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ملخص
َ
يبحث هذا املقال في اللغة واملكان ،فالعالقة بين اللغة والجغرافيا عالقة متالزمة وقديمة ِقدم
البحث اللغوي نفسهَّ ،
ألن اللغة تأتي من مجتمع يعيش في بيئة ،كما َّأن اللغة تختلف باختالف البيئة،
والتصويرات الجغرافية التي ذكرها الشعر العربي تؤكد تلك العالقة بين الجغرافيا والشعر ،ولألشعار
الجغرافية أهمية كبيرة في توثيق أسماء املدن والبلدان ،إضافة إلى األماكن الجغرافية التي حظت بحظ وافر
في الشعر العربي.
َّ
الجغرافيا تشبه اللغة والشعر؛ حيث إن الناس يعيشون في بيئة ،فهم يتأثرون بالبيئة التي يعيشون فيها
كما َّأن هذه البيئة نفسها تؤثر فيهم وهو ما ظهر في الشعر ،ففي الشعر الحديث ظهرت أسماء األماكن في
ّ
وتأثره باألحداث فيها ،فينبغي دراسة تأثير البيئة ً
أيضا على الشعر عند
حديث الشاعر عن بيئته االجتماعية
الحديث عن البلد واملدينة التي يتحدث عنها الشعراء ،لذلك يبحث هذا املقال في الحاالت الجغرافية -عبر
ّ
الد اسة الداللية -في شعر علي الجارم الذي ُي ّ
ّ
عد من أبرز شعراء العصر الحديث ،كما َّأنه من أبرز الشعراء
ر
الذين سجلوا أحداث عصره .وهكذا تهدف الدراسة إلى معرفة الحاالت الجغرافية في ديوان علي الجارم ملعرفة
ّ
ّ
الطار الفكر ّي والجغر ّ
افي الذي كان يعيش فيه الشاعر ،واملناطق التي تأثر بها وبأحداثها ،وكذلك معرفة معاني
التراكيب في بناء الجملة الشعرية ّ
وتغير معانيها في بعض األحيان ،خاصة مع ذكر علي الجارم العديد من الدول
والبلدان واألماكن الجغرافية ،حتى ّإن الكثير من عناوين قصائده كانت بأسماء تلك األماكن ،والتي تحمل
ّ
اللغوية.
العديد من الدالالت
كلمات مفتاحية :اللغة والجغرافيا ،الداللة ،الجغرافيا والشعر ،الحاالت الجغرافية ،الشاعر والبيئة.
Ali el-Cârim Divânı’nda Coğrafi Atıflar
Öz
Bu makalenin araştırma konusu: dil, mekân ve coğrafya ile dilin, dil
araştırmaları kadar eskiye dayanan karşılıklı ilişkisidir. Zira dil bir çevrede
yaşayan bir toplum tarafından konuşulur. Aynı şekilde dil çevrenin değişmesine
bağlı olarak değişir. Arap şiirinde geçen coğrafi tasvirler şiir ve coğrafya
arasındaki bu ilişkiyi teyit etmektedir. Coğrafi şiirler şehir ve ülkelerin
isimlerini tespit etmek konusunda büyük bir öneme sahiptir. Arap şiirinde
coğrafi mekân sıklıkla kullanılmaktadır. Coğrafya, dil ve şiire benzer, çünkü
insanlar bir çevrede yaşarlar. Yaşadıkları çevreyi etkiledikleri gibi yaşadıkları
çevreden de etkilenirler. Modern şiirde, yer isimleri şairlerin yaşadıkları
olaylardan etkilenmesi ve sosyal ortam hakkında konuşmaları ile ortaya çıktı.
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Şairlerin bahsettiği ülke ve şehirden söz ederken çevrenin şiir üzerindeki etkisi
de incelenmelidir. Bu sebeple bu makalede modern çağın önde gelen
şairlerinden sayılan aynı zamanda asrının vakalarını en iyi kaydeden şairlerden
olan Ali el-Cârim'in şiirlerindeki coğrafi atıfları anlambilimsel çözümleme
metoduyla araştırılmıştır. Ve bu araştırma Ali el-Cârim divanındaki coğrafi
atıfları ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Böylece şairin fikrî çerçevesi
yaşadığı coğrafya, vakaları ile ona tesir eden mekanlar tanınmış olur. Aynı
zamanda şiir cümlelerinin yapısındaki terkiplerin manaları ve bazen nasıl
değişiklik gösterdiği anlaşılmış olur. Özellikle Ali el-Cârim'in şiirlerinde çok
sayıda ülke ve coğrafi mekândan bahsetmesi hatta pek çok kasidesinin başlığını
bu mekanlardan seçmesi de çalışmada işlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Dil ve coğrafya, semantik, Coğrafya ve şiir, coğrafi
atıfları, Şair ve çevre.
Geographical References in Diwan 'Ali al-Jarem
Abstract
The research topic of this article is the relationship between language and
space on one hand and geography and language on the other hand. The
relationship between language and geography is as old as linguistic research
because language is spoken by a society living in an environment. Likewise,
there are language changes depending on the environment. Geographical
descriptions in Arabic poetry confirm this relationship between poetry and
geography. Geographical poems are of great importance in determining the
names of cities and countries. Geographical places in Arabic poetry are many.
Geography is similar to language and poetry because people live in an
environment and are influenced by what is in it and comes out of this effect in
poetry. In modern poetry, places and their names appeared in the poet's talk
about his social environment in which he lives and is affected by its events. As
the poet mentioned many countries and cities, the environment should be
studied and its impact on the poet and the sentences he uses in his poetry should
be studied too. For this reason, this article explores the geographical references
in the poems of 'Ali al-Jarem, one of the leading poets of the modern age and
one of the best recording poets of the century. Thus, this research aims to know
the geographical references in 'Ali al-Jarem council. Thus, the poet's intellectual
framework is known with its geography and its places. At the same time, it is
understood that the meaning and sometimes the compositions in the structure
of poetry sentences change particularly 'Ali al-Jarem's mention of numerous
countries and geographical places in his poems, and even the fact that many of
his poems were chosen from these places are mentioned in this study.
Keywords: Language and geography, semantik, Geography and poetry,
geographical references, Poet and environment.
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Structured Abstract
Linguists have spoken, since old times, about the relationship between
geography, poetry, and language. Geography studies people and what is going
on around them in their environment or in the great community in which they
live.
The Arabs have organized many of their sciences in poetry such as
philosophy, grammar, logic and others. Moreover, the Arabs recorded their
heritage and experiences in life through poetry. Geography is similar to
language and poetry because people live in an environment and are influenced
by what is in it and comes out with this effect in poetry.
Arabic poetry was filled with many places and geographical features; in
ancient Arabic poetry, geographical places appeared, especially in the
introductions. In modern poetry, places and their names appeared in the poet's
talk about his social environment in which he lives and is affected by its events.
As the poet mentioned many countries and cities, the environment should be
studied and its impact on the poet and the sentences he uses in his poetry should
be studied too. The role of the social context (environment) that surrounds the
poet, and he lives in is reflected in his literary production, too. This also makes
it easier to understand a society and its culture and how to deal with it. It
sometimes even makes it easier to understand societies because knowing the
language of each society is the real gateway to understanding it. In fact,
language is the entrance to the culture of a society, or what we can call the
cultural and social context of each society, which is expressed by the poet
through his poetry.
Understanding the literary text (poetry) does not depend on understanding
the language in which the literary text (poetry) is presented, but rather on the
context of each text, the circumstances, and factors surrounding the production
of the text (Poetry). So literature is the true expression of society, its ideas and
culture, whether in the form of direct expression, by describing reality in literary
work, or by indirect expression, through the culture of a writer. The poet lives
in that environment with all its different places, nature and geographic factors,
and then presents his literature influenced by what he saw and felt. Because the
poet (writer) sees in the ordinary situation and recurring environmental factors
in daily life what is not seen by others, he writes while influenced by what is
going on in the society in which he lives. He does not have to be influenced by
a major event, but he may also be influenced by a minor situation that happens
daily in front of everyone. Writers reflect society in their works as a result of
their interaction with the attitudes and factors that occur in it. Some texts also
affect them in their literary works either directly or indirectly. Furthermore, the
culture of the writer varies with the diversity of the culture that influenced him,
whether religious or other, and all this within the cultural and social context of
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the writer. Knowing that context is very important in understanding the text and
what it refers to, many critics recommend studying and understanding the
cultural and social context of the writer to understand the text correctly.
'Ali al-Jarem states on the day of the Prophet's birthday in a poem entitled
Abu Zahra:

َ
ْ
ّ َن َاف َست األرض
َ امل
حيا ما َح َوته سماء
َوض ي
بكوكب
السماء
ٍ
The earth competed with the sky by a planet; lighted face and sky do
not contain him. Here, the word planet has shifted from a geographical
location to a sign of the Prophet Muhammad. The poet, Ali al-Jarem,
confirms, about the city of Rashid:
ً
ُ
ّ ،ـ ُـن
ّ الخدود لو
كن َو ْر ًدا
وود
حين َس ّم ْو ِك (وردة) ُز ِه َى الحس ـ
ّ
ُ ّ َ
ُ قد
ًّ األمور َج ْز ًرا
َ
ومدا
أيت
اليم ال تراعي فإني
ر
ِ يا ابنة
When they named you a rose, beauty was beautiful, and the cheeks wanted
to be a rose. Daughter of the sea, do not care I have seen some things tides and
ebbs. He talks about Rashid and a reference to her name in English (Rosetta)

186

Here the poet benefited from the name of his city which adds a new
linguistic connotation to the name of the city where the poet grew up and loved.
He also benefited from the geographical location of the city to call her (daughter
of the sea), The poet 'Ali al-Jarem took advantage of the name of the city in
another instance when he said in a poem (Rashid greeted the king Farouk):

َ
ً القت َرش
ً يدا َش
هما ُمحببا ُمجابا
َرشيد
ِ

City of Rashid met a wise man; he is a brave, loved, and respected man.
Here the geographical name of the city of Rashid was changed to present King
Farouk as a guide. The geographic city names have acquired different meanings.
As a result of the linguistic structure of the House of Poetry, which gave a new
linguistic connotation, this new meaning makes the reader in a dilemma
between the geographical places in Alexandria and the new connotation of the
poetic structures.
Search results: The geographical places in the poems of 'Ali al-Jarem
contributed to the knowledge of the environment of the poet and the places that
were affected by it. 'Ali al-Jarem was influenced by the geographical names and
added new linguistic meanings to them. The relationships between geography
and linguistic sciences would produce new meanings and connotations. The
semantic structures also differ from one community to another. This reflects a
certain culture and a certain society.

NÜSHA, 2019; (49): 183-202

Abdelbaky ALY

مدخل
هدف املقال هو البحث في تأثير الجغرافيا في شعر علي الجارم من خالل البحث في موضوعات
ّ
ّ
قصائده؛ ملعرفة الطار الفكر ّي والجغر ّ
افي الذي كان يعيش فيه الشاعر ،واألماكن التي تأثر بها
وبأحداثها ،كذلك معرفة معاني التراكيب الجديدة في بناء الجملة الشعرية ّ
وتغير معانيها في بعض
األحيان عبر الدراسة الداللية للتراكيب التي ظهرت في قصائد الشاعر ،من خالل املنهج الوصفي
التحليلي للتراكيب في ديوان الشاعر.
تنبع مشكلة املقال في قلة املصادر التي درست تأثير البيئة في الشعر املصري في العصر الحديث،
وما هو متوفر عبارة عن رسائل ماجستير أو دكتوراه قيد النشر ،أو أبحاث تحدثت عن بيئات أو
عصور أخرى ،ومن املصادر التي اقتربت من موضوع املقال كتاب اللغة واملجتمع علي عبد الواحد
وافي ،وكتاب الجبال واألمكنة واملياه أبو القاسم للزمخشري
املكان في األدب
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للغة أهميتها الكبيرة في حياة املجتمعات ،سواء انطلق هذا من أسباب دينية أواجتماعية أو
غير ذلك ،وقد نجد صدى للغة في بيئات مختلفة ألسباب عدة ،على سبيل املثال نجد االهتمام باللغة
ً
ً
العربية في تركيا ً
وتاريخيا عبر العصور ،حيث اتخذ األتراك الحروف العربية في كتابة
وثقافيا
"دينيا
اللغة التركية ..وكانت اللغة الرسمية للدولة التركية في األناضول"( )1واللغة العربية لها مكانة خاصة
ّ
ّ
بالتنقل
في حياة ناطقيها ،حيث عكست حياتهم من جوانب عدة؛ فقد اتسمت حياة العرب منذ القدم
ّ
والترحال ،ولذا لم يكن من العجيب أن تظهر خبرة العربي باألماكن واملسالك والطرق ،وكذلك حركات
النجوم والفلك ،وقد ظهر تأثير هذا في القص؛ فالقصص كانت" متلونة ومتعددة في لهجاتها وأسلوبها
وذلك على حسب املنطقة العربية التي نشأت فيها ،فهناك منطقة بالد الشام ،ومنطقة بالد الرافدين،
ومنطقة وادي النيل ،ومنطقة شبه الجزيرة العربية ،ومنطقة املغرب العربي ً
قديما وغيرها ،ولكل منها
ّ
الشعر؛ الفن ّ
األول عند العرب ،فاللغة لها
طابعه ولهجته الخاصة"( )2كما ظهر صدى هذه األماكن في
ّ
"وظيفة اجتماعية ،وطريقة من العمل ،تتمثل في ارتباطها بالجماعة"( )3وهكذا يأتي ارتباط علم
ّ
الجغرافيا بالشعر العربي.
ّ
تكلم اللغويون  -منذ القدم  -عن العالقة بين الجغرافيا والشعر واللغة ،وعدم استغناء اللغوي
عنها؛ مثل ياقوت بن عبد هللا الحمو ّي في معجم البلدان ،الذي قال عن الجغرافيا وعالقتها باألدب:
ّ
"وأما أهل األدب فناهيك بحاجتهم إليها ألنها من ضوابط اللغو ّي ولوازمه ،وشواهد النحو ّي ودعائمه،
ّ
ّ
الشاعر في ّ
تحلية جيد شعره بذكرها ،وتزيين عقود آللئ نظمه بشذرها"( )4وكذلك تكلم عنها
ومعتمد
NÜSHA, 2019; (49): 183-202

