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Abstract 

Any text without an interpretive reading that shows the hidden meanings is a passive reaction. 

Using interpretive reading and a descriptive-analytical method, this study interprets the poems 

of Ali Jafar al-Alaq. The study mainly aims to get to a proper understanding of the poet's poetry 

and his ode “The Song of Lost Homeland”. Having a historical attitude, this ode analyzes the 

situation in the Arab countries and using artistic images, depicts the wounds of his land from 

the Andalus time to the present. In addition to the truth, the poet pays special attention to the 

innovative aspect of the language of poetry and, using a metaphoric language, paradox, 

synesthesia, and foreignization, strengthens the semantic and aesthetic burden of the poem. 

This ode is of important mythological and religious heritage and the poet use it to objectify the 

meanings and references of the poem. Moreover, different forms of music play an interpretive 

role in the ode. Using parallel forms in rhymes the poet tries to create beautiful structures. A 

connection between the references of title of the poem and the main body of the ode shows that 

using an intertextual title, the poet gives the readership all the meanings and content of the 

poem and reminds the betrayal and destruction of his home land. 

Keywords: Contemporary Iraqi Poetry, Ali Jafar al-Alaq, Song of the Lost Homeland, 

Interpretive Method. 
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 ص الملّخ 

یلي منهج نقدي یخرج النص من الغیاب ة تالمسه، یبقى مجّرد انفعال أدبي مکتوم وفي   المنهج التأو یلِیّ والنص دون قراءة تأو
یلي لمقاربة قصیدة »أغنِیة   –ضوء هذه الحقیقة جاء هذا البحث معتمدًا على المنهج الوصفي  التحلیلي وفي إطار الدرس التأو

هذه القصیدة وموضوعها بعد إزالة الستار عن   اف المؤّملة إلیها خلق الوعي عند القاريء بعالمالممالك الضائعة« ومن أهم األهد
وجوه الرموز واإلشارات وتنطلق ضرورة هذا البحث عن فقدان بحث علمي منهجي عن شعر العالق من جهة ومن جهة أخرى تنطلق 

من أشهر   س اشکالیات الواقع السیاسي العربي. هذه القصیدةالضرورة عن أهمیة القصیدة في کونها ترتبط بالواقع السیاسي وتعک
ة من األندلس ماضیًا إلى العراق وفلسطین حاضرًا وهذا الضیاع نتیجة للعالقات المتشظّیة   قصائد العالق تسرد ضیاع األرض العربِیّ

ة ، لم ُیمهل فیها الجانب اإلبداعي للشعر فهي  بین بلدان العالم العربي ونتیجة لفعل الخیانات والقصیدة إلى جانب وظیفتها اإلفهامِیّ
ة.التراث ذات  تکت ة واالنحرافات الشکلِیّ ة الثّرة التي تأتي من االستعارات ومن التقنیات التعبیرِیّ ة واإلیحائِیّ الفاعلیة  نز بالطاقات الجمالِیّ

إضفاء الموضوع  ة في قصیدة العالق واعتمد علیه للتعبیر عن الموقف المعاصر و ة إلى مقصدیات النص الشعري ولعبة اإلیقاع  فاعلِیّ ِیّ
ة التي یمکن توزیعها على شاکلة عمود  تح مل الدور الجمالي التعبیري في هذا النص الشعري وأکثر الشاعر فیها من البنیات المتوازِیّ

ة والتنظیم الصوتي مرتبط ب ة والتعبیرِیّ یعکس ما  الشعر القدیم والتکرار في القصیدة یحمل وظیفتي الجمالِیّ ة و خوالج الشاعر النفسِیّ
یعکس حزنه الشاعر وزفراته وما یجلب االنتباه في یعتمل في صدر  الشاعر من الغضب والسخط لعودة العرب إلى حماقته األولى و

بین النص الشعري وفي الحقیقة أنَّ العنوان له رصیده التاریخي المرتبط   باألندلس و  هذه القصیدة هو التشاکل الداللي بین العنوان و
ل الصورة المختزلة لدالالت الن یعزف على إیقاع الخواطر عند المتلقي.یمثِّ یشیر إلى فعل الخیانة والضیاع و  ص و

ةالدليليةالكلمات  یلِیّ ة التأو ة الممالك الضائعة، النظرِیّ  . : الشعر العراقي المعاصر، العالق،أغنِیّ
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یحقق  نص، هو خلق التفاعل بین المتلقي وتجربة مبدع النص، إنَّ الهدف األساس المختبيء وراء  ة اإلنتاج و فما یکمل عملِیّ
ة ما بعد النقد استجابًة للقاريء اهتمامًا کثیرًا  ة القراءة. فقد أولت االتجاهات النقدِیّ صیرورة النص إلى جسر التواصل، هو عملِیّ

ة والالمباشرة وال شك أنَّ النص الشعري وهو البالقاريء وفي الحقیقة أنَّ النص الشعري  یرتکز على الض یبوح بالمعاني، یبقى  بابِیّ
یل مکانة متمّیزة في النقد  ة جادة تستنطقه وتکشف عن معانیه. فقد احتلَّ التأو یلِیّ مجرد انفعال أدبي مکتوم إن لم تالمسه مخیلة تأو

ة ال  إسهامه الکبیر في الکشف عن قصدِیّ یل الجدید وذلك لدوره البارز و بین المتلقي فالتأو هو   نص بعد إزالة الحجب بین النص و
ة، مثل العمیق لمفاتنه« )فوزِیّ ة القراءة إلى مدارج المعایشة الحمیمة لفسیفساء النص والتَّ ة  7: 2009الذي »یرقى بعملِیّ ( الجمالِیّ

ة التواصل بین  ة تأتي بقراءة  ومغالیغه التي تحول دون القبض على المعاني والمعایشة هنا هي حوارِیّ النص والقاريء وهذه الحوارِیّ
یلیِّ  ة الحضور إلى انفتاح المعاني والدالالت تجعل القاريء مساهمًا في انتاج المعاني والدالالت وفي  تأو ة تخرج النص من أحادِیّ

م المقاصد للقاريء التأو یقدِّ ض بنیات النص و یلي بوصفه خطاب القاريء یمخِّ یقدر به على أن یقبض  الحقیقة أنَّ الفعل التأو یلي و
ة القراءة إلى فعل اإلنتاج واإلسهام.على المعاني بعد تجاوز تض ل عملِیّ ة تحوِّ یلِیّ  اریس النص ومنعرجاته بفعل قراءة تأو

ة في قصیدته تلفُّ  ة بل البیئة الشعرِیّ ة الثرة. ال یرکن على الخطابِیّ ة والتعبیرِیّ ها غالالت  إنَّ الشعر عند العالق یکتنز بالطاقات اإلیحائِیّ
ة الممالك الضائعة"ص الشعري ومن ذلك نص قصیدة قصیدة غموض تجهض جدوى التفاعل مع الن وهي من أنماط قصیدة  "أغنِیّ

ة مختزلة أن یربط  اللقاء ذات الط یة تاریخِیّ یسعى بها الشاعر عبر رِؤّ ة الثرة التي تزید من افتتان القاري إلیها و ة التعبیرِیّ بیعة الجمالِیّ
یجّسد الواقع العربي وغیاب العر ب وخروجهم من الزمان والمکان. یهدف هذا البحث إلى سبر أغوار قصیدة  الحاضر بالماضي و

ة تستنطق  العالق للوصول إلى المعاني   یلِیّ والمفاهیم الحقیقیة التي یسعى العالق إلیصالها إلى المتلقي. اعتمد البحث على قراءة تأو
ة التي من مهامها تأسیس  النص بنًى ونسقًا ورموزًا ومن أهم الغایات المؤملة إلیها، هي المحاولة ل یلِیّ إلمساك بالمعاني عبر القراءة التأو

ة أهم اشکالیة   الوعي الشعري عند المتلقي بعال  ة الحضارِیّ یتها التاریخِیّ ها تعالج عبر رؤ ة البحث تکمن في أنَّ م العالق الشعرِي وأهمِیّ
ق العالقات بین بلدان العالم العربي وتوا ة مع األنظمة الخارجّیة ومن  الواقع العربي أال وهي تمزُّ ة العربِیّ طأ بعض القوى الداخلِیّ

ة البحث من ل   جانب آخر تنحدر أهمِیّ ة مسارًا لتحلیل شعر العالق وهي تعدُّ من أفضل النظریات وتبّنیها یمثِّ یلِیّ ة التأو ه أخذ النظرِیّ أنَّ
ة والجمالیِّ  بإمکان الطالب والذین عنده الشغف بقراءة الشعر المعاصر  خطوًة جادة لتبطین شعر العالق وإلجالء مواطنها الداللِیّ ة و

ربي المعاصر الذي اّتسم بصفة التمّنع في القبض على المعاني والدالالت وهذا هو من معطیات  أن یتبنوه منهجًا لتحلیل الشعر الع
ة.  الحداثة الشعرِیّ
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 أسئلة البحث .  2. 1

 فر العالق؟ الرموز المستخدمة في قصیدة علي جع ما أهم
 تراث في القصیدة؟دور التراث في قصیدة أغنِیة الممالك الضائعة أو کیف یتجّلى حضور ال  ما فاعلیة

ة أو یتم اختیارها على أساس الصدفة واالعتباط ة والتعبیرِیّ ة إسهامها في إثراء النص الشعري من ناحیتي الجمالِیّ ة؟ هل لألنساق اللفظِیّ  ِیّ
بین النص الشعري؟ بین  ما العالقة   العنوان و

ة في مواجهة النص؟  ما دور یلِیّ  القراءة التأو

 الفرضيات . 3. 1

ة المرتبطة باألندلس   ة الممالك الضائعة من أشهر قصائد العالق ووّظف فیها الشاعر مجموعة من الرموز التاریخِیّ إنَّ قصیدة أغنِیّ
د حقیقة ض  ة لیؤکِّ ة والطبیعِیّ ة عند وحضارته واألسطورِیّ  مع األعداء کما حدث في األندلس سابقًا.  التواطئ یاع األرض العربِیّ

