الشعري 
لت شعرية االستهالل عىل االيقاع الشعري وخاصة االيقاع  بوسائل خمتلفة، وتشكّ
الذاتية  البحث غلبة سمة  إذ رصد  الخ،   . الداخيل، والتناص، والتضاد، واملفارقة. 

عىل مطالع شعر الدكتور الوائيل. 

الكلامت املفتاحية: االستهالل وشعريته، األثر الداليل واجلاميل، التناص، التضاد، 
املفارقة. 
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Abstract: 
    The research tries to study inauguration poeticism , its efficacy 
in shaping the poetic text , its semantic, aesthetic and structural 
impact on the poetic text in general. The current research study 
comes to the fore through two axes: the first tackles the theoretical 
dimension ;  the definition of poetry and the inauguration and its 
importance, the second does the applied aspect as having certain 
examples from the introductions of the poems of Dr. Ahmed Al-
Waeli to be explicated from the perspectives of the aesthetic 
formation and the textual dimensions. The research study infers 
that inauguration poeticism is central in creating poetic images 
and rhythmic aspects in particular the innermost rhythmic aspects 
, intertextuality , contrast  , divergence and so forth. Moreover , it 
manifests the sense of subjectivity in the inauguration poeticism of 
Dr. Al-Waeli. 

 Keywords: inauguration poeticism, aesthetic and semantic 
trace , intertextuality , contrast , divergence
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املقدمة: 
عىل  ا  قويً ا  حضورً ل  شكّ شعري  متن  يف  الشعرية  جتليات  رصد  البحث  حياول 
الساحة األدبية وهو شعر الشيخ الوائيل، وسنحاول أن نرصد ذلك يف استهالالت 
وفاعلية، وجتاوزٍ عىل صعيد  تكثيفية،  وقوة  بام حتمله من طاقات شعرية،  قصائده 
الولوج  وقبل  القراءات،  د  بتعدّ يسمح  بام  املتلقي  عىل  وتأثريها  الداليل،  االنفتاح 
إىل الدراسة اإلجرائية البدّ لنا من الوقوف عىل داللة عنوان البحث، وهذا يقتيض 
النقدية  الرؤية  التعريف بالشعرية، ثم الوقوف عىل االستهالل الشعري من حيث 
أننا  عىل  احلداثية،  الشعرية  النظريات  مع  انسجامها   ومد وحديثًا  قديامً  العربية 
يف  الشعرية-االستهالالت  النصوص  من  ا  انطالقً اإلجرائية  الدراسة  إىل  سنلج 
هلا  اإلجرائية  دراستنا  إذ ستكون  عليها،  دون فرض رؤ خارجية  من  القصائد- 
ا معطى، فهي التي تبوح عرب قراءتنا التحليلية هلا بام  ا مبنيًا وليس واقعً بوصفها واقعً
ه بالغنى الشعري، وسيكون بحثنا عىل  حتمله من مكونات شعرية تثري النص ومتدّ

حمورين نعرض هلام فيام يأيت من البحث 
املحور األول/ املنحى النظري: (يف الشعرية واالستهالل)

/الشعرية  أوالً
إحد أهم القضايا النقدية التي شغلت مساحةً واسعةً يف الساحة النقدية يف العرص 
فهي  قضية،  كوهنا  عىل  تقترص  تعد  مل  والشعرية   ، والعريبّ الغريب  النقدين  يف  احلديث 
دت زوايا  تتجاوز ذلك لتصبح إشكالية عىل مستو الرؤية واإلبداع والتلقي، وقد تعدّ

النظر هلذا املصطلح، وتضاربت يف أخر من اجلانب االصطالحي واملفهومي هلا. 
أ/الشعرية يف النقد الغريب 

اللسانيات  ظهور  مع  نجمه  بزغ  مصطلح  الشعرية  إنّ  نقول  البدء  ويف 
العرص  يف  ظهوره  كان  ثم  أرسطو،  هو  قديام  إليه  أشار  من  وأول  والسيميائيات، 
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احلديث ضمن حيّز الفنون الرسدية يف الغرب، ثم شاع استعامله يف جماالت إبداعية 
كالرسم  األدبية،  األجناس  خارج  جماالت  يف  استعمل  بل  الشعر،  ومنها  خمتلفة 

والنحت والسينام. . . الخ، 
وقد تعرض نقاد كثر يف النقد الغريب احلديث لقضية الشعرية منهم(تودوروف)، 
عمل،  كلّ  والدة  تنظم  التي  العامة  القوانني  معرفة  تسعى((إىل  عنده  فالشعرية 
تعنى  فهي  نفسه))(١)  اآلن  يف  و"باطنية"  "جمردة"  لألدب  مقاربة  إذن  فالشعرية 
باخلصائص التي تصنع فرادة العمل األديب أي أدبيته(٢)، وتقوم عىل رصد القوانني 

والبنى التي تنتظم العمل األديب والتي تعمل عىل تأسيس خصوصيته
الناقد (جاكبسون)، فهو يمثّل  النقاد الغربيني الذين بحثوا قضية الشعرية  ومن 
من  الفرع  عنده((ذلك  والشعرية  الشعرية،  لعلم  التأسيس  يف  متميزةً  نقديةً  رؤيةً 
اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية يف عالقتها بالوظائف األخر للغة، وهتتم 
الشعرية باملعنى الواسع للكلمة بالوظيفة الشعرية ال يف الشعر فحسب حيث هتيمن 
هذه الوظيفة عىل الوظائف األخر للغة وإنام هتتم أيضا خارج الشعر حيث تعطي 

األولوية هلذه الوظيفة أو تلك عىل حساب الوظيفة الشعرية))(٣)
اللفظي  التواصيل  الفعل  سريورة  فيها  وضع  خطاطةً  جاكبسون  رسم  وقد 
ل إليه ضمن سياق أو مرجع وتقتيض الرسالة سننًا  ل يرسل رسالة إىل املرسَ فاملرسِ
اتصال(٤)، وختتلف وظائف  قناة  وتقتيض كذلك  إليه  واملرسل  املرسل  بني  مشرتكة 
ا الختالف تركيز الرسالة عىل عنرص من عنارص االتصال الستة من نفعية  القول تبعً
ق الوظيفة األدبية يف النص بحركة ارتدادية ترتد فيه  إىل إخبارية أو انفعالية وتتحقّ
الرسالة إىل نفسها ومعها يتحول القول من رسالة إىل نص وال يكون من باعث إىل 
التنافس  مضامر  يف  االثنان  يصبح  ولكن  اإلخبارية-  الرسائل  سمة  متلقي-وتلك 

حول النص، فتصبح الرسالة(النص) غاية يف ذاهتا(٥)
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ومن النقاد الذين اختطوا للشعرية مسارات نقدية راسخة (جان كوهني) الذي 
((علم  فهي  الشعر(٦)،  موضوعها  العلوم  كسائر  علامً  الشعرية  من  جيعل  أن  حاول 
األسلوب الشعري أو األسلوبية))(٧) وير أن األسلوبية هي ((علم االنزياحات 
االنزياح، وهو  منطق  تقوم عىل  أسلوبية  فشعرية كوهني هي شعرية  اللغوية))(٨)، 
الداليل،   واملستو الصويت،   املستو  كرب مستويات  ثالثة  يمسُّ  لغوي  انزياح 
واملستو الرتكيبي(٩) مع حرصه الشديد عىل تضافر املستويني الصويت والداليل يف 

احلكم عىل شعرية النصوص. 
ب/الشعرية يف النقد العريب 

ا حديثًا من  ا نقديًّ ا ومفهومً وال بدّ من اإلشارة إىل أن الشعرية بوصفها مصطلحً
النقاد  أخذه  فقد  الغريب،  النقد  من  العريبّ  النقد  عىل  الوافدة  واملفاهيم  املصطلحات 
العرب  النقاد  من  ناقد  كلّ  فإن  هنا  ومن  عنه،  قيل  بام  متأثرين  املحدثون  العرب 
املحدثني عرض ملفهوم الشعرية سنجد يف طروحاته النقدية بصامت إحد املدارس 
النقاد العرب املحدثني الذين عرضوا  النقاد الغربيني، ومن  النقدية الغربية، أو أحد 
هلذه اإلشكالية النقدية –الشعرية- الناقد البنيوي (كامل أبو ديب) يف كتابه املوسوم(يف 
التوتر، ويراه يف مجلة  الشعرية) فقد أسس مفهوم الشعرية عىل مبدأ الفجوة-مسافة 
من التجليات منها: التضاد واالقحام ودرامية احلدث والرتميز واألسطرة(١٠). . . الخ 
وتنشأ الفجوة يف النص عرب اخلروج بالكلامت عن طبيعتها الراسخة إىل وضع 
األولية  مكوناهتا  يف  املبتكرة  واللغة  املرتسبة  اللغة  بني  مسافة  تشكيل  وهو  جديد، 
إىل  يسعى  ديب   أبو  كامل  فالناقد  الشعرية(١١)،  صورها  ويف  الرتكيبية  بناها  ويف 
معطيات  خالل  من  وجتسدها  وجودها  مادة  عرب  للشعرية  بنيوي  تقديم((اكتناه 
 .  . والكلية.  العالئقية  مفهومي  خاص  وبشكلٍ  والسيميائي  البنيوي  التحليل 