Abdelbaky ALY

أبو القاسم الزمخشري في (الجبال واألمكنة واملياه) ،وأبو عبيد البكري في (معجم ما استعجم من
ّ
ّ
ّ
باملوسوعية في التأليف ،وقد
أسماء البالد واملواضع) ،وغيرهم الكثير ،من جملة املؤلفات التي اتسمت
اعتمدوا في دراستهم على املقدمة الطللية في األشعار ،غير َّأن دراستهم لم تكن مباشرة ،ولم تتناول
ّ
أسماء األماكن الجغر ّ
اللغوية الجديدة التي اكتسبتها في سياق األبيات الشعرية؛ فعندما
افية بمعانيها
نقرأ قول الشاعر علي الجارم عن (السكندرية):
ُ
َ
مهرك ْأن ُيساما
دونك ك ُّل َم ْه ٍر
عروس الشر ِق ِ
وأين ِملثل ِ
ّ َ
َتأ َّبى ْ
ُ
أن َيرى فيه انقساما()5
الفت ِان ف ْر ٌد
(ثغر ِك)
فجوهر ِ
كلمة (ثغر) هي اسم مدينة مشهورة في السكندرية ،وفي الوقت نفسه تدل على "مقدم األسنان
أو كلها :ابتسمت عن ثغر لؤلؤي"( )6فعندما نقرأ هذه األبيات نجد أن كلمة (ثغرك) يتبدل معناها بين
املعنى الجغر ّ
افي السم مدينة (الثغر) في السكندرية ،وبين التعبير عنها باملعنى املعجمي ملقدم األسنان،
أو ما ّ
يعبر عنه في اللغة بالفرحة أو البهجة ،يقول علي الجارم في موضع آخر:
تبسم ثغر ّ
ّ
فلألرض إشراق به وزهاء()7
الصبح عن مولد الهدى
ّ
ً
معنى ً
(الثغر) ليقدم ً
جديدا ،وربما هو
لغويا
وقد استفاد الشاعر من التركيب اللغو ّي لكلمة
املعنى املالزم ملن يزور املدينة وما يشعر به ،أو طبيعة املدينة نفسها والشكل الذي يراها به الشاعر،
ّ
إال أنه من املؤكد ّأن استخدام الكلمة في بناء البيت الشعري أضاف لها معاني داللية جديدة ،وهذا
االستخدام من شأنه أن يضف ُب ً
ً
حدوديا للمناطق الفاصلة بين اللغة والجغرافيا.
عدا
بين املكان والشعروالجغر افيا
قال ابن منظور ّإن" :املكان املوض ـ ـ ـ ــع ،والجمع أمكنة ،كقذال وأقذلة ،وأماكن جمع الجمع،
قــال ثعلــب :يبطــل أن يكون مكــان ،فعــاال ،ألن العرب تقول كن مكــانــك وقم مكــانــك ،واقعــد مقعــدك؛
فقد ّ
دل هذا على أنه مص ــدر من كان أو موض ــع منه"( )8وهو ما يبحث فيه علم الجغرافيا الذي يبحث
ّ
ٌ
هي":علم ُ
يدرس ظاهرات
في املكان وما يتعلق به ،وقد ورد في القاموس الكبير أن ُجغرافيا Geography
سـ ـ ـ ــطح األرض الطبيعية ،كالجبال ،والسـ ـ ـ ــهول ،والغابات ،والاـ ـ ـ ــحاري ،والحيوان ،والنسـ ـ ـ ــان ،كما
يدرس الظاهرات البش ـ ـ ــرية التي ص ـ ـ ــنعها النس ـ ـ ــان على هذا الس ـ ـ ــطح والنتا االقتص ـ ـ ـ ّ
ـادي الزر ّ
اعي،
ّ
واملعدني ،والتجارة ،وطرق النقل ،واملواصـ ـ ـ ــالت ،وميدان هذا العلم الطبقة العليا من قشـ ـ ـ ــرة األرض
والطبقة السـفلى من ّ
الجو"( )9وبعبارة أخرى فإن الجغرافيا تدرس النسـان وما يدور حوله في بيئته أو
مجتمعه الكبير الذي يعيش فيه.
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أما عن كلمة (ش ـ ــعر) فقد ورد في القاموس املحيط":ش ـ ــعر به ش ـ ـ ً
ـعرا ،وش ـ ــعر وش ـ ــعرة :علو به،
َ َ
َُ
وع ِقلـه ،والش ـ ـ ـ ــعر غلـب على منظوم القول لش ـ ـ ـ ــرفــه بــالوزن والقــافيــة"( )10ولــذلــك يس ـ ـ ـ ــمى
وفطن لــه،
ً
ـاعرا لعلمه ومعرفته ،وقد نظمت العرب كثيرا من علومها ش ـ ـ ـ ـ ً
الش ـ ـ ـ ــاعر ش ـ ـ ـ ـ ً
ـعرا؛ كالفلس ـ ـ ـ ــفة والنحو
ّ
َ
واملنطق وغيرها ،كما َّأن العرب ّ
سجلوا تراثهم وتجاربهم في الحياة عبر نظم الشعر ،كما "أطلق العرب
ّ
ّ
على كــل علم ش ـ ـ ـ ـ ً
ـعرا ،وإن غلــب عن الكالم املنظوم لش ـ ـ ـ ــرفــه بــالوزن والقــافيــة"( )11ويتس ـ ـ ـ ــم الش ـ ـ ـ ـعر
ً
مختلفا عن األعمال األدبية األخرى وعن مختلف
بمجموعة من الخص ـ ـ ـ ــائص وال ّس ـ ـ ـ ـمات التي تجعله
ّ
الكالم والحــديــث ،وقــد تكلم عن هــذا النقــاد واللغويون ،فنجــد قــدامــة بن جعفر(ت 337:ه) يقول
ّ
ًّ ّ ّ
فن الش ـ ـ ـ ـعر":قول موزون مقفى يــدل على معنى"( )12فــالش ـ ـ ـ ـعر في النهــايــة هو قول يملــك نغ ًم ـا
معرف ـا
ِ
ّ
ً
خاص ـ ـ ـ ـا ،وكالم له معنى مفهوم يترجم ما يش ـ ـ ـ ــعر به النس ـ ـ ـ ــان ،لكنه لي كبا ي الكالم حيث يتس ـ ـ ـ ــم
بس ـ ـ ـ ــمات أخرى أهمها َّأنه يش ـ ـ ـ ــتمل على الوزن والقافية ،مما يجعله يختلف عن بعض فنون القول
األخرى كفن النثر؛ فالنثر كالم له معنى ،وهو فن مهم من فنون العرب إال َّأنه ال يش ـ ـ ـ ــتمل على الوزن
أو القافية.
ّ
ّ
الشعر أو ّ
عرفه بأنه الكالم الذي يشتمل على
لم يكن ابن قدامة هو الوحيد الذي تكلم عن
ّ
ّ
الوزن والقافية ،بل نجد ً
تصدوا لتعريف الشعر الجاحظ؛ حيث يقول في تعريفه
أيضا ممن
ّ
للشعر":إنه صناعة وضرب من النسج وجن من التصوير"( )13وهو ما يتناول بنية القصيدة وشكلها،
ّ
"الشعر يقوم بعد ّ
النية على أربعة أشياء :اللفظ ،والوزن ،والقافية،
ويقول ابن رشيق القيرواني ّإن:
ّ ّ
الشعر ألن من الكالم ما هو موزون مقفى ولي بشعر ،لعدم القصد ّ
والنية
واملعنى ،فهذا هو حد
كأشياء انتزعت من القرآن ،ومن كالم النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -وغير ذلك مما لم يطلق عليه أنه
شعر"( )14وفي العصر الحديث نجد َّأن ّ
التعريف الخاص للشعر اتجه إلى الخصائص التي ّ
