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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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ِّ" يوم الفلوجة" دراسةٌ لغويَّةٌ داَلليَّةٌ  صافي   قصيدةُ الرُّ

 

 م.د. عدنان جمعة عودة اسماعيل التركاوي*

 العراق -قسم اللغة العربية -كلية العلوم اإلسالمية -جامعة الفلوجة

 adnanalturkawy@gmail.com 

 
 (صخ  ل  الم  )

يقوم البحث على التعريف بإحدى قصائد الشاعر معروف عبد الغني الرصافي,  أهمية البحث :

وهي قصيدة )يوم الفلوجة( الذي يعد قائلها أحد رجاالتها البارزين . الذين عاصروا مرحلتين 

مهمتين من مراحل الحكم في العراق أو لنقل : عهدين, هما : العهد العثماني والملكي. وكان 

سيما الشعري منه _ قصب السبق في تصوير الظرف زمانيا ومكانيا وفق  للخطاب اللغوي _ وال

رؤية شعرية عالية وراقية؛ األمر الذي جعلني أقوم بمحاولة سبر أغوار القصيدة والولوج إلى 

مقاصدها, عن طريق الدراسة اللغوية أللفاظها وسياقها, في ضمن الوحدة الموضوعية لمعناها 

 العام والخاص. 

يهدف البحث إلى استنطاق القصيدة عن طريق البحث والتحليل  داف البحث:دوافع وأه 

لمفرداتها في ضمن النسيج السياسي واالجتماعي والنفسي ألشخاصها, ابتداًء بالشاعر ثم عالقته 

بمدينة الفلوجة وأهلها ثم بلده العراق, وبلدان أخر, وأشخاص على جنسيات مختلفة, وموقف كل 

ا, وتصوير ما حدث ويحدث في إطار الظرف الداخلي والخارجي, ثم الوقوف هؤالء إيجابًا وسلبً 

ا  ها العام ؛ بما يضيف توثيقًا مهمًّ ِّ عن كثب على لغة القصيدة, مستفيدًا من سياق ألفاظها وجو 

لألحداث التي صاحبت القصيدة, أو السابقة لها, أو النظرة المستقبليَّة لها, فضاًل عن إظهار براعة 

ثقافته اللغوية والشعرية, وحسن اختياره لأللفاظ, وتوظيف هذه القدرة في نسيج الشاعر, و

العالقات الداللية واإليقاعية ؛ بما يخدم التفاعل اللغوي والمعرفي, وإضافة شيٍء من اإلفادة 

نى اإلحساس اللغوي الفردي المعرفية, واالستعانة بحيثيات الدرس اللغوي الحديث  في غِّ

ودورها  ,واستثارة التفكير اللساني المرتبط باللغة ,عزز الرؤية الفاعلة للمتلقي؛ بما ي والجماعي

ق.   الخال 

  دراسة, داللية, الرصافي, الفلوجة, قصيدة, لغوية, يوم . :مفتاحيةالكلمات ال

Abstract 
The Importance of the paper: 

 The paper is based on the definition of one of the poems of the well-known 

poet, Marouf Abdul Ghani Alrusafi. The poem is (The Day of Fallujah) whose 

reciter is considered one of its prominent men. He is one of those who have 

experienced two important stages of governance in Iraq. Or to say two eras, the 

Ottoman and the royal era. In these eras, the language discourse _ especially 

poetic _ was privileged in portraying the circumstances via time and space 

according to the high and decent poetic vision. This is the main reason which 

encouraged me to go deep in studying the poem and its meaning. 

 

http://www.adnanalturkawy@gmail.com
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The motives and objectives of the paper     
The paper aims at questioning the poem through research and analysis of its  

sychological fabric of its people, vocabulary within the political, social and p

starting with the poet, his relationship with the city of Fallujah and its people 

and then his country, Iraq. Moreover, it is investigated with relationship of the 

s, with their positive and poet to other countries, people of different nationalitie

negative attitude. This is done by portraying what happens and occurs in the 

context of internal and external atmosphere, and then to stand closely from the 

language of the poem, taking advantage of the context of its words and general 

faces. This in turn will add an important documentation for the events that 

accompanied and preceded the poem. In addition, this process will show the 

future vision of the poem, the poet's ingenuity, linguistic and poetic culture and 

good choice of words. This ability of the poet will be employed in the fabric of 

semantic and rhythmic relationships to serve the linguistic and cognitive 

interaction. In doing so, the poet will add a bit of cognitive benefit, and use the 

qualities of the modern language lesson to enrich Individual and collective 

sense. Consequently, it will enhance the active vision of the recipient and 

stimulating linguistic thinking associated with language and its creative role   

. semantic, Rusafi: day, study, Fallujah, linguistic, poem, Keywords  

  :المقدمة
ِّ األمممين, خمماتمِّ األنبيمماء      بسممم و والحمممدُ لممه سممبحانه, والصممالةُ والسممالُم علممى رسممومِّ وِّ النبممي 

والمرسمملين, وعلممى ولممه وصممحبه أجمعممين. أممما بعممد؛ فيقمموم البحممث علممى دراسممة وتعريممف بإحممدى 

ممن همذه الدراسمة, األصمل األوم : قصائد الشاعر معمروف الرصمافي, واقفًما عنمد أصملين مهممين 

)الفلوجة(, واألصل الثماني: )الرصمافي( والصملةُ بينهمما, صملةُ األرن باإلنسمان, جماعاًل عنموان 

البحث:)قصيدة الرصافي"يوم الفلوجمة" دراسمة لغويمة دالليمة( تقموم علمى إظهمار فاعليمة الخطماب 

ر الحمدث التميريخي, زمانيًما اللغوي, والسيما الشعري منه, الذي كمان لمه قصمب السمبق فمي تصموي

بنتماج العمرب  -بعمد و-ومكانيًّا بلغمة الشماعر, التمي طرحتهما عرًضما وتوصميفًا وتحلمياًل, مسمتعينًا 

القدماء والمحدثين, وبرؤية الدرس اللغوي في ميدان الدراسات اللسانية الحديثمة. وقاممت الدراسمة 

 بمصادر البحث المستخدمة. على تمهيد, وأربعة مطالب, ثم خاتمة , أعقبها ثَْبتٌ 

عنممد الحالممة  -باختصممار –أممما التمهيممد؛ فضمممَّ تعريفًمما بالفلوجممة, وموقعهمما الجغرافممي, والوقمموف     

فمت  السياسية التي عاشتها, على امتداد تيريخها , وال سيما فمي العهمدين العثمماني والملكمي, ثمم عرَّ

بيحممد رجاالتهمما البممارزين, ولكممم هممو الشمماعر معممروف الرصممافي, موث ِّقًمما ترجمممةً لحياتممه, ونشمماطه 

الفلوجة التي خلَّدها بقصميدة رائعمة,  العلمي والسياسي, بما يمسُّ وينك العهدين, والعالقة بينه وبين

كاملة, من إحدى طبعات ديوانه؛ ليستحضرها قارئ البحث كلمما  اأسماها : "يوم الفلوجة "سطَّرتُه

استوجب المقام, أو ليستدعَي أحدَ أبياتها, عند الحديث الجزئي عنه أثناء التحليل أو الدرس, فقمد ال 

 أوكره بتمامه؛ اكتفاًء بذكره ونفًا. 

ثم شرعُت في المطالب األربعة, بما تحويه من فقمرات خاصمة بكمل مطلمب .أمما المطلمب األوم    

فت فيه اللغة عموًما, وتناولت فيمه قصميدة الرصمافي بمين اللغمة  فكان عنوانه )لغة الرصافي( , عرَّ

يَّة الشعرية والنثرية, ثم أسلوبه, الذي عب ر به عن الفكرة بفن ٍ لغوي خماص, وأنهيمُت المطلمب بقضم

التواصل اللغوي القائم بينه وبين الفرد أو المجتمع. وأما المطلب الثاني فعنوانه : )السمياق اللغموي 
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للقصيدة(, عرضُت فيه تعريفًا للسياق, وكانت محاوره تدور حوم ُحسن االختيار الداللي لأللفماظ, 

ميقت فمي العبما رات الشمعرية. وحممل واإلطار االجتماعي المرافق لذلك, وداللمةِّ التضممين, التمي سِّ

المطلب الثالث عنوان )العالقات الداَللية بين الكلمات( وكمان البحمث فيمه علمى مسمتوى الحمروف, 

واألفعممام, واألسممماء, كاشممفًا ماهيممة التممرابط بممين هاتيممك المسممتويات, بممما يتعلممق بممالن  الشممعري, 

, وداللتُمه فمي القصميدة( وكمان عرضيًّا وطوليًّا . وأما المطلب الرابع ؛ فعنونتمه بـمـ: )اإليقماُا الف نميُّ

نًا لقيقمماا الممداخلي والخممارجي فممي القصمميدة, فضمماًل عممن إيقمماا القافيممة وعالقتهمما بممالوزن  متضممم ِّ

ملة, وبعمدها قائممة بالمصمادر, ابتمدأتها بكتماب و  الشعري . ثم ختمت الدراسة بيهم النتمائج المحصَّ

, ثم رتَّبتُها على النمط األلفبائي.  عز  وجلَّ

وما دراسمتي إال جهمدٌ بشمري ؛ يعتريمه المنق  والسمهو, وال كممام إال , تعمالى, ولكتابمه الحكميم,  

وحسبي أنني رجوت اإلفادة, وطلبت االستفادة, داعيًا و سبحانه وتعمالى التوفيمق والسمداد, حاممدًا 

ِّ الهدى والرحمة محمد, وعلى وله وصحبه, ومن ت بعهم بإحسان إلمى إياه, ثم أصل ِّي وأُسل ِّم على نبي 

 يوم الدين. 
 

 التمهيد : الفلوجة  والرصافيُّ , تعريٌف وتوثيق  

 الفلوجة : )أصل ها اللغويُّ وموقع ها, والحالة  السياسية( -أوال 

جاءت ممادة )فلمج( فمي كتمب التيصميل اللغموي, والسميما المعجممات ضمامة أصملين, ينمدرج فمي    

اللغمموي أو المتعلقممة بممه, أو المشممتقة منممه, فممي أمثلتممه كنممف داللتهممما المسممميات الخاصممة بالجممذر 

.  (1)الصممرفية القياسممية, أو السممماعية . ووانممك األصممالن يقعممان تحممت المممادة الرئيسممة )ف م ج(

وهمو  –واألصل األوم لها يدم على الفوز أو الغلبة, فالسهم الفالج هو الفائز, وأمما األصمل الثماني 

فيممدم علممى فرجممة بممين الشمميوين المتسمماويين. وحمموم هممذين األصمملين _ وال سمميما  –األكثممر شمميوًعا 

الثاني _ يدور فلمك التوثيمق اللغموي ومما يمرتبط بمه فمي المعجممات خصوصما, وفمي كتمب التميري  

واألمممماكن والبلمممدان عموًمممما, ويمممنها أغلمممب متعلقمممات الجمممذر اللغممموي دااًل علمممى أممممرين, األوم 

م, والشق, والفُرجة, والتباعد ؛ واآلخر اسم للنهر الصغير, وهو يعمود :االنشطار, والتفريق, والقسْ 

عنممد النظممر والتيمممل إلممى األمممر األوم؛ ألنممه ينشممق؛ ليفتممرق عممن أصممله وعينممه . ويسمممى )فَلًَجمما( 

 بتحريك الفاء والالم .

يْت علمى    بعما ومن المهم أن نذكر أن بعًضا من أسماء األنهر والمواضع واألماكن القديممة سمم ِّ

المصادر أو الجموا لألصل اللغوي, مجردةً من"أم" التعريف أو مقترنة به؛ وهنا يظهمر لنما اسمم 

وهمي األرن  -بالفتح ثُممَّ التشمديد وواو سماكنة  -الفالليج, وفالليُج السواد قُراها, واحدها )فلوجة( 

ي موضٌع في الفرات فلوجة, والفلوجة الكبرى والصمغ رى قريتمان ممن المصلحة للزرا، ومنه ُسم ِّ

مممن البمماب  )2(سممواد بغممداد والكوفممة . جمماء فممي معجممم )تمماج العممروس( أن أصمملها مممن )فَلَممَج يَفلُممُج(

الصرفي األوم )مفتوح العين في الماضي, مضموم العين في المضمارا( وهمو المدام علمى الغَلبمة 

مُج( ممن البماب  والَظفر, وأما األصل الثماني المدام علمى الفُرجمة والشمق؛ فيقمع ممن األصمل )فَلَمجَ  يَْفلِّ

. وقد ورد وكر الفلوجة في كثير من الكتب غيمر مما أثبتنما سمابقًا, حيمث أوردهما  (3)الصرفي الثاني

ومسمكويه فمي )1(, والطبمري فمي كتابمه : تماري  الرسمل والملمو (4)ابن قتيبة فمي كتابمه : المعمارف

                                                 
 مادة )فلج( . 346 /2مادة )فلج( , و لسان العرب  848 /4ينظر : مقاييس اللغة ( 1)

 . 6/155ينظر : تاج العروس ( 2)

 . 1/705ينظر : مجمل اللغة ( 3)

 . 1/371ينظر : المعارف ( 4)
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وابن كثير في (3)األمم والملو وابن الجوزي في كتابه : المنتظم في تاري  (2)كتابه : تجارب األمم

 .بما يدم على أهميتها التاريخية والتجارية (4)كتابه : البداية والنهاية

تقع الفلوجة على شاطئ الفرات, وعلى وجه الدقة على الجزء الشرقي لهذا النهر؛ صعودًا إلى     

لجغرافمي أراه الشمام, وعلى الضفة اليسرى نزوال ممن منحمدره باتجماه الجنموب, وهمذا الوصمف ا

تبعمد عمن  (5)أدق مما وُكمر فمي بعما المصمادر ممن أن موقعهما علمى الضمفة اليسمرى ممن الفمرات

(ْ شمرقًا, ويبمدو أن 4346(ْ شمماالً, وخمط الطموم )3321كم عند تقماطع خمط العمرن ) 61بغداد 

 .  (6)وجود هذه المدينة قديم جدًا قِّدم الفرات, تجاوز العصر الكيشي

مدام المذي حصمل    عاشت المدينة في العهدين العثماني والملكي ظروفًا عصميبة, علمى رأسمها الصِّ

حمممين احتمممل اإلنكليمممز بغمممداد, ولمممم يفلمممح  1917ووار عمممام  22بمممين العثممممانيين والبريطمممانيين فمممي 

العثمانيون مع الحكومة الوطنية, رغم عمليات المناورة والتكتيمك؛ وتحتمل الفلوجمة معهما؛ فتصمبح 

ضمن مناطق االنتداب البريطاني, وتحت رحمة اإلنكليز, ومخططاتهم االستعمارية, ولمم تكمن في 

وتحديمدًا  -الحكومة الوطنية في العراق ونذا  بالقدر الكافي لمواجهتهم؛ وعلى إثرها شهدت البالد 

, وهممي الحلقممة األهممم هنمما؛ كممون الشمماعر  1941ثممورات عممدة, منهمما ثممورة مممايس عممام  -الفلوجممة 

افي قد عاصرها مع ما قبلها, وهو في قمة النضج الفكري والوطني, وكمان يقمف ممع الثمورة الرص

الوطنية ضد اإلنكليمز فمي وقمت بلغمت األممور درجمة عاليمة ممن التعقيمد؛ أعقبهما اسمتباحة المدينمة, 

 (7)بمساندة فرقة مرتزقة, همها االنتقام والوالء للمحتل, ُسميت بفرقمة اآلثموريين , أو قموات الليفمي

.ولما وضعت الحرب أوزارها, وفعلمت فعلتهما, كانمت النتيجمة مومات ممن الشمهداء وأضمعافِّهم ممن 

 الجرحى . وأما الباقي فكانوا يتجرعون ُمرَّ الكؤوس . 
 