ومفهوم التحول))(١٢)، وهي عنارص رئيسة يف التحليل البنيوي للنصوص األدبية  
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(اخلطيئة  كتابه  يف  الشعرية  ملفهوم  الغذامي  عبداهللا  الناقد  عرض  فقد  كذلك 
والتكفري) وتتأسس الشعرية عند الغذامي من انتهاك اخلطاب لقوانني العادة، وفك 
ا عام سبق، ينتج عن ذلك حتويل  قيد الدوال عن مدلوالهتا واستعامهلا استعامالً مغايرً
ا عنه إىل أن تكون هي نفسها عاملًا آخر(١٣)،  ا للعامل أو تعبريً اللغة من كوهنا انعكاسً
الدالالت  تعويم  خالل  من  متعددة  قراءات  عىل  النص  انفتاح  عىل  الناقد  ويركز 

املتشكلة من فك الدوال عن دالالهتا. 
(أطياف  املوسوم  كتابه  اليايف) يف  (نعيم  الناقد  القضية  تناولوا هذه  الذين  ومن 
النقاد  العربية، وقد عرض آلراء  الشعرية  فيها  الواحد) وهي دراسة خصّ  الوجه 
ا خطى  الغربيني كام عرض آلراء الناقد كامل أيب ديب، وقد بدا يف تلك الدراسة متبعً
من سبقه يف هذا املضامر إال أن له بعض اآلراء اجلزئية التي ختصُّ جانبًا هنا أو هناك 

من جوانب دراسة الشعرية(١٤)
عنارص الشعرية

هم للشعر،  ا من حدّ س عنارص الشعرية يف النقد العريب القديم انطالقً يمكننا تلمّ
أوهلام  حتديدين:  القديم  العريب  النقد  يف  العربية  الشعرية  مكونات  دت  حدّ فقد 

عرويض وعليه يذهب من عرف الشعر بأنه((قول موزون دال عىل معنى))(١٥). 
ق االبتكار  والثاين فني وهو ما ذهب إليه النقاد والفالسفة من أن الشعر ما حقّ
والوزن والتخييل. فالشعر كالم خميل موزون((والتخييل أن تتمثّل للسامع من لفظ 
صور  أو  صورة،  خياله  يف  وتقوم  ونظامه،  أسلوبه  أو  معانيه،  أو  املخيل،  الشاعر 
جهة  إىل  روية  غري  من  انفعاالً  هبا  آخر  يشء  تصور  أو  وتصورها،  لتخيلها  ينفعل 

االنبساط واالنقباض))(١٦). 
وهناك من ال ير حرص عنارص الشعرية عىل الشعر، فقد تتمثّل تلك العنارص 
يف أجناس أدبية أخر وهو ما أسامه حازم القرطاجني باألقاويل الشعرية ((فام كان 
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ا)) من األقاويل القياسية مبنيًا عىل ختييل وموجودة فيه املحاكاة فهو يعدّ قوالً شعريً
(١٧)، وهو هنا يربط بني التخييل، وبني صفة الشعرية، ومل يتحدث عن جنس القول. 

وإن مقومات عمود الشعر التي جاء هبا املرزوقي يف مقدمة رشحه لديوان احلامسة 
متثّل رؤية نقدية، أو قراءة ملجمل اآلراء النقدية التي تطرقت ملقومات الشعرية العربية 
وعنارصها والذي بدوره أمجلها يف سبع نقاط متثّل معايري الشعرية العربية القديمة؛ 

ولذا اهتموا كل من خرج عىل تلك املعايري بأنه خارج عىل الشعرية العربية. 
ا ترشحييًا ومل  أما يف املنظور احلديث للشعرية وعنارصها، فإن النظر هلا أخذ طابعً
ا إىل التهويامت الفضفاضة التي تتحدث عن اجلزالة، والرصانة، وجودة  يعد منساقً
أن  الدراسات  هنا حاولت  الخ، ومن   .  . والرونق.  والبهاء،  املاء،  وكثرة  السبك، 
ترصد عنارص الشعرية العربية الثابتة واملتحولة العامة واخلاصة، ومنطلق الدراسات 
بام  تتمثل  هلا  العام  اإلطار  يف  الشعرية-  وهي-عنارص  األدبية،  النصوص  ذلك  يف 

يأيت: الرؤية أو وجهة النظر، اللغة، البنية، العالقات، ، أشكال التعبري، التلقي(١٨)
-(اآلنية  املتضافرة  النصية  املكونات  جمموع  هي  الشعرية  إنّ  القول  ويمكننا 
والزمانية) و(العامة ملختلف اآلداب واخلاصة بشعرية ما)- عىل تشكيل العمل األديب 
، والتي تنتمي إىل جهاز معريف يف الوظيفة والفاعلية.  وتأسسيس مجالياته بنيةً وتشكيالً
واللغة،  النصوص،  يف  الرؤية  عرب  لرصدها  النيص  التحليل  يقوم  أن  ويمكن 
التعبري  النص، وأشكال  تفاعل عنارص  املتشكلة من  الداخلية والعالقات  والبنية 

ومسارات التلقي. 
ثانيا/ االستهالل

يف  مهامً  ا  حيزً شغلت  والتي  األدبية،  األعامل  يف  املهمة  العنارص  من  االستهالل 
النقد األديب واشتغاالته مليادين متعددة يف بحث آلياته، وفضاءاته النصية، والبنيوية، 
مثار  كان  فقد  النصية،  وظائفه  رصد  عن  فضالً  األسلوبية،  تشكيالته  عن  والكشف 
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ؤ حول هذا اجلزء من القصيدة،  اهتامم النّقاد قديامً وحديثًا، وقد تباينت األفكار والرّ
ومن النّقاد القدماء الّذين أشاروا إىل أمهية املطلع عيل عبد العزيز اجلرجاين (ت ٣٩٢
اعر احلاذق جيتهد يف حتسني االستهالل والتّخلص و بعدمها اخلامتة،  ه) يف قوله: (( فالشّ
ز  تي تستعطف أسامع احلضور، وتستميلهم إىل اإلصغاء))(١٩)، فهو يركّ ا  املواقف الّ فإهنَّ

تي أشار هلا أغلب النّقاد القدماء.  ل هيكلية القصيدة والّ تي تشكّ عىل املواطن الّ
عر  الشّ ه  عدِّ يف  القصيدة  من  اجلزء  هذا  إىل  القريواين  رشيق  ابن  أشار  وقد 
يقرع  ما  أول  فإنَّه  شعره،  ابتداء  يف  د  جيوَّ أن  اعر  للشّ وينبغي  مفتاحه،  ((أوله  قفالً

مع، وبه يستدلّ عىل ما عنده من أول وهلة))(٢٠).  السّ
قيمة  القصيدة  ملطلع  يزال  إذ((ال  القديم  النّقد  االستهالل عىل  أمهية  تقترص  ومل 
لة باملوضوع الّذي  أُنشئت له القصيدة)) كرب يف عرصنا احلارض كلَّام كان شديد الصِّ

املفتاح  ةً ؛ألنّه  النّص عنايةً خاصّ راسات احلديثة هذا اجلزء من  الدّ (٢١)، فقد أولت 

دة,  املولّ البداية  وهو((  موضوعه(٢٢)،  علـــى  هجم  اعــــر  الشّ بيــد  وقـــع  إذا  الّذي 
ل احلركة التّكوينية  واملهيمنة (. . . ) واحلاضنة ملا سيحدث يف النّص))(٢٣)، إذ به تتشكّ
ا أساسيًا حامالً ثقل  للنّص. ودوره  يف القصيدة كدور عمود اخليمة، بوصفه مرتكزً
د مستقبل القصيدة))(٢٥)،  عري الّتي ستحدّ القصيدة(٢٤)، وهو(( إرهاصة االنثيال الشّ

وتكمن أمهيته يف مد امتزاجه بروح املبدع وأحاسيسه قبل كلّ يشء(٢٦). 
إن عالقة االستهالل بمفاصل النص األخر عالقة وثيقة تتجىل يف أثناء النص 
وجنباته فهو الثيمة أو التكثيف البؤري للنص، ((فاالستهالل امتداد ملا قبل التدوين 
ا  موسعً كله  النص  داخل  يف  وعالنيةً  ا  مضمرً يستمر  وسوف  التدوين  أثناء  ويف 
ا ثم يعود يف هناية مفتوحة ولكن بعد أن اكتمل العمل مكونًا بداية لعمل  ومتوسعً
جديد))(٢٧). فاإلطار اجلامع لتلك اآلراء-قديمها وحديثها- هو اتّفاقها عىل أمهية 
ا من مفاصل بناء القصيدة، عىل أنَّ النّقاد القدماء  االستهالل بوصفه مفصالً حيويً
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املطالع  بتحسني  اهتاممهم  فكان  املتلقي،  إثارة  يف  أمهيته  باالستهالل  موا  توسّ قد 
آنذاك.  عر  الشّ تلقي  طبيعة  ناتج عن  هذا  ولعلّ  امع،  السّ ذهن  مايطرق  أول  ا  ؛ألهنَّ
التّدوين(٢٨)،  فيها  تي نشأ  الّ العهود  التّلقي حتى يف  البارزة يف  مة  السّ فكان اإلنشاد 
أما النّقاد املحدثون فقد أضافوا إىل ذلك األمر خاصيّة مهمة وهي أثر االستهالل يف 