تكونه؛ حيث
ّ ّ
الشعر يمكن أن ُي ّ
عرف على أنه نوع من اللغة ،وأن الشاعرية هي حدود األسلوب لهذا النوع ،وهي
"إن
ّ
ّ
ّ
تفترض وجود لغة الشعر وتبحث عن الخصائص التي ّ
تكونها"( )15وهكذا فقد تعددت التعريفات التي
ّ
ّ
تكلمت عن ّ
ّ
الخاصة بها.
فن الشعر ،وركزت في معظمها حول شكل القصيدة الشعرية والبنية
ِ
ّ
نفهم من ّ
التعريفات ّ
السابقة ّأن الجغرافيا تلتقي مع اللغة والشعر في أنهم إنتا النسان في
ّ
املجتمع الذي يعيش فيه ويتأثر به وبأحداثه ،كما تتقابل القصيدة الشعرية في موضوعاتها مع املكان
ّ ّ
ّ
الشعر ّ
وخاصة الشعر
املعبر عنهما،
والجغرافيا وما ّيتصل بهما ،كما ّأن الجغرافيا واملكان تلتقيان مع
ّ
العربي الذي زخرت أبياته بالعديد من األماكن واملعالم الجغر ّ
ّ
ّ
العربي القديم ظهرت
افية ،ففي الشعر
ّ
افية ،ال ّ
األماكن الجغر ّ
سيما في املقدمات الطللية ،وفي الشعر الحديث ظهرت األماكن وأسمائها في
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعية التي يعيش فيها ويتأثر بأحداثها ،ومع ذكر الشاعر للعديد
معرض حديث الشاعر عن بيئته
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من ّ
الدول والبلدان واملدن َلزم دراسة ّ
السياق االجتماعي وتأثيره على الشاعر وتراكيبه اللغوية ،ودور
ِ
ّ
ّ
االجتماعي الذي يحيط بالشاعر في إنتاجه األدبي.
السياق
ّ
ّ
واالجتماعي وبين األدب.
الثقافي
العالقة بين السياقين
ظهرت اللغة في األصل لسهولة ّ
التواصل بين أفراد املجتمع الواحد ،ولسهولة التعبير عن آرائهم
وأفكارهم ،وهو ما فهمه أوائل اللغويون(ّ )16
وعبروا عنه في كالمهم ،يقول ابن جني(ت392:ه) عن اللغة
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"( )17وهو الهدف األكبر الذي من أجله ظهرت اللغة؛ ّ
أنها" :أصوات ّ
التعبير
عن األغراض واالحتياجات ،ولذا يمكن القول ّإن اللغة هي جزء من التواصل االجتماعي بين أفراد
سهل عملية ّ
املجتمع الواحد ،ولكل مجتمع لغة خاصة به ُت ّ
التواصل بين أفراده ،ولكل مجتمع ثقافة
سهل ّ
خاصة به ُت ّ
التعامل بين أبنائه ،وهي تشبه ما يمكن أن نسميه العرف االجتماعي ،لذا"إذا كانت
نشاط تواصلي – اجتماعي ،وجب معرفة ّ
السياق الذي تدور فيه ،ألن
اللغة في املقام األول جزء( )18من ٍ
هذا ّ
الوظيفي للغة ،ويفرض عليهما قيمة حضورية ّ
معينة"( )19كما ّأن هذا ُي ّ
ّ
سهل من فهم
يوضح املعنى
ِ
ّ
املجتمع وثقافته وكيفية التعامل فيه ،بل في بعض األحيان اهتمامات املجتمعات ،فمعرفة لغة كل
ّ
الحقيقي لفهم هذا املجتمع ،حيث ّإن اللغة هي مدخل ثقافة املجتمعات ،أو ما
مجتمع هو املدخل
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
يمكن أن نطلق عليه السياق الثقافي واالجتماعي لكل مجتمع ،وهو ما استطاع الشعر أن يعبر عنه.
تم التقديم ّ
ال يتوقف َفهم ّ
األدبي على فهم اللغة التي ّ
ّ
النص األدبي بها ،بل ّإن األمر يمتد
النص
ّ
والظروف والعوامل املحيطة بإنتا هذا ّ
إلى معرفة ّ
النص ،وهو ما تداركه
السياق الخاص بكل نص،
أي نص؛ منها فهم ّ
الكثير من النقاد حين قالوا":يجب على القارئ عدة أمور ّلفهم ّ
السياق الخاص
بالنص ،بل ّإن وضع ّ
ّ
النص في سياق ليكون ذلك بمثابة خطوة مبدئية من أجل تفسيره أو قراءته ُيعد
ِ
ّ
ّ
ّ
ى
ل
بحق أو محاولة لكشف عالقات النص بالنصوص األخر  ،فالسياق هو املرجعية التي تمثل خلفية
ُ ّ
مكن ّ
املتلقي من تفسير املقولة وفهمها"( ،)20والبحث عن ّ
السياق اللغوي للنص األدبي ُيعد
للرسالة ،وت ِ
بحق أول خطوة في سبيل تفسيره وفهمه.
تقبل املجتمع له ووضعه في موضعه ّ
ّ
والسياق اللغو ّي من شأنه أن ييسر عمليه ّ
الاحيح وفهمه
ً
جيدا ،هكذا تأتي عناوين القصائد ومقدماتها كدليل لفهم ّ
السياق الذي يدور حوله النص ،ومعرفة
السياق الذي واكب إصدار القصيدة يساعدنا في فهم املعاني املقصودة منها ،لذلك ّ
فإن معرفة السياق
ُ
الخاص بكل نص ،والظروف والعوامل املحيطة بإنتاجه ،تسهم في الفهم الاحيح من متلقي العمل
ُ
األدبي ،بل وتسهم في مشاركة العمل بين املنتج وبين املتلقي.
األدب واألديب واملجتمع
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ُيعد األدب هو التعبير الحقيقي عن املجتمع وأفكاره وثقافته ،سواء كان هذا بشكل التعبير
املباشر؛ عن طريق وصف الواقع في العمل األدبي ،أم كان ّ
بالتعبير غير املباشر؛ من خالل ثقافة الكاتب
أو األديب نفسه ،والكاتب"يوائم في تناسق فريد بين متطلبات ُ
العرف اللغو ّي للجماعة اللغوية التي
ّ
يعيش بينها والصياغة الشعرية لقصيدته"( )21والكاتب أو األديب يعيش في البيئة االجتماعية ويتأثر
ً
بما يحدث فيها" ،فالشاعر لي مستقال عن املكان الذي يعيش فيه أو البيئة أو الجغرافيا ،ولد في بيئة
معينة .وتأثر بتاريخ وجغرافيا وثقافة تلك البيئة ،وهي تنمو في الوقت املناسب"( . )22يقول إبراهيم ناجي:
َـك من الخير يا ْ
قلم؟!
قلمي! ما الذي لديـ
ِ
ُ
ْ ّ
َمك واخطب وقل لهم:
فذكر ونا قو
قم ِ
َ
كنف املعهد األش ّم
قل ألهل الغناء في
ُّ
الظ ْ
ُ
لم
بات في خاطر
الشاعر الذي
ذلك
هو منكم ُّ
َ
علم هللا ْ
فنكم
وفن ُه
191