: هو معروف بُن عبد الغني بن محمود البغدادي الرصافي, نسبة إلى بغداد دارِّ  الرصافي -ثانيًا 

م من أٍب ينتمي إلى قبيلة الجبارة, الكردية 1875السالم عاصمةِّ العراق, حيث ولد فيها عام 

ه فهي تركمانية, ينتهي نسبها إلى عشيرة القره غوم .  موطنًا, العربية أصالً, العلوية نسبًا, أما أمُّ

أخ أكبر لم يمهله القدر؛ فعاش وحيدًا ألهله؛ ينهل الحب والحنان والرعاية, من منبع رئيس,  له

ولك هو أمه, مما أثَّر بشكل كبير في نزعته وموضوعاته الشعرية, التي تخ  المرأة. أُرسل في 

وكان من  مقتبل عمره إلى الكتاتيب؛ ليتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرون؛ وكان له ما أُرسل إليه,

ه أن اتصل بالسيد العالمة محمود شكري اآللوسي, الذي أُعجب به, وقرنه بمعروف  حظ ِّ

الكرخي, ثم ألقى إليه لقبًا مقاباًل له, مشتقًا من شطر بغداد )الرصافة( فكان لقبه : )معروف 

 . تنقَّل الرصافي في كثير من المناصب المرموقة, فضال عن التعليم والتدريس,(8)الرصافي(

وممارسة نشاطه السياسي والثقافي والفكري. تر  بغداد متوجًها إلى الفلوجة, يشاطر الموقف 

همومه وأحداثه ومقارباته, وكان متفاعاًل مع أهل الفلوجة, حتى ألِّفَهم وألِّفوه. وعند قيام ثورة 

الي مايس التحررية, ضد اإلنكليز , وهي ما يعرف بثورة رشيد عالي الكيالني, أو)دكة رشيد ع

الكيالني( كان جزًءا فاعال في النزوا إلى التحرر والخالص من ظلم اإلنكليز, بكل ما يستطيع, 

                                                                                                                        
 . 3/373ينظر : تاريخ الرسل والملوك ( 1)

 . 4/327ينظر : تجارب األمم وتعاقب الهمم ( 2)

 .  133 /12ينظر : المنتظم في تأريخ األمم والملوك ( 3)

 . 11/8,  10/42ينظر: البداية والنهاية ( 4)

 . 24منتصف القرن العشرين  هذا الوصف ورد في كتاب : تاريخ الفلوجة من الجذور إلى( 5)

 . 25ينظر: تأريخ الفلوجة من الجذور الى منتصف القرن العشرين ( 6)

 . 190-184ينظر : الفلوجة في تاريخ العراق المعاصر ( 7)

 . 19,18ينظر : الرصافي , حياته , آثاره, شعره ( 8)
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دعوة وإرشادًا وتثقيفًا, وبُعيد انتهاء الثورة المذكورة؛ أزمع الرحيل إلى بغداد؛ ليقضي حياةً ملؤها 

دينة األعظمية جسدًا, العَوز والحرمان واألسف على الحام الذي وم إليه بلده؛ تنتهي بوفاته في م

؛ لتبدأ حياته؛ فيما تركه من إرث وثَّقته مؤلفاته, منها ديوانه المطبوا , ونصيبنا فيه 1945سنة 

وإليكم (1)دراسة قطعة شعرية منه, ممثلة بقصيدته )يوم الفلوجة( التي جاءتنا بثالثة وعشرين بيتًا

  نصها :

 هالفلوج    ساكن ـــم في   كم بغي                          ىـــنتناس   لن     يز  ــنكلاإل  أيُّها

 ه  يج  ـــوشج ه جريح    بالمواضي                         إال للا    ي  ـفــيش  لن  يٌ ـغذاك ب  

 تفريج   نبتغي   يف  ـــسال   بسوى                           اأن    ةي  ـالحم ى ـــتأب  كربٌ   هو

 ه  جوج  ـحـال   ة  البني      ن  ـورك  م                            والشا  ين  ــالعراق   أبكى  هو خطبٌ 

 ه  ــــلوج  ع    ن  ي  بالساكن    غر  م    وهو                            اقامً ــانت  يريدم  ـك ــ  جيش ها حل  

 الشـــنار سـميجهيـــــوم عاثت ذئاب  آثور فيها                         عيثةً تحــمل  

 ه  وليج    هود  ــــالي  ن  م     واتخذتم                           ااهً ـفـي س  ــبالمسلم      فاستهنتم  

ر  بالغ   دماء   ن  م                            اـكأس  زل  الع   على   فيها  م  ـوأدرت    ه  يج  مز   ت  ــكان د 

 ه  ج  ـوشي  ل  ك   الديار   ل  أه    ن  ـــبي                          عتم  ــوقط  هاـــأموال    تبحتم  واس  

 ه  ـروج  ــ  ع  إليه  عي  د  ي      كم  شعب                            الءٌ ـوع   نٌ دُّ ــتم      ذاــــفهأ  

 ه  يج  ـــ  بنض  هابعاث  ان    في   ن  ك  ت   م                            لب  ر  ـــبح    تم  ـا غلبلم    م  سكرت    أم  

 ه  نتيج  ــــال  بسوء    انتهت    فلذك                            اج  ـدخ    عن   ها حـلقو   نتجنا  د  ـق

 "ه  ج  ــــإي"  سواحل    هبن  ج    دت  ه  ش                           ار  ــعبذ  م    كم  ـل  اجيشً   نسيتم    هل  

يجهين  ـــ  عى"عل وأمسى قذىً  ط  ـريــ                          قإ  ن  ص  ح   هزامه  ـبان  وهوى     فـ 

 ه  روج  ــخ    منها  تريد    الد  ــب    عن                          ار  ـعوب    ه  ـيز  ـخب    أىــين   سوف

 ه  سوج  ن  م     ناالصطياد    حت  ــــأصبـاٌر                       اك كبـــبش     م  ــ كن  ر  ـغت    ال

 هـروج  د حــه  در  ــص  تحت    اًل ع  ج                        الك  ــالم يـــف   اليوم    تم  ــلس

 ه  عوج  ر هالد   ىــعل أبىي    ر   ـح   عيش                       د  ـسعي  ر  ـغي  ه  ـفي ت  ــشع   وطنٌ 

  ه  ـنتوج  مـ ةٌ ـناق  ه  ـــفي لي  ليس                       ن  كـل عادة  ـه الســل    ى ن  مــــأت

 ه  ـروج  وم    ه  ـرياض   ى ـأرع   لست                       يــ  ناو  ل  و    هأرض   له  ـال  ب  ـصــأخ

 ه  هزوج  أ   ه  ز   ــع  ــر  ك   ذ  اًل ــاعــج                    ىـغنـ  أت   ه  ز   ــعب     وم  ــي   لُّ ــك  

ـم سوها ح   د  ـــعن    ةٌ ر  ــم                      إال ل   ذ  ـبال  ان  ـاإلنس  اة  ـــــحي ما   ه  جوج  م 

 ْْ عليك يا فلوجــــــه ا ـً المــوس                    ارً ــكـوش     نـيرافد  ـــلل    فثناءً 

 

 المطلب األول : لغة الرصافي

ف ابن جني اللغة بينها"أصوات يعبر بها كل قوم عن حاجاتهم"     االتعريف جامعً ويعد هذا (2)عرَّ

؛ ألنه يتعلق بيمرين يتعلقان بالدرس اللغوي المحيط بالطبيعة الصوتية ثم االجتماعية لبني شاماًل 

البشر, وينها من قاعدة التعريف الترابط المنطقي بين الحروف, بعضها ببعا؛ لتشكل البنية 

ن حلقا ِّ ت مترابطة التركيب؛ لتؤدي الصوتية بحروفها كلماٍت بيقسامها, ثم لبناتها الصرفية؛ ثم تكو 

المعنى المراد الذي يمسَّ حياة المجتمع؛ تعلَّما وتعليًما, يتواصل بها أفراد المجتمع, بوساطة 

 دالالتها واتساعها .

                                                 
 . 469-2/468ديوان الرصافي ( 1)

 . 1/33الخصائص ( 2)
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: في معرن حديثنا عن لغة الرصافي يجدر بنا أن نميز بين  أواًل : اللغة الشعرية واللغة النثرية

النثر . وتيتي األولى من كينونة الشعر وطبيعته التي تتجلى  نوعين من اللغة, لغة الشعر, ولغة

ة في الفكر؛ محاكية اإلحساس المرهف الذي  ,فيها عبقرية اإلنسان, وتفاعالت الصورة القارَّ

لة التي ينتجها الطرف الذي  ينطلق في فضاءات الواقع التجريدي, وغالفه المتلون بالمحص ِّ

من تالعب األدوار بين الصوت, ثم المفردة, ثم ما تركب تنعكس عليه صورة المعنى وداللته. و

أخرى,  تلو من هذين األمرين؛ تَظهُر على السطح الصوُر الجمالية تتبعها من أغوار الن  صورٌ 

ويُستخل  منها السمة العامة للشعر التي تميزه عن القوم النثري, حينها يمكن أن نقوم بكل 

ز, يتألأل جوهره, على قدر صقله من الفنان الذي ينظمه, اطمونان : إن الشعر فنٌّ لغوي بامتيا

 مستعينًا بذلك على حسن السبك الذي ييوي إلى الوزن والقافية .

أما اللغة النثرية فالمقصود بها لغة الكتابة, أو اللغة الناطقة التي ال تحتاج إلى الوزن المنتظم    

ا, وتكون وظيفة النثر التخاطب بين الفرد المطَّرد الذي يتحلى به الشعر سواء كان عموديًا أم  حرًّ

والمجتمع, أو بين مكونات المجتمع , وهذا التخاطب يعتمد على الثنائية النثرية, والمقصود بذلك 

نوعا النثر)الفني أو العادي( واألوم منسوج بجودة الصياغة الغنية بالمشاعر المثيرة للخيام, 

و الذي يحتوي المعنى محددًا أو مقصودًا لذاته بال واآلخر ما يعتمد على االيصام المجرد, أ

 اعتمام فكر أو إثارة للخيام الواسع.

تتميز لغة الرصافي الشعرية برصانة اإلبالغ, وهي ميزة واضحة في قصيدته)يوم الفلوجة(     

فضاًل عن قصائده التي حفل بها ديوانه, إو تيصلت فيها األلفاظ, مشفوعة بالمعاني الجليلة مع 

لغة المطواعة وبراعة الفن. ولم يكن في قصيدته ما يشير إلى توجه ديني أو عقدي, عدا انتمائه ال

ِّ الوطن والتفاني فيه,  إلى المسلمين, دون النزعات الطائفية أو األثنية, فيلفاظها تدم على حب 

والتضحية من أجله, وترسي  األمل, والتذكير بعاديات الزمن الماضي والحاضر, والنظرة 

لمتفانية إلى المستقبل , والقصيدة بيلفاظها التي ساقها مكتنزة باألخيلة, التي أغدق عليها من ا

نظرة الشاعر, بيسلوب خاص وتواصل لغوي ناجح, يتمثل في الحوار المفترن بين شخوص 

 الموضوا الذي جاءت من أجله القصيدة .