بین النص وفي الحقیقة ثمة التشاکل الداللي بین العنوان  نرى في  قصیدة علي جعفر العالق االرتباط المنطقي بین العنوان و
بین النص والعنوان صورة مختزلة لدالالت النص الشعري.  و

ة ة تضفي على النص  إسهامها الکبیر في إثراء النص الشعري جمالیًا وتعبیریًا وفي الواقع أنَّ األنسا إنَّ لألنساق اللفظِیّ ق اللفظِیّ
ة  وذلك الرتباطها  ع النص الشعري باإلمتاع الجمالي. الرصین بهواجس الشعري القدرات اإلیحائِیّ ة کما تمتِّ  الشاعر وخوالجه النفسِیّ

ة البحث 1.4  .خلفِيّ

قونه على نماذج من الشعر العربي ومن ذل فقد استأ یل باهتمام الباحثین وراحوا یطبِّ ك ما کتبه أحمد جارالله باسم " قرأءة  ثر التأو
ة لقصیدة شجر الرمان" والبحث قراءة في مستوى الرموز لقصیدة بشرى البستاني وکتب فارس عزیز المدرس مقالة معنونة بــــ   یلِیّ تأو

یل في قصیدة ا ت التشکیل  لحکایة" والمقالتان نشرا ضمن کتاب خلیل هیاس وهو یحمل عنوان ینابیع النص وجمالیا"رؤي التأو
یل في تحلیل الشعر الجاهلي:  2012المطبوع بدار فضاءات سنة ة التأو یا محمدي مقالة معنونة بــــ " فاعلِیّ م و کتبت آفرین زارع ورؤ

قة امري  من مجلة لسان المبین والبحث   18م ( وهو مطبوع في العدد 2013ء القیس" )التحلیل الوظائفي واالرتیاد الداللي لمعلَّ
یل على الشعر الجاهلي، رفع تهمة التفکك عن شعر إمريء القیس وأّما عن  تأصیل لنظر یل وتوّخى الباحثان بتطبیق التأو ة التأو ِیّ

د صابر عبید کتابًا یحمل عنوان "رسول الجمال  البحوث التي کتبت عن شعر العالق فقد کان شعره مهبط اهتمام الباحثین.کتب محم
ة وسیمیائیة الماء والنار وکتب أحمد عنیفي  م وتط2014والمخّیلة" وهو مطبوع سنة   رق فیه الباحث لموضوع اللون وفن الکامیرا الشعرِیّ

عفیفي ونشر في دارفضاءات  کتابًا معنونًا بــــ "الصوت المختلف" وهو مجموعة مقاالت کتبها الباحثون عن شعر العالق جمعها 
ب المکتفي بذاته:ال شيُء یحدث  نموذجًا و هاجس العبور ومقالة  م والکتاب یتضمن مقاالت: بنیة الخطا2016بسلطنة عمان سنة
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ة المبنى في المتن الداللي:قراءة في قصیدة ایقاعات الوحشة ومن المقاالت الت ة وفاعلِیّ ي  وردة الحلم ووردة الجسد: دراسة تحلیلِیّ
ة" والمقالة مشورة في مجلة  بة الشعرِیّ م  2017المطبوعة   551الموقف األدبي العدد   نشرت مقالة لعصام شرتح "سحر اإلبداع وخصو

بنى القصیدة في شعر العالق"   و کتب ومقالة "فضاء المتخیل الشعري عند العالق"  کمال عبدالرحمن مقالة معنونة بــ "وعي النص و
ة أطروحة مریم اصالني بجامعة کوردستان سنة  2017ة نزوى سنة وهي منشورة في مجلة جامع م وأما عن األطروحات الجامعِیّ

یات شعر العالق ولم  م تحت عنوان " دراسة لشعر ا2017 لعالق في البعدین السیاسي واالجتماعي"  والرسالة إشارة عابرة إلى محتو
یز هذا البحث عن البحوث السابقة التي  نجد من بین البحوث التي کتبت عن شعر العالِق ما یمتُّ بصل  ة لموضوع البحث وما یمِّ

ة الشا بسببه لم  کتبت عن شعر العالق هو أنَّ هذا البحث کتب تحت مجسَّ ة وکان الباحثان على تواصل مباشر مع الشاعر و عر النقدِیّ
یل القصیدة.  یخرجا عن الصواب في فهم النص وتأو

ة والتطبي2 رِيّ  ق.التأويل ما بين النظ

یلي یسهم في خلق المعاني وأّکد یاوس على دور   یل یرتبط عند أصحاب اإلتجاه التفکیکي بتولید المعاني والقاريء التأو التأو
یل عند یاوس یقوم أواًل على التمّکن من تفکیك عناصر النص انطالقًا من داللة العالقات   القاريء وحده في إنتاج المعاني. والتأو

ة  ة والنسقِیّ ( وما یؤکد علیه یاوس في فلسفته الخاصة  1992:234ثم االنتقال إلى بنیات التجربة التي تبقى مفتوحًة أبدًا )ثامر،اللسانِیّ
ة  هو قد أثّ  ة الهرمسِیّ ة.یرى محمد عزام أنَّ الشکالنیة رفضت بالتأّثر من الظاهراتِیّ ر على ما هو یعرف في النقد الجدید باسم الشکالنِیّ

ة وقد وضع الشکالنیون العمل األدبي مرکز اهتمامهم » رافضین المقاربات السیکولوجیة،  السیکولوجیة والسوسیول  وجِیّ
ة وأثرها في والسوسیولوجیة، والفلسفیة التي   کانت تسّیر النقد األدبي کما تخلوا عن تفسیر العمل األدبي «.)سمیر محمود، الظاهراتِیّ

ة قراءة  ( وآخرhttps://omferas.com/vb/showthread.php?33498األدبي النقد  یلِیّ ة التأو للجانب الشکلي  القراءة الظاهراتِیّ
ة منقطعة األوتار ع  إضاءة الدالالت التي تشّف عنها ومن هنا لم یکن األنساق اللفظِیّ ة و ن للتعرفِّ إلى الدور الجمالي لألنساق اللفظِیّ

ة مرتبطة بالمقصدیات وللتعرف على وعي الک اتب  مقصدیات المؤلف ووعیه بل االهتمام بها تنطلق من القناعة بأنَّ األنساق اللفظِیّ
ة وخاصة عند هوسرل الذي   یلِیّ ة التأو ة وهي المرتکز األساس في النظرِیّ أو الشاعر ومقصدیاته ال بدَّ من القبض على األنساق اللفظِیّ

ة وأخذها عن کتابات استاذه برنتانو وأصبح هذا المفهوم هو األساس الدینامیکي لفینومینولوجیا هوسرل  اهتمَّ بالقصد ِیّ
ة نراها عند شالیر ماخر.49م: 2016)المغربي، ة المرتبطة بالمقصدِیّ  ( ومثل هذا االهتمام باألنساق اللفظِیّ

 ي قصيدة العالق في ضوء التأويلية .قراءة ف3
ة.القراءة الشكل3.1  ة التأويلِيّ ة والقصدِيّ ة الظاهراتِيّ  في قصيدة العالق  ِيّ

ة 1. 1. 3  .الموسيقی الخارجِيّ

https://omferas.com/vb/showthread.php?33498
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ة الموسیقى في  ة أي أّن الموسیقى  تنحدر أهمِیّ الشعر العربي المعاصر من القناعة بأنَّ الموسیقى وثیقة الصلة بالتجربة الشعورِیّ
ة تقوم على هذا الفرض أنَّ »القصید ة للشاعر وتعکس هذه الحالة«  في القصیدة العربِیّ ة مرتبطة بالحالة الشعورِیّ ة إیقاعِیّ ة بنِیّ

إن عدنا إلى موضوع ا64:  1992)اسماعیل، ة  ( و ة فنرى أنَّ الموسیقى مرتبطة بالقصدِیّ یلِیّ ة التأو ة التي غدت مهبط إهتمام النظرِیّ لقصدِیّ
یل النفسي أو  یلي باسم التأو بین  وهذا هو ما مطروح في الدرس التأو التقني الذي یتکأ علیه للقبض على العالقة بین الموسیقى و

ة الشاعر.   نفسِیّ
یحدث فیها التداخل العروضي بین   إّن موسیقى قصیدة العالق نواة البحر  المتدارك وهي فاعلن وتتخّلها نواة بحر المتقارب و

 النواتین:
 فاِعلن/فاِعلن/فاِع   عشِب  ارحموا وحشَة ال

         ُلن/فاِع     ناديُت  
 كان دمي                                                           ُلن/َفِعلن/ 

 عزلتُه                                             فاِعلن/َفِعلن/فِعلن/َفِعلن نائحًا يتأّمُل 
 فاِعلن/َف /فاِعلن/َفِعلن                                    والطيوُر رماٌد يهبُّ           

 ِعلن/فاِع                                علی األفِق                           
 لن/فِعلن/فاِع    فاح ندى الخيِل 

 ُلن/فا     حولي
 ِعُلن/َفعولن/َفِعلن    ممالک ضائعة  

یل في المحور اإلستاطیقي بالمحورین األساسیین وهما اللغوي والنفسي التقني وا للغوي یستند عنده على  فقد ارتبط التأو
یل التقني النفسي یرتبط بالبحث عن فرادة )الحیاني، ة والتأو ة   (87:  2013الخصائص الشکلِیّ ة الجمالِیّ الشاعر في الصیاغة من ناحِیّ

کثرها مخبونًة ومقطوعًة  ة للقصیدة هي نواة بحر المتدارك وجاءت في أ ة.النواة المرکزِیّ ة الشعرِیّ وتتدخله بعض التي ترتبط بالعبقرِیّ
لبحور سریعة اإلیقاع وخاصة حینما  األحیان نواة المتقارب وهذا التأرجح اإلیقاعي بین النواتین یأتي عن قصٍد فإیقاع المتدارك من ا