كان ً
لحنا فصار ذك ـ
ّ
الشعر ٌ
مزهر
إنما
وبأوتاره املنى

ُ َ
ذك ُر ُ
الحلم
ـ ًـرا كما ي
قد حكى قصة األمم
تتال

ى وتزدحم ()23

ّ
والشاعر ينشأ في تلك البيئة بكل ما فيها من أماكن وطبيعة وعوامل جغرافية مختلفة ،و"يجري
موازنة دقيقة بين عدد من التراكيب مستغال ما يوجد في ذهنه من بدائل ّ
لغوية وأنماط للتراكيب،
موائما بين النظام النحوي والبداع الشعري"( )24ثم يظهر ّ
ً
فنه وأدبه ً
متأثرا بما رآه
فيختار ما يرتضيه
وما شعر به.
واألديب يرى في املوقف العادي والعوامل البيئية املتكررة في الحياة اليومية والطبيعة ما ال يراه
بحدث ما يدور حوله في املجتمع الذي يعيش فيه ،لي
غيره ،فالكاتب أو األديب يكتب وهو متأثر
ٍ
كبيرا أو ً
ً
ُ
ّ
بالضرورة أن يكون الحدث ً
شيئا يلتفت إليه الجميع – وإن كان يعبر أيضا عن هذا – ولكنه
ّ
يتأثر ً
بموقف صغير يحدث ً
يوميا ،وعلى مر ً
أى من الجميع ،دون أن يلتفت إليه أحد( ،)25وهنا
أيضا
قد
ٍ
ٍ
ُ
ْ
تكمن براعة األديب الذي يلتقط ذلك املوقف أو تلك اللحظة الصغيرة ويخرجها إلى املجتمع ،ليس ِهم
التعبير عن املجتمع ،ومحاولة إعادة النظر في املجتمع عن طريق إلقاء الضوء عليها ّ
بذلك في ّ
والتنبيه
على أبعادها ،يقول إبراهيم ناجي:
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ٌ
موقف َ
ّ
وتخير من ْ
الكلم
حان فاغت ِن ْم
ِ
َّ
ضحكة الزهر ّ
َّ
للديم
لفظ أرق ِمن
كل ٍ
ِ
ِ
َ
مست َم ٍّد من ُّ
ستعار من النسم
ُم
الربى
ٍ
َّ َ
ً
اجمع َ
ْ
غضة النور
تبتسم
اآلن طاقة
ِ
ُ
َ
َ
ْ
خالد بالذي نظم()26
شاعر
هدها روح
ٍ
أ ِ
ٍ
ّ
والكاتب يعبر عن املجتمع نتيجة لتأثره أو تفاعله مع املواقف والعوامل التي تحدث فيه؛ وتخر
ّ
األدبي سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ،حيث ّ
ّ
تتنوع ثقافة
النصوص التي تأثر بها في عمله
ّ
الكاتب ّ
بتنوع الثقافة التي تأثر بها ،سواء كانت ثقافة دينية أو غيرها ،وهذا كله مما يدخل ضمن
واالجتماعي لألديب أو الكاتب ،ومعرفة ذلك السياق لها أهمية كبيرة في فهم ّ
ّ
ّ
ّ
النص وما
الثقافي
السياق
يتعلق به ،ولذلك أوص ى الكثير من ّ
النقاد بدراسة وفهم ّ
ّ
ّ
واالجتماعي للكاتب أو األديب
الثقافي
السياق
َ
وفهم أبعاد ّ
النص وأسبابه وبالتالي فهم معطياته.
ملعرفة
ّ
ً
وقد شهد البحث في علم اللغة انعطافا في السنوات األخيرة؛ حيث اتسم بالتقاء العلوم وتداخلها
الدرس الحديث ،وهو ما انتبه إليه علم اللغة ومجاالته التطبيقية في ّ
كأحد معالم البحث في ّ
الدراسات
البينية التي أصبحت سمة دراسات العصر ،والتي من شأنها أن تقدم رؤية جديدة للتراكيب اللغوية
واملعاني الداللية.
الدراسات اللغوية بين الجغر افيا والشعروعالقتها بالتعدد اللغوي
الد اسات البينية التي ْأثرت البحث اللغوي بجوانب جديدةّ ،
ّ
والدراسات البينية
ظهرت ر
ً
مطلبا ً
أصبحت ً
ضروريا لتواصل العلوم بعضها ببعض ،بعد أن شهد التأليف العلمي فترة من
علميا
التخصص في التأليف حول املجال العلمي الواحد ،فأصبحت ّ
السمة الغالبة على علوم العصر هي
ّ
تداخل ميادينها وأنشطتها ،خاصة في العلوم اللغوية واتصالها بالعلوم النسانية األخرى ،احتاجت
دراسة القضايا اللغوية في ضوء العلوم االجتماعية اتصال البحث اللغوي بالعلوم النسانية ومنها
الجغرافيا ،وبالتالي االستفادة من ظهور معان جديدة للتراكيب اللغوية املختلفة ،وأبعاد داللية
جديدة من شأنها أن تثري املعجم اللغوي لألبيات الشعرية" ،وفي األدب العربي قصائد تأبين للمدن
كذلك الحزن على فقد املدن ،وقصائد التعبير عن الحزن والشوق للمدن كما يوجد ً
أيضا قصائد
هجاء املدن"( )27وهو ما ظهر في شعر على الجارم ،الذي قال في قصيدة (السكندرية):
َ
ملعت َبين َس َ
ص ْفحة من َ
َ
نت َيا مصر َ
الفات العهود
نضار
أ ِ
ِ
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َأ َ
ين َر ْمسي َوالكماة َحواليـ
َمأل األرض ّ
والسماء ،فهذي