طر إلى قسمين, األوم أن اللغة وثمة ملحظ مهم في أبيات القصيدة كلها, وهذا الملحظ ينش    

الشعرية طاغية في أطرافها وحشوها؛ ألنها خارجة من القلب, منبعثة من الروح واإلحساس 

الحاد, والقسم اآلخر أن اللغة النثرية يمكن لها أن تتوالد من اللغة الشعرية, بمعنى أنها يمكن أن 

, أو سامع, وولك هو األس ٍ لوب المزدوج الحصيف, الذي صبغ به تُصاغ نثًرا لكل قارئ, أو متلق 

ا بطابع العصر الذي قيلت فيه القصيدة فهي تعيش مع العصر؛ بل قبله  ؛ قصيدته لونًا مكسوًّ

    : يقوم في مطلع القصيدة؛ إو  وبعده. ولو وقفنا عند بعا ألبيات لتمثل لنا ولك األمر سويًا

                                لوَجهْ الف بغَيكم في مساكن        أيها اإلنكليُز لن نتناسى

نالحظ األلفاظ المليوة بينابيع الشعور باأللم, منبثقًا منها روافد؛ على رأسها كبرياء الشاعر,    

الذي ينادي باستعالء وعدم خنوا , نداًء بالنيابة عن أبناء جلدته, الرافضين للبغي . ومصدر 

والثبور, وقلقلة هدوء المدينة المسالمة, والرافد اآلخر البغي هنا مادي ناتج عن فوة أرادت الويل 

)مساكن الفلوجة( . إون العالقة القائمة هنا مستندة إلى شيوين : اإلنكليز والفلوجة, وصورة الشيء 

)األصل( وهي صورة بين كل ِّي لـ األوم الجيش اآلتي عبر القارات )الدخيل( والثاني صورة 

ن لبغي ولك الجزء. حيث ير  دف قائاًل:تعرَّ

 وهو مغٍر بالساكنين علوَجهْ  حل ها جيُشكم يريد انتقاًما    

إنها حالة تفاعلية بين الحركة والسكون , ولفظة )مساكن( توحي باالستقرار والدعة واالطمونان,  

 وارتجاج هذا االستقرار يول د شعوًرا منفًرا, قوامه القلق واالستياء, يقوم في ولك:
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 قطعتْم      بين أهل الديار كل  وشيَجهْ واستبحتْم أموالها و

الضمير  -الديار  -األهل  –قطع الصلة  -األموام  –والمتيمل في األلفاظ يجد : االستباحة    

العائد على المحتل, وعلى مدينة الفلوجة, وهذه الكلمات أو مشتقاتها, اختارها الشاعر بقصد 

ل نظرته المستمدة من نظرة اآلخرين معه, بلغة سلسلة ال تكل َف فيها, في قا لب فني وبعناية؛ لتُشك ِّ

ه جواز صياغته بلغة نثرية, تتيتى ألي أحد, فهو ُمرسل نظًما رائق ئلطيف, ومما زاد من ما

أنه نثر. ويطابق الرصافي بين  -بال علم بقواعد الشعر وقوافيه -االنسجام, حتى يحسب من يقرأه 

 الشاو, أو البعيد غير المقبوم. مطابقة تينف التيويلَ  ,اللفظ والمعنى
 

شيء امتد  األسلوب لغة: المسلك والمذهب أو السطر من النخيل, وكلُّ  لوب الرصافي :ثانيًا : أس

وقام ابن  ,(2)ومنه"أخذ في أساليب من القوم أي ضروب منه" ,(1)فهو أسلوب, والجمع أساليب

أما اصطالًحا فهو دراسة التعبير  (3)فارس:"السين والالم والباء أخذُ الشيء بخفة واختطاف"

فهو نوا من أنواا الفن اللغوي, ومن (4)هو"طريقة للتعبير عن الفكر بوساطة اللغة" اللساني, إو

 ولك أيًضا أساليُب العرب في لغتها, أي طريقتها المقصودة لصياغة األلفاظ.

وقد اتبع الرصافي سنن العرب في صياغته لأللفاظ, وفق منظار ال يخرج عن األصوم اللغوية   

نساق بروي ة وهدوء, مفعم بالحماس والوصف, بكل ما يحمله اللفظ, فيسلوبه ي ؛وخاصة في الشعر

؛ ا ن صياغة فصيحة ال عوج فيها وال التواء. ومما يتوجب الذكر أن لألسلوب أنواعً عيصدر 

ويتخذ من اللغة الصبغة المناسبة لهذه األنواا,  ,فمنه األسلوب األدبي والبالغي والعلمي والفني

كونه مجااًل  ؛ ولذلك اهتمت به الدراسة األلسنية كثيًرا (5)ب والقوالببمنوام تُنسج فيه التراكي

وللرصافي أسلوبه الخاص بحسب ما ينظم له, وهو في القصيدة  . رحبًا للمناورة واإلبداا والتوليد

جامع ألنواعه عموًما, فني على وجه الخصوص, والذي تتبع قصائده في الديوان يجده تارة وا 

ى غرار المنظومات العلمية, وتارة يُلبس الفكرة ثوبًا قشيبًا من حسن أسلوب علمي بحت عل

 الصياغة المقصودة, وهو األكثر في ولك, وتارة يجمع بين األمرين .

 يقوم مخاطبًا األعداء وتحالفهم : 

بار             أصبـــالت   نكُم شباُ  كِّ  الصطيادنا منسوجهْ  حتْ ــغر 

 دره دُحروجهْ ـحت صــجعاًل ت         إال     الممالكلستم اليوم في   

 عوجهْ  عيَش ُحر ِّ ييبى على الدهرِّ         وطٌن عشت فيه غيَر سعيٍد       

حيث يضمن الرصافي ألفاًظا تنسجم مع نَفَسه الشعري المرهف, بمذهب ممتد ينازا األحداث,    

في الصياغة الصحيحة, مستندًا وييخذ منها فيعطي, وجاءت الكلمات على السمت العربي األصيل 

إلى ركن عتيد من األصوم العربية السليمة, بما يتواشج مع الصورة التي يحملها المعنى؛ ليتجلى 

لنا عماًل إبداعيًا , أساسه الفكرة والعاطفة والخيام, يبدأ ناهيًا عن غرور المحتلين بشبا  نُسجت, 

ًها إياهم بحشرة شب ِّ لحصر بالنفي واالستثناء, مُ مستخدًما أسلوب ا ,ثم ينفي وجودهم جملة وتفصياًل 

الذي تنتهي أمنياته بدفع الروث, ويحسب أنها مملكة ! وهي في الحقيقة ال تتجاوز قطر  الُجعل

صدره, ثم يلتفت بيسلوب التقرير الخبري الذي يصور حاله وحياته؛ مبتدئًا بذكر المادة األساس 

                                                 
 مادة )سلب( . 71 /3مادة )سلب( وتاج العروس  7/2058العرب ينظر : لسان ( 1)

 . 3/390المخصص ( 2)

 . 82 /1وينظر : الكليات  3/70مقاييس اللغة ( 3)

 . 10األسلوبية ( 4)

 . 570ينظر : مقدمة ابن خلدون ( 5)
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دة؛ إنه الوطن, وطنه الذي لم يعْش فيه سعيدًا عيَش التي يدور في فلكها المنحى العام للقصي

 األحرار الذين ييبون الضيم.

, وهي )الغرور, رويبدو أن التدافع اللفظي له محر  مشتق من المواد التي أحضرها الشاع   

الشبا  المنسوجة, االصطياد, اليوم, الممالك, الجعل, الدحروجة, الوطن, العيش, نقيا السعادة, 

ار, اإلباء, الدهر( حيث جمع أسلوبه هذه المواد في تتابع ديناميكي رائع؛ ووضعها عيش األحر

في ميدان الخطاب اللغوي المتضمن أشياء مادية في أكثرها, تقطر في نهايتها عصارة اإلحساس 

الكويب أو الحزين, أو الضيق الذي يتنفس شيوًا من األمل؛ رجوًعا إلى المعنى الذي تضمنه 

حيث  ؛ في أداتيه السالفتين . وأركان العاطفة في جوهر األبيات مشتقة مما وكرأسلوب النفي, 

الغرور والسعادة المفقودة, والحرية والوطن, في تجانس داللي موفق . أما قضية الصواب 

إحالة الى ما وكره  ؛ وعدمه في الصياغة اللغوية ألبيات القصيدة فيُحكم لها بصحة األسلوب

الذي ربط الصياغة الصحيحة للجمل نحويًا ولغويًا باألسلوب  (1)عمرالدكتور أحمد مختار 

 الجاري على المقياس السليم, واالبتعاد عن اللحن . ,العربي
 

التواصل ميخوو من الجذر اللغوي )وصل( يقام :"وصلت الشيء  ثالثًا : التواصل اللغوي :

لة, والوصل ضد الهجران" وصاًل وصِّ
 وثمرته اإلبالغ( 3)وهو يفيد االتصام والترابط والتتابع (2)

فهو نوا من التفاعل المبني بين الفرد ووخر, أو بين الفرد والمجتمع, ويتم عن  ؛ . أما اصطالًحا

وعليه يكون التواصل اللغوي  (4)اللفظ, أو الرموز اللفظية, مع وسائل التبليغ المختلفة قطري

يه اللغة المستعملة لقفصاح عن دوران الفكرة في محيط المجتمع وما نشاًطا اجتماعيا؛ تُتَّخذ ف

وراءه . ووفق تلك العالقة بين الركنين األساسين )المنشئ, والمتلقي( تتفرا أنواا البالغات بين 

الرمزية والوضوح, بين الحوار القائم على التقرير, أو الوصف, أو التهكم, أو توظيف الزمان 

 والجواب في مصاهرة جدلية, أو صلة يفهمها المتيمل . والمكان, أو السؤام

ولمناقشة هذه المعطيات نقف عند نماوج أو نتف من القصيدة قيد الدراسة, تؤيد المنظور الدقيق  

ًها إلى الطرف السلبي حيث  للتواصل المذكور؛ ونبدأ بما افتتح به قصيدته افتتاًحا خطابيًّا موج 

 يقوم : 

 الفلوَجهْ  كم في مساكنِّ ن نتناسى     بغيَ أيها اإلنكليُز لَ                               

وهنا يستخدم الرصافي الحوار الملتفَّ على مادة لغوية حية واضحة, يفقهها أهل اللغة, ليست   

؛ ليبلغه بفرضيَّة أصيلة  برمزية أو يلفُّها الغمون, واختار سبيل النداء المتعالي للطرف المنادى

رة في نفس العربي, عنوانها المشاركة, والشعور الجماعي, البعيد عن األنانية أو عميقة متجذ ِّ 

فجاء بصيغة الجمع في الفعل المضارا )نتناسى( ولعل قائل يقوم : الوزن ألجي الشاعَر  ؛ الفردية

إلى هذه الصيغة, والرد على ولك : لو جاء بصيغة المفرد )أتناسى( الستقام الوزن في البحر 

للقصيدة أيًضا. ولكن المعنى يصبح ممجوًجا باردًا. ثم يقيم الرصافي نوعين من التواصل  الخفيف

تشوبه رائحة  ,المنبثق من الفكرة التي تول ِّدها اللغة؛ األوم شديد اللهجة, واآلخر رحيم عاطفي

االلتحام حيام المدينة. ومال  التواصل يقوم عند الرصافي على ثالثة أركان, الركن األوم 

:المتكلم, ويمثله الرصافي , والركن الثاني : المتلقي, وهو على طرفي نقيا, األوم يقف مع 

لغازي, والركن الشاعر وَسوَرتِّه البديهية, والثاني على الضد من ولك متمث ِّاًل بالطرف الغريب ا

                                                 
 . 1/57ينظر : معجم الصواب اللغوي ( 1)

 . 726 /11لسان العرب ( 2)

 . 339 /2ة ينظر : أساس البالغ( 3)

 .  78ينظر : اللغة والتواصل التربوي والثقافي ( 4)
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الثالث: جزئي يحتمل العموم؛ بين البغي الذي يؤوم إلى حركية الفعل, وبين السكون واالستقرار, 

لها خاصة ُمطبِّقةٌ على أهل المدينة فقط, وربما يجيز  بما الذي تبديه عبارة )مساكن الفلوجة(

 المعنى العام إلى أشباه ولك من الظروف العامة.

حوار؛ ليدخل في العنصر اإليماني, وهو لفظ الجاللة )و( سبحانه ويوسع الشاعر دائرة ال 

 وتعالى, إو يقوم : 

 ه وشجيَجهْ وا  بغي لن يُشفى ُللُا إال     بالمواضي جريحَ 

وهذه اإلحالة اإليمانية فيها عزاء وثبات وأمل؛ ألنه نقل القضية إلى اإلله بنوا دعاء يُستشف من 

األخرى وبعد ولك يختزم صورة من صور البغي؛ فييت بلفظة )كرب( البيت, مخرًجا العناصَر 

 حين يقوم:1)بالنفس ويشتد عليها والكرب هو الغم الشديد أو الحزن الذي ييخذ

 هو كرٌب تيبى الحمية أن ا     بسوى السيف نبتغي تفريَجهْ 

كلمون أنفسهم, وينقل حالة التواصل بين المتلقين دفعة واحدة, وكين أهل األرن المغصوبة يت  

 –مستفيدا من قمة الحوار الخصب الذي تشحنه ألفاظ : )كرب, وحميَّة, والسيف, وتفريجه 

( والسيف يالئم الَحمي ة, والكرب ينجذب إلى التفريج. والذي ينظر -والضمير عائد إلى الكرب

أللفاظ أواًل, وبين وحينوٍذ يلتقي التواصل بين ا؛  يجد أن لكل لفظة ما يناسبها ؛ فاحًصا داللة البيت

 فحواها خارج الن  ثانيًا. 