یتواءم تمامًا مع أحاسیس الشاعر المضطربة  36م:2016حنین، )تصیبها الزحافات والعلل  ( وهو یتواءم واحتدام حاالت الضیاع و
ة  القلقة وال  متأزمة فبحر المتدارك أو المحدث کما قال عبدالله الطیب کله جلبة وصراخ وال یصلح سوى للحرکات الجنونِیّ

ة الشاعر وهي  1989:103لطیب،)ا ة تحیلنا أّن اختیار بحر المحدث لم یکن على أساس الصدفة بل مرتبطة بقصدِیّ یلِیّ ( والنظرة التأو
ة  المتوّترة التي  ت األندلس إلى الضیاع  التعبیر عن النفسِیّ ال یقر لها القرار لعودة العرب إلى الحماقة األولى في الراهن بعد أن جرَّ

إل ة الشاعر وفي  والتشتت و ة تسهم الموسیقى في خلق الجو النفسي لأللفاظ والمعاني في التعبیر عن نفسِیّ ى جانب ارتباطها بالقصدِیّ
ء الجو النفسي لأللفاظ والمعاني وهي التي تکسب الکالم ظالاًل  تجسید الواقع فالموسیقى في الشعر المعاصر تهیي 

الحقیقة فقد اعتمد الشاعر على المتدارك من بین البحور المختلفة لیخلق فضاء مناسبًا  ( وفي ضوء هذه 2016:32خاصًة)حنین،
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د الواقع العربي المأزوم ومثل هذا التالئم نجدها في تکریس معان ي ضیاع الحیاة المتمثلة في رمز العشب  لأللفاظ والصور التي تجسِّ
ة. فقد وّظ  ف الشاعر هذا البحر لیخلق فضاًء موسیقائیًا متناسبا ومعاني الضیاع التي وضیاع الحضارة المتمثلة في الکمنجات األندلسِیّ

لة في غرناطة، العشب وهو رمز الحیاة الجلجامشي، والکم ة المتمثَّ فِیّ ة في  تکّرسه الرموز واإلشارات المعرَّ نجات وأما بنیة القافِیّ
ة و ة والتعبیرِیّ یل التقني  م   هاتان الوظیفتان القصیدة فتحمل وظیفتي الجمالِیّ یقودنا إلى ما یسمیه شالیر ماخر التأو یل و هبط اهتمام التأو

ة متوازنة الزمة و ة الشاعر في صیاغة الموسیقى.فقد افتتح الشاعر قصیدتها بقافِیّ ل فرادة شعرِیّ یًا: وهو یشکِّ  متساٍو وزنًا ورو
/ع  یدمي عروق/الشجْر أین أقمارها/یا دم الخیِل أین مفاتیحها/یا بکاء الغجْر؟/عشبها في یديَّ ت لیل األغاني/و یٌل/یفتِّ و

 (.98م:2014)العالق،
یمکننا أن نجعلها على طریقة الشعر العمودي:   و

 أیَن مفاتیُحها یا بکاَء الغجْر  أیَن أقماُرها یا دَم الخیِل 
یٌل ُیفِتت لیَل ع  األغاني َو ُیدمي عروَق الشجْر  شُبها في یديَّ عو

بعد هذا التشاکل  بعضها ساکنًا وجاء  و اإلیقاعي راح یرسل القوافي المختلفة من الیاء والنون والدال وجاء بعضها متحرکًا و
ة في الصدر والعجز معًا على جرس الفاعلة:   بالتوازي في القافِیّ

ُتها ا ِريُد أيَّ /ُقرى َناِئَحة؟/َبيرِقي مُ ِمد لَمُة الَفاِضَحة/َهل َسالِحي ِمن َورٍق َهل /َيدايَّ ريُد َفجٌر/ِمَن  لظُّ وِحٌش/َكالغراِب َوِمد
 (. 2014:98)العالق،  الفّضِة الَجاِرحْة/طيوٌررماٌد َيُهُب/َعلی األفِق/فاَح َندي الَخيِل/َوَحولي/ممالُك َضائَعة

بعد هذا  ثم راح الشاعر في إرسال القوافي  کثر تردادًا هنا و ة التاء، الیاء، المیم، الفاء والمیم أ التلون اإلیقاعي عاد    المتوّترة من قافِیّ
ة التي   بعد هذا اإلیقاع المتوازي أسس الشاعر القافِیّ ة الدال مع الجرس المتوازي و ة وهي قافِیّ ة متوازِیّ بها القصیدة وهي    أسسإلى قافِیّ

ة المت قافیة الَفَعل المتوازیة س بعدها القافِیّ رة وأسَّ ة المختلقة المتوتِّ ة الراء في الغجر  ثمَّ أتى بخمسة شطور في القافِیّ ة مع قافِیّ وازِیّ
ره للعدوان على األ یجسِّ ة العدو و ة المطلقة تتناسب وزیف الحضور العربي الذي یثیر األطماع في نفسِیّ ة المتوازِیّ ة القافِیّ  رض: وسکونِیّ

ُهْم  هْم/أهُلنا ال الشجْر /  قدأزاَحْت القطا/عْن ُطُفوَلتِه َمْن دَلّ  وأَهجَت/ُنواَح الغجْر ؟/َشجُر الَليِل أْم َدلَّ

ة متوازِیة أخرى على زنة ُمفِعلة المشبعة    أربعةثمَّ ارسل الشاعر   بعدها أسس قافِیّ شطور والقافیة تترد فیها بین الیاء والنون والمیم و
ة بعد هذه القافِیّ ة على جرس الفاعلة ثم أردفها بالسکون و ة متوازِیّ بعشرات القوافي التي    ارسل الشاعر القوافي المختلفة ثم جاء بقافِیّ

ة أسس بها المقطع وهي الفاعلة في الخرافة و الرصافة والقوافي جاءت هنا ساکنة في کّلها   ال تماثل بینها وختم الشاعر المقطع بقافِیّ
ة في نهایة القصیدة، أتى بقافیتینوالسکون یتالءم تمامًا ومشاعر ا ة المتوازِیّ بعد تأسیس هذه القافِیّ متوازیتین على زنة    لشاعر الحزینة و
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یتین صوتا وجرسًا والتزم التشاکل صوتًا   الفعیل والَفعال ولو رّتبنا الشطور وفق الشعر العمودي لظهر أنَّ الشاعر أسس قافیتین متساو
 ال البیتین:وجرسًا بین الصدرین والعجزین في ک

الْم/َوافَسُحوا االَدرَب ِللَغَجِر النائحيْن/ ُحوا ِلُوُفوِد الظَّ ي َكواِبيَسنا باألنيْن لَوّ   أنغّطي َهزاِئَمنا ِبغباِر الَكالْم/أُنغطِّ
 (.108م:2014)العالق،

الم  ُحوا ِلُوفوِد الظَّ اِئِحین  َلوِّ رَب ِللَغجِر النَّ  َوافَسُحوا الدَّ
 أ ُنَغّطي َکواِبیَسنا ِباألنین ِبُغباِر الَکالم  أ ُنَغّطي هزاِئَمنا 

م ظهر أن  یل التقني الذي یرتبط  وفیما تقدَّ ة هي موضوع التأو ة في اإلیقاع والجمالِیّ ف بنیة التوازي في لخلق الجمالِیّ العالق وظَّ
یل هو الکشف عن المسافة الج ة الشاعر في صیاغة الموسیقى وفرادته فیه.إنَّ التأو ة  بعبقرِیّ ة للنص فالنص في النظرِیّ ة والتعبیرِیّ مالِیّ

ة یخاطب المتلقي  یلِیّ ة التي تتطابق وأفق التوقع أو تکسره )فطوم،   التأو ة والوظیفِیّ نات الجمالِیّ ( واذا  2013:334عبر منظومة من المکوِّ
ة ین یلي فاالهتمام بالقافِیّ ة موضوع الدرس التأو ة القصدِیّ ة والتعبیرِیّ ة في  کانت الجمالِیّ ة فالقافِیّ ع بها القافِیّ حدر عن الوظیفتین تتمتَّ

رة حیث ال نجد المماثلة   قصیدة العالق تحمل  کثر الشاعر من القوافي المتوتِّ ة فقد أ ة ففي مستوى التعبیرِیّ ة والتعبیرِیّ وظیفتي الجمالِیّ
سم بالتوت ة عنوانًا على الواقع العربي المتَّ ة المقّیدة حیث وّظف الشاعر  في إیقاع القصیدة لتکون القافِیّ ر واإلضطراب واستخدم القافِیّ

ة   القوافي المشبعة  بالسکون مثل: انهدْم. النائحْة/األنیْن/الکسیرْة و.... لتتالءم اإلیقاع وخفوت الواقع العربي وفي المستوى الجمالِیّ
ننا من تنظیم المقاطع على  ة التي تمکِّ کثر الشاعر من القوافي المتوازِیّ ة   فقد أ شاکلة عمود الشعر القدیم التي تفضي إلى الجمالِیّ

ة العالق في  والبحث عنها وفق النظ ة بعبقرِیّ یلِیّ ة الـتأو ة أو إلى المسافة التقني التي ترتبط في النظرِیّ ة تقودنا إلى الجمالِیّ یلِیّ ة الـتأو رِیّ
ة والحرِّ في القصیدة.  المزج بین العودِیّ

ة . تأويل الموسيقی الدا 2. 1. 3  خلِيّ

  .األصوات 1. 2. 1. 3

ة  لم یکن حضور األصوات في النص الشعري على  ة بل حضورها مرتبط تمامًا مع الجو النفسي للقصیدة ونفسِیّ أساس االعتباطِیّ
حضورها على األساس الجمالي و التعبیري وهذا الحضور هو ما ربط بین البنیة الصوتیة بوصفها الجزء المهم الظاهر  لها الشاعر و