َ
َ
َْ
ــه مشاة ِفي املوكب املشهود
بجنودَ ،وهذه ببنود ()28

هنا ّ
ً
دالليا آخر هو العظمة
تحول املعنى الجغرافي لكلمتي(األرض السماء) واكتسب معنى
والجالل؛ حيث تحول التركيب اللغوي لكلمة مصر من مكان جغر ّ
افي إلى اكتساب معنى لغوي آخر عن
ّ
طريق االستفادة من البناء اللغوي ألسلوب النداء في املجاز والتشبيه ،وقريب من هذا قول علي الجارم:
َ
َ
َكم َ أينا في ّ
الناس َمن ُيبهر العينَ ،و َما ِفيه غ ْير ُح ْسن ثيابه
ر ِ
َْ َ
السماء َرياء وعيوب ّ
األ ْرض َو ّ
الزمان ملء عيابه ()29
يمأل
حيث ّ
تحول املعنى الجغر ّ
افي لألرض والسماء إلى الداللة على الحجم الكبير ،وهو ما ّ
تكرر في قول
علي الجارم في موضع آخر:
َْ ُ َُ
ْ َ َّ ُ
هللا في ْ
العال َو َو ُاو الوجود
األر ض ،وعين
ِ
أنت يا ِمص ُر جنة ِ
نثر النيل فيك ً
لينه من قساوة الجلمود()30
تبرا وأوهى
193

فالبناء اللغوي للبيت ّ
حول املعنى الجغر ّ
افي ملصر إلى جنة األرض ،و(واو الوجود) وهو الكبير
والصغير في نف الوقت؛ حيث اجتمع صغر (الواو) مع ضخامة الوجود ،كما اجتمع صغر (العين)
مع جالل (العال) ،وهو ما نجده في قول علي الجارم عن (السكندرية):
ُ
(ورملك) ّ
جن ٌة طابت ُم َ
ُ
(فمكس ِك) ُم ْش ِر ُق
قاما
ضاح
ِ
ِ
البسمات ٍ
ُ
َ ّ ً
ساقا وانسجاما()31
وما أبهى ِات
(ونزهتك) البديعة ما أحلى
اكتسبت أسماء املدن الجغرافية دالئل مغايرة ،نتيجة البناء اللغوي للبيت الشعري الذي أضفى
داللة لغوية جديدة ،تجعل القارئ في مفارقة بين الحاالت الجغرافية ألحياء السكندرية ،وبين الداللة
الجديدة للتراكيب الشعرية ،ويكاد القارئ ال يستنتج املعنى املقصود من كلمة (رملك) إال عند الوصول
إلى كلمة (مكسك) هنا ينتقل الفهم من املجاز العادي إلى ّ
تقبل التركيب اللغوي الجديد ،وهكذا نجد
ّ
تغير الدالالت اللغوية للكلمات واألماكن الجغرافية ،وهو من شأنه أن يضفي معاني جديدة لتلك
األماكن الجغرافية واكتسابها دالالت جديدة.
التراكيب الجغر افية في الشعرواملعاني الداللية لها.
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ْ
"الدل قريب املعنى من َ
ُّ
اله ْدي ...ودلل ُت بهذا الطريق:
يقول ابن منظور عن تعريف ا ّلداللة لغة:
َّ
َ
ّ
ُ
الشريف الجرجاني ّ
الداللة في االصطالح
عرفته"( )32و”دله عليه داللة  ...سدده إليه"( ،)33ويعرف
ّ َ
ها":ك ْو ُن الش يء بحالة يلزم من العلم به العلم بش يء آخر ،والش يء ّ
األول هو الدال والثاني هو
بأن
ّ
ّ
ّ
َّ
)
34
(
املدلول" حيث إن التعريف عام يمكن االستنتا أن هذا التعريف يشمل البحث في علم اللغة
َ
وغيره من العلوم ،على ّأن املعنيين؛ اللغوي واالصطالحي يشتمالن على الوصول واالهتداء.
أما عن التراكيب ّ
فإن التركيبات اللغوية الداللية هي":مجموعة الكلمات التى اليمكن أن يتضح
ّ
نصا ً
ُ /يعرف معناها من خالل املعانى املألوفة /املعروفة للكلمات التى ّ
تكون ً
لغويا"( ،)35كما أنها تتسم
بسمات خاصة:
" -1تتضمن االستخدام غير الحرفي /النص ي للغة.
ّ
الشكلية ً
ّ
وتبعا للمنطقة أو القليم.
للتصرفات
 -2تختلف وفقا
 -3على األكثر متواجدة فى الحديث أكثر من الكتابة أو النصوص؛ ألن هذه العبارات
من األقوال التي تتصف بعدم الدقة.
 -4من األفضل تجنبها عند التعامل خالل النصوص الرسمية.
 -5هي مثال واضح لالستخدام غير النص ي للغة.
 -6مع أنها موجودة فى كل اللغات إال أنه من النادر ترجمتها من لغة إلى أخرى)36(".
غير أن هذه السمات قد تتوفر كلها أو بعضها بين التعبيرات املختلفة ،فقد يتوفر ترجمة تركيب
داللي إلى لغة أخرى ،لكنه غير مناسب لالستخدام الرسمي مثال ،وهكذا يمكن القول إن التعبيرات
االصطالحية والتراكيب الداللية تختلف داللتها من مجتمع آلخر ،كما أنها تعبر عن ثقافة املجتمع
ومدى تأثره بالسياقات واألحداث املختلفة من حوله ،لتنتج لنا داللة مختلفة تميز كل مجتمع عن غيره
من املجتمعات األخرى ،والبحث في غمار لغة الشعر من شأنه أن يكشف عن تلك العالقة بين
التعبيرات االصطالحية واملجتمع ،يقول الشاعر علي الجارم عن بحر السكندرية:
َ ْ َ َ ْ َ ّ
إ َذا َ ِمل َست ُف َؤ ًادا ُم ْ
الذ َ
س َت َهاما()37
كرى ُش ُجون
أ ِبنت البحر ،و
ِ
فانتساب السكندرية إلى بحرها أضاف السم السكندرية الجغر ّ
افي معاني داللية جديدة،
يمكن استلهامها من معاني البحر في الثقافة العربية اللغوية ،فالبحر هو سبب الحزن والهم وضيق
الصدر ،ويظهر من قول امرئ القي :
ََْ َ َ ْ َ َ َ
اله ُموم َ
َع َّلي ب َأ ْنواع ُ
لي ْب َتلي()38
الب ْحر أ ْرخى ُسدوله
وليل كمو
ِ
ِ
والبحر هو معاني الكرم والجود ،وهو ما يظهر في قول املتنبي عن كافور الخشيدي:
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ََ َ َ
َ
َ
ـوار َك غ ْيره
قواصد ك ٍ
افور ت ِ