ليخاطبه بصيغة التقرير والوصف, جاعاًل الحوار  ؛ ويلتفت الشاعر إلى العنصر األوم )السلبي( 

 مستندًا إلى العقيدة اإلسالمية, وضدها, وما يقابلها, فيقوم : 

َن اليهود وليَجهْ   فاستهنتْم بالمسلمين سفاًها      واتخذتْم مِّ

ويتضح التواصل هنا عن طريق مخاطبة المسلمين عرًضا, بينهم قد أُهينوا؛ بسبب الخداا    

واتحاو اليهود حجة؛ لقيقاا بهم, ومن ثمة يتسع المعنى عن طريق االنزياح الكلي الذي يتعدى 

ليعم الوشيجة اإلسالمية الرابطة . ويحدث في النظرة األولى أن يتواصل ؛ المكان )الفلوجة( 

 هامًسا لنفسه, ومخاطبًا وجوده ومصيره, يقوم في ولك : الشاعر

 وطٌن عشُت فيه غيَر سعيٍد      عيش حر ٍ ييبى على الدهر عوَجهْ 

 ي فيه ناقةٌ منتوَجهْ ــــليس ل     عادةَ لكْن   ــأتمنى له الس 

ه أت يومٍ  كل          ويقوم :   كْر ع    غنى   ـــبعز ِّ ه أُهـــجاعاًل وِّ  زوَجهْ ـز ِّ

)أنا( أو حديث النفس, إنه تمكين لقدرة الجزء على التفاعل لـ إال أن حقيقة األمر تتعدى ا   

بإيجاب مع القضية, مختاًرا من األفعام ما يدم أكثره على المضارعة )ييبى, أتمنى, أتغنى( وهي 

شرارة ؛ ألن هذه األفعام تدم على االستمرار والتجدد, وهي بدورها تثير  لفتة جديرة بالثناء

 .مشحونة بالقيم المعنوية التي تعكس شخصية الشاعر في خضم هذه األحداث
 المطلب الثاني: السياق اللغوي للقصيدة

السياق لغةً : ميخوو من المادة الرئيسة )سوق( وهذه المادة جاءت في معجمات اللغة متقاربة    

وحروف المادة )س  (2)" ُوقاً: إِّوا تتابعتْ تََساَوقَتِّ اإلبُل تََساالمفهوم ومترادفة في المعنى, يقام :"

أما في االصطالح؛ فالسياق  (3)و ق( أصل واحد"وهو حدو الشيء, يقام : ساقه يسوقه سوقًا"

مقرون بالنظام اللغوي وداللته, عن طريق تماسك العالقات . وتحديد المعنى للكلمة ال يقتصر 

وصواًل إلى سبر ؛  ظر في السوابق واللواحقعلى المعنى المعجمي فقط, بل ال يفك مشكلها إال الن

                                                 
 مادة )كرب( . 711 /1ينظر : لسان العرب ( 1)

 مادة )سوق( . 166/  10, مادة )سوق( . وينظر : لسان العرب  185 /9تهذيب اللغة ( 2)

 . 3/117مقاييس اللغة ( 3)



 
  ISSN: 2073-6614    pp:176-200   نبار للغات واآلداب        جملة جامعة اال

 

 

185 

 

 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021 / والثالثون احلادي العدد:

 

أغوارها, ومن ثم داللتها الكلية الشمولية, وال يمكن للسياق أن يستغني عن معطيات المجام 

 .(1)اللغوي, فخارجه ال تتوفر للفظة المعنى الدقيق

يرفعها وداللة كلمات القصيدة )يوم الفلوجة( تنها بالرؤية الفاعلة لمكونات الن , نهوًضا   

إلى مدى واسع, ال يحده إال الجهل والفكر القاصر, يقوم ستيفن أولمان:"السياق وحده هو الذي 

رف, أو أنها قُصد بها  يوضح لنا ما إوا كانت الكلمة ينبغي أن تؤخذ على أنها تعبير موضوعي صِّ

 . (2)أساًسا التعبير عن العواطف واالنفعاالت"

ن موقفًا إعالميًا, بين المتكلم والمتلقي, وثمة فريق ينطلق من كون السياق ج  ِّ ملة من العناص, تكو 

بصور الحام الكالمية ومكنوناتها, فهو بيوة تحيط بالكلمة, تستمد وجودها من الحالة االجتماعية, 

سياق للموقف الذي يجمع شتات الموضوا, ويبني لبناته, فهو" مجموعة الظروف التي  وأوه

ينشطر السياق في القصيدة إلى قسمين يكادان ال ينفكان, هما : سياق  . ومما سبق(3)تحيط بالكالم"

الن , المتحقق باندماج العناصر اللغوية, وسياق الموقف أو سياق الحام, الذي يولي األحداث 

أهمية قصوى, في التعبير الموضوعي والفني للقصيدة . وعلى ضوء ما سبق؛ نركز الحديث في 

 النقاط اآلتية :

 

 س ن االختيار الداللي لأللفاظ: أواًل: ح  

لأللفاظ داللتان, األولى ارتكازية تتمثل في التيثيل اللغوي, وتسمى أساسية, واألخرى سياقية    

لها, تسقي روافدها المعنوية العالقات القائمة في الجملة, أو الجمل, وعلى سبيل المثام لفظة 

فالبغي في أصل وضعه يدم على الطلب أو )بغيكم( الواردة في الشطر الثاني من البيت األوم, 

ا وكيفًا, كما تدم على الظلم, والباغي الظالم ى, كمًّ تجاوز االقتصاد فيما يُتَحر 
. والبغي ضربان  (4)

: محمود, وهو تجاوز العدم إلى اإلحسان, والثاني مذموم, وهو تجاوز الحق إلى الباطل, قام 

(تعالى:)إنما الَسبيُل َعلى الذيَن يَْظلِّمُ  ِّ وداللة كلمة , (5)وَن الناَس ويَبغُوَن في األْرنِّ بِّغَْيرِّ الَحق 

؛ ألن سياقها وارد في إطارين متناقضين في ظرف يستعر  )بغيكم( توحي بل تؤكد المعنى الثاني

بالظلم, اإلطار األوم الغالب المحتل الظالم, الذي ناداه الرصافي, والثاني المظلوم في المكان 

 ه, في لوحة خاصة تدم على العموم .الذي يقصد ساكني

 وإلى جانب هذه المعاني, قوله )قطعتم( في قوله :  

 واستبحتْم أموالَها وقطعتْم      بين أهل الديار كلَّ وشيَجهْ 

. ( 6)ورد في معجمات اللغة أن مادة )قطع( تدم على العبور والسير والفصل ومنتهى الشيء 

المطروح, من استباحة األموام, وقطع الوشائج, وهي ويختار الشاعر ما يناسب الموضوا 

م المتشابكة, مختصًرا الموقف؛ اعتمادًا على هاتيك الكلمتين, في سياق الحديث عن مآسي  الَرحِّ

المدينة, عارًضا الصورة السلبية التي خدشت التوام الصلة واألعراف, وكان اجتماعهما في هذا 

 فحلة في داللة القصيدة الكلية .السياق مبعثًا للعالقة الضديَّة المست

 ومن السياقات اللغوية ورود لفظة )حياة( في قوله :

                                                 
 . 16-13ينظر : التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة ( 1)

 . 63دور الكلمة في اللغة ( 2)

 . 82نظرية السياق بين القدماء والمحدثين ( 3)

 باب الغين والباء )بغى( . 4/453ينظر : العين ( 4)

 . 42سورة الشورى , من اآلية ( 5)

 .مادة )قطع( 1267/  3ينظر : الصحاح ( 6)
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ةٌ عند حسوها ممجوَجهْ   ما حياةُ اإلنسان بالذم ِّ      إال مرَّ

ف ب : (1) إو الحياة في اللغة خالف الموت وإضافتها إلى اإلنسان؛ من إضافة الشيء إلى ما تعرَّ

ولك اتساا للمعنى, وضرب من العموم واالستغراق . والحياة في  )أم( الجنسية, ال العهدية؛ وفي

 معناها المنساق مع ما أضيف إليه تستنطق أمرين , هما :حياة الكرامة, وحياة الذم  المريرة .
 

يعد السياق وفق اإلطار االجتماعي أحد دعائم الدراسة  السياق واإلطار االجتماعي : –ثانيًا 

أقامها العالم اإلنكليزي )فيرث( حيث تؤدي اللغة وظيفة اجتماعية,  اللغوية االجتماعية, التي

في معامل  (2)تتعدى كونها سردًا لألحداث, أو انعكاًسا للحالة الزمكانية, من وجهة نظر لسانية

شتر  في ولك النظرة الفلسفية للحياة واألحداث, بعين تالسياق مع المقام, وهذا القيد أساس فيها, و

 مية في سياقها النصي .الداللة الكال

وال يسعنا المقام هنا إلى إدراج إشكالية المصطلحات الخاصة بنقطة البحث, بقدر ما يهمنا    

تصبُّ عنايتها على اللغة  التصريح بكونها جانبًا حديثًا في فهم الن  من وجهة النظر اللساني

الحالة التي يعيشها أو يحسُّ في المقام المناسب الذي يوافق غرن الشاعر, و( 3)أثناء االستعمام

 . بها المتلقي

وتنشط العالقات التداولية في قصيدة الرصافي, في إطار اجتماعي يضيق ثم يتسع, ويتسع 

مستفهًما, يملؤه ,خطابًا يدخل القلب, ويوقظ سهاده, ويستنكر ,فيضيق, يخاطب اإلنسان والمجتمع

 العجب من خديعة المستعمر:

 شعبُكم يدَّعي إليه عروَجْه ؟! أفهذا تمدٌن وعالٌء     

اتجه الخطاب من جهة تداولية؛ تنبذ التمدن المتهالك عنوة إلى قطع األرحام, وإباحة  حيث   

أموام المدينة لثقافة المحتل. ويحمل الخطاب نوا إصالح أُسُّه الحضارة الحقيقية, مع الثقافة 

مه و  -ضرورةً  -الهادفة, التي يصدقها التطور, وتلتصق به  القيمة العظمى لقنسان الذي كرَّ

هو خطٌب أبكى        وإليكم قوله :  عزَّ وجل  . وانهيار هذه القيم ال ينقع غلًّة, وال يستوفي حقًّا .

 العراقين والشا         م وركَن البنيَّة المحجوجه

ل الكلمات : )العراقَين( و )الشام( و )وركن البنيَّة المحجوجه( يميط اللثام عن االمتداد   فتيمُّ

ع بها الرصافي قصيدتهالتاريخي لبعا الم ؛ تمكينًا لقرث العربي واإلسالمي .  ناطق, التي رص 

 ؛ والشمام الشرقي من جزيرة العرب ,الشمام : البصرة والكوفة, والشام يطلق على : والعراقان

إلى جانب سوريا, ولبنان, وفلسطين, واألردن. أما  ,من غرب العراق فيدخل في ولك بعاٌ 

 بيت و الحرام , قبلة المسلمين , وثالث الحرمين الشريفين. يعني :ف؛  (ة)ركن البنية المحجوج

؛ ليفرن التعاطف اإلنساني والعَقدي . والترتيب الذي  وقد ُوف ِّق الشاعر في اختيار هذا البعد  

؛  وكره في البيت, يرقى إلى الترتيب الجغرافي الذهني في استعران أسماء المدن أو الدوم

في عائلة  (الفلوجة)فالبصرة والكوفة, نواة تيريخية في العصر اإلسالمي األوم, وهما أخوات 

أو الفلوجة تحديدًا, ثم  ,مدن العراق, ثم أعقبهما بذكر الجار )بالد الشام( وهو األقرب الى العراق

مة  الرمز اإلسالمي العظيم ., مكة المكر 
 
 

                                                 
 . 122 /2ينظر : مقاييس اللغة ( 1)

 . 162 - 160تها وقضاياها الراهنة ينظر : اللسانيات واتجاها( 2)

 . 137ينظر : المعنى وظالل المعنى ( 3)
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 التضمين : –ثالثًا 

ي سياقاتها بعا المعاني الكلية أو الجزئية, والُمعين على فهم ولك وقفةٌ قد تتضمن الكلمات ف 

تستوعب مداخل الن , على قاعدة أساسها الوعي العميق . والمحصلة المستنبطة معاٍن تضاف 

ف بالجذر اللغوي لكلمة  إلى رصيد اإلدرا  الذي يهدف إليه الناظم. وقبل كل شيء يلزم أن نعر ِّ

فمعناه  ؛ أما في االصطالح (1)ومعناه"جعل الشيء في شيء وخر يحويه" ن(مَ )تضمين( وهو )ضَ 

قريب من ولك, إو هو كل ما يمكن أن يحتويه اللفظ في السياق من المعنى ومعنى المعنى . وقد 

, داعيًا إلى األُنس به, وتقبُّلِّه, ووَصفَه  مدح ابُن جني لغةَ العرب ؛ ألن فيها الكثيَر من هذا الفن 

 .(2)والُحْسنباللُْطف 

وتجود قريحة الرصافي بنظم الكلمات لتتمكن القصيدة بعد ولك بفرز المعاني, وتنظيمها على  

الوجه السخي, بكل ما توحيه األلفاظ من كرم المضمون. ثم إمكان المتلقي من فهم المعنى الباطن 

 الذي يتضمنه سياق األبيات, فضاًل عن المعاني الظاهرة, من نحو قوله : 

 م تكن في انبعاثها بنضيجهْ لكرتْم لما غلبتْم بحرٍب      أم س

 وء النتيجهْ ـقد نتجنا لقوحها عن ُخداجٍ     فلذا  انتهْت بس

وا بغلبة نسبية, ضد بلدة لم تكن عسكريًّا الذين انتشَ  ,ومن هنا يخاطب الرصافي المحتلين  

يظفر بها الغواص الماهر؛ ليلتقط هم. وهذا الوصف يتضمن في بحره دُرًرا ؤبالمستوى الذي يكاف

ن التدبير  اإلرشاد والنصح والتذكير لمن أراد مواجهة الغازين, إو عليه أن يعدَّ العدَّة, وأن يُحسِّ

والتخطيط, وإال سوف تكون خاتمة أمره كحام المولود الخداج الناق , الذي سرعان ما يهلك . 

ه على المخاطب. كما فعل بخطابهم؛ يطلق سهم ,وفي البيتين كذلك طرف استصغار واستهزاء

 حين وك رهم بسن ة القدر, ودوران األمور على أصحابها في هذه األرن , يقوم : 

ا      هل نسيتْم جيًشا لكم  نه سواحل إيجهْ ـــشهدت جب          مبذعرًّ

 َط وأمسى قذًى على عين فيجهْ             يـوهوى بانهزامهِّ حصُن إقر                  

عد ة هي : التهديد , والتذكير بالنوازم , والشهود )وقد أضفى عليها  يَ وقد تضمن االستفهام معان  

طابع العقالنية واألنسنة( وحالة االنهزام, وتوثيق الحادثة بالرقعة الجغرافية, ثم ما وراء ولك من 

بر منه. ومن نحو ولك  تضمين الخبر بعث شرارة األمل, وضرورة قراءة التاري  واستخالص العِّ

 معنى األمر؛ إو يقوم ُمخبًرا : 

 عيش حر ٍ ييبى على الدهر عوجهْ   وطن عشت فيه غير سعيد     

ه أتغـــكل يوم بع ك               نى    ـز  ه أهزوجهْ ــــجاعاًل وِّ  َر عز 

قاطع الذي يت ,وأن يينف الذم والهوان, أن يعيش بعزة النفس ؛ ومًرا اإلنسان المطلق ؛وكينه يدعو

          :ـمع الحري ة المشروعة, ف

ند َحسوها ممجوجهْ   ما حياةُ اإلنسان بالذم ِّ إال     مرةٌ عِّ
 

 المطلب الثالث: العالقات الداللية بين الكلمات

الن  اللغوي, والسيما الشعري, يعتمد بالدرجة األساس على التناغم بين مكوناته, وهذا التناغم  

يول ِّد معانَي مختلفة تقوى وتضعف بحسب قوة الخيط الذي يربط مفردات الن , فإوا كان بفعل 

لة الذكاء والتمرس من لدن صاحب الصنعة , ؛ فإن المادَّة اللغوية تمسي مشدودةً غيَر متره ِّ

وعملية البناء اللغوي المتين  والنتيجة أن ال تكون داللتها فضفاضة ال تؤثر في الجانب المقصود.