ة في الکشف عن الدور الوظیللنص  یلِیّ ة وتکمن مهمة التأو یلِیّ بین التأو في والجمالي لألصوات والکشف عن العالقة القائمة بین و
یرى »أننا فلکي نعرف عماًل أدبیًا  کنهه ینبغي أن نمسُّ   یل الصوتي بالظاهر عند انجاردن و ة الشاعر.فقد ارتبط التأو األصوات ونفسِیّ

ة ومرتبط بنفسیِّ 28: 2013تمي إلى الشکل بالمعنى«)فطوم، األصوات وکلَّ ما ین یة إلى األصوات  ( والقصدِیّ ة الشاعر ومثل هذا الرؤ
ة وهي في أثناء ذلك ال تستعبد الجانب الصوتي باعتباره ب ة عنده سلسلة المتغیرات الداخلِیّ یلِیّ ة  نراها عند ریکور.تقارب القراءة التأو نِیّ
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یها ( والمکبوت الداخلي 2009:175في تفجیر مکبوتاته الباطنّیة )فیدوح،   متکاملة تلعب دورها الفعال ة التي یحتو عنده هو القصدِیّ
ة المبدع. تنقسم األصوات إلى المجهورة والمهموسة والمجهورة واما   النص أو فیه تعبیر عن العالقة بین الجانب الصوتي ونفسِیّ

(.  15(. ض)4(. ز)75(. ر)4(. ذ) 64(. د)21(. ج)46مرة :ب) 776االصوات المجهورة فبلغ عدد تواترها في القصیدة 
(. واألصوات المهموسة هي أصوات ال تحدث عند النطق بها  81(. و)118(. ن)140(. ى)65(. م)63(. ل)39(. غ) 36(.ع) 5ظ)

بلغ عدد تواترها في القصیدة  (.  18(.ص)10)(. خ33(. ش)8(. ث) 55(. ح) 74مرة وهي تشمل: الهمزة) 390ذبذبة وال ارتداد و
ة المطروحة في  (. إن 25(. ط )25(.ق)42(. ت)32(.ک) 21(. س)47ف) بین النفسِیّ عدنا إلى موضوع العالقة بین الصوت و

ة تنبع في الدرجة األولى عن مشاعر الشاعر أي لألصوات الدفق الشعوري.نرى هنا الحضور   ِیّ ة لغو یل یتسنى لنا أنَّ الصوت خاصِیّ التأو
ة هي مرتبطة بما یعتمل في ص المکثف لألصوات ال  یلِیّ ِیة التأو در الشاعر من السخط والغضب على ارتجاج الشارع  مجهورة ووفق الرؤ

ة واما حضور األصوات المهموسة  تمامًا مع األحزان الماثلة في ضمیر   فیتناسب العربي نتیجة زیف الحضور وخفوت النخوة العربِیّ
الندلس وکیف ال یحزن ق حین یرى التماهي بین الواقع الراهن والواقع العربي في االشاعر فکیف ال یحزن شاعر حضاري بقامة العال

إلى جانب العالقة بین التنظیم الصوتي  *شاعر أمضه الواقع الذي لم یتخذ من األندلس درسًا وال من بکاء أبي عبدالله الصغیر عبرًة  و
ة   ة والقصدِیّ ة الشاعر فقد تتمکن األصوات من القصدِیّ ة هي قصدیة الشاعر وأعنى بذلك هو توظیف األصوات وفونفسِیّ ق داللة  الصوتِیّ

ة التنظیم الصوتي ففي   ة هي التي تملي على الشاعر کیفِیّ األلفاظ أي التالئم بین الجو الصوتي والبعد الداللي لأللفاظ وهذه القصدِیّ
ة والحاء الحلقي والسین والشین تتالءم  قصیدة العالق أّن حضور األصوات المّتسمة بصفة التفشي واإلتساع مثل الهم زة اإلختناقِیّ

 ام حاالت الضیاع مثل قوله:واحتد

َساء َعَصافيُر/َهاِئَجةٌ  فاِف/ثياُب النِّ مة في الضِّ حاياُء نجوٌم/ مهشَّ  ( 103 -2014:101)العالق،  غرناطٌة تتلّوى/الضَّ

لنفسي لأللفاظ.فقد استثمر الشعر صوت السین والشین فنرى في هذا التشکل الشعري التنظیم الصوتي وفق الداللة والجو ا
ة  واأللف و ة التکثیف الداللي لأللفاظ وتتالئم وتعبیر األلفاظ عن حجم المأساة العربِیّ ز خاصِیّ ة    انتهاكو هذه األصوات تعزِّ العزة العربِیّ

ة الشاعر   المتمثلة في الثیاب فظهر أن الصوت مرتبط بالمناخ العام للقصیدة وصار مهبط اهتمام ة ألنَّ الصوت مرتبط بنفسِیّ یلِیّ التأو
ة وفي قصیدة  وهذا االر  تها الداللِیّ یزید من فاعلِیّ ب البعد الداللي لاللفاظ و تباط مع ما ینبثق من األصوات من اإلیحاء والداللة، یخصِّ

ة الشاعر وارتباط الصوت بالداللة هي التي تمليء على الشاعر کیفیِّ  یرتبط التشکیل  العالق إنَّ نفسِیّ ة استخدام األصوات کما مرَّ و
یليَّ  أنَّ األصوات  الصوتي بنفسیِّ  بین األلفاظ ففي القصیدة کما یکشف عنها الرؤي التأو ة ال یقرُّ لها القرار وعن العالقة بین الصوت و

لف الکلمات في ع  سه االلفاظ في القصیدة وتتآ ة التنفصل عن العالقة  تسهم في خلق الفضاء السیاقي المتالءم وما تکرِّ القة صوتِیّ
ة)حمیدة،  ه/ورُد وسائدنا  396م: 2014الداللِیّ مِع/غرناطة تتأوَّ ه/غرناطة/تختفي في صباٍح من الدَّ ة تتأوَّ ( مثل قول الشاعر:ریٌح عراقِیّ
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ه/العناقید نائحٌة/واألناشیُد أنهکها الدمُع )العالق، لف الصوتي مرتبط   ( وفي هذا التشکیل الشعري 107 -106م: 2014یتأوَّ إنَّ التآ
یسهم   في خلق فضاء الحزن والزفرة واألسى على اإلحباط الذي آل إلیه المکان العربي.بالجانب الداللي لأللفاظ و

 .التكرار 2. 2. 1. 3

ة وله إسهامه الکبیر في   إلى جانب الوظ   إضفاءإنَّ التکرار عنصر أساسي من عناصر الشعر البنائِیّ ة إلى النص و ة  الجمالِیّ یفة الجمالِیّ
ة حیث یصبح مرکز الثقل الداللي للنص الشعري یعتمد علیه الشاعر لیزید النص داللًة   نجد التکرار یحمل الوظیفة التعبیرِیّ

إیحاًء.لیس التکر ة والتأثیر قدر ما یکون موضوعًا وثیمًة ومن تکرار الصوت تکرار الو ة مجّردًا من الفاعلِیّ ة شکلِیّ حاء  ار عند العالق بنِیّ
 مّرات في قوله:  10

حی،َتنَحني /كاَن الفراُت  ل ُعزَلَته/فاَح ندى الَخيِل َحولي/َوأَغاني الضُّ   ارحُموا َوحَشَة الُعشِب/كاَن َدِمي ناِئَحًا َيتأمَّ
مائِم  ن أطفاَله باألسی والتَّ  (. 100-99: 2014)العالق،  وحيدًا/يحصِّ

یرتبط بدالالت الحزن  ف لصوت الحاء أشاع اإلحساس   والحاء من األصوات المهموسة و واألسى والشاعر بهذا الحضور المکثَّ
رات واآلهات التي تجتاح کیان الشاعر  الحاد باأللم والتأوه على الواقع العربي صوت الحاء ساعد بشکل کبیٍر على التعبیر عن الزف

 نتیجة الوضع المأساوي ومثل هذا التشکیل الصوتي نراه في قوله:

ُث بي ُعشُب  َيهِطُل الَليُل عَ  لی ُعشِب/الُكَمنَجاِت /ما الذي َشّتَت َشمَل الَعاِزِفيَن/ألنيِن المفاتيِح رائَحٌة/َتتشبَّ
 (. 105-104؟ )السابق، لني العشُب غرناطة/َيتَشَبَث بي/ال عناقيَد من ِعنٍب/قابَ 

صوت مجهور انحرافي فقد جاء بما فیه من   فالمالحظ على النص أنَّ الشاعر استخدم صوت الالم والشین والباء بکثافٍة.إنَّ الالم
ز  دالالت   قوة وتردد مرتبطًا بحاالت الغضب والرفض المطلق على الوضع المأساوي الراهن والباء ایضًا صوت مجهور شفويٌّ یعزِّ

ة وهذا الصوت بما یحمله من دالالت التفشي واال تساع یعّمق صوت الالم ولصوت الشین حضوره المکثَّف في هذه اللوحة الشعرِیّ
کثر أنماط التکرار حضورًا في هذه القصیدة هو   من دالالت النص على غضب الشاعر على الوضع المأساوي للمکان العربي ومن أ

ر الشاعر االستفهام في بدء الجمل وهذا التکرار إلى جانب إسهامه الکبیر في إخصاب البعد السردي للشعر،  .فقد کّر االستفهامتکرار  
 اللي للشعر: ینمي البعد الد

يَن َمفاِتيُحَها/أيَن ُغرناَطة/أيَن َمفاتِيُحها/أيُّ َشعٍب ُيتّوُج أطفاَله ِبااَلنيِن /أيُّ أّمٍة َتتّغنی بأغ 
َ
اللها  أيَن أقماُرها،أ

 (. 107-104لسابق،ا)
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ر  وجاءت الجمل هنا متصدرًة باالستفهام وخاصة المکان المستفهم عنه مثل غرناطة ووّظف الشاعر هذا التکرا ر یلح على أن یذکِّ
ة  العرب والقادة الحالیین بحماقتهم األولى وأراد الشاعر بهذا التکرار أن یضع أصابعه على الحقیقة وهي أنَّ محصلة فعلتهم  النهائِیّ