ر بنيته، وتناميه.  تشكيل النّص، وفاعليته يف تطوّ
واالستهالل الذي يأيت به املبدع هو نتاج عملية ذهنية معقدة، إذ((ال تكون البداية 
وآلراء  مستقرة  وغري  خمتلفة  ولبدايات  طويلة  ملرحلة  هناية  إال  الورقة  عىل  املسجلة 
وأفكار قد تكون مادهتا فيام لو سجلت أكثر بمئات املرات من حجم كلامت االستهالل 
النهائية))(٢٩)، فهو نتاج خماض عسري عىل املستو النفيس وحركته إىل التحول النيص. 
يطرقه  يشء   أول  بأنَّه  حكامً  ليس  االستهالل  أنَّ  إىل  النّقاد  بعض  ذهب  وقد 
آخر  املطلع  فيكون  النّص،  إنشاء  بعد  املطلع  ينشأ  عراء من  الشّ فهناك من  اعر،  الشّ

مرحلة يف تشكيل القصيدة(٣٠). 
ونقول: إنَّ يف كلتا احلالتني- يف حال كان املطلع أول ما أُنشئ أم آخر ما أُنشئ- 
الثّانية يكون  كان مطلع القصيدة ذا حممول داليل وشعوري للنّص، عىل أنَّ احلالة 
تام عن نصه، ((فالنّص  اعر قد أصبح يف تصور  الشّ املطلع أعمق داللة ؛ألنَّ  فيها 
املوجود حماولة تقريبية من املبدع للنّص املقرتح أو التّخيُّيل لديه))(٣١)، وبذلك يكون 
ا مع النّص املوجود، وليس املتخيّل، وحيمل من اإلحياء،  ا، واتّساقً املطلع أكثر عمقً

ا مجاليًا ال يتوفر عليها املطلع يف احلالة األوىل.  والتّكثيف ما يضفي عليه بعدً
للقصيدة وكذلك  النيص  الفضاء  االستهالل ضمن  النقاد عىل حدود  يتفق  ومل 
األدبية  النصوص  إىل طبيعة  يرجع هذا  األدبية األخر، وربام  احلال يف األجناس 
التي ال ينفع معها وضع حدود منطقية أو رياضية ألجزائها، عىل أن التسمية تأخذ 

باألذهان إىل أن االستهالل أو مطلع القصيدة هو البيت األول أو جزء منه. 
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ونر أن االستهالل هو العنرص األول من القصيدة الذي يكتفي بنفسه دالليًا 
ا وإيقاعيًا والذي حيمل يف مفاصلة مالمح النص الشعري وإرهاصاته سواء  وشعريً
ا أو أكثر. وهو جزء من النص غري مقدمة القصيدة وإن  أكان هذا العنرص بيتًا شعريً
ا منها، وهو غري عنوان النص وإن كان يشرتك معه يف كثري من اخلصائص.  كان جزءً

املحور الثاين/املنحى اإلجرائي
نحاول يف هذا املحور دراسة نامذج من استهالالت قصائد الشيخ الدكتور أمحد 
الوائيل، ووضعها عىل مبضع الترشيح؛ ليتسنى لنا رصد جتليات شعريتها وعنارصها 
اجلاملية، ومن مطالع قصائده التي تربز فيها فاعلية التشكيل الشعري قوله يف مديح 

 :اإلمام عيل
ا يف أغاريدي(٣٢)ما عافَ وحيُك حمرايب وال عودي ا بفريض وشدوً ذكرً

ا  ر هلا امكانات تصويرية معتمدً     ينطلق الشاعر يف هذا املطلع من رؤية شعرية سخّ
أسمى  يف  متلكه  فقد  حلظاته،  كلّ  يف  يفارقه  مل  اإلمام  فوحي  املدركات،  تبادل  عىل 
حلظاته الروحية وانقطاعاته إىل بارئه، وهذا يؤرش األثر الكبري الذي يمتلكه ممدوحه 
بوصفه الوسيلةَ الكرب إىل اهللا()؛ لذا متلكه وحي تلك الوسيلة، وقد جاء املطلع 
وتدور  منه  تنبثق  الذي  النص  صوتيم  بوصفه  هلا  ا  دً ومولّ النص  لدالالت  حامالً 
حوله صوتيامت النص األخر عرب عالقاهتا مع بعضها، وقد لعب عنرص اإليقاع 
برضبات  مطلعه  الشاعر  م  قسّ فقد  املطلع،  هلذا  الشعري  التشكيل  يف  ا  بارزً ا  دورً
موسيقية متناسقة فيام بينها من جانب، ومع التشكيل الداليل من جانب آخر، فضالً 
عن تفعيل البعد اإلحيائي الذي ينعكس عىل تشكيالت النص الشعري بقوة اشعاع 
املطلع، فالزمة املطلع (ما عاف وحيك) فاعلة يف اجتاهني(حمرايب، وعودي) تقابلهام 
للثانية، وهذا  أغاريدي)  ا بفريض) لألوىل، (شدوا يف  العجز(ذكرً تفصيل ذلك يف 
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ا بل يف  دً ل صورةً ذهنيةً للمتلقي عن عالقة املادح باملمدوح ال تأخذ جانبًا حمدّ يشكّ
كل اجلوانب، العقائدية وغري العقائدية. 

ا مجاليًا يف تفعيل مستويات الشعرية  ل ملمحً    ومن مطالعه الشعرية التي تشكّ
من تصوير وإيقاع قوله: 

      وعيي فوادي الكرم راقت دواليــــهأفييض فربد الليــل مـدَّ حواشيه
(٣٣)أيكفيك أن تقيض احلياة سجينة       لد قفص ضاقت عليك جماليه

دها الشاعر، وعمق اخليال     تنبثق شعرية هذا املطلع من الرباعة التصويرية التي جسّ
م الليل يف  ر الليل وكأنه الربد الذي امتدت حواشيه، وقد جسّ الشعري لديه، فصوّ
تلك الصورة التي تشف عن عشق الشاعر هلذا الربد، وهو بتلك الصورة يغازل امللكة 
الشعرية ويرغبها بذلك الربد اجلميل وكذلك (وادي الكرم راقت دواليه) وحيثها عىل 
اإلفاضة والولوج إىل عامل اخليال ليبتعد عن الواقع املر، ومن الوسائل التي يستحثها 

هبا-أي املخيلة- هي االستفهام االستنكاري (أيكفيك أن تقيض. . . )
   ومن عنارص الشعرية فيه تأنيث املخاطب، وهو جزء من جر املتلقي إىل شباك 
النص والغور يف مكامنه واكتشاف أرساره، إذ يشيع جو املخاطبة يف النص حالة من 
الرتغيب، وقد استعمل الشاعر يف مطلعه هذا فعيل األمر (أفييض-عيي) يف بداية كلّ 
ا من حركية األفعال فيه، ومن  ا حركيًا داخليًا يف النص نابعً مرصاع، وهو ما خيلق جوً
ا من اإلثارة  القيمة اإليقاعية كالترصيع الذي يشيع جوً الشاعرية يف املطلع  عنارص 
ا  ا موسيقً والتنبيه، كام واز بني مرصاعي البيت الشعري، وهذا التوازي أضفى جوً
ا يف البيت الشعري ثمّ أنّ القافية املهموسة تثري حالةً من اهلدوء، أو املوسيقى  متناسقً
هذا  تشيع  (حواشيه-دواليه)  فالقافيه  الليل،  هدهدة  أو  املناجاة  تشبه  التي  اهلادئة 

اللون من اهلمس والوشوشة، وهي جزء من عنارص اإلغراء يف املطلع الشعري. 
ويربز اإليقاع الشعري أحد أهم مستويات شعرية النص يف بعض استهالالت 
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 :الشاعر ومن ذلك قوله يف مولد اإلمام احلسن
وأغــــىل نشيـــــــدي أنَّه منك مقطعُسام بقصيدي أنَّ ذكـــــــــراك مطلَع
ت بناظري نا الغمر تلمعُ(٣٤)إذا جئتُ أستوحيك شدَّ حشود طيوفٍ بالسَّ

   يبني الشاعر مطلعه عىل مستويات شعرية خمتلفة يربز يف مقدمتها املستو اإليقاعي، 
فالتوازي(٣٥) والرتصيع(٣٦) من مالمح التشكيل الشعري، فمن التوازي قوله: 

سام بقصيدي//أغىل نشيدي
أن ذكرك مطلع//أنه منك مقطع

ل هذا التوازي جماالً موسيقيًا يف النص جتلّت أبعاده يف تشابه املساحة الزمنية  وقد شكّ
الداليل  البناء  مع  منسجم  املتوازي  اإليقاعي  التشكيل  وهذا  الشعرية،  املطلع  مجل  بني 

ا يف هذا احليّز.  ز بعضها بعضً للمطلع، فاجلمل املتوازية إيقاعيًا تقرتب دالالهتا وتعزّ
(قصيدي/نشيدي) يف  الرتصيع  وجاء  (مطلع/مقطع)  يف  فجاء  الترصيع  أما 

