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  ھــــــداءإ

  

  

  أمى  العمر التى غربت ذات مساْء شمْس إلى

  خواتىإن والدي وبّیّیالَط إلى

  ھذا الجھدثمرة أھدي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  رـدیـر وتقــشك

  . من بعد ول الحمد هللا من قب

فإنني أتقدم ھم الدور األكبر في توجیھي هللا عرفانًا مني بالفضل لمن كان لمن ال یحمد الناس ال یحمد ا

بجزیل الشكر ألساتذتي في قسم اللغة العربیة في جامعة النیلین وأخص بالشكر البروفیسور عباس 

محجوب  الذي قبل اإلشراف ومنحني من وقتھ ولما قدمھ لي من نصح وتوجیھات كان لھا األثر الكبیر 

السید موسي الذي أعانني في خطة البحث  في نضوج الرسالة وأخص بالشكر البروفیسور عوض

  .واختیار الموضوع 

ألعضاء المناقشة الدكتور  بلة عبداهللا مدني والدكتور عبداهللا محمد أحمد وأتقدم بالشكر الجزیل 

وأخص بالشكر . لتفضلھم بقبول مناقشة الرسالة وتقدیم اآلراء التي من شأنھا تقویم ھذه الدراسة 

  . من عزیمتي وتنیر دروبي بنصائحھم أسرتي التي مافتئت تشد 

وفي ھذا المقام أتقدم بالشكر إلي كل من أعانني في ھذه الدراسة بنصح أو دعاء كان من شأنھا أن 

  .تشحذ عزیمتي وتحملھا على الصبر

  العمل خالصًا لوجھ اهللا إنھ نعم المولي ونعم النصیرأسال اهللا العلي القدیر أن یتقبل ھذا 

  

   



  :مــة مقــــّد

باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا ، من یھده اهللا فال  ، ونعوُذ ونستغفرُه  ونستعینُھ إّن الحمد هللا ، نحمدُه

مضل لھ ، ومن یضلل فال ھادي لھ ، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ ، وأشھد أن محمدًا عبده 

  .ورسولھ ، صلوات اهللا وسالمھ علیھ وعلى آلھ وصحبھ

 على شاملة تجدید حركةوھي دورًا مھمًا في تطور الشعر العربي الحدیث  أبوّللوتمثل جماعة 

   .والمضمون الشكل حیث من