البحر ْ
َو َمن َق َ
اس َت َق َّل َّ
َ
السواقيا()39
ص َد

ويجمع بين معنى البيتين ضخامة الحجم ،ومن السياق اللغوي لبيت علي الجارم ،نفهم
ّ
ضخامة حجم الذكرى ،وشجونه التي يفكر فيها ويعاني منها ،ومن املواضع التي تكلم فيها علي الجارم
عن السكندرية ومعاملها ً
أيضا قوله:
عليه ّ
السحب ترتطم ارتطاما
(عمودك) في َس َمائك مشمخر
(وحصنك) ال يلين له حديد

ولو شهب ّ
الدجي كانت سهاما()40

البيتان يتكلمان عن السكندرية وبناء البيتان أنتج لنا معاني جديدة للمفردات مما أسهم في
ّ
تغير املعاني الداللية لألماكن الجغرافية ،ما بين معنى (العمود) و (الحصن) كأماكن جغرافية ومعالم
لها شهرتها في السكندرية ،إلى الدالالت الجديدة لتلك املعالم التي اكتسيتها بفضل الحاالت في البيت
الشعري ،ومن الكالم عن السكندرية وجغرافيتها وظواهرها الجغرافية قول الشاعر علي الجارم:
فهل تدري (النوى) َأ َّنا َ
التق ْي َنا َك َما َ
ض ّم َ
اله َوى َق ْبال تؤاما؟()41
195

ّ
وهنا ّ
تحول اسم (النوى) من ظاهرة جغرافية طبيعية يتسم بها مناخ السكندرية إلى إنسان
يناجي بل وسيدة تعرف الحب والهوى ،ويقول علي الجارم في موضع آخر:
َْ ُ
َْ
َ
امل ّ
َخ ْير َ
ؤدينا()42
الو َدا ِئع ِمن خير
كنز ِ(بحلوان) ِع ْند هللا نطلبه
يتكلم علي الجارم عن ّأمه ،وهكذا يتحول معنى اسم مدينة حلوان الجغر ّ
افي إلى اكتساب معنى
لغوي آخر نتيجة للسياق اللغوي للبيت الشعري ،يقول ّ
علي الجارم عن النبي –ص -في ذكرى املولد
النبوي الشريف في قصيدة عنوانها أبو الزهراء:
َ
حيا ما َ
امل َ
َو َن َاف َست األرض ّ
ح َو ْته سماء()43
َوض ي
بكوكب
السماء
ٍ
افي إلى ّ
هنا ّ
تحولت كلمة (كوكب) من مكان جغر ّ
الداللة على النبي محمد – ص – ،ويقول الشاعر
علي الجارم في موضع آخر:
َلبسوا َش ْم َدولة ُ
الفرس َت ً
اجا َومضوا في َم َغا ِفر ّ
الرومان()44
ِ
الشم كانت ً
رمزا لتا الفرس ،وبالتالي يتغير معنى الشم الجغر ّ
افي لسياق البيت اللغو ّي،
ويقول علي الجارم في قصيدة اللغة العربية:
وأظلت بنت الفدافد والبيد

بأفياء دوحها الفينان()45
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الفدافد هي الاحراء وكذلك البيد ،إال أن املعنى الذي يفهم من التركيب اللغو ّي للبيت الشعر ّي
لعربيةّ ،
أن الكالم عن اللغة ا ّ
فتحول هنا معنى الاحراء من مكان جغر ّ
افي يحتوي الرمال والتراب ،إلى
احتواء حروف وكلمات ،ومن قبيل الكالم عن اللغة العربية قول علي الجارم:
َ
أنت ُم َخ َد ُم ُ
شيخة الدارُ ،
اس َ
ص َحى ُ
الف ْ
ذلك ُ
وح َّر ُ
الب ْنيان()46
ِ
ِ
هنا ال يمكن ترجمة كلمة (الدار) بأنها املكان أو املوضع العادي الذي ّ
يدل على السكن ،وإنما
معناها هو ذلك املكان الذي يتم فيه تلقي علوم اللغة العربية ،ويقول علي الجارم عن مدينة رشيد:
ً
الخدود لو ّ
ُ
ـ ُـنّ ،
كن َو ْر ًدا
وود
حين َس ّم ْو ِك (وردة) ُز ِه َى الحس ـ
ّ
َ ّ ُ
قد ُ
األمور َج ْز ًرا ًّ
َ
ومدا()47
أيت
اليم ال تراعي فإني
ر
يا ابنة ِ
ّ
الكالم عن رشيد وإشارة السمها باللغة النجليزية ( ،)Rosettaوهنا استفاد الشاعر من اسم
املدينة الذي يضيف داللة ّ
لغوية جديدة السم املدينة التي نشأ الشاعر فيها ويحبها ،كما استفاد من
موقع املدينة الجغرافي ليلقبها بـ(ابنة اليم) ،وقد استفاد الشاعر علي الجارم من اسم املدينة في موضع
آخر عندما قال في قصيدة (رشيد ّ
تحيي امللك الفاروق):
َ
القت َرش ً
يدا َش ً
هما ُمحببا ُمجابا ()48
َرشيد
ِ
وهنا تغير اسم مدينة رشيد الجغرافي ّ
ليعبر عن امللك فاروق بصفة االهتداء والتوفيق؛ حيث
ّإن "رشد ً
رشدا :اهتدى فهو راشد"( )49ويقول علي الجارم عن سعد زغلول:
ً
(بركانا) رمى حمماّ ،
ودك األرض بالزلزال()50
فإذا أثير رأيت
الكالم هنا عن سعد زغلول ،حيث أسهم بناء البيت اللغوي في ّ
تبدل اسمه من الداللة على
شخص إلى الداللة اللغوية على البركان الذي يخر منه الحمم املتلهبة ،وبالتالي نفهم قوته وقوة ما
يخر منه من كلمات:
َ
(جارة الوادي) عن املغتصب()51
أين قلبي؟ غصبوه ،فاسألوا
(جارة الوادي) هو وادي البقاع بلبنان ،ولكن هنا يتحول اسم مكان وموضع جغر ّ
افي إلي التعبير
عن سيدة ،ويقول علي الجارم في موضع آخر:
َ
ََْ ََ َ ُ َ َْ
َملا أ ْب َقين (رضوى) أو (شماما)()52
دهتك نوازل لو زرن (رضوى) ِ
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رضوى جبل مشهور باملدينة ،وشماما جبل آخر ،والشاعر يذكر غزو األملان من الاحراء
الغربية أثناء الحرب العاملية الثانية ،وما أصاب السكندرية من غاراتهم ،ومن هذا املوضع يأتي تعبير
علي الجارم في موضع آخر حين يقول:
والليالي كلها ِمن أبوين
َب َددت َدهم الليالي شملها
َف َح َباها وحدة َما عرفت في َ
اله َوى َحدا ألقص ى بلدين
َ
صلت َر ْ
َو َ
ض َوى بلبنان ك َما