وهذه التشكيالت اإليقاعية املتشاهبة بثت يف املطلع كثافةً موسيقيةً متجانسة جتذب 
ز دالالته، وهبذا قام البيت الثاين من املطلع عىل  األسامع وتؤرش شعرية النص وتعزّ
تفعيل اجلانب الصوري املبني عىل االستذكار واالستحضار، فهو حيمل مضمرات 
من  تنطلق  شعريةً  ا  صورً ل  شكّ فقد  وتضاريسه،  النصّ  مديات  يف  فاعلة  نصية 
االستذكار(شدت  من  استحضارها  يتم  صورية  ا  حشودً ل  يفعّ الذي  االستيحاء 
بناظري حشود طيوف) تلك الصور حتتشد بناظر الشاعر وتتسابق ليسطرها قلمه، 
فهو ال يعاين حني يكتب عن شخص اإلمام احلسن فهو يغرتف من بحر متوج به 

الصور الغراء واملعاين الوضاءة. 
املطلع قوله يف مديح عميد  القيمة اإليقاعية يف تعزيز شعرية  الرتكيز عىل  ومن 

منتد النرش وسكرتريه: 
(٣٧)غادرمتا فالقطر عنيٌ ترمقُ       ورجعتام فالقطــر ثغرٌ مرشقُ
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   تنبثق شعرية النص يف هذا املطلع عىل مستويات عديدة أمهها القيمة اإليقاعية بام 
تضفيه عىل النص من جو موسيقي يشدّ املتلقي ويثري انتباهه، وقد استعمل لذلك 

الترصيع والتوازي
وقد حاول الشاعر عرب أسلوب التوازي أن يشف بداللة تستوحى من اإليقاع 

الثابت بني املتوازيني (شطري البيت)
غادرمتا      //          رجعتام       (فعل ماض +فاعل +ما)
فالقطر عني ترمق  //    فالقطر ثغر مرشق (مجلة اسمية)

امليزان  بنية  متقاربان من حيث  فالشطران  الرصيف  امليزان   وكذلك عىل مستو
الرصيف، ولعلّ هذا يؤرش ثبات الصفة أو الصورة الشعرية املصاحبة للفعلني (حني 

املغادرة وحني الرجوع)
وفضالً عن ذلك فإنّ الصورة الشعرية (القطر عني ترمق) صورة شعرية جتسيمية 
أضفت عىل املطلع توسيع دالاللته وبث احلركة املنبثقة من الفعل (ترمق) أما الصورة 
ا  يف الشطر الثاين (ثغر مرشق) تصوير يشفّ عن مكوث الصورة أو احلال املصورة تبعً
الستعامل الشاعر مجلة اسمية تتسم بالثبات، فهطول الغيث املصاحب رجوعهام إىل 
الديار مكث بمكوثهام، وإذا نظرنا إىل الصورة الشعرية للبيت/املطلع نجدها صورة 
مفعمة باحلركة واالحياء، فالقطر عني وثغر، عني ترمق املمدوحني تتبعهام حيث حال، 
والقطر ثغر ضاحك بعودهتام جيود عىل األرض بدالئه التي ال تنقطع، وهو كناية عن 

خري املمدوحني وبركتهام وحسن أعامهلم ونواياهم وجهودهم يف فعل اخلري 
ز فيها عىل تفعيل الطاقة الشعرية اإليقاعية قوله:  ومن مطالعه التي يركّ

م عودي(٣٨)    مرَّ عيدُ الور وما مرَّ عيدي فشدا عودهم وهوَّ

ز الشاعر يف تشكيله ملطلع النص الشعري عىل الطاقة اإليقاعية املتمثلة بالترصيع،     يركّ
ر(عيد) مرتني وكرر(عود) مرتني، وهذا ال  والرتصيع والتجنيس، والتكرار، فقد كرّ
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ولكن  تكرارين  كلّ  بني   أخر إىل  لفظة  من  ختتلف  فالداللة  ساذج،  تكرار  يعني 
املنبثقة  الشعرية  الطاقة  ل  يفعّ ما  هو  بعينها  أصوات  عىل  والرتكيز  الصوتية  القيمة 
من التشكيل االيقاعي املتناسق يف التوزيع الداخيل لألصوات، وجانس بني (عيد 

وعود) فهو جناس ناقص فضالً عن ترصيع البيت (عيدي-عودي) 
م  قوله(هوّ يف  الشعرية  الصورة  الشاعر  ل  فعّ فقد  اإليقاعية  القيمة  عن  وفضالً 
احلقول  من  خمتلفني  فضائني  بني  تأسيسها  يف  زاوج  جتسيدية  صورة  فهي  عودي) 
ما  وهو  اجلامدات)   من  هو  والعود  االنسان،  صفات  من  وهو  (التهويم  الداللية 
خصب القدرة التصويرية وعمل عىل توسيع الدالالت وبث القدرة عىل خلق فضاء 
خيايل يف فهم وادراك دالالت التصوير من لدن املتلقي، إذ تأخذ الصورة الشعرية 
الصور  تشكيل  يف  وسيلة  املدركات  تبادل  وجاء  الشاعر  مطالع  من  مهمةً  مساحةً 

وتفعيل شعريتها يف قوله: 
مـــــــر ْ ال يلذّ عىل أحلـــاينَ السّ

رُملِ وأنت يل يف نشيــــدٍ حـــــــاملٍ وتَ
(٣٩)غنَّيت باسمك فاهتزَّ الوجود إىل مع والبرصُ متَّع فيها السَّ دنياً يُ

   ينحو الشاعر هبذا املطلع نحو التصوير التجريدي؛ ليؤسس فضاءات نصه الشعري 
حول اإلمام احلسني  وقد عمد الشاعر إىل ختصيب الصورة الشعرية بجمعه بني 
الشعري،  بخياله  ومزجها  بينها  فيام  اخلفية  الروابط  إجياد  إىل  وسعيه  املتنافرات، 
املدركات  تبادل  فيها  استعمل  التي  الذهنية  الشعرية  الصورة  تلك  بذلك  فيصوغ 
القراءات  نوافذ  عىل  النص  وفتح  الشعرية  الدالالت  تفعيل  إىل  وعمد  وسيلة، 
املتعددة (فاألحلان سمر) و(النشيد حامل) فزاوج بني فضائني دالليني خمتلفني، وقد 
تنتمي إىل أحدمها بل لكليهام، وقد محّل تلك الصورة  انتج ذلك صورة شعرية ال 

قت الصورة وزادت من شاعريتها،  بمحموالت داللية ومسافات انزياحية عمّ
وحياول الشاعر يف تلك الصورة أن يضفي خصوصية عىل أحلانه وعىل شعره، 
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فأحلانه سمر، وتلك السمة التي ينامز هبا هو وشعره ووطنه فغالبا ما يصفهم بتلك 
الصفة ولعل يف ذلك إشارة إىل انتسابه إىل العراق، ومن مطالعه الشعرية التي يركز 
فيها عىل تفعيل الصورة الشعرية بوسائل خمتلفة قوله يف مطلع قصيدة فاجعة الطف: 

ــــائي قادِ النـَّ ليداعبَ األجفانَ باإلغفاءهلْ من سبيلٍ للرُّ

ر (٤٠)أم إنَّ ما بني املحاجرِ والكَ ترةٌ فال يألفنَّ غريَ جفاءِ
ا من اإلحياء والتكثيف الذي بدوره فتح نافذة      محّل الشاعر مطلع القصيدة كثريً
من  بالكثري  فهو-االستهالل-يوحي  الشعرية،  وتشكالهتا  القصيدة  مفاصل  عىل 
املضمرات التي تنرسب وراء ما يظهره النص من تراكيب نحوية يفتتحها باالستفهام 
الذي خرج إىل معنى النفي(ما من سبيل. . . )، وقد بنيّ الشاعر سبب استفهامه عن 
البعيد؛ معلالً ذلك بمداعبة أجفانه لإلغفاء، وهذا يوحي بمد اشتياقه  (الرقاد) 
للنوم الذي فارق جفنه، كام يوحي بشدة أرقه وطوله حتى وصل به األمر إىل التغزل 