  مع العدو لقتل العرب لیست إاّل ضیاعهم وخروجهم من الزمان والمکان ومن ضروب التکرار في هذه القصیدة تکرار  التواطؤ وهي 
ها مثل قوله:  ة کلِّ ة في المقاطع الشعرِیّ ة الکثیر من المقاطع بحیث غدت الزمة تکرارِیّ  المنادى في افتتاحِیّ

 (. 2014:109)العالق، الَكآبة/يا َمَساَء األَغاني/يا َوحَشَة الُعشِب يا َدَم الَخيِل يا ُبكاَء الَغَجر/يا ِشَتاَء 

ة التي تعیش  بیا أو  والتکرار یؤکد الحالة السلبِیّ فیها األمة وما بعد أداة النداء هو ما یسّمى في اللسانیات الجدیدة باسم ایزوتو
ة فالبکاء تجسید للحظة الضعف االنساني والشتاء هي اإلنطفاء   ة وهي مجموعة من االلفاظ بینها الصلة الداللِیّ تکرار الوحدات الداللِیّ

ر عن مدى اإلحباط  والمساء قتمة الواقع العربي والوحشة هي الس والذبول   ة تعبِّ ل دائرة داللِیّ مة المتمیزة للمکان العربي فااللفاظ تشکِّ
للواقع العربي ولم نجد من أنماط التکرار في قصیدة الشاعر تکرار الجملة ومن ضروب التکرار في هذه القصیدة تکرار المفردة.فقد 

بتعبیر أدق إنَّ هذه اللفظة بؤرة تجمع  مرات في کلِّ القصیدة وذلك الرتباط 10رناطة  کّرر الشاعر لفظة غ ها الخاص بموضوع القصیدة و
کلَّ معاني النص وذلك لما تمتلکه من الرصید في مخزون الوعي الجماعي ولعل هذا التکرار وهو تکرار لفظة غرناطة تمثیل حقیقي  

ة أدائه   کتور صالح فضل على التکرار»أن یساعد على فكعن التکرار عند صالح فضل.فقد اشترط الد إدراك کیفِیّ شفرات النص و
ینبغي أن یکون وثیقة الصلة بالمعنى العام«)فضل، ( وهذا ما یحدث في تکرار لفظة غرناطة حیث غدت بؤرة  210: 1981للداللة و

ة تختزل في نفسها کّل دالالت القصیدة:  داللِیّ

في الحنيِن/المؤدي إلی ُقرُطبة../هبطوا فوق   في حسی الروِح/غرناطٌة في الرصافِة،غرناطةٌ كاَن ثّمَة غرناطٌة ُمعشبة/ 
 (.103م:2014)العالق،   غرناطة/مثل غيم لئيٍم 

فغرناطة تختزل في نفسها کل معاني األلم والـتأوه والخیانة فهي کانت آخر قالع العرب في األندلس الحضاري سقطت بفعل  
یر مشاعره وأحاسیسه حیث صارت یر وقد کّرر علي جعفر العالق لفظة غرناطة إلخیانة أبي عبدالله الصغ عادة الوعي إلى المتلقي وتثو

یعید بها إلى المتلقي ما حدث باألندلس نتیجة الشتت في العالقات   ا یعزف به الشاعر على إیقاع الخواطر عند المتلقي و منبه صوتِیّ
 وفعل الخیانة. 

ة ومقصدياتها تأويل الجمل ا . 3.  2.  1. 3 ة والفعلِيّ  إلسمِيّ

نات التشکیل اللغوي للنص وفحصها یقودنا  فقد صار مس  ة وذلك ألنَّ الجمل من مکوِّ یلِیّ ة التأو توى الجمل مهبط اهتمام النظرِیّ
لي والجمالي  إلى القصدِیة وفي الواقع أنَّ حضور الجمل في النص له وظیفة التدلیل الداللي واإلیحائي وفیما یرتبط بالحضور الدال

یلیِّ  ة التأو ة فیه. المطروح في النظرِیّ ة تطغى على الوظیفة الجمالِیّ  ة، نرى في فحص النظام الترکیبي للنص أنَّ الوظیفة التعبیرِیّ
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ة والحدوث والمالحظ في قصیدة ا  االسمیةإنَّ الجملة   ة تفید االستمرارِیّ ة والفعلِیّ لعالق  تفید أصل وضعها دالالت الثبوت والوثوقِیّ
ة  27من الجمل متصّدرة باالسم و 63حیث جاء االسمیةیرى الحضور المکّثف للجمل  یلِیّ یة التأو من الجمل متصدرة بالفعل والرؤ

کثر من الجمل  في هذه القصیدة للداللة على ثقل الزمان والمکان وهذه الجمل تتناسب مع الواقع  االسمیة تقودنا إلى أنَّ الشاعر أ
الماضي و جثم الماضي على کاهله وما ال بدَّ من االلتفات إلیه ونحن   تجتاحه اندفاعة شاملة نحو التحرر من أغالل  العربي الذي ال 

یبرهن المفارقة   نتحدث عن مستوى الجمل في قصیدة العالق هو أنَّ الشاعر في قصیدته یندفع إلى أن یبرهن الموقفین المختلفین و
ة والف  ة فالشاعر حینما یجسد حضور العدوان یس بین الحضورین بالجمل االسمِیّ ة العدوان  علِیّ ة لتدلَّ على استمرارِیّ تثمر الجمل الفعلِیّ

ة فعل الخیانة المتصدرة عن العرب: ة على استمرارِیّ ة لتکون داللة سیمیائِیّ  وحینما یجّسد الحضور العربي یستثمر الجمل االسمِیّ

ة/ثیاب یفّتُت لیَل األغاني/ ُیدمي عروق الشجر.. /أل  (.98النساء عصافیر/هائجة )المصدر السابق:نین المفاتیح رائحة/الینابیع دامِیّ

م الخبر المعرفة على  ة یقدِّ ة التقدیم لها أهمیتها   المبتدأ وفي الجمل االسمِیّ مثلما نالحظ في قوله "ألنین المفاتیح رائحٌة" فعملِیّ
ة إذ فیه تاکیٌد على حقیقة  ة الداللِیّ لعرب من الماضي حتى عصرنا الراهن  فعل الغدر والخیانة وهي ما اتسم به حکام  امن الناحِیّ

ة ة وتکشف عن البواعث الداللِیّ ة للجملة اإلسمِیّ ة والداللِیّ ة بنظام الترکیب في قوله تکشف عن الوظیفة الجمالِیّ یلِیّ یة التأو وراءه   والرؤ
ة التقدیم في الجملة   ة التأواالسمیة  ة  ة الجملوجمالیّ االسمیة  عملِیّ ة عند شالیر ماخر في بحثها عن وهي مطروحة في النظرِیّ ة التقنِیّ یلِیّ

ة من خلخلة العالقة بین طرفي اإلسناد حیث جمع الشاعر بین الحاستین المختلفین على   ة الشاعر وفرادته في التشکیل، متأتِیّ عبقرِیّ
ة بی ة لأساس التراسل بین الحواس لخلق المسافة الجمالِیّ بین المتلقي والوظیفة الجمالِیّ ة  ن النص و لتشکیل هنا تخدم الوظیفة التعبیرِیّ

ة أنَّ کسر العالقة بین طرفي اإلسناد مع ما تتسم به حاسة الشمَّ والسمع من داللة التفشي واإلتساع، یعمِّ  یلِیّ ة التأو ق من  فوفق النظرِیّ
ة داللة الجملة على فعل الخیانة والمؤامرة أي فإذا کا ة تحمل تؤکد استمرارِیّ الخیانة؛ فالشاعر کسر العالقة بین  نت الجمة اإلسمِیّ

ة.  ة للتراسل، من دالالت الجملة اإلسمِیّ ز إلى جانب الدور الجمالِیّ  طرفي اإلسناد في الجملة االسمیة لیعزِّ

ة للقصيدة في بعدها الداللي  . 2. 3  قراءة تأويلِيّ

یل في هذا   یعود الفضل في ذلك إلى کتابات  فقد یقترن التأو ة و ة  الحقل بالسیمیائِیّ امبرتو  ایکو حیث یقدم مساهمة فاعلة في نظرِیّ
یل   یل المضاعف. فقد استقى ایکو مادته في التأو ة وهذا هو ما یطرحه في کتاباته باسم التأو یل المقترنة بالدراسة السیمیائِیّ التأو

ة وال ة التأوالمضاعف من کتابات بیرس السیمیائِیّ یل وخاصة عند امبرتو ایکو »على  سیمیوزیس فکرة بیرس المعروفة وهي عماد نظرِیّ
ة  ما کیان سیمیائي یحتاج سبره والوقوف الدقیق على مرامیه« )ابراهیم خلیل، استراتیجِیّ إنَّ أساس أنَّ النص ال یحتوي معنى واحدًا و

یل وممکنات النص عند امبرتوایکوالتأ یرى ایکو أننا البد لنا أن نفهم السیalrai.com/article/772428.htmi و ة  ( و مانیتیکِیّ
ة للسیر في اإلتجاه الفکري الذي یفتحه النص )فیدوح، یل الدوال السیاتیکِیّ یجب تأو إذا کان المهم  2009:47العمیقة للنص و ( و
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ة التواصل هو فهم  ة المباشرة بل یختار لغة الرمز فیجب  الفکري للشاعر في قصائده وهو الیعتمد فیها على  االتجاهفي عملِیّ الخطابِیّ
ز علیها الشاعر للتوصل على  فحص ال نظام العالمي للنص للنیل إلى مرامي الشاعر التي تختبي وراء الرموز والدالالت التي یتعکَّ