                                                 
 . مادة )ضمن( 372 /3مقاييس اللغة ( 1)

 . 52 /1. والمحتسب  435,  308 /2ينظر : الخصائص ( 2)
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للن  الشعري تحتاج لزاًما إلى هيكل يتطلب بدوره أجزاء تمسك ببعضها بحبكة, وهذه األجزاء 

ني ال على الترتيب : الحروف ثم األفعام ثم األسماء .فنبدأ بالحروف, وأعني بذلك حروف المعا

 المباني. 

الطرف والجانب, وهو األداة الرابطة التي تربط الفعل : الحرف في اللغة  حروف المعاني : -أواًل 

والحروف نوعان : حروف المباني وحروف المعاني, وهذ التقسيم علمي  (1)ل واالسم باالسمعبالف

ا عند علماء اللسان ممنهج لدى علماء لغة العرب, وضدُّه الخلط القائم بين النوعين؛ وخصوصً 

أما في االصطالح؛ فحروف المباني ( 2)اليوناني؛ إو جمعوا بين هذين النوعين تحت مسميات شتى

خاصة بالحروف الهجائية, وليس لها معنى مستقل بذاته, وهذا التعريف ينجذب إلى المعنى 

ي يتحدد أما حروف المعاني؛ فهي الت(3)اللغوي األصلي, الذي يحيل الحرف إلى طرف الشيء

رابطةً بين لفظين, ومعنى ولك أن داللة الحرف متوقفة  - عند دخولها األفعام أو األسماء -معناها 

وهي ال تقتصر على كونها على حرف واحد؛ فقد تيتي مؤلفة من حرفين أو  (4)قهعند وكر متعل ِّ 

 ثالثة أو أربعة أو خمسة. 

( موة 124وهي مع )أم( التعريف )وجاءت قصيدة الرصافي مفعمة بينواا حروف المعاني؛  

ْل في اإلحصاء التنوين؛ ألنه جاء 102وأربعة وعشرون حرفًا, وبدونه ) ( اثنان وموة . ولم أُدخِّ

؛ ألن معناهما معلوم واضح في كل اتصام, فضاًل  نطقًا ال خطًّا, كذا تاء التينيث وتاء الخطاب

 وف المعاني الواردة في القصيدة : . وفيما ييتي أقسام حر (5)عن كونهما الصقتين للكلمة 

 : ومنها الهمزة في قوله :  حروف المعاني األحادية -1

 أفهذا تمدٌن وعالٌء       شعبُكم يد عي إليه عروَجهْ 

, وهي تدور بين كونها موضوعة للنداء أو (6)وللهمزة معان عدَّة, وكرتها كتب معاني الحروف 

وجاءت في البيت اآلنف لالستفهام الخارج إلى معنى  سواء كانت حقيقة أم مجاًزا,االستفهام,

اإلنكار؛ بدليل الفعل )يد عي( فهو نوا من اإلنكار اإلبطالي للهمزة"وهذه تقتضي أنَّ ما بعدها 

 .(7)غير واقع, وأنَّ مدَّعيه كاوب"

ت ومما ورد من الحروف األخرى الواو والفاء والباء. وكلٌّ له معنى محد دٌ في القصيدة؛ فجاء 

الواو)اثنتي عشرة مرة( لمعنى التشريك والجمع, وهذا المعنى أدقُّ من معنى الترتيب, وجاءت 

 مرة واحدة لمعنى الحام, في قوله:

 بالساكنين علوَجهْ  وهو ُمغرٍ حل ها جيشكم يريد انتقاًما      

 وله: ومن معنى الجمعِّ الترتيُب , وقد أجاد الرصافي في اختيار هذا المعنى الدقيق, في ق 

 وا  بغٌي لن يُشفي و إال       بالمواضي جريحه وشجيَجهْ 

حيث عطف )جريحه( على )شجيجه( بالترتيب , وليس كما يتبادر من أنًّ القافية ألزمته ولك؛  

لذلك (9)وأما الشجُّ فهو الصدا وأثُره في الرأس (8)فالجرح شقُّ الجلد على األصل اللغوي الثاني

؛ للجمع والتشريك,  مات إظهاًرا . ثم استخدم الواو في مواقع بائنة مميزةختم العطف بيشد العال

                                                 
 مادة )حرف( . 41 /9ينظر : لسان العرب ( 1)

 . 11ينظر : أسرار الحروف ( 2)

 . 24ينظر : الجنى الداني ( 3)

 . 22ينظر : الجنى الداني ( 4)

 . 58ينظر : المصدر السابق ( 5)

 . 24,  17 /1, ومغني اللبيب  30ينظر: الجنى الداني ( 6)

 . 24 /1مغني اللبيب ( 7)

 مادة )جرح( 451 /1ينظر : مقاييس اللغة ( 8)

 . 178 /3ينظر : المصدر نفسه ( 9)
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الفعل )استهنتم( المبدوء في الشطر األوم, على الفعل )اتخذتم( المبدوء به الشطر الثاني  فعطفَ 

 من البيت نفسه, وولك في قوله : 

فاًها       استهنتْم ف  من اليهودِّ وليَجهْ  واتخذتمْ بالمسلمين سِّ

ل العطف في أوم الشطر ونهايته, جامعًا بين تفعيلتين خاصتين بالوزن الشعري للبحر وجع 

 الخفيف في قوله :

 بيَن أهلِّ الديار كلَّ وشيَجهْ          وقطعتمْ أموالها  واستبحتمْ 

 وجمع ترتيبًا, بين الفعلين )هوى( و )أمسى( في تجانس لطيف , موضعه : 

 قذًى على "عين فيَجهْ" وأمسىَط       يرقبانهزامه حصُن إ وهوى

 ,والشكر ,الجمع والعطف ضمُّ الثناء فالجيش يهوي ثم يمسي على الترتيب. وأغنى مواضعَ  

 عليك يا فلوَجهْ  وسالًما        وشكًراللرافدين فثناًء   إلى الفلوجة في ختام قصيدته :  ,والسالم

فًا للسببية,   مع االستوناف في قوله :ومن الحروف األحادية أيضاً )الفاء( موظَّ

 انتهت بسوء النتيَجهْ  فلذا قد نتجنا لقوحها عن خداج       

واستخدم الشاعر )الباء( دالة على االستعانة والواسطة والسببية, مفهومة بال جهد أو تكلف لدى  

 الُمرسل إليه.

ن( و )في(  معاني الحروف الثنائية : -2 و )أَْم( و )بَْل( و مما ورد منها في القصيدة: )لَن( و )مِّ

وردت مرتين, دالة على نفي الفعل :  )لن(فـ :  )َهْل( و )لَْم( و )يا( و )قَدْ( و )ال( و )َعْن( .

ن(  :المضارا الُمخلَ  إلى االستقبام, وفيه معنى التيكيد, نحو البيت األوم من القصيدة . و )مِّ

لبالد , واآلخر دام على الظرف, وردت ثالث مرات, إحداها مقرون بضمير المؤنث العائد إلى ا

)في( وردت ست مرات , شطرها بال ضمير : والثالث للتعليل, مجرور بها كلمة )اليهود(. و 

)أم( وردت مرة  :بمعنى )مع( أو على األصل في كونها للظرف, والشطر اآلخر مع الضمير . و

حدة أيًضا دالة على نفي )لم( مرة وا :)هل( مرة واحدة لالستفهام . و: واحدة بمعنى )بل(. و 

)يا( مرة واحدة كذلك, نادى بها الفلوجة وكينها جسد  :الفعل المضارا وقلب معناه للمضي  . و

)قد( للتحقيق مرة واحدة , بعد  :حي . أو على نية حذف المضاف؛ والتقدير : يا أهل الفلوجة . و

ن(. )عن( وردت مرة و :)ال( مرة واحدة ناهية . و :و. الفعل الماضي   احدة فقط, بمعنى )مِّ

( و )على( و )لكْن(. فيما )إلى(  معاني الحروف الثالثية : -3 ومما ورد منها : )إلى( و )أنَّ

فوردت مرة واحدة تفيد انتهاء الغاية. وأما )على( فوردت ثالث مرات مفيدة االستعالء. وأما 

( فوردت مرتين, واحدها مع ضمير الجماعة, واآلخر مع ياء ال متكلم بال همزة؛ إلقامة )أنَّ

الوزن, وهي تفيد التيكيد, وتعمل في الجزئين, المبتدأ والخبر. وأما )لكْن( فجاءت مرة واحدة, 

 معطية معنى االستدرا  .

ا( . ف)إال( جاءت مرتين؛ تفيد الحصر  معاني الحروف الرباعية : -4 ومما ورد منها )إال( و )لم 

ا بالفعل بالنفي, ومعنى االستثناء الوارد فيه ا( فوردت مرة واحدة, ظرفًا خاصًّ ا . وأما )لَم 

 الماضي, بمعنى )حينما( أو )عندما( .

وردت صيغ األفعام في القصيدة على النحو اآلتي :  العالقة الفعلية, والداللة الزمنية : -ثانيًا 

ام كلَّها ( مرة . وليس الهدف أن نذكر األفع16؛ فوردت ) ( مرة , وأما المضارعة23الماضية )

بقسميها, فهي معلومة في القصيدة عند قراءتها في فقرة )التمهيد( .لكن الهدف األسمى أن نذكر 

الداللة الزمنية لها في ضوء الدراسة اللسانية, وفلسفة الزمن العام, وعالقته بموضوعات 

 القصيدة, أو موضوعها الرئيس . 

 فيرىنه عند المحدثين عربًا وغيرهم, ومفهوم الفعل يختلف عند العلماء العرب القدامى ع 

مضى, ولما يكون, ولما قد أمثلةٌ أُخذت من لفظ أحداث األسماء, وبُنيت لما   أن األفعام سيبويه
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ويُفهم من هذا الن  أن  الزمن ثالثة أقسام : ماٍن ومضارا   (1) هو كائن لم ينقطع الذييقع و

 ومستقبل, وهو ُسنَّة قائمة لدى أكثر النحاة من البصريين والكوفيين . 

أما المحدثون؛ فكان لهم رأي مختلف حوم قضية الزمن؛ حيث درسوه دراسة مستقلة , لبُّها  

هؤالء : الدكتور مهدي المخزومي, المعنى , وقشورها هيوةُ اللفظ أو صيغتُه الصرفية, ومن 

. وقد ُوضع على مائدة هؤالء وأمثالهم من (2)والدكتور تمام حسان, والدكتور ابراهيم السامرائي

دًا أو ُمعل قًا بالمعنى  , وعلى النحو اآلتي :(3) الغربيين, تصنيٌف للزمن مجر 

وييتي على أبنية صرفية الزمن الصرفي : وهو الحدث في الفعل المستقل خارج الجملة,  -1

 خاصة به وبمشتقاته .

 الزمن النحوي : وهو الداللة الحاصلة من الفعل حين التركيب متيثًرا بالسوابق واللواحق . -2

الزمن النصي : وهو الداللة الفعلية للزمن, بفعل العالقات التي ترتفع وخذة المعنى إلى سقف  -3

الزمن بمنظومة الوحدة الموضوعية للمادة اللغوية  واسع وفضاء رحيب, ولن يتم هذا حتى يرتبط

 وتراكيبها.

زمن الجملة : وهو جزئي نوًعا ما, ومحلُّه الجملة المستقلة ومكوناتها, وال يتعدى في غالب  -4

 األمر العالقة القائمة بين أجزاء الجملة, وقد يجاوز ولك ماسًكا بجلباب الجمل االخرى .

بيمثلة من أفعام القصيدة, معها المفاهيم أعاله, ونيخذ الفعل  وفي ضوء ما سبق يمكن أن نيتي

راقَين والشا َم وركَن البنيَّة المحجوَجهْ  أبكىالماضي )أبكى( في قوله :هو خطٌب   العِّ

والفعل رباعي معتل اآلخر, وأسهم في صورة مجازية عن طريق االستعارة, ُمسندٌ إلى الخبر  

الحقة تغير من بنائه وداللته على الزمن الماضي . أما حكمه قبله, ولم يُسبق بشيء أو يُتبْع ب

التركيبي داخل الجملة؛ فهو في محل رفع صفةٌ للخْطب الذي نزم على الفلوجة, حينوذ يسير 

الزمن مع االمتداد المالصق لحيثية الخطب؛ لينطلق إلى مساحة أوسع؛ ليشمل البصرة والكوفة 

 والشام والبلد الحرام.

واته األفعام )حلها جيشكم( و )عاثت وئاب وثور فيها( و )استهنتم بالمسلمين( و وعلى النسق  

)أدرتم( و )استبحتم( و )قطعتم( و )سكرتم( و )غلبتم( فهذه األفعام ماضية في بنائها, وأغلبها 

, ومجموا هذه األفعام معقودة على وصف مركَّز لسجايا اإلنكليز ونواياهم. رمتبوا بالضمي

ها العام أو الخاص؛ يسلبها الداللة الشاملة المستوحاة من تراكيبهاوتجريد هذه ا ألفعام من نص ِّ
 
 .