باإلغفاء راجيًا بمداعبته ألجفانه التي يملؤها الشوق واحلنني إليه
  وينبثق التجسيم والتجسيد ملمحني تصويريني شعريني يف هذا املطلع ونافذتني 
املعنويات  إىل جتسيد  لذلك نجده يسعى  الشاعر عىل أحاسيسه ومشاعره،  يطلّ هبام 
ق  عمّ ا،  مكثّفً إحيائيًا  ا  بعدً الشعري  التصوير  عىل  أضفى  وهذا  األعضاء،  وجتسيم 
يمتلك من  ما  بقدر  للمتلقي  تنفتح  متعددة  قراءات  آفاقه عىل  املطلع وفتح  دالالت 
املطلع هي اإلحياء والتكثيف واالنفتاح  فإن سامت  للنص،  أدوات إجرائية ترشحيية 
ا  ا مشعً ليس عىل قراءات متعددة حوله فقط، بل ينفتح عىل النص الشعري؛ ليتجىل نورً
الته، إذ يعطف البيت الثاين عىل االستفهام يف البيت  يف جنبات النص الشعري وتشكّ
ا آخر يعكس دهشته وحريته يف آن عن مفارقة عينيه للنوم، ثم  األول ليفرتض افرتاضً
املحاجر،  فيجسم  الثاين،  البيت  إىل  فيمتد  (املجازي)  استفهامه  دائرة  الشاعر  ع  يوسّ
الشاعر  لرؤيا  تشكيل  وهو  خياليًا،  دراميًا  ا  مشهدً ليصوغ  النوم؛   (الكر) د  وجيسّ
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الشعرية؛ لينسج ذلك املشهد التصويري اخليايل القائم عىل التجسيم والتجسيد. 
النص من خالل ما  تنفتح عىل مضمرات  أبعاد احيائية  ويشفّ هذا املشهد عن 
املفاتيح، فالبيت يوحي  بة بدالالت تنثُّ عرب تلك  لة وخمصّ يظهره من مفاتيح حممّ
وهو  آخر،  جانب  من  (النوم)  املطلوب  وبعد  جانب،  من  النوم  إىل  الشوق  بعمق 
توسيع للبيت األول وتعريض لصوره وإحياءاته، فيفرتض الشاعر أن هناك (ترة) 
د العداوة واحلقد والتباعد والرصاع، ومن  (ثأر) بني جفنيه والنوم وذلك الذي ولّ
الدالالت  الشاعر  يعمق  (الرتة)  الثأر  تبعات  من  الذي هو  (الرصاع)  املفهوم  هذا 
رصاع  وهو  آخر  بعد  إىل  الرصاع  هذا  ليعكس  وختصيبها؛  للّغة  بتكثيفه  الشعرية 
النص  يتجىلّ يف مفاصل  امللمح اإلحيائي  الطويل، وهذا  اء األرق  الشاعر وأمله جرّ

الشعري ومقدمة النص (الشاكية) الذاتية. 
  ومن مطالعه التي تتشح برداء الذاتية وحتمل كثافة شعرية تأخذ الصورة الشعرية 

أهم مفاصلها قوله: 
دا يـــــل أن يتمدّ بح إذ بـــداسألت ظـــالم اللّ ب للصُّ فأعيا وخىلَّ الرسِّ
هر رسمداوبعض اللّيايل لو جتــــاب رغائب رجونا بأن تبقى مد الدّ
بألف صباح لو يتــاح لك الفــدا(٤١)وبعض اللّيايل يُفتد بعض ما هبا

ا للسكينة والراحة  س الشاعر يف هذا املطلع تصوير عشقه لليل بوصفه مالذً    يكرّ
ده،  من متاعب النهار والسعي فيه، فيعرض الشاعر سؤاله إىل ظالم الليل راجيًا متدّ
ولكنه أعيا وترك املسري لضوء الصبح، وهذا التجسيد لليل (سألت ظالم. . أعيا. 
مع  التجسيدية  الشعرية  الصورة  عىل  مجاليًا  ا  وطابعً ا  رونقً أضفى  الرسب)  خىل   .
بالعاطفة  لة  حممّ حسية  شعرية  صورة  فهي  املطلع،  يف  الدالالت  لفضاء  توسيعه 
اجلياشة تيش بعشق الشاعر إىل ذلك الظالم الذي يبعده عن عامل الواقع، ويلج فيه 
ا  سها شعرً يكرّ وأجواء شاعرية  واستذكارية،  حلمية  وفضاءات  متخيلة،  إىل عوامل 
من  فينتقل  الثاين،  البيت  يف  ويعززها  الصورة  يطور  ثم  الشعرية،  الصورة  بتلك 
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العام إىل اخلاص يف تركيزه عىل بعض الليايل التي يتمنى أن تبقى مد الدهر، ثم 
ا من  ينتقل يف البيت الثالث إىل صورة أكثر خصوصية من سابقتها، فهو يفتدي جزءً
بعض الليايل بألف صباح لو يتاح له ذلك؛ ملا يشعره ذلك اجلزء من الليل  بالراحة 
والطمأنينة التي الجيدها يف تلك الصباحات الواقعية، ويؤرش انتقاله من العام إىل 
اخلاص إىل األكثر خصوصية عىل ما ترسخ يف ذات الشاعر من منهج ال يغيب عنه 
حتى يف أجواء اإلبداع الشعري التي يبتعد فيها الشاعر عن عامل الواقع قدر اإلمكان. 
تقنية  بوصفه  الشاعر  مطالع  يف  جماالً  املتخيل  الدرامي  الشعري  احلوار  يأخذ 

شعرية له مداراته يف التشكيل النيص، ومن ذلك قوله يف قصيدة خواطر: 
حو فاستلمي حاة إليك الصّ إينّ سأرحل من حلم إىل حلم(٤٢)دنيا الصُّ

من  السابق  املطلع  يف  ذكره  سبق  ما  مع  املطلع  هذا  يف  الشاعر  رؤية  تتكامل 
حظي  أن  بعد  الشاعر  لذة  ليجسد  املطلع؛  هذا  فيأيت  عنه  بعد  الذي  للنوم  اشتياقه 
–دنيا  املؤمل  الواقع  هذا  من  ا  ساخرً بذلك  ا  مرصحً الواقعي  العامل  ليرتك  يتمنى  بام 
ل بإشارات توحي بسخرية الشاعر من دنيا الصحاة،  الصحاة- فالشطر األول حممّ
وكذلك زهده فيها، فكأهنا هتيج لواعجه وآالمه، ومن هنا وجد الشاعر يف األحالم 
تلك  فضاءات  يف  لريحل  املر،  الواقع  هذا  من  خيلصه  أن  يمكن  ما  االستذكارية 
األحالم التي ترسو به يف حمطات زمنية سعيدة، فكأنه تكرار للزمن أو هو زمن الال 
ز الشاعر إىل إطالة النوم والتنقل بني تلك األحالم التي توصله  زمن ذلك الذي حيفّ
بمن بعدوا ومن رحلوا عن هذا العامل، وهذا ما ال توفره احلياة الواقعية التي يسري 
ما  حيقق  ال  أغلبه  يف  وهو  والتبدل،  والتغري  التحول  يف  مستمر  بشكل  الزمن  فيها 

يطمح له اإلنسان بل جيري بعكس ذلك 
يف  اإليقاعي   املستو يتجىل  متعددة  مستويات  عىل  املطلع  شعرية  دت  فتجسّ
ا مجاليًا سواء كان تكرار الكلمة أو تكرار احلرف،  التكرار مظهرً ل  مقدمتها، وشكّ
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مها:  مستويني  يف  دالالت  من  البيت  حيمل  ما  مع  منسجامً  التشكيل  هذا  وجاء 
الصحو/احللم، العامل الواقعي/العامل احللمي 

ذلك  ويأخذ  نصوصه،  يف  شعريةً  ظاهرةً  الليل  لظالم  الشاعر  حب  ل  ويشكّ
مسارات خمتلفة ذكرنا جانبًا منها فيام مر، ويف هذا املورد يأيت عنوان القصيدة حامالً 
لرؤية الشاعر وهو(عاشق الظالم) وحيمل االستهالل الشعري طاقةً شعريةً وداللية 

تنعكس عىل مدارات النص الشعري، وذلك يف قوله: 
وال ألعـــدّ النّجم مــــن ندمائيعشقتُ الدجى ال كـــافراً بضيـــائي
صب ذات عطاءِوال أنشـــــدُ اإلهلــــام فيـــه فلم يعد جمايل اخليال اخلِ

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وبالصبح رأدٌ واجتـــــالء هبــــاءوما كنت شادي الليل دونَ صبـاحه
(٤٣)ولكن عشقت الليل يُؤنس وحشتي ويسرت أحزاين عن الرقبـــــاءِ

ا بل بوظيفته الفسلوجية  ا ملا ورد سابقا حول عشق الشاعر لليل ال بصفته ظالمً    تعزيزً
وهذه  الصفات  تلك  الشاعر  ز  ويعزّ واالسرتخاء  للراحة  زمانًا  بوصفه  لإلنسان، 
الوظائف بام يمتزج مع طبيعته اإلبداعية وملكته الشعرية فالليل يوفّر له أكثر من 
غريه عنارص الراحة واهلروب من الواقع املرير، فاإلحساس الشعري  للشاعر وما 
مرّ به من ويالت ونكبات وغربة مكانية واغرتاب روحي جعله يتوق إىل الليل بل 
ا ولو متخيالً من تلك الضغوط النفسية، فيعيش أجواء  ويعشقه كونه يوفر له خالصً
ب عنها، والصحب الذين  اخليال واحللم واالستذكار والرحلة إىل املواطن التي تغرّ
فارقهم واألهل الذين شطّت هبم يد النو، كل تلك العوامل وغريها جعلته ينتظر 
ا  تعبريً منه  بنفحات  ويطلّ  الشعري،  بخياله  ليمزجه  الفسيولوجي؛  الزمان  ذلك 
ا، فإبداعه الشعري ملمح بسيط من مالمح تلك العوامل التي يرحتل إليها يف  شعريً

ذلك الزمان، وحالة من حاالت تنفيس ما يشعر به من آالم وضغوط نفسية مريرة
ا مجاليًا وكثافةً شعريةً متتزج فيها مستويات  ل ملمحً ومن االستهالالت التي تشكّ
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:فاعلة يف تشكيل شعرية النص أمهها التضاد، وذلك يف قوله يف أمري املؤمنني عيل

بك يا لكنهك ال يكاد يبنيُغــــاىل يسارٌ واستخفَّ يمنيُ
غائن تغتيل فى وتُعبد والضَّ (٤٤)جتُ و تارةً ويلنيُ هر يقسُ والدَّ