ة إستجابة لمتطلبات الحداث ب عن الخطابِیّ ة في منطقة التلقي أو التجنُّ ة أو زیادة الفاعلِیّ ة المعاصرة واإلتجاه الفکري  الشعرِیّ ة الشعرِیّ
یلیین.المطروح في ال ة التي تطرح في مقوالت التأو یل المضاعف هو نفس القصدِیّ  تأو

 .مقاربة في العنوان 1. 2. 3

ة  فقد حظي العنوان باهتمام کثیر في الدرس النقدي الجدید تنبع عن دوره الهام في کشف دالالت النص وفي   القراءة  توجیه عملِیّ
یل دالالت النص الشعري والعنوان هو النص الرئیس  ن للذي یقتحم  عالم نص ما  وتقو وفي الحقیقة أن الظفر بالعنوان ودالالته یکوِّ

ة فك النص واستنطاق دالالته ورموزه ولم یخطيء محمود عبدالوهاب   ة یسهل عملِیّ فِیّ ة معرِّ ة التوصل إلى مرامیه ومقاصده ، خلفِیّ بغِیّ
ه في النص الشعري  )حینم ألنَّ العنوان یعمل کعتاد هجومي  لك( ذ114: 2012الخلیل،ا سّمى العنوان ثریا النص لتألقه وتشظِیّ

یتفاعل به مع النص الشعري وال یمکن التفاعل مع النص الشعري والقبض على   ح به المحلل في مشاکسته مع تظاریس النص و یتسلَّ
یعي الشاعر المعاصر هذه الحقیقیة أن العنوان یکتظ بالدال غري المتلقي الت و اإلشارات التي تالمعاني من دون الظفر بالعنوان األم و

لقراءة النص وتجذبه نحوه ومن جهة أخرى الیقّدم الشعر المعاصر نفسه على طبق من الذهب للمتلقي وفي ضوء هذه الحقیقیة من  
إشاراته لفهم النص الشعري بالصورة الجیدة )آذرشب واآلخرون،  إن عدنا إلى  ( 7: 1396الواجب الظفر بالعنوان وفهم دالالته و و

ة فقد  یلِیّ ة التأو بین النظرِیّ یل یختزل في نفسه کلِّ دالالت النص وهو   یتراءىموضوع العالقة بین العنوان و لنا أنَّ العنوان هو بؤرة التأو
ة کما یرى  ل مبدأ الدائرة الهرمونوطیقِیّ ة استنطاق النص وتجاوز  جادامر فالدائرة الهر بهذه الثیمة یمثِّ ة التي تسهم في عملِیّ مونوطیقِیّ

یسهم في انسجام القراءة.   تضاریسه و
ة من الغناء وهو   ة و»یحتضن لحظات الفرح والحزن« )محمود    اصطالح إنَّ األغنِیّ واسع یشمل کلَّ ما یخرج عن الحنجرة البشرِیّ

ة کالش ( وهو مرتبط بالت136م:  2012عبدالله، ینبعان من معین واحد وهو الشعور ولفظة "الممالك " في عتبة العنوان  جربة اإلنسانِیّ عر و
ة في األندلس وآل التوهج الحضاري إلى االنطفاء وخفت قوة   ة.فقد تمّزق شمل األمة العربِیّ تعیدنا  إلى ملوك الطوائف األندلسِیّ

با بعد عبدالرحمن ا وت الحکم بن عبدالرحمن وتوّلى بعده إبنه هشام ادارة  لداخل ومن قرطبة بعد م اإلشعاع الحضارِيّ الذي ساد أرو
إّدعى   ه کان صغیر السن وتوّلى األمر منصور بن الحاجب وفي ذلك الحین تسّرب الضعف إلى الدولة وآلت إلى اإلنهیار و األمور لکنَّ

م ملوك الطوائف.»کان الفونس السادس  یالت کثیرة نعرفها باسالخالفة کلُّ من کان یجد عنده ضئیاًل من القوة فانقسم األندلس إلى دو
بثِّ التنافس بینهم وخلق  قد وضع نصب عینیه االستیالَء على األندلس ولکنَّ سیاسته اتجهت نحو إضعاف ملوك الطوائف بالتفرقة و

بذلك تقصمت الصخرة الصلبة 25م:1983أسباب العداوة المتجددة بین واحدهم واآلخر« )شکعة، رة  المخوفة إلى أجزاء صغی( و
ة الصغیرة وقعوا فریسة   واهنة وأصبحت األندلس معبرًا لقوى الشمال والجنوب وفیما کانوا یتقاتلون على تحقیق أطماعهم الفردِیّ
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ة  د الثالثي وهي وقعت صفة  8: 1962عباس،)ألطماع خارجِیّ ( ولفظة الضائعة في العنوان اسم فاعل من فعل ضاع یضیُع من المجرِّ
ة في العنوان هي الممالمالك و یمکن أن تکون ل ة والبؤرة المرکزِیّ وهي رمز مکاني یغذي منطقة التلقي بما یمتلکه من   لك صفًة ألغنِیّ

یرید أن یعید قراءة البعد المکاني الماثل في  في في وعیه المتلقي وذلك ألنَّ العنوان هنا یرتکز على طاقة التناص و الرصید المعرِّ
ل النتیجة والنتیجة هي الضیاع وسبب الضیاع هو الخیانة  ( وه2011:44خ )ربابعة،أعماق التاری  یمثِّ و بهذا ینشر في فضاء النص و

ة في األندلس.   والعالقة المفّککة بین الدول العربِیّ
ة الترکیب   یکون ع   فهووأما العنوان من ناحِیّ ة حذف خبرها المقّدم و ة حذف منها المبتدأ أو اسمِیّ ة:  جملة اسمِیّ هذا  لي الهیئة التالِیّ

ة الممالك التخصیص أو التملك على تقدیر   ة الممالك الضائعة وفي األولى تفید اإلضافة في أغنِیّ ة لمالك الضائعة أو أین أغنِیّ أغنِیّ
کثر تو ة في العنوان بهذه الهیئة تساوي الرثاء وتساوي الفجیعة تمامًا وما یزید الشاعر أ   جعًا وأسًى هو التماهي الالم المحذوفة واألغنِیّ

ر عن حجم اآلهات المغروسة في نفس   ة أصالة الخیانة والمؤامرة في الراهن وعالمة النکرة تعبِّ بین الحاضر واستمرارِیّ بین األندلس و
ة وهي األغاني واأللحان الجدیدة التي أدخلها إ ة عنوان الحضارة األندلسِیّ یمکن أن تکون األغنِیّ سحاق الشاعر لضیاع المکان و

ة فها هي اآلن تعزف بلحن حزین وأوتار مفّککة  الموصلي إلى األن ة األندلس الحضارِیّ دلس وزریاب فإذا کانت األغاني تعزف فاعلِیّ
یفی ة لألندلس و ة هي الفاعلّیة الحضارِیّ م واألغنّیة هو المبتدأ المؤخر واألغنِیّ ة أین خبر مقدَّ ان  د العنوضیاع األندلس وعلى الهیئة الثانِیّ

ة هو أن العنوان  هنا الوظیفة التنبی  ز الوظیفة العنوانِیّ ة وهي من أهم وظائف العنوان عند لیوهوک مؤسس علم العنونة وما یعزِّ ة والتنذیرِیّ هِیّ
في في الوعي الجماعي فالمتلقي على علم بما دار في األندلس الحضاري وتوجیه السؤال هنا إلى المتلقي محاولة   له رصیده المعرَّ

ستفهام وهو أین المستفهم عنه بالمکان مرتبط تمامًا ومفهوم الضیاع وما یزید العنوان إیحاًء وداللًة هو حذف  عادة الوعي إلیه واالإل
 الخبر.

 .من قراءة السطوح إلی قراءة داللة األعماق 2. 2. 3

ة یتّم في المحورین؛ المحور األول هو درا  یلِیّ ة التأو یل نص ما وفق النظرِیّ الشکلّیة وهو قراءة السطوح في  سة للبنیات إنَّ تأو
ة وهو قراءة األعماق  یل هو دراسة للرموز واإلشارات التي تقودنا إلى المعنى والتي تحمل القصدِیّ یلي والمحور الثاني للتأو   الدرس التأو

یل هو االعتماد على التحلیل الشکلي للنص کنوع من ا یلي یرى بول ریکور »أَن التأو ة ثم إردافه بقراءة  لقراءة األو في الدرس التأو لِیّ
ة تنقلنا من داللة السطوح إلى داللة األعماق«)ریکور، دراسة للرموز   ي ه( وقراءة األعماق في قصیدة العالق 128م:2006ثانِیّ

ة.  االستعارات و ة التي نستشف منها اإلیحاء والداللة والتي تحمل المقصدِیّ  والمسلمات النصِیّ
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 : اللوحة األولی
ت ليل األغاني   أقمارها؟يا  أين  (.2014:98)العالق، دم الخيل أين مفاتيحها/يا بكاء الغجر؟/عشبها في يديَّ /يفتِّ

فقد بدأ الشاعر قصیدته باإلستفهام المتجه إلى المکان واإلستفهام یتناسب ومعاني الضیاع التي تنبثق من العنوان وما یسأل عنه  
ة  الحضارهو القمر  وهو التوهج واإلشراق  ِیّ ي.ترى بشرى البستاني أنَّ القمر عنوان للحضارة العربِیة في األندلس المّتسمة بالحیو

یعاد التحّول کلَّ شهر )البستاني، ( فقد  136م:2015والتجدد فالقمر یولد هالاًل ثم یتحّول بدرًا ثم یؤول محاقًا فهالاًل مرة أخرى و
ة عنوانًا ل ة التي کانت تسمو یومًا بعد یوم وکانت قاب قوسین أو أدنى أن تتسع   لحضارة جعل الشاعر القمر بهذه الخصوصِیّ األندلسِیّ

ر عن استنزاف هذه القوة  ة ؛ فقد بلغ العرب منذ زمن عبدالرحمن أقصى درجات القوة والدم یعبِّ با والخیل رمز القوة العربِیّ   في کلِّ أرو
م الصغی ة التي آلت إلى الزوال بعد أن سلَّ یح االندلس لألجانب وما یلفتنا هنا لفظة العشب وهي من الرموز األثیرة ر مفاتاألسطورِیّ