وإعطاؤها حقَّها يضفي عالقة متناسقة, يسابق بعضها بعًضا؛ لتغطي الزمن الحاضر؛ وتقفز إلى 

دائرة المستقبل؛ ألنها تحكي طبًعا لمن قدح فيه الرصافي, والطبع صفة ال تتغير بسهولة , وإن 

 الزمن. ودونكم خطابه :طام 

 اليوَم في الممالك إال      ُجعاًل تحت صدرهِّ دحروَجهْ  لستم

حيث جاء بالفعل )ليس( مع الضمير الواقع في محل رفع اسًما له, وأردفه بدليل على الزمن  

الحاضر )اليوم( ليخرج من داللته الزمنية الماضية إلى الزمن المضارا, وهو إو يخاطبهم ونيًّا؛ 

الخطاب إال أن يعيش, ما بقيت القصيدة, ودارت على األلسن, أو همست بها الشفاه, أو  ييبى

والزمن في الجملة مقيَّدٌ بإشاراٍت  البغيا .نظرت إليها عين الصديق, وخزرتها عين الشاني 

مع الفلسفة الزمنية للحدث األكبر, ولكم هو المحتوى  نوا التواموأماكَن, وفي الزمن النصي 

 بيات القصيدة .النصي أل

                                                 
 . 12 /1الكتاب  ي نظر : (1)

 . 11النحوي في اللغة العربية, ينظر : الزمن ( 2)

 . 21, و في النحو العربي قواعد وتطبيق  206ينظر : تنمية اللغة العربية ( 3)
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؛ لتسعى طوًعا مع  وييتي دور األفعام المضارعة, وهي الدالة على الحاضر أو المستقبل  

مقصود الشاعر؛ ثم تسير بتواٍز جانب عباراته, بمسؤولية تليق بمكانة القصيدة, قاطعًا الطريق 

ألفعام الفعل على هروب داللتها, بل يعيدها إلى التشابك المسبو  في الن  الكلي, ومن هذه ا

)نتناسى( وهو يتكون عند التحليل من : )ن( المضارعة + تناسى . وأصل الفعل من نسي 

أي تظاهر بنسيانه . ( 2)و"تناسى الشيَء حاوم نسيانه, تناسى والمه, جراحه, وأحزانه"(1)الشيء

مها مع وأداة المضارعة تدم على اشترا  الفعل وداللته, وهذا االشترا  قائم بين مجموعة, هُّ 

ه واحد, وشعورهم متفق مستديم. وهذه االلتفاتة الذكية حاوم فيها الشاعر أن ينقل الحديث على  هم ِّ

لسان من عاشوا بغي الظروف وظلمتها. وداللة الحام مرجحة هنا إوا كان الفعل مجردًا, ثم ُمثبتة 

مكن لهم أن في حام عدم اقترانها بما ينفيها. وولك المعنى جيد ممكن؛ فالشاعر وصحبه م

يتظاهروا بالنسيان؛ إو التظاهر هو اصطناا على قصد, على افتران أنَّ صيغة الفعل الصرفية 

متجردة من سابقة, والمجيء بها كما هو في القصيدة يوسع داللة الفعل إلى المستقبل, حيث 

حو ولك الموقف الذي يحمل طاقة االستمرار الالمتناهي المميز بالتصميم المشفوا باإلرادة. ون

عبارة )لن يشفي و( التي أحضرت المدد من و عز وجل بيسباب مادية, هي المواضي التي 

 تشفي الصدور, وزمن الن  هنا مستغرق نوا الرجاء المكتسب من فهم الشاعر . 

أما قوله : )سوف ينيى بخزيه وبعار( فالفعل خاٍم من النفي؛ ليؤكد نتيجة حتمية ال بد منها, بيقين  

اإليمان بين المقاومة ماضية, وأن إباء الضيم مستطيٌر شرُره . وكلُّ األفعام المضارعة متصلة 

ية الجسد ؛ لتثمر ديمومتها مستقباًل, بسيميائ بالحاضر, وتستمد قوتها وانفعاها من الماضي

 التي تفرن إرادة الوعي الناضج للغرن المطروح . ,الشعري
 

يتعلق الحديث بمواقع االسماء وهيوتها, والداللة الحاصلة من هاتيك  العالقات االسمية : –ثالثًا 

القضيتين, وهذا القدر يكفي لنقطة البحث, مرتكًزا على قضية اإلسناد؛ كونه الجزء المهم في 

وم عالقة اإلسناد على إيجاد تفكير يزي ِّنُه حضوُر المقام وتداعياته. وما ييتي الدرس اللغوي. وتق

 يفسح المجام لهذا التنظير : 

الجمل اإلسمية : وهي إحدى ثنائية قسمت الجمل إلى نوعين )الجمل اإلسمية والجمل الفعلية(  -1

وجاءت الجمل االسمية  وهو تقسيم محترٌم في الواقع اللغوي بين الدرس القديم والدرس الحديث .

 دالة على الثبوت واالستمرار, يقوم الرصافي مشيًرا إلى بغي اإلنكليز ومن لفَّ لف هم :

ه   ذاك بغيٌ  ه وشجيج   لن يشفي  للا إال     بالمواضي جريح 

ابتدأ الشاعر بيته باسم اإلشارة , وقد أسند إليه البغي, وهي جملة مستق ِّلة يحسن السكون عليها,    

أنَّ مجالها رهيٌن بمشيوة و سبحانه, فإما شفاًء يقت  من الظالم, أو خنوًعا ال يطاق. ويدم  إال

اسم اإلشارة على االسم المفرد البعيد, مستفيدًا الشاعر مما دم عليه لفظ اإلشارة , وكينه أراد 

هً  ا عن القرب منه. اإلشارة إلى أن هذا البغي بعيدٌ عن األعراف اإلنسانية والفطرة السليمة؛ منز ِّ

وهذه المقاربة تتولد بين المبتدأ والخبر؛ ليصبح المعنى داخل معان, على حد تعبير اللغوي )بوم 

وهذه المعاني تديرها لغة القصيدة وفحواها العام. ويصدق األمر أيًضا في قوم (3)فاليري( 

 الرصافي : 

 ي تفريَجهْ بسوى السيف نبتغ           ى الحميةُ أنا    ـــهو كرٌب تيب

 جوجهْ ــَم وركَن البنيَّةِّ الم              أبكى العراقَين والشا  هو خطبٌ 

                                                 
 مادة )نسى( . 304 /7ينظر : العين ( 1)

 . 2207 /3معجم اللغة العربية ( 2)

 . 5ينظر : الجملة في الشعر العربي ( 3)
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ففي عالقة اإلسناد األولى ثبات ودوام قابع للكرب , عالجه بالسيف عن طريق احتياج االسم الى  

وسيلة تلزم التجدد لفك ِّ قيده, أما العالقة الثاني في البيت اآلخر فعبر عنه بالزمن الماضي؛ وصفًا 

لتيخير؛ فتتجلى في له, ثم ما له من تيثير على جسد األمة المذكورة بالنيابة. أما قضية التقديم وا

 تقديم متعلَّق الخبر على معموله, نحو قوله : 

 علوَجهْ بالساكنين حلها جيشكم يريد انتقاما       وهو مغٍر 

ٌن عامل , ومعمولُه قوله  قوله :)وهو مغٍر( جملة اسمية من المبتدأ والخبر, والخبر اسم فاعل منوَّ

ه )بالساكنين( فهو متعلق بالخبر, مقدَّم على : )علوَجْه( وهو مفعوم به السم الفاعل, أما قول

معموم الخبر الذي وُكر. واإلغراء وقف في البيت عند الساكنِّين على سبيل االهتمام.. وهذا األمر 

 مقيس في القصيدة على ما ورد فيها من تقديم وتيخير.

يز( حيث اقترنت وأما التعريف والتنكير الحاصل في تراكيب الجمل؛ فنيخذ مثاًل له كلمة )اإلنكل 

من باب إطالق الجزء وإرادة الكل, إو هم جزء من  (1)بيداة التعريف العهدية, وقد تكون جنسية

فصيلة التحالف الذي خطَّط فنفَّذ . وجاءت كلمة )اإلنسان( مقيدة بالتعريف الجنسي المطلق إطالقًا 

نيته وبشريته التي يدم على عموم الهدف الذي ينبغي أن يكون عليه أي إنسان في ضمن إنسا

 ترنو إلى الفطرة النقية, وتتوطد هذه العالقة حين ييتي بالنكرة في سياق النفي عند قوله : 

 ما حياةُ اإلنسان بالذم ِّ إال      مرةٌ عند َحسوها ممجوَجهْ 

ف , واالسم ( 3)وهي في سياق النفي تفيد العموم واإلحاطة (2)والنكرة أشد تمكينًا من االسم المعرَّ

ة( المسند العام إلى حياة اإلنسان . ويحصل ا لمعَّرف بعدها يدم على العموم أيًضا. وكلمة )مر 

التعريف باإلضافة , كإضافة الضمير المتصل إلى االسم في الكلمات :)شجيجه( و)علوجه( و 

)عروجه( و )مروجه( في حيز القوافي , وفي الحشو من ولك أكثر,   : )جيشكم( و )أموالها( و 

عاثها( و )لقوحها( و )صدره( و )أرضه( و )رياضه( واإلضافة معنوية , وفائدة اإلضافة )انب

إعطاء طابع التملك أو شبه التملك . أما إضافة االسم الى االسم فهي أقل ورودًا في القصيدة, وما 

و جاء منها يقع تحت باب )اإلضافة المعنوية(؛ مثلما جاء في : )مساكن الفلوجة( و)ركن البنية( 

 )سواحل إيجه( و )حياة اإلنسان( .

ومما يجلب االنتباه أن الرصافي ابتدأ بذكر معادلين في كفتي النزاا , األوم )اإلنكليز( واآلخر  

)الفلوجة( ويستنتج من ولك العالقة النديَّة بين الفريقين, أو الضدية الحاصلة في النزاا . ثم اختتم 

لة األمل والركون الى دفء الوطن , وأطراف المعادلة القصيدة بذكر معادالت متآلفة تناسب حا

بالدُ الرافدين, ومدينة الفلوجة, ثم ما يستحقه كل منهما من المدح والعرفان والدعاء , بصيغ لها 

 جرس خاص . 

, وداللت ه في القصيدةالمطلب الرابع:   اإليقاع  الفنيُّ
)وقع( وجاء هذا األصل في المعجمات دااًل اإليقاا لغةً واصطالًحا : اإليقاا لغة من الفعل    

واإليقاا الصوتي حركات متساوية  (4)على سقوط شيء. وإلى هذا المعنى ترجع جميع فروعه

أما اإليقاا في  (6)وقيل: اإليقاا"العل ة الحاصلة في الذهن"  (5)األدوار, خاصة بالصوت وتنغيمه

؛ فعند العرب القدامى أكثر ما يكون في االصطالح؛ فقد تعددت تعريفاته, بحسب ما يُنظر إليه

                                                 
 . 4/282ي نظر : معاني النحو ( 1)

 . 22 /1الكتاب ( ينظر : 2)

 . 39( ي نظر : التعريف والتنكير في النحو العربي 3)

  مادة )وقع(. 402/  8مادة )وقع( , و لسان العرب  234 /6, مادة )وقع( , و أساس البالغة  2/176ي نظر : العين ( 4)

 . 9 /4ي نظر : المخصص ( 5)

 . 224 /1الكليات ( 6)
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اه : اإليقاا (1)الشعر أو األنغام الموسيقية ويُذكر أنَّ للخليل بن أحمدَ الفراهيدي  كتابًا سم 
ولم  (2)

 (3)يتَّفق المحدثون على تحديد المعنى االصطالحي له؛ ألنه مرتبط بفهم كل واحد لطبيعته ومدياته

وليس هو خاص بالشعر وحده؛ فللحركة إيقاا, وللنبا  ,يق لهفلم تُجمع الدراسات على إطار دق

إيقاا, وللصوت إيقاا, وللريح إيقاا, والمطر له إيقاا, وهكذا؛ فهو باختصار يشمل كل تتابع 

 فيزيائي. 

وما يهمنا من ولك اإليقاا الخاص باللغة الشعرية, بما يؤهله لقطع القصيدة عرضيَّا وعموديًّا,    

اإللقاء, الذي يتناغم مع عالقة حميمة بين المبنى والمعنى. ومن هذا المنطلق فقد  المستقل ِّ بفن ِّ 

ستويين الداخلي ـكانت قصيدة الرصافي"يوم الفلوجة" حافلةً باإليقاعات الكميَّة والنوعية, على الم

 والخارجي, وإيقاا خاص بالقافية, وكما ييتي :

ن اللغوي لمفاصل هيكلها, ابتداًء من الفونيم , وهو ما يظهر في المك اإليقاع الداخلي : -أواًل  ِّ و 

وهو أصغر وحدة صوتية, تغيُُّرها يؤدي إلى تغيُّرِّ المعنى , فمثاًل كلمة )يُشفَي( لو أبدلنا الفاء قافًا؛ 

وكلمة )عاثت( حين تُبدم الثاء بالشين, أو أي فونيم وخر. ولو فحصنا  ؛الختلف المعنى تماًما 

لفاظ, وجدنا مصطلًحا وخر للصوت ال يؤدي تغيره إلى تغير المعنى, بل المحيط الفونولوجي لأل

ى ب )األلِّفون( ومثاله: كلمة )اإلنكليز( بصوت الكاف  هو تنوا صوتي لهجي , وهو ما يسمَّ

وكلمة )اإلنجليز( في إحدى طبعات ( باللغة اإلنكليزية Goالمشروطة, كما تُنطق كلمة )

وربما كتبها الشاعر بالصيغتين حين تدوين , (5)فال يغير المعنى تناوب الصوتين (4)الديوان

القصيدة, أو وثر لفظ الكاف المشروطة, ات ِّساقًا مع النطق العصري لها عند العرب وغيرهم, وال 

يسري هذا المنحى على األلفاظ جميعها, بل هو خاص ببعا الكلمات على ما تُجيزه اللغة 

طه اللغة الفصحى. أما بالنسبة إلى اإليقاا الخاص بالصوائت أو الصوامت, الفصيحة, أو تضب

التي يتم عن طريقها تشكيل المقطع الصوتي, فهو نتيجة حتمية مسبَبة بالتشكيل الجزئي أو الكلي 

لترابط الصوائت مع الصوامت, أو الحركات مع الحروف, وقد يحتاج جزٌء من الكلمة جزًءا من 

ف بينَّه"وحدة صوتية تبدأ بصامت, يتبعه أخرى؛ ليتم المقطعُ   الصوتُي على قانونه, الذي ُعر ِّ

دُ متبوًعا بصائت, أو حين تنتهي السلسة المنطوقة, قبل  صائت, وتنتهي قبل أوم صامت, يرِّ

ة  (6)مجيء القيد" فهو قيمة صوتية تحمل درجة واحدة أو نغمة واحدة, تعتمد على الذبذبة ولها قِّمَّ

ح بعا المصطلحات الخاصة بالمقاطع الصوتية؛  إسماا معينة . والبيس _ فيما أراه _أن أوض ِّ

 للحاجة إليها عند التحليل المقطعي في القصيدة, وهي : 

الصامت : وهو الصوت الذي يول ِّد احتكاًكا, ويسميه القدماء الرخو, أو الذي ينتج عنه انفجاًرا,  -1

 وهو الشديد عندهم, كالقاف والدام.