 فهو فحو الشعري،  النص  تؤسس ألبعاد  بنية شعرية  االستهالل عىل  ل هذا  يتشكّ    
النص وسيحمل النص مستويات خمتلفة تؤرش االستهالل، فهو املولد للنص واملخصب 
له، ينطلق املستهل برصاع وجدلية ختترص مسارات تارخيية، فأسلوبية االستهالل تنعكس 
كانت  وقد  النص،  مسارات  يف  متجذرة  والرصاع  اجلدلية  فهذه  النص،  أسلوبية  عىل 
ا يف تفعيل شعرية املطلع الذي ينعكس بدوره عىل النص بصورة عامة  ا بارزً املفارقة عنرصً
ا مهام يف تفعيل شعرية املطلع، فقد انبنى املطلع عىل جدلية     يربز التضاد ملمحً
السعي  عىل  وتستحثه  املتلقي  تثري  توتر  بمساحات  النص  رفد  يف  وفاعليته  التضاد 
الستكشاف النص، فقد كان فعل التضاد منذ الوهلة األوىل للنص (غاىل/استخف، 
يمني/يسار، جتفى/تعبد، يقسو/يلني) هذه اجلدلية املتوهجة للتضاد رسمت خيوط 
املطلع ومجالياته، و انسدلت عىل فضاءات النص يف مستوياته اللغوية واألسلوبية 
تقترص  ومل  مجالية،  شعريةً  فاعليةً  ل  يشكّ ا  توترً تولد  التضاد  فحركية  والداللية، 
ل اجلانب االيقاعي -أيضا- فااليقاع  التضاد عىل املستو الداليل، فقد فعّ فاعلية 
جدلية  من  منبعثة  داخلية  موسيقية  مساحات  ل  شكّ االستهالل  هذا  يف  الشعري 
فاملقابلة اإليقاعية بني (غاىل/استخف) وكذلك (جتفى/تعبد) و(يقسو/  التضاد، 
يلني) هي مساحات متقابلة يف الزمن النفيس هلا، فضال عن اجلانب الداليل، وبذلك 
ا مع املحتو الداليل وفاعالً يف تعضيده، ويأيت  ا ومتسقً دً ا موسيقيًا مولّ ل نسقً تشكّ
نغام  ويبعث  املتلقي  يشد  موسيقي  كعنرص  بني(يمني/يبني)  املطلع  يف  الترصيع(٤٥) 

يزيد من مجالية االفتتاح يف النص. 



٤٠١

م.د. عبد الستار جبار عطيه

ا فاعالً يف تفعيل شعرية النص يف قول الشاعر:     ويربز التضاد عنرصً
ابـــــابغدادُ ساء بك اهلو أم طابا سيظلُّ وجهك رائعا جذَّ

جٍ وسامت غانيةٍ تفيضُ شبابا(٤٦)قسامتُ شيخٍ باجلالل متوَّ
تنبثق شعرية هذا املطلع من روعة التصوير الشعري واخليال اخلصب املمزوج      
قيمة تصويرية أضفت  الشعري  التجسيد  الشاعر  استعمل  اجليّاشة، وقد  بالعاطفة 
يغازل  الذي  الواله  العاشق  خطاب  بغداد  خياطب  فهو  ا،  شعريً ا  تكثيفً املطلع  عىل 
ل ما جاء به يف البيت األول  ق الصورة الشعرية يف البيت الثاين؛ ليفصّ حبيبته، ثم يعمّ
من صورة عامة يبوح هبا بغرامه وشوقه لبغداد ذات الوجه الرائع اجلذاب، إذ يتحرك 
ل تلك الروعة واجلاذبية يف وجه حمبوبته بغداد، فريفد  الشاعر يف البيت الثاين؛ ليفصّ

الصورة بأوصاف ملحبوبته (قسامت شيخ باجلالل متوج. . . ). 
ا مهامً يف تفعيل الطاقة الشعرية وزيادة  ا شعريً ل التضاد الشعري ملمحً    ويشكّ

الفجوة (مسافة التوتر) ومن ذلك: 
ساء//طابا

قسامت شيخ // تفيض شبابا 
باجلالل متوج//سامت غانية

  وهذا التضاد أدّ إىل حركة شعرية متوثبة استطاع الشاعر أن يمزج بني تلك 
ل هذا املطلع مركز  الصور املتناقضة املمزوجة باخليال والعاطفة الشعرية، وقد شكّ
إشعاع أو بؤرة ألقت بظالهلا عىل النص الشعري فهو بمثابة اجلنني املخصب الذي 
يتطور ليبلغ بتطور النص الشعري، ويأخذ املطلع بالتوتر لكثافة التضاد يف توظيف 
(اجلالل  والشباب)  و(الشيخ  واملرأة)  (الرجل  بني  فالتضاد  الشعرية،  الصورة 
والغانية)، (القسامت والسامت) فالقسامت مادية والسامت معنوية جمردة، كلّ تلك 
جعلت  التي  الشعرية  صورته  تشكيل  يف  توظيف  أمجل  الشيخ  وظّفها  املتناقضات 
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ا عىل قراءات متعددة يوحي بدالالت كثرية، فاستطاع الشاعر أن  من املطلع منفتحً
يكثّف الدالالت املمزوجة بالعاطفة واخليال الواسع يف ذلك التشكيل الشعري. 

النص  يف  الرئيسة  الداللة  مع  متواشجة  الداخلية  النص  حركة  جاءت  وقد 
الثابت  عىل  يدل  وهذا  اسمية  مجلة  هي  متوجة  باجلالل  الشيخ  فقسامت  الشعري، 
ا قد  الذي يرومه الشاعر يف حمبوبته بغداد، أما الصفة الثانية سامت رائعة تفيض تألقً
يتناسب  ما  والدوام، وهو  احليوية واحلركية  ليدلّ عىل  (تفيض)؛  بالفعل  فيها  جاء 
مع مقام الشباب واحليوية التي تنامز هبا حمبوبته(بغداد)، فالبيت جدلية بني الثابت 

واملتحول بني املطلق والنسبي وهو من التضاد أيضا. 
    ولطاملا يلجأ الشاعر إىل تكريس احلكمة يف بعض استهالالته الشعرية ملا هلا من 
تأثري يف املتلقي إذا ما كان تشكيلها الفني تشكيالً متتزج فيه شعرية الشكل بشعرية 

املضمون، ومن ذلك قوله يف مطلع قصيدة (من وحي شهداء عذراء): 

ـــم يف دنيـــــــــا الفداء دمُال ينطق الثّغرُ أو يسرتسل القلمُ إذا تكلّ
د فيها الفكر والقلمُ(٤٧)ما بعد أن تُقطع األوداج ملحمةٌ أقو يغرّ

   ينطلق الشاعر يف هذا املطلع بأبيات ينثّ منها عطر احلكمة التي دأب الشاعر عىل 
متثّل  القصيدة  مطلع  ل  تشكّ التي  األبيات  وتلك  الشعرية،  قصائده  أثناء  يف  تضمينها 
صوتيم النص الشعري الذي موضوعه الشهادة بصورة عامة وشهداء عذراء بصورة 
النص  مفاصل  يف  رياحينها  عبقات  تنرش  التي  اخلصبة  األرضية  ل  تشكّ فهي  خاصة، 
الشعري، وحتمل تلك األبيات رؤيا شعرية حول الشهادة وأبعادها، وقد محّل الشاعر 
تلك األبيات كثافةً شعريةً تنترش فضاءاهتا عىل مساحة النص الشعري، فاالنفتاح سمتها 
ل من االستعارات اجلميلة  وجوازها لقراءات متعددة، وكان التصوير الشعري املتشكّ
والتجسيد  فالتجسيم  دالاللته،  وانفتاح  النص  شعرية  تعميق  يف  فاعلة  وسيلةً  يمثّل 
وسيلته إىل ذلك، وقبل أن نلج إىل ترشيح الصورة وشعريتها، نقف عند (ال) التي افتتح 
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هبا الشاعر مطلع البيت، فإذا كان املطلع صوتيم القصيدة، فإن الـ(ال) صوتيم املطلع 
وأيقونة النص الشعري، فكأن تلك الـ(ال) انطلقت من فضاءات امللحمة البطولية التي 
ة عن رسوخ العقيدة  دها شهداء عذراء والتي ما زالت مدوية يف سامء احلرية معربّ جسّ
وقيم الثبات عليها، فكانت تلك الـ(ال) رصخة يف وجوه الظاملني والطغاة واملتجربين، 
وهي ال للركون، وال لالستسالم، وال للذلة، كام أهنا –الال-منبثقة من املدرسة التي 
دت تلك  ينتمي هلا شهداء عذراء وهي مدرسة الويص عيل بن أيب طالب، فتجسّ
الـ(ال) يف بداية مطلع القصيدة؛ لتشري إىل تلك الثّلة التي دفعت ثمن تلك الـ(ال) دماء 
زكية سالت وأسست ملدرسة من مدارس التضحية التي جتلّت بصور أخر فيام بعد، 