ة الشاعر   ة في شعر العالق وهو هنا رمز اآلهات المغروسة في نفسِیّ سم بالدینامیکِیّ في المعجم الشعري للعالق وهذا الرمز مُتّ
ة و وزعز ة التي نبتت في نفسه لضیاع الحضارة العربِیّ ه.إنَّ لیل األغاني تعبیر تراسلي یعِبر عن الحیاة وفضاءات  ع سکون وخلجاته النفسِیّ

البهجة والفرح فیها.إنَّ اللیل یرادف األغاني داللة وهو مدرك بصري واألغاني من مدرکات حاسة السمع وهذا التشکیل المحقق  
ر عن حالة الشاعر االنکسار الذاتي   ر على الشاعر لضیاع الحضارة وتفتیت المسیطبالتراسل الذي یحقق البعد الجمالي للقصیدة، یعبِّ

 الحضور العربي. 
ة  : اللوحة الثانِيّ

لَمُة الفاِضَحة/أيَن ُغرَناَطة؟/نجمٌة ِمن دٍم) ُتها الظُّ ريَد /أيَّ  (. 99: 2014العالق،كانِت الخيُل َتدَفُعني/َصوَب ِمد
ة عبدالرحمن قناعًا وهو تدفعه الخیل  ألندلس الحضاري لیرى ما فعلته الخیانة  نحو ا أخذ الشاعر في هذه اللوحة من شخصِیّ

ة والقتامة.  والتآمر بموطن قدرته وحین تأتي األندلس ال یرى من مکان مجده إال الضیاع والدم و الموت والعدمِیّ
حی  /علی األفِق /ممالُك ضائعُة/وأَغاني الضُّ وُر َرماٌد َيُهبُّ )المصدر   َتنَحني/ال أٌخ دافيء ارَحُموا َوحَشَة الُعشِب /َوالطيُّ

 (. 100السابق:
یعاني من   اإلنسان یتمازج صوت عبدالرحمن في هذه اللوحة وصوت  الفلسطیني الذي ال یزال یعیش فصول وحدته وعزلته و

ه  إنَّ فعل األمر في هذه اللوحة فعل  ساکنًا النقاذه وانقاذ فلسطین. یحّرکون الموقف المتخاذل للحکام العرب الذین ال  التماسي موجَّ
برضوخهم القاتل والعشب رمزفلسطین والطیور رمز  إلى ا لحکام العرب الذین یثقبون الجرح الفلسطیني بصمتهم المقیت و

ل   ة المتمثلة في الرماد فالرماد یمثِّ یعیشون تخوم الضیاع والعدمِیّ الفلسطینین الذین أجهض عوامل السلب واالنفصال حلمهم النبیل و
ة  حالة من العیش   ة وممالك الضائعة هي الدول  في فلسطین السلبِیّ ة لفلسطین بموقفها المتخاذل من القضِیّ التي أحرزتها الدول العربِیّ

ة المتخاذلة منها   کید على أنَّ محنة فلسطین نتیجة موقف الدول العربِیّ ت الطریق وفي استحضار ملوك الطوائف، تأ ة التي ضلَّ العربِیّ
ها کما س ایذان بضیاع البلدان الع ة  کلِّ  قطت غرناطة وضاعت اثرها األندلس. ربِیّ
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عب؟ ة الشَّ َمة ِفي الضفاِف/أيُّ ِعطٍر َيُقوُد الُغزاَة ألغنِيّ َحايا نُجوٌم/ُمَهشَّ  كاَن الُفراُت َوِحيدًا /الضَّ
ت المشهدین  عملت القصیدة کعدسة الکامیرا فصّورت في المقاطع السابقة المشهد األندلسي والمشهد الفلسطیني وغادر

مشهدا آخر وهو المشهد العراقي وما یربط المشهدین هو تخّبط المشهد العراقي   لتجسَد وجاءت في هذه اللوحة السابقین 
ة ففلسطین لیس لها مؤازٌر وتعیش وحدها في فصول مأساتها والعراق یحّصن   والفلسطیني في المأساة من دون اهتمام الدول العربِیّ

 الشاعر إلى جانب تجسید التماهي بین المشهد العراقي والفلسطیني فقد عمل في هذه  التخاذل بالتمائم.إّن  وحده أبنائه وسط رکام
 اللوحة على دحض المداهمات اإلیدئولوجیة من قبل الوالیات المتحدة.

ة ولم یحدث جراء حضورها في  ة الدیمقراطِیّ تدمیر  العراق إال القتل والکانت الوالیات المتَّحدة تنادي أبان غزوها للعراق بالحرِیّ
ة قامت في العراق   د الشاعر في هذه اللوحة ضحایا العراق وهي مهّشمة على ضفاف الفرات لیکّرس أن الدیمقراطِیّ واالقتالع.یجسِّ

ة  ة األمریکِیّ ه الضلکن الدیقراطِیّ تبط  حایاء بالنجوم وهي ترهي القتل التشرید واالستالب وما البدَّ من االلتفات إلیه هو أنَّ الشاعر شبَّ
باالرتفاع ولیس هدف الشاعر من هذا التشبیه اإلشارة إلى مکانة الضحایاء بل شّبه الشاعر الضحایاء بالنجوم من خالل داللة الوضوح  

ة التي نادت بها الوالیات المتحدة.  واإلبانة لیفضح به الدیمقراطِیّ
ُهم؟/َش   (. 102م:2014)العالق، ُهم/أهُلنا جُرالَليِل، أم َدلَّ أيُّ َمجٍد َبنيناهُ ِمن ُجوِعنا َمن دلَّ

ة    لآلخر إنَّ الجوع هو العقم الفکري.یرى على جعفر العالق إّن العرب الیزال یحدقهم العقم الفکري الذي یدفعهم إلى التبعِیّ
ة التي طافحة بالخیرات الدافقة  سه الشاعر  والشجر في هذه اللوحة هو رمزالخصب وهو عنوان لألرض العربِیّ في هذا النص  وما یکرُّ

ة لیست هي التي تثیر األطماع عند األعداء بل خمول العرب وزیف حضورهم  والرکون للضعف واالستسالم  هو أنَّ الثروات الوطنِیّ
ة الواقع وقال في اللوحة التالیِّ  ِیّ ة والعرب هو المسؤول عن سوداو رهم على العدوان إلى األرض العربِیّ  ة:هو ما یجسِّ

سنُد ُحلِم 
ُ
ي إلی ُركبتي /أبني الطفالي القاِدميَن/َمنازَل ِمن َشغٍف/ممالَك ُممِطَرة/كاَن ثّمَة غرناطٌة ُمعِشَبة/َهَبُطوا َفوَق  ُكنُت أ

ساِء َعَصاِفيُر/َهاِئَجٌة )   (. 103المصدر السابق:ُغرناُطة/ِمثُل غَيٍم لئيٍم.../ِثياُب النِّ
یحلم الشاعر في هذه المقطع بما فعله عبدالرحمن الداخل في  للمقاطع األولى في المشهد األندل هذا المقطع استرجاع  سي و

یین  الواقع والحلم هنا نتیجة للضعف العربي.»إنَّ عبدالرحمن شّرد عن وطنه حاماًل على عاتقه النجاة بالنفس واسترجاع مجداألمو
بنى بشمالها قصرًا سماه الرصاف ( لکن ما بقى  95م: 2002ق« )الجعیدي،ة تیّمنًا بقصر جده هشام قرب دمش واستولى على قرطبة و

یدعونا في هذ  ة نتیجة الغدر والتآمر إال رماد ال تزال تنشره الریاح على وجه العرب و ا من قدرته ومن مجد بناه بنفسه ومن العزة العربِیّ
ة  ه ثیاب النساء بالعصافیر مما یتجالتشکیل الشعري إلى التأمل والتدقق في نسیج التشکیل الشعري هو تشبی ة والشعرِیّ لى فیه اإلبداعِیّ

ة في االندلس   ة عن انتهاك العزة العربِیّ معًا فالثیاب رمز العزة والکرامة وتشبیه الثیاب بعصافیر تهیج، تعبیر شعري في صورة جمالِیّ
 وفي العراق وفلسطین واسمعه یقول: 

 (. 2014:105العالق،فيَن؟/أيُّ َدمٍع َفاَح ِمن ُروِحي؟) /َماالذي َشّتَت َشمَل الَعازِ َيهِطُل الَليُل َعلی ُعشِب/الُكَمنَجاِت 
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ة   إنَّ التشکیل الشعري في هذه اللوحة تشکیل دیکوري استعارّي محقق من البعدین الزماني المکاني وما تمنح التعبیر الخصوصِیّ
ه إیکو أفضل الصور ة هو البناء اإلستعاري الذي عدَّ ة الشتمالها على أوجه  الشعرِیّ ة  البیانِیّ ِیّ النشاط البالغي وهو الذي یعطي الحیو

ة التعبیر مثلما  2004:160للتشکیل الشعري ولیس هو لعبة الخفاء بل لعبة التجلي )ایکو،  ق شعرِیّ یحقِّ یزید من دالالت النص و ( و
ة..إنَّ العشب من الرمو ى االستعارنالحظ في التشکیل  ة في شعر على جعفر اللهذه اللوحة الشعرِیّ الشاعر   وظفه  عالق وز المکانِیّ

رمزًا للمکان العربي الذي انثال علیه الضیاع والخراب وغدا یئن تحت وطأة حضور اآلخر الطامع الذي فکأنَّ األرض ملکهم المشاع  
ق واللیل یرتبط بدالالت القتامة والعتمة واسند إلیه الشاعر فعل الهطول المرتبط باألمطار الت ر بالخصب والنماء لیعمِّ من مأساة    ي تبشِّ