ت : وهو الصوت الذي ال يُصدر احتكاًكا أو انطباقًا مسموًعا, ويكون قصيًرا,   الصائ -2

)الفتحة أو الضمة أو الكسرة( أو طوياًل,   )األلف أو الواو أو الياء الممدودات( ويلحق بها 

 صوت اإلمالة أو التفخيم .

ا يرتفع اللساُن, حين يُولَدُ  -3 الصائت؛ مؤدَّيًا نِّصف الصائت أو نِّصف الصامت : وولك لمَّ

يتَين , في نحو )بَْيت( و )لَْون( .  احتكاًكا مسموًعا؛ ينجم عنه الياء أو الواو غير المد ِّ

                                                 
 . 12مفهوم اإليقاع , و في  144ي نظر : الصناعتين ( 1)

 . 15 /1ي نظر : المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين ( 2) 

 .  51ي نظر : أسس النقد األدبي في عيار الشعر ( 3)

 . 675ينظر : ديوان الرصافي ( 4)

 . 65,  64ي نظر : أصوات العربية بين التحول والثبات ( 5)

 . 8أبحاث في أصوات العربية ( 6)
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ويؤدي التقطيع الصوتي وظيفته بهذه المواد؛ مؤديًا : المقطع القصير, وهو صامت + صائت  

مغلق, وهو قصير. والمقطع الطويل المفتوح, وهو صامت + صائت طويل . والمقطع الطويل ال

صامت + صائت قصير + صامت . والمقطع المديد, وهو صامتين + صائت طويل + صامت . 

والمقطع المزيد, وهو صامت + صائت قصير + صامت + صامت. والمقطع المتماد الذي 

وعند تطبيق التحليل المقطعي  (1)يتكون من صامت + صائت طويل + صامت + صامت .

ا األنواا الثالثة األخرى؛ فال نجد شيوًا منها أللفاظ القصيدة؛ نجده في األ نواا الثالثة األولى. أمَّ

البتة, إال عند الوقف على بعا الكلمات, واختراق نيَّة الوصل فيها, ويمكن ألي شخ  أن يميَّز 

التقطيع الصوتي حتى لوكان غير وي اختصاص؛ ألنه نبرة طبيعية تخرج عن الخفقات الصوتية 

يتي األمثلة على ولك : كلمة : )وطن( وهي عند التقطيع الصوتي مؤلَّفة من ثالثة بديهيًّا. وفيما ي

 مقاطع, وعلى النحو اآلتي : 

. وعند كلمة )يَْوَم(  و _  / ط _  / ن _  ن / = مقطع قصير + مقطع قصير + مقطع طويل مغلق

 يكون التقطيع :

يتي المقاطع مستقلَّة في القصيدة, وقد ت ي _  و / م _  / = مقطع طويل مفتوح + مقطع قصير . 

نحو )قد( و )هل( . وقد يفرن الوزن الشعري أن تتغير بعا نغمات المقاطع تبعًا للتفعيلة 

العروضية, من ولك قوم الشاعر )لن يشفَي و إال( فاألداة األوى تُنطق مقطعيًّا دفعة واحدة, وأما 

 كلمة )يُْشفَِّي( فتقطيعها الصوتي :

. هذا إوا نطقناها  / ي _   / = مقطع طويل مغلق + مقطع قصير + مقطع قصير ي _  ش / ف_  

؛ لكون نية الوصل بما بعدها الزمة, فضاًل عن  بال اعتبار للوزن الشعري, وهو ممتنع في البيت

فية )لن( وفي الوصل إقامة للتقطيع الشعري؛ فيتحوم بذلك المقطع ااحتياج الوزن إلى األداة الن

بحسب التفعيلة  -طويل مغلق؛ بفعل الالم في لفظ الجاللة؛ فُيعاد تشكيل المقطعاألخير إلى 

 على النحو اآلتي :  -العروضية

ويالحظ أن التفعيلة )ُمْستَْفعِّ لُْن( جمعت أربعة مقاطع , أولها  ل _   ن / ي _  ش / ف_  / ي _  ل /

وأما األلف قبله فهمزته للوصل؛ فال في كلمة واحدة, ووخرها أَخذَ من لفظ الجاللة )و( الالَم, 

يدخل في بنية المقطع الصوتي, عند إقامة الوزن الموسيقي. إنَّ هذا التشاكل المقطعي يول د إيقاًعا 

لذيذًا, ويزيد من تيلقه القراءة المتينية ألبيات القصيدة, التي تناسب هدوء التيمل ومكانة الموقف, 

السريع أو البطيء عند قراءتها, وولك تابع لحظ ِّ الفكر, وللقارئ أْن يميز الصورة في اإليقاا 

 وثقافة المتلقي, وبعده العاطفي.

فوه     ويتحدث اللغويون, وال سيما علماء الصوت, عن ظاهرة أو مصطلح, أسَموه )النبر( وعر 

وفي الحياة اليومية أمثلة منه, ( , 2)بينه نشاط صوتي, وضغٌط على بعا األصوات؛ لداللة معينة

 تعدُّ, وال يمكن إحصاؤها؛ ألنها متعلقة بمقصود األلفاظ المتصل بانفعاالت النفس , والتوجه ال

العاطفي للطبيعة البشرية . وليتنا وقفنا بيسماعنا العاقلة حين ألقى الرصافي قصيدته , فلعلنا 

يمكن أن  سمعنا همسه بها منفردًا ,أو جهره بها على المق ,فكلمة مثل )نتناسى( لها نبر مختلف

به من قصد التهديد؛ فيرفع بها السب ابة, أو اإلحساس بمرارة الخداا والضيم؛ فيمدَّ بها  يجر ِّ

الصوت مع األنين وهز ِّ الرأس يمينًا وشمااًل. أو تحمل حالة الغضب المستديم. وليت الزمن يعود؛ 

لموقف النفسي لهذه فنسمعَه حين يُنشد بيته : وطٌن عشُت فيه غيَر سعيد ...ال  البيت؛ فنرى ا

                                                 
 . 154. وعلم األصوات  88 -87ي نظر : األصوات اللغوية ( 1)

 . 97ي نظر : األصوات اللغوية ( 2)
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الكلمات التي يعيش ظرفها الشاعر . متكوين على احتمام وارد في طريقته الصوتية ونبرته 

لة بإحساس الفنان .  المحمَّ

ويقع في ضمن اإليقاا الداخلي للقصيدة حالة التكرار, وهو ماثل في تكرار الجمل االسمية ,  

الة سلبية ثابتة على مقيمة على الدوام . نحو: )وا  بغي( , )هو كرب( )هو خطب( بما يوحي بح

ثم انتقاله إلى تكرار الجمل الفعلية في نحو : )حلها جيشكم( , )عاثت( , )فاستهنتم( , )وأدرتم( , 

)واستبحتم(. وفيها من التنوا الداللي ما يُضفي حالة الفاعلية الحركية لألفعام التي هي من نِّتاج 

 الجمل االسمية . 

وهذا النمط من اإليقاا يظهر في القصيدة عن طريق الوزن  ع الخارجي :اإليقا –ثانيًا  

مع  ,العروضي, المقيَّدِّ بالبحر الشعري . ولقيقاا المقرون بالوزن الشعري أنواا, ابتدأ بالُحداء

ر منه, كالنصب والركبانية, وغيرها .ويُعدُّ الرجز أقرب األنماط اإليقاعية للشعر, وأدخَل  ما تطوَّ

حتى استنبط الخليل بن أحمد الفراهيدي, في  ؛ وأصبحت إيقاعات الشعر تتهادى .  (1)ته في طبيع

 ويقام : إن تلميذه األخفشَ  . (2)القرن الثاني الهجري, خمسةَ عشَر بحًرا, ألوزان الشعر العربي

وعلى طريق , (3) (الخبَب)أو  (,بحر المتدار : ) وأسماه  ؛ استدر  عليه البحر السادس عشر

لينظموا عيون الشعر العربي العمودي إلى يومنا هذا . وتعتمد الكتابة ؛ الخليل سار الشعراء 

العروضيَّة على النطق ال الخط , يجمعها قانون التفعيالت العروضيَّة : )مفاعلتن, متفاعلن, 

هذه التفعيالت مفاعيلن, مستفعلن أو مستفعِّ لن, فاعلن, مفعوالت, فاعالتن, فعولن( وقد جعلوا ل

رموًزا تعتمد على إيقاا الحركة والسكون, مع النطق المقطعي الصوتي؛ فمثاًل يكون الترميز 

(( فالخطُّ المائل مع الدائرة الصغيرة يقابل المقطع )فا( 5/ / 5العروضي للتفعيلة )فاعلن( : ))/

لمائل مع الدائرة الصغيرة والمقطع )ا ِّ( يقابله الخط المائل وحده, والمقطع )لَْن( يقابله الخط ا

أيًضا . والبحور الشعرية منها ما يكون وا تفعيالت صافية, أي متماثلة, وهي : )الكامل , الوافر, 

الهزج, المتدار , المتقارب, الرجز, الرَمل( ومنها ما يكون غيَر متماثل, وتسمى البحور 

منسرح, السريع, المضارا, المركبة, وهي : )الطويل, المديد, البسيط, الخفيف, المجتث, ال

المقتضب(. ويتيلف البيت الشعري من تفعيالت محددة في شطرين منه على التساوي, ووخر 

ْرب. وما  تفعيلة في الشطر األوم تسمى العرون, ووخر تفعيلة في الشطر الثاني تسمى الضَّ

 بينهما يسمى الحشو.

لبحور, على نسبة بينها, ما يؤكد وقد نظرُت في ديوان الرصافي؛ فوجدته واحةً غناء بهذه ا 

َسه في هذه الصناعة الرائعة. وكانت قصيدته )يوم الفلوجة( منظومة على البحر  موهبتَه, وتمرُّ

 الخفيف, وهي واحدة من ست قصائد نُظمت على البحر واته, وي الوزن :

فاعالتن مستفع ِّلن  / ومفتاُحه : ياخفيفًا خفَّْت بهِّ الحركاُت  /فاعالتن | ُمستفعِّ لن | فاعالتن 

 فعالتن 

ا مستوفيًا عددَ التفعيالت, ولم يُصْبه شيٌء إال  -قيد البحث -وجاء البحر الخفيف في القصيدة   تامًّ

زحافتان, هما : الخبن والتشعيث, فالخبن : حذُف الثاني الساكنِّ من )مْستفعِّ لن( أو من )فاعالتن( 

تشعيث"حذف العين من فاعالتن , أي حذف وهو زحاف صالح حسن, غير قبيح في إيقاعه. وال

أوم الوتد المجموا فيها؛ فتصبح: )فاالتن( أي بثالثة أسباب خفيفة, وولك الزحاف يحدث في 

واألسباب واألوتاد من المصطلحات العروضية. والسبب  (4)تفعيلة الضرب, ويقلُّ في غيرها"

                                                 
 . 16 – 12ي نظر : اإليقاع في الشعر العربي ( 1)

 . 49ي نظر : موسيقى الشعر ( 2)

 . 17ي نظر : المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي ( 3)

 . 99- 98علم العروض والقافية ( 4)
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+ متحر  نحو )ُهَو( . والوتدُ نوعان: خفيٌف = متحر  + ساكن, نحو )قَدْ( وثقيٌل = متحر  

نوعان : وتدٌ مجموٌا = متحر  + متحر  + ساكن, نحو )َعلَْى( ووتدٌ مفروٌق = متحر  + 

( (ساكن + متحر , نحو )َسْوَف( واألمثلة السابقة ميخووةٌ من القصيدة. وال تُكتب))مستفعِّ لن

لْن(  . (1)سبب خفيف مع وتد مفروق ألنها مكونةٌ من ؛ متصلة في هذا البحر, على شكل )ُمْستفعِّ

ال يمكن أن يدخلها , والزحاف يصيب ثواني  -وهو حذف الرابع الساكن –وعلة ولك أنَّ الطيَّ 

األسباب , والرابع الساكن من )مستفع( يقع ثانيًا للوتد المفروق. والوجهة اآلن إلى التطبيق 

ث؛ ألنهما الزحافان الوحيدان العملي للتقطيع العروضي, لنمووجين دخل عليهما الخبن والتشعي

 اللذان دخال على أبيات القصيدة ,كما وكرنا سابقًا : 

نِّْيَن ُعلُوَجْه وتقطيعه على النحو اآلتي :   َحلَّها َجْيُشُكْم يُريدُ اْنتِّقاًما َوْهَو ُمغٍر بِّالس اكِّ

نِّ  ْن / بِّْسَساكِّ ْي / دُْنتِّقاَمْن   َوْهَوُمْغرِّ  ْي / نَعُلُْوَجهْ حْللَها َجْي / ُشُكْم يُرِّ

 /5//5/5 // |5//5 / |5//5/5     /5//5/5 / |5/5//5 /// |5/5 

التُنْ   التُْن | ُمْستَْفعِّ لُْن | فَعِّ التُْن      فاعِّ التُْن | ُمتْفعِّ لُْن | فاعِّ  فاعِّ