فهي حتيل املتلقي إىل تلك الواقعة وجتلياهتا يف ربوع عذراء. 
فقد ترجم الشاعر رؤيته عن الشهادة ليدع الدم يتكلم، فهو األصدق يف ذلك 
امليدان-دنيا الشهادة- وجينّب الثغر واسرتسال القلم القصور الكبري الذي غالبًا ما 
يقعان فيه يف تلك امليادين وهو هنا –الشاعر– يوظّف رؤيته املنهجية يف ذلك املطلع 
غري  تغيب عن  التي  وخفاياه  قضاياه  بطرح  االختصاص  صاحب  أحقية  جعله  يف 
الفم  وهو  التضحيات،  عىل  الشاهد  وهو  املختص،  هو  الدماء  فصوت  املختص، 
املعرب واللسان الصادح واملوقف املجسد والرؤية الواقعية، كل ذلك وغريه تعكسه 

مرآة الدماء الزاكية التي استحالت إىل صور وأصوات وقضايا ومالحم وشواهد. 
بالغية  بوسائل  مستعينًا  شعرية  دالالت  ليحملها  لغته؛  الشاعر  ب  خصّ وقد 
والفكر  يتكلم  فالدم  الشعري،  تصويره  يف  والتجسيم)  (التجسيد  ذلك  يف  ا  موظفً
والقلم يغردان، وقد تناص يف البيت الثاين مع البيت الشعري(واجلود بالنفس أقىص 
بلغة إحيائية مكثّفة  الشهادة  د ملحمة  الثاين أن جيسّ البيت  غاية اجلود)، وحاول يف 
الشعري  تصويره  الشاعر  أطّر  فقد  إحيائية،  وظالل  شعرية  ودالالت  بأبعاد  تشف 
املجرد،  الذهني  وهو  الفكر  مع  احليس  وهو  فالتغريد  والذهني،  احليس  بني  بدجمه 
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د مد أثرها وتشكيلها  وإن وظيفة الصورة الشعرية يف النص الشعري هي التي حتدّ
الشعري، فالتصوير الشعري وتكثيف اللغة يف مطلع النص قد انرسب يف جنبات 
النص الشعري بوصفه صوتيامً له، ومن هنا تتجىل الوظيفة الشعرية للمطلع بوصفه 

حامال دالالت النص وشعريته. 
نصيا  لها  شكّ وقد  الشاعر  مطالع  بعض  يف  الذاتية  املناجاة  الشاعر  ويستعمل 

بتكثيف شعريتها بوسائل متعددة وذلك يف قوله: 
فرِ فهل تكفُّ عن التَّجوال يا غجري؟(٤٨)عادت خيولُك أنضاءً من السَّ

ا  ا وتوسيعً يمثّل هذا املطلع مركز اشعاع تنبثق من شعاعه جنبات القصيدة تكريسً
 . . . وإضافةً

ر الشاعر يف هذا املطلع السعي املحموم الذي يقلبه بني جنبات تلك احلياة  ويصوّ
ومفاصلها املتنوعة، فهو خطاب مع النفس (منلوج داخيل) يرتمجه الشاعر يف قصيدته 
التي هي موضوع  الواقعية  الذات  الشعرية مع  الذات  يف حواره مع نفسه أو حوار 
ل صورةً شعريةً ذاتية تعكس  اشتغال الذات الشعرية، فاحلوار الداخيل/املنلوج شكّ
ا يؤرش أوجاع احلياة والسعي املحموم فيها وكثرة الرتحال بسطر  ا موحيًا رمزيً مشهدً
النص الشعري،  فيه مديات داللية وفضاءات مشهدية ختترص  س  شعري واحد كرّ
للذات وحثًا  البيت/املطلع سؤاالً  البيت/املطلع، وكان عجز  وكان ذلك يف صدر 
ا  ا شعريً ل احلوار مشهدً هلا للتوقف عن املتاعب والرتحال الطويل، ومن هنا فقد شكّ
انتقل فيه الشاعر من احلوار املبارش إىل التشكيل الشعري، فالتعبري الشعري مرتبة من 
مراتب حتوالت اللغة الشعرية يف مستوياهتا وابتعادها عن لغة اخلطاب العادي (اللغة 
متأججة  شفافة  بلغة  ومشاعره  أحاسيه  عن  الشاعر  عربّ  املطلع  هذا  ويف  املعيارية) 
ا آخر من مالمح شعرية املطلع  ل اإليقاع ملمحً بالعاطفة، وفضالً عن ذلك فقد شكّ

فالترصيع أضفى طاقة موسيقية وتنبيهية يف آن عىل املطلع الشعري. 
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اخلامتة:
-الشعرية مصطلح قديم شغل الدراسات األدبية منذ أرسطو، وقد برز يف النقد 
اهتامما  والبنيوية  والسيميائية  األلسنية  وأولته  الروس  الشكالنيني  يد  احلديث عىل 
ا، عنارصها ومكوناهتا جتلّت يف الشعر العريب احلديث يف الرؤية واللغة والبنية  فائقً

والعالقات وأشكال التعبري وعملية التلقي. 
واملهيمنة  املولّدة  البداية  وهو  القصيدة،  عنارص  أهم  أحد  االستهالل  -يمثل 

واحلاضنة ملا سيحصل يف النص. 
-إن التكثيف واإلحياء من أهم مالمح التشكيل النيص لالستهالل عند الوائيل. 
الوائيل،  الشيخ  شعر  يف  االستهالل  شعرية  معامل  أحد  الشعري  التصوير  -جاء 

فكانت الصورة الشعرية حارضةً بمستويات خمتلفة. 
من  مهمة  ركيزة  الداخيل  اإليقاع  وخاصة  اإليقاعي   املستو عىل  الوائيل  -اعتمد 
ركائز تفعيل شعرية االستهالل فاستعمل الترصيع والرتصيع والتوازي والتكرار. . الخ. 
-جاءت املفارقة والتضاد والتناص عنارص مهمة عند الوائيل يف تفعيل شعرية 

االستهالل. 
لت الذاتية سمة غالبة عىل مطالع قصائد الشيخ الوائيل.  - شكّ
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هوامش البحث:
١)الشعرية، تزفيطان طودوروف، تر: شكري املبخوت، و رجاء سالمة، الدار البيضاء، املغرب، 

ط٢، ١٩٩٠م: ٢٣
٢) ينظر: م. ن: ٢٣

٣) قضايا الشعرية، رومان جاكبسون، تر: حممد الويل ومبارك حنون، دار توبقال، املغرب، ط١، 
١٩٨٨م: ٣٥

٤)ينظر: م. ن: ٢٧
٥)ينظر: م. ن: ٢٨

الدار  توبقال،  دار  الغمري،  وحممد  الويل  حممد  تر:  كوهني،  جان  الشعرية،  اللغة  بنية  ٦)ينظر: 
البيضاء، املغرب، ط١، ١٩٨٦م: ٩

٧) م. ن: ١٥
٨)م. ن: ١٦

٩)م. ن: ٥١ وما بعدها 
١٠)ينظر: يف الشعرية، كامل أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية- بريوت، ط١، ١٩٨٧م: ٢٠

وما بعدها 
١١)ينظر: م. ن: ٣٨

١٢)م. ن: ١٥
١٣)ينظر: اخلطيئة والتكفري: ٢٧

١٤)ينظر: أطياف الوجه الواحد: ٣٠٨ وما بعدها 
املنعم  عبد  حممد  د٠  وتعليق:  حتقيق  جعفر(ت٣٣٧ه)،  بن  قدامة  الفرج  ابو  الشعر،  نقد   (١٥

خفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان، (د٠ ت): ٦٤   
١٦) منهاج البلغاء ورساج األدباء، أبو احلسن حازم القرطاجني (ت ٦٨٤ ه)، تقديم وحتقيق: 

حممد احلبيب ابن اخلوجه، دار الغرب اإلسالمي، بريوت-لبنان، ط٣، ١٩٨٦ م: ٨٩
١٧)م. ن: ٦٧

١٨) ينظر: أطياف الوجه الواحد: ٣٢٠ وما بعدها 
١٩)الوساطة بني املتنبي وخصومه، للقايض عيل بن عبد العزيز اجلرجاين، حتقيق ورشح: حممد 
١٤٢٧) ط١،  صيدا-بريوت،  العرصية،  املكتبة  البجاوي،  حممد  وعيل  إبراهيم،  الفضل  أبو 

ه-٢٠٠٦ م): ٥١.  
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٢٠) العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، أبوعيل احلسن بن رشيق القريواين األزدي (ت٤٥٦
والتوزيع  للنرش  اجليل  دار  احلميد،  عبد  الدين  حمي  حممد  حواشيه:  وعلق  وفصله  حققه  ه)، 

والطباعة، بريوت-لبنان، ط٥، (١٤٠١ ه-١٩٨١ م): ٢١٨/١.  
والنرش  للطباعة  مرص  دارهنضة  بدوي،  أمحد  أمحد  د٠  العرب،  عند  األديب  النقد  ٢١)أسس 

والتوزيع، القاهرة، ط٢، ١٩٩٦ م: ٣٠٨.  
٢٢)ينظر: أنا والشعر، شفيق جربي، املطبعة الكاملية، القاهرة، ١٩٥٩ م: ٦٤.  

٢٣) االستهالل فن البدايات يف النص األديب، ياسني النصري، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، 
بغداد، ط١، ١٩٩٣ م: ١٦ ــ١٧.  

حممد  شكري  د٠  الشعرية،  واخلربة  النقدي  التنظري  بني  التقليدية  القصيدة  مجاليات  ٢٤)ينظر: 
عياد، جملة فصول، مج٦، ع٢، س١٩٨٦ م: ٦٨.  

٢٥)الغديريات يف الشعرالعريب، د٠حريب نعيم حممد الشبيل، مكتبة الروضة احليدرية، العراق-
النجف األرشف، ٢٠١٢ م: ٣٤.  

٢٦)ينظر: الشعر العبايس قضايا وظواهر، د. عبد الفتاح نافع، دار جرير للنرش والتوزيع، عامن-
األردن، ط١، (١٤٢٩ هـ-٢٠٠٨ م): ١٤.  

٢٧)االستهالل فن البدايات: ١٤
٢٨)ينظر: مجاليات القصيدة التقليدية بني التنظري النقدي واخلربة الشعرية(بحث): ٦٢.  

٢٩)االستهالل فن البدايات: ٢٠
العامة  املرصية  اهليئة  حفني،  احلليم  عبد  د.  النفسية،  وداللته  العربية  القصيدة  مطلع  ٣٠)ينظر: 
للكتاب، ١٩٨٧ م: ٢٠٤، وينظر: بناء القصيدة يف النقد العريب القديم يف ضوء النقد احلديث، د. 
ار، دار األندلس للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت-لبنان، ط٢، ١٩٨٣ م: ٢٠٤.   يوسف حسني بكّ

القديم  األديب  النقد  ضوء  يف  الشعري  النص  يف  والتخيل  التحقيق  (جدلية  النص  ٣١)موت 
جامعة  االجتامعية،  والعلوم  اآلداب  حوليات  بدران،  الفضل  أبو  حممد  د٠  النَّقدة)،  والشعراء 

الكويت، الرسالة ٢١٦، احلولية الرابعة والعرشون، (١٤٢٥ ه-٢٠٠٤ م): ١٤.  
٣٢)ديوان الوائيل: ٦٤

٣٣)م. ن: ٧٨
٣٤)م. ن: ٩٤

٣٥) وهو ((عبارة عن متاثل، أو تعادل املباين، أو املعاين؛ يف سطورٍ متطابقة الكلامت، أو العبارات 
ى حينئذ باملتطابقة، أو املتعادلة، أو املتوازية))،  القائمة عىل االزدواج الفنّي، وترتبط ببعضها وتسمّ
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ة،  البديع والتوازي، ، د. عبد الواحد حسن الشيخ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع  الفنيَّة، االسكندريَّ
مرص، ط١، (١٤١٩ هـ - ١٩٩٩م): ٧.  

أو من جنس  به  أو شبيه  البيت عىل سجع  فيه تصيري مقاطع األجزاء يف  ى  يتوخّ أن  ٣٦)((وهو 
واحد يف التّرصيف. . . ))، نقد الشعر: ٨٠

٣٧)م. ن: ٢٣٩
٣٨)ديوان الوائيل: ٢٤٢

٣٩)م. ن: ١٠٣
٤٠)م. ن: ١٢٣
٤١)م. ن: ٣٢٥
٤٢)م. ن: ٢٠٣
٤٣)م. ن: ٣٩٦

٤٤)م. ن: ٨١
٤٥) وهو((أن تقصد لتصيري مقطع املرصاع األول يف البيت األول من القصيدة مثل قافيتها ))، 

نقد الشعر، قدامة بن جعفر: ٨٦.  
٤٦)ديوان الوائيل: ٣٦٩

٤٧)م. ن: ١٧٥
٤٨)م. ن: ٣٢١



٤٠٩

م.د. عبد الستار جبار عطيه

قائمة املصادر واملراجع:
فن * االستهالل  م.   ١٩٩٣ ياسني.  النصري، 

البدايات يف النص االديب. العراق- بغداد: 
 دار الشؤون الثقافية العامة. ط١. 

النقد * أسس  ١٩٩٦م.  أمحد.  أمحد  بدوي، 
األديب عند العرب. مرص- القاهرة: دار هنضة 

للطباعة والنرش والتوزيع. ط ٢ م. 
الوجه * أطياف  م.   ١٩٩٧ نعيم.  اليايف، 

والتطبيق.  النظرية  نقدية يف  دراسات  الواحد: 
دمشق: منشورا احتاد الكتاب العرب. 

والشعر. * أنا  م.   ١٩٥٩ شفيق.  جربي، 
القاهرة: املطبعة الكاملية. 

(١٤١٩هـ- * حسن.  الواحد  عبد  الشيخ، 
١٩٩٩م). البديع والتوازي. 

اإلشعاع   مكتبة ومطبعة  – مرص:  ة  االسكندريَّ
الفنيَّة. ط١. 

ناء * م.   ١٩٨٣ حسني.  يوسف  ارب،  بكّ
القصيدة يف النقد العريب القديم يف ضوء النقد 
احلديث. بريوت-لبنان: دار األندلس للطباعة 

والنرش والتوزيع. ط٢. 
كوهني، جان. ١٩٨٦م. بنية اللغة الشعرية: *

تر: حممد الويل وحممد الغمري. 
البيضاء-املغرب الدار دار توبقال. ط١. 

اخلطيئة * ٢٠٠٦م.  حممد.  عبداهللا  الغذامي، 
والتكفري من البنيوية اىل الترشحيية: قراءة نقدية 
البيضاء- الدار   . معارص.  إنساين  لنموذج 

املغرب: املركز الثقايف العريب. ط٦. 
ديوان * ٢٠٠٧م.  سمري.  األرض،  شيخ 

الوائيل. دار سلوين. مؤسسة البالغ. ط١. 
الشعرية: * ١٩٩٠م.  تزفيطان.  طودوروف ، 

تر شكري املبخوت و رجاء سالمة. املغرب- 
الدار البيضاء. ط٢. 

القريواين * رشيق  بن  احلسن  أبوعيل  األزدي، 
(ت٤٥٦ هـ). (١٤٠١ هـ-١٩٨١ م). العمدة 
وفصله  حتقق  ونقده:  وآدابه  الشعر  حماسن  يف 
وعلق حواشيه: حممد حمي الدين عبد احلميد. 
والتوزيع  للنرش  اجليل  دار  بريوت-لبنان: 

والطباعة. ط٥. 
م. *  ٢٠١٢ حممد.  نعيم  حريب  الشبيل، 

الغديريات يف الشعرالعريب. 
مكتبة  النارش  االرشف  العراق-النجف   

الروضة احليدرية. 
الشعرية. * يف  ١٩٨٧م.  كامل.  ديب،  أبو 

بريوت: مؤسسة األبحاث العربية. ط١. 
قضايا * ١٩٨٨م.  رومان.  جاكبسون، 

حنون.  ومبارك  الويل  حممد  تر:  الشعرية: 
املغرب: دار توبقال. ط١. 

(١٤٠٦هـ-* (ت١٧٩هـ).  اإلمام  مالك، 
ورقمه  صححه  املوطأ:  كتاب  ١٩٩٥م). 
الباقي.  عبد  فؤاد  حممد  أحاديثه  وخرج 

بريوت-لبنان: دار احياء الرتاث العريب. 
مطلع * م.   ١٩٨٧ احلليم.  عبد  حفني، 

القصيدة العربية وداللته النفسية. اهليئة املرصية 
العامة للكتاب. 

القرطاجني، أبو احلسن حازم (ت ٦٨٤ هـ). *
١٩٨٦ م. منهاج البلغاء ورساج األدباء: تقديم 



٤١٠

شعرية االستهالل يف قصائد الشيخ أمحد الوائلي (دراسة حتليلية)

بريوت- اخلوجه.  ابن  احلبيب  حممد  وحتقيق 
لبنان: دار الغرب اإلسالمي. . ط٣. 

بن جعفر، ابو الفرج قدامة (ت٣٣٧ه). (د٠*
ت). نقد الشعر: حتقيق وتعليق حممد عبد املنعم 

خفاجي. بريوت-لبنان: دار الكتب العلمية. 
العزيز * عبد  بن  عيل  القايض  اجلرجاين، 

م).  هـ-٢٠٠٦   ١٤٢٧) (ت٣٩٢هـ). 
ورشح  حتقيق  وخصومه:  املتنبي  بني  الوساطة 
حممد أبو الفضل إبراهيم وعيل حممد البجاوي. 

صيدا بريوت: املكتبة العرصية. . ط١. 

االطاريح واملجالت والبحوث
* . م)  م-٢٠١١   ٢٠١٠) مسعود.  وقاد، 

عبد  شعر  يف  اإليقاعي  التشكيل  مجاليات 
الوهاب البيايت: دراسة اجلذور اجلاملية لإليقاع. 
جامعة خلرضة-باتنه اجلمهورية اجلزائرية كلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية: اطروحة دكتوراه. . 

(١٤٢٥هـ-٢٠٠٤* الفضل.  ابو  حممد  بدران، 
م). موت النص جدلية التحقيق والتخيل يف النص 
والشعراء  القديم  االديب  النقد  ضوء  يف  الشعري 
النَّقدة: حوليات اآلداب والعلوم االجتامعية. جامعة 
الكويت: احلولية الرابعة والعرشون. الرسالة ٢١٦.  