ة   ة الراقِیّ المکان عبر خلق الخلخلة بین طرفي اإلسناد وما یستوقفنا في هذه اللوحة هو لفظة الکمنجات وهي عنوان الحضارة العربِیّ
ة ذات القوس، التي انتقلت مع العرب إلى األندل  الت العزف الوترِیّ مت بفضل العرب  في األندلس.»إن الکمنجة من أهم آ س وتقدَّ

ب   ( والحضارة هذه ضاعت بفعل الخیانة والتآمر:42: 2000ا کّلها «)قطوس، وعمت أرو
ةٌ  ُث بي ُعشُب ُغرناَطٍة /الُعناقيَد ِمن ِعَنٍب/َدافيٍء ِفي َيَدّي/الَيناِبيُع َداِمِيّ  (. 2014:106)العالق،أِلنيِن الَمفاِتيِح َراِئَحٌة/َتَتشبَّ

ة؛ الحواریِّ إنَّ هذه اللوحة و  ة بین الزمان والمکان المختلفین والعالقة بین الطرفین هي عالقة التماهي بین  سابقها تتضمن حوارِیّ
بین النتیجة التي هي الخراب والمعاناة.إنَّ لفظة المفاتیح تعیدنا إلى فعل الخیانة في العراق عند الغزو المغولي.في األندلس   السبب و

م العلقمي الوزیر سنة أبیه وأباح األندلس لألجانب وفي  تآمر أبوعبدالله الصغیر على  مفاتیح البالد لتتر عند الهجوم   656بغداد سلَّ
ة وانتفاء العناقید وهي رمز الحیاة في هذه اللوحة هو أنَّ کل ما تحمله األ رض  التتري. وما یکّرسه الشاعر عبر تجسید الینابیع وهي دامِیّ

ة من االنطفاء واالنکفاء نتیجة فعل الخیانة والتواطأ مع األعداء وهو یصدر عن الحکام کما   واإلنسان العربي من المعاناة هو العربِیّ
یة التي انطلق منه النص هو ما یشیر إلى وعي الشاعر الشدید بمأساة وطنه وأرضه إذ   فعل العلقمي وأبي عبدالله الصغیر وهذه الرؤ

إنسانها في الماض  ة عبر ي والحال تنحدر عن فعل الخیانة وأدرك بعمق أنَّ معاناة األرض و إلى هذه الحقیقة إشارت في اللوحة التالِیّ
 : )ع(قناع النبي یوسف

ِريَد/أيَن ِفِلسِطين أيَن/َمفاِتيُح َبغداَد ؟   اإلخَوُة الُمظِلُموَن َيُقوُدوَنني/َصوَب ِمد
داء  یر عن االحساس بظلم اإلخوة واألع للتعب )ع(فقد یتوحد في هذه اللوحة صوت عبدالرحمن الداخل وصوت النبي یوسف

ة الخیانة والمؤامرة 110م:2013معًا.إنَّ الفلسطیني أو االنسان العراقي هو یوسف الجدید الذي طاردته األنظمة )العالق، ( و وقع ضحِیّ
ة ومایکّرسه الشاعر عبر تجسید فعل ة اإلخوة وهم یقودون  وتنثال علیه المحن والمکابدات نتیجة الموقف المتخاذل للدول العربِیّ

ة في تشرید   یوسف الجدید ة والوالیات المتحدة األمریکِیّ ة مؤازرون للصهیونِیّ صوب مدرید، هو أنَّ الحکام العرب واألنظمة العربِیّ
یش: »على الحاکم العرب أن یعّد  ة التي تؤمن بها الشاعر.قال درو یشِیّ نفسه   أهل العراق وفلسطین واقتالعهم وهذا هو الحقیقة الدرو

به ومع فلسطینه ومع لغته لکي یبرهن ألمریکا صالحّیته في أن یکون  وطاقاته وثرواته لخوض المز  ید من المعارك مع ذاته مع شعو
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ة هو رفض الترهات التي ال  132: 2004تابعًا لها« )التهاني،  ( ومنقادًا وما قال الشاعر في المقطع األخیر من القصیدة بنبرة السخرِیّ
 شیئًا: تنجب للمکان 

رَب ِللَغَجِر الَناِئِحين/أُنَغّطي َهزائِ َلّوُحوا ِلُوُفوِد الظَّ  ي الم/َوافَسُحوا الدَّ   )العالق   ِباألِنين /  َكواِبيَسنا  َمنا ِبُغباِر الَكالم/أُنغطِّ
،2014:110 .) 

بالتراسل بین حاسة السمع المتمثلة في  واألنین في هذه اللوحة هو تجسید للحظة الضعف العربي وغبار الکالم، تشکیل محقق  
ب  ر عن خواء الحضور العربي وهذا الخواء هو ما یفسح الدرب ألعداء المکان العربي الکالم و ین حاسة البصر المتمثلة في الغبار،یعبِّ
 أن یغزوه. 

بعد أن ت ولى الحکم تتابعت االتفاقیات  *أبوعبدالله هو آخر ملوك العرب في األندلس.فقد تآمرضد أبیه مع ملکي قشتالة وأراغون و
بین ملکي قش  یتخّلى عن لقب الملك  بینه و ه الزعل وأن یکتفي بلفب و ة لوشة التي تعهد بموجبها بمحاربة عمِّ تالة وأراغون ومنها اتفاقِیّ

ة في غرناطة والحرب بین العمِّ وابن أخیه انتهت بتقسیم غرناطة ولم   تبقى في أیدي المسلمین وهذا االتفاق قد أجج نار الحروب األهلِیّ
م أبوعبدالله الصغیر مفاتیح غرناطة للملکین الکاثولیکیین.انظر: ابراهیم  سوى غرناطة التي حوصرت ح  صارًا شدیدًا وفي  النهایة سلَّ

ة في األدب المعاصر، ص    وانظر:عبدالرحمن علي الحجي، التاریخ األندلسي من الفتح حّتى سقوط   81خلیل، ظالل وأصداء أندلسِیّ
 . 551غرناطة، ص

 النتيجة 

ة القراءة تسهم في إنتاج الداللة والمعاني  الفرض األساس في النظریِّ  ة هو أنَّ النص الیکتمل إال بمواکبة القاريء له وعملِیّ یلِیّ ة التأو
یل  ة باسم التأو یلِیّ ة وخاصة في کتابات بیرس وهو مطروح في الدراسات التأو یل بالسیمیائِیّ المضاعف ینحدر عن التأثر واقترن التأو

یلیِّ  ة التأو ة التي ترى أّن النص نظام عالمي  المباشر للنظرِیّ یلِیّ ة التأو ة هي خمیرة النظرِیّ ة وفکرة بیرس السیمیائِیّ ة البیرسِیّ ة من السیمیائِیّ
ة ال  ة للکشف عن المعاني والمقصدیات. تشیر نتائج هذه الرحلة النقدِیّ یلِیّ یتطلب قراءة سیمیوتأو ة  و یلِیّ ة التأو زت على النظرِیّ تي تعکَّ

ة فیها وخاصة في النظام  في هذه القصیدة  کثر من البنیات المتوازِیّ ة اإلیقاع في قصیدته حیث أ إلى أّن الشاعر شدید االهتمام بجمالِیّ
ة ارتباطًا وثیقًا ولل  تکرار بأشکاله المختلفة حضوره  التقفوي وتوظیف األصوات لم یکن على أساس الصدفة بل مرتبطة بالتجربة الشعرِیّ

ة ونستشف عن دراسة الشکل والبنیات   المکّثف في هذه القصیدة ة والتعبیرِیّ ة الوظیفتي الجمالِیّ یلِیّ ة التأو یخدم التکرار وفق النظرِیّ و
یل الت ة باسم التأو یلِیّ ة التأو ة لقصیدة علي جعفر العالق ما یتعلق بما هو مطروح في النظرِیّ قني أي إنَّ دراسة الوحدات  اإلستاطیقِیّ

ر  ة للقصیدة تعبِّ عن وجه فرادة الشاعر في صیاغة النص وفي التوفیر الجمالي والوظیفي للنص وتکشف المحور الثاني من  اللفظِیّ
ة الرموز والتعبیر  ة عن فاعلِیّ یلِیّ ة التأو یل القصیدة وفق النظرِیّ  أو المنزاح في قصیدة علي جعفر العالق.  استعاري تأو
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ة التراسل بین الحواس ومعطیات ه وللتراسل بین الحواس دوره الجمالي والتعبیري في قصیدة العالق کما  فقد وّظف الشاعر تقنِیّ
اعتمد الشاعر على الرمز الدیني والتاریخي وتوحد األصوات المختلفة لتأطیر فعل الخیانة في نصه الشعري.فقد وظف الشاعر قناع  

یوسف الجدید هو  )ع(یوسف ة و  وتقف موقفًا متخاذال منه ومن قضیته. الفلسطیني أو العراقي الذي طردته االنظمة الخارجِیّ
ة التي تعیش فیها والماضي هو   فقد ربط الشاعر عبر التوظیف الرمزي للتراث حاضر األمة بماضیها لتؤّکد على الحالة السلبِیّ

سه الشاعر عبر اال  األندلس الحضاري الذي اضمحلت وشأوها الحضاري نتیجة الخیانة ة للخارج وما یکرِّ شارة إلى  التآمر والتبعِیّ
ة بین بلدان العال ة فعل الخیانة والعالقات المتشظِیّ ة الخروج عند استمرارِیّ ة الضیاع وحتمِیّ م  التماهي بین الحاضر والماضي هو حتمِیّ

ف الشاعر الرمز ال طبیعي ذات الرصید الحضاري لیعّمق عبر إسقاط مالمح  اإلسالمي والعربي کما حدث سابقًا لملوك الطوائف ووظَّ
ة للقصیدة. الح ة على البیئات التشکیلِیّ  اضر السلبي علیه من مأساة الواقع العربي کما استخدم الشاعر البناء االستعارِي إلضفاء الفاعلِیّ
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