 )صحيح( | )صحيح( | )مخبون(   )صحيح( | )مخبون( | )صحيح( 

نالحظ أن الخبن دخل في الَضْرب, وفي الحشو. واليلزُم دخولُه في تفعيلة دخولَه في أخرى .فال 

يلتزمه الشاعر, أبدًا, وعدد ما ورد منه في أضرب القصيدة إحدى عشرة مرة. وأما التشعيث 

 فورد في البيت اآلتي : 

ْندَ َحْسوها مَ  ةٌ عِّ ْنسانِّ بِّالذُّم ِّ إِّال ُمرَّ  ْمُجوَجْه وتقطيعه على النحو اآلتي:َما َحياةُ اإلِّ

َها | َمْمُجوَجهْ                     انِّبِّذْ | وُْللِّ إِّال   ـــما َحياتُْل| إْنس ْن| دََحْسوِّ  ُمْرَرتَْن عِّ

/5//5/ / |5/5//5|    /5//5/5                        /5//5/5 // |5//5 / |5/5/5 

التُْن | ُمْستَْفعِّ لُنْ  التُْن | ُمتْفعِّ لُْن |                          التُْن فاعِّ  |  فاعِّ  فاالتن )َمْفعُولُْن(  فاعِّ

 ُمَشعَّث    )صحيح( |)مخبون(|                     )صحيح(|)صحيح(| )صحيح(       

وعدد ورود التشعيث في أْضرب القصيدة تسع مرات. فبقي ثالثة أضرب صحيحة, لم يدخها 

للتتمَّ القصيدةُ على ثالثة وعشرين ضربًا. ومن لطائف اإليقاا الصوتي الخبن أو التشعيث؛ 

 للمقطع , قوله: 

ن دماٍء بالغدْرِّ كانْت مزيَجهْ  وأدرتمْ   فيها على العُْزم كيًسا       مِّ

التُْن( مخبونةً, وأرى فيها سرعةً مقطعية عند النطق, تناسب  حيث جاءت )وأدرتم( على وزن )فَعِّ

     بالمسلمين سفاًها واستهنتمسرعة إدارة الكيس على الشعب األعزم, كما أرى في قوله : 

 من اليهودِّ وليَجهْ  واتخذتم

تفعيلة, بال زحاف, وحالة الوئام والتوافق حالةً من االستهانة الوافية لقنكليز, يتماثل معها تماُم ال 

تَصاقَُب نيتهم التي خططت لألمر بيتم ما يرونه. كذلك قوله )واتخذتم( تامة صحيحة بال خبن 

 .تحاكي الخديعة المتقنة في اتخاو اليهود حجة 

ويضطر الرصافي في بعٍا قليل من الوزن إلى خرق القواعد اللغوية, على ما تجيزه  

( في قوله : أخصب و أرضه الضرورة الشع رية, أو تسمح به, وجاء ولك في تسهيل همزة )أنَّ

 ... ال ؛ ألن وزن التفعيلة يطلب ولك, ولو قطع الهمزة النكسر إيقاا الوزن المنتظم .  ولو اني

القافية لغةً, ميخووة من القفو   إيقاع القافية : -ثالثًا
؛ فيقرب  . أما في اصطالح العروضيين(2)

تعريف يعود إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي, الذي يقوم فيها:"القافية عبارة عن الساكنَين الذَين 

                                                 
 . 37,  36ي نظر : المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي ( 1)

 مادة )قفا( . 15/194باب القاف والفاء , ولسان العرب  5/221ي نظر : العين ( 2)
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وقد ( 1)يقعان في وخر البيت, مع المتحر  بينهما, إلى الحركة التي قبل الحرف الساكن األوم"

 تكون القافية في كلمة واحدة, وقد تيتي من كلمتين. 

م الفلوجة( جاءت في كلمة واحة على طوم الخط العمودي لها, وات والقافية في قصيدة )يو 

 ِّ ٍ أو يائي  َردٍْف واحد واوي 
, وورد ثالث عشرة مرة بالواو, أما الياء؛ فوردت  (2) وهو حرف المد ِّ

ٍ هو الهاء األصلية, وهذا الحرف قليل الشيوا في  عشر مرات . وانتهت القافية بحرف روي 

لقصيدة خمَس عشرةَ مرة, ووردت هاء الضمير العائد ثمان مرات. . وقد ورد في ا(3)القوافي

ومما ورد أصليًا في : )فلوجة( و )محجوجة( و)منسوجة( . ومما ورد ضميًرا : )شجيجه( و 

 )عروجه( و )خروجه(.

؛ متخلًصا بذلك من عيوب القافية كل ِّها, ولو جاء أحدٌ ما  وقد أحسن الرصافي االختيار في قافيته  

رها في  (4)ا بينه استخدم عيبًا فيها هو )اإليطاء(معترضً  قاصدًا بذلك لفظة )فلوجة( التي كرَّ

ى عيبًا؛ إو يُسَمُح للشاعر بتكرار لفظة ما في القصيدة بعد  ًجا ما يُسم  القصيدة؛ كان العذر مخرِّ

ن ؟! بل , فكيف إوا كانت في ختام البيت الثالث والعشري (5)ثالثة أبيات أو أكثر إلى سبعة أبيات

ةً في بداية القصيدة خاتًما بها المصراا  كان في ولك سرُّ بديع؛ فقد وضع هذه الكلمة )فلوجة( مر 

 الثاني, ثم اختتم بها القصيدة في المصراا الثاني أيًضا, مناديًا إياها بالسالم . 

وورد قبل  ويُلحظ أن النداء ورد في بدء الصدر األوم من بيت القصيدة األوم )أيها اإلنكليز(. 

فرق بين طرفي النقيا. وتكرار  النداءينالقافية في الصدر الثاني من البيت األخير, والفرق بين 

اسم المدينة في البدء والخت؛ له استدارة لغرن القصيدة ولفُّ وجمع واهتمام بالقضية النبيلة, 

من االلتفات المتمكن,  التي جاء بها الشاعر, وأراد إيصالها إلى الطرف المستقبل أيًا كان, بنواٍ 

ِّ أحد .  الذي ال يتيت ى ألي 

قد يُظنُّ ظانٌّ أنَّ الرصافي جاء بقافية مقيَّدة بالهاء؛ هماًل  بين القافية والوزن الشعري : -رابعًا

بالوعي أو قصد؛ أو نظَم على بحٍر شعري, التقطه بال رؤية, وهذا ظنُّ من لم يتذوق الشعر, 

, ويرتقي إلى فضائه؛ ألن الش اعر عمد إلى تناسٍق بين الوزن والغرن, يتساوق مع حرف الروي 

في فلسفة لغوية داللية, تستقر حاملة معاني القصيدة كلها, فوزن البيت على البحر الخفيف, وهذا 

البحر من البحور غير الصافية, وفيه تفعيلتان متماثلتان, بينهما تفعيلة مختلفة, كما بيَّنا ونفًا. ولو 

عالقة الجدليَّة بين الوزن والغرن؛ وجدنا أن إيقاا هذا البحر رخيٌم هادٌئ رصيٌن , افترضنا ال

يرافق النزعة اإلنسانية في تقلباتها العاطفية, فالخطاب متَّزن, واأللفاظ جزلة, واللغة سهلة, 

تُفصح عن عظمة الهدف وظروفِّه الزمانية والمكانية والتاريخية . وبحُر الخفيف من أخف 

جمع بين الفخامة والبساطة؛ فلم يكن طوياًل أو قصيًرا, فكان رديفًا لقنسان الذي يختام البحور, 

أحيانًا؛ ويزمجر غاضبًا, يفرح, ويتيمل, يحبُّ ويكره قاسيًا, يمدح ثم يشكر ويودا بسالم, في 

انيًا, نغمات إيقاعية لها طالوة, يرتفع ب)فاعالتن( فيقف متينيًا ب )مستفعلن( ليعود إلى انسيابه ث

ة, ولذلك قام فيه حازم القرطاجني:"وللخفيف جزالة ورشاقة"  . (6)ثم يعاود الكر 

وهنا نعود إلى حرف الروي  )الهاء( فنجده في توصيفه الصوتي من الحروف الموصوفة  

وساعده على ولك الوقوف  ,؛ ليلبس لباَس القوة السمعية بالضعف, لكنه سل  ثوبه في القصيدة

تول ِّد سعةً في كمية الهواء  ؛ يكتسب قوة ووضوًحا, يتالءم مع كونه وا وبذبة؛ ل عليه ساكنًا

                                                 
 . 1/388إيضاح شواهد اإليضاح ( 1)

 . 49ي نظر : علم العروض والقافية ( 2)

 . 246ي نظر : موسيقى الشعر  (3)

 . 195ي على فاتح العروض والقوافي ي نظر : المنهل الصاف( 4)

 . 147ي نظر : علم العروض والقافية ( 5)

 . 230منهاج البلغاء وسراج األدباء  (6)
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ا فيها. وهو في القافية يحاكي تنهدات النفس في هيمنة واضحة  (1)الخارجة من األعماق تُنف ِّس عمَّ

 تعب ِّر عن هوية التفسير الصوتي .
 

 الخاتمة

خدمة الغرن الشعري, بعيدًا عن التكلُّف يُعدُّ الرصافي أحدَ الشعراء, الذين وظفوا اللغة في  -

والتصنُّع, أو نظم الشعر ألجل الشعر فقط, بل خدم المجتمع بما يفقهه أهل اللغة, ووث ق األحداث 

ومكانيًّا, توثيقًا ُمحاًطا بهالة من العواطف, التي ألبستها األلفاظ هدفًا نبياًل  االتاريخية زمانيًّ 

 مستديما .

ية للقصيدة بالشاعرية, التي أد ت دورها بيمانة في إيصام الشعور اإلنساني, امتازت البنية النص -

مخاطبة الفرد أو المجتمع عاطفي ا, بعيدًا عن الفردية أو األنانية, بلغة شعرية ليست رمزيَّة 

 وغامضة . 

لغة الرصافي في القصيدة جزلة, وهي رصينة, وُمحكمة البناء, جاريةٌ على الَسمت العربي, في  -

وفصاحة اللفظ, وحسن استخدامه في المقام المناسب, إلى جانب كونها سهلة  ,صحة التركيب

 ؛ لوضوحها وجالء معناها . سلسة, يمكن أن تُصاغ نثًرا

نًى, وأوفر ماًء؛ بيسلوب المس القلب قبل  - استطاا الشاعر أن يجعل الصورة الشعرية أكثر غِّ

اإلنسانية, فتراه يهد د, ويستنكر, يصف؛ فيستدعى العقل, وخاطب الوجدان بكل تفاصيل العاطفة 

؛ ليشكر ويُثني .  الصور واألخيلة, يرجو ويتمنى؛ فيتيمل, يفرح ويحزن ويتحسر, يهمس مخاطبًا

 ثم يختم قصيدته بكلمة )سالًما( التي تجمع نقاء العاطفة اإلنسانية البريوة . 

سس, أولها اللغة, وثانيها المنشئ, وثالثها يقوم مال  التواصل اللغوي عند الرصافي على ثالثة أُ  -

 المتلقي . وقد تتعاور األدوار بين هذه األسس, على فرضية تعتمد على السياق .

لأللفاظ داللتان, رمزية وأخرى سياقية, يتجلى معناها عن طريق النظم أواًل, ويتحدد مقصدها  -

 عن طريق الجملة أو الن  العام .

؛ ليصل به إلى فضاء واسع, ينزاح معه المعنى أحيانًا,  اد البُعد العاطفيُوف ِّق الشاعر في اصطي -

 في مسار لغوي دام غير مرتبك .

حظيت القصيدة بكثير من العالقات, على مستوى الحرف والفعل واالسم, بكل صيغ هذه  -

الحيثي ات, ونجح الشاعر في تسخير مدلوالتها لخدمة الغرن الشعري , أو وحدة الموضوا 

 خاص, أو المعنى العام الذي تنتمي إليه موضوعات القصيدة أجمعُها .ال

؛ فكانت هي األخرى حديث المتيملين لهذا النظم  أما فلسفة الزمن في األفعام أو الصيغ التركيبة -

ةً, في سياق خارج  الرائع, حين يرتقي الدام بمدلوم ال يحد ه زمن مقي د, لتسبح الداللة الصرفية ُحرَّ

منتجة تباداًل بين  ؛ ؛ فتحيطه بال حصر أو تقييد النوعي, ثم تدور في فلك الموضوا مفهومها

 معناها, بصورة منضبطة, بال تيويل يهتك فحواها.

استطاا الشاعر أن يفرن العالقة الجدلية بين أركان الجملة, أو بين الُمسند والُمسندِّ إليه؛  -

ًعا دالليًّا؛ بفعل التقديم والتيخي ر, والتعريف والتنكير, والجمل الفعلية واالسمية, والخبر ليوجد تنو 

 واإلنشاء .

نات اللغوية عن إيقاعها الجزئي, المتمثل بيصغر  - ال يمكن بيي حام من األحوام فصُل المكو 

وحدة صوتية أو مقطعية, إلى أكبر وحدة تدم عليها الكلمة, أو أكبر من ولك؛ حينما تكون للجملة 

يتعدى األمر إلى الن  اللغوي الشامل . فكيف إوا كان الن ُّ شعريًّا ؟! إيقاا خاص بها, أو 

                                                 
 . 16ي نظر : المدخل إلى علم األصوات المقارن  (1)
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نغمة, وهو ما نجده في قصيدة الرصافي التي زينها  طيبحينوٍذ يكون اإليقاا أشدَّ وقعًا, وأ

اإليقاا, وميَّز مقاطعها, وكلماتها؛ فكان داخليًّا, التصق بالكلمات ووحداتها الصوتية, وخارجيًّا 

هذا  أو البحر الشعري )الخفيف( كما صاحب القافيةَ, وحرف روي ِّها )الهاء( وعالقةَ  رافق الوزن

 الحرف بالوزن والغرن الموضوعي والعاطفي؛ الذي حاكى كوامن النفس, وتجليات الموقف . 

          قائمة المصادر والمراجع
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