َم َز َجت بالنيل َماء ّ
الرافدين()53

رضوى اسم جبل وهو" جبل عند ينبع لجهينة بينه وبين الحوراء..وقرب ينبع جبل رضوى"(،)54
هنا تحول اسم جبل مشهور إلى اسم بنت جميلة ،وأكد على رسم الصورة التعبير عن اسم الجبل
بصيغة املؤنث (وصلت) وكأنها بالفعل بنت جميلة ذهبت إلى لبنان ،على أن الشاعر استخدم اسم
الجبل في موضع آخر على معناه الحقيقي:
َّ
ُ
َ
وانهدم انهداما()55
وعزم لو رمى جنبات رضوى
الطود
لدك
ٍ
ومن التعبير عن املدن قول علي الجارم:
197

ينثر الدر عبقريا عجيبا

لي

من (مسقط) وال من (عمان)()56

فلي املقصود هنا اسم املدينتين ،وإنما ما تشتهران به من صيد اللؤلؤ.
هكذا ظهرت بعض األماكن الجغرافية بدالالت لغوية مغايرة ،كما أسهمت الحاالت
الجغرافية في معرفة الطار الفكري الداللي الذي كان يعيش فيه علي الجارم ،حيث كان يميل إلى
االستفادة من املعاني اللغوية الكامنة خلف أسماء األماكن الجرافية والعوامل البييئة املختلفة،
ويمكن إجمال مجموعة من أبرز نتائج البحث في النقاط التالية.
نتائج البحث:
 -1العالقات املتبادلة بين الجغرافيا والعلوم اللغوية من شأنه أن ينتج لنا معاني ودالالت
جديدة ،وهو سمة العصر لنتا معرفة أكثر شموال.
 -2تختلف داللة التراكيب الداللية من مجتمع آلخر ،حيث إنها تعبر عن ثقافة املجتمع وكلماته
ّ
وعوامله البيئية ومدى تأثره بالسياقات املختلفة من حوله.

NÜSHA, 2019; (49): 183-202

Abdelbaky ALY

 -3استطاع علي الجارم عبر ديوانه االستفادة من األسماء الجغرافية بإضافة دالالت لغوية
جديدة من شأنها أن تثري املعجم اللغوي؛ حيث أسهمت الدالالت الجديدة ألسماء األماكن الجغرافية
في تطور املعجم اللغوي لألبيات الشعرية ،وبالتالي إثراء املعنى الداللي.
 -4الحاالت الجغرافية في قصائد علي الجارم أسهمت في معرفة الطار الفكري الجغرافي
للشاعر ،واألماكن التي تأثر بها ،كما أن البناء اللغوي لألبيات الشعرية أسهم في إثرائها بدالالت
مختلفة.
*قائمة باملصادر:
ابن قتيبة ،الشعروالشعراء ،تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ،ط ،2مصر ،دار املعارف1985 ،م.
ابن القطاع الصقلي ،أبنية األسماء واألفعال واملصادر؛ تحقيق أحمد محمد عبد الدايم ،القاهرة،
مطبعة دار الكتب املصرية1999 ،م.
الشريف الجرجاني ،التعريفات ،الدار البيضاء ،مؤسسة الحسني ،ط.2006 ،1
املتنبي :الديوان ،لبنان ،دار بيروت للطباعة والنشر.1983 ،
امرئ القي جندح بن ُحجر بن الحارث الكندي ،الديوان ،لبنان ،دار الكتب العلمية.2004 ،
أبو القاسم الزمخشري ،كتاب الجبال واألمكنة واملياه ،ليدن ،مطبعة بريل1855 ،م.
أبو الفتح عثمان بن جني ،الخصائص ،القاهرة ،الهيئة املصرية العامة لقصور الثقافة2006 ،م.
أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور املصري ،لسان العرب ،لبنان ،دار صادر ،ط،1
.1997

أبو عبيد هللا عبد هللا بن عبد العزيز البكري األندلس ي ،معجم ما استعجم من أسماء البالد
واملواضع ،بيروت ،عالم الكتب ،ب.ت.
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،الحيوان ،تحقيق عبد السالم هارون ،القاهرة ،مكتبة مصطفى
البابلي ،ط1965 ،2م.
أحمد حسن محمد علي ،تعليم اللغة العربية في تركيا-تحدياته و آفاقه ،بورصا ،مجلة كلية اللهيات
جامعة أولوداغ ،املجلد ،26العدد.2017 ،116-81 ،1
أحمد درويش مؤذن ،الحكاية الشعبية في األدب الشعبي العربي في ماردين ،كتاب؛ األدب الشفهي
العربي في ماردين ،إسطنبول؛ دار نشر كريتار.2019 ،
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أحمد مختار عمر وآخرون ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط2008 ،1م.
إبراهيم ناجي ،الديوان ،بيروت ،دار العودة.1980 ،
شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحموي الرومي ،معجم البلدان ،بيروت ،دار صادر،
1977م.
علي الجارم ،الديوان ،القاهرة ،دار الشروق ،ط1990 ،2م.
قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ت :كمال مصطفى ،القاهرة ،مكتبة الخانجي1987،م.
مجمع اللغة العربية ،املعجم الكبير ،القاهرة ،مؤسسة روز اليوسف الجديدة ،ط1992 ،1م.
مجمع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،القاهرة ،مطابع الدار الهندسية.1985 ،
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي ،القاموس املحيط ،القاهرة ،الهيئة املصرية
العامة للكتاب.1978 ،
*قائمة باملراجع:
199

 .ب .براون و  .بول ،تحليل الخطاب .ترجمة محمد لطفي الزليطي ،ومنير التريكي ،الرياض،
1997م.
جون كويني ،بنية اللغة الشعرية ،ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري ،املغرب ،دار توبقال ،ط،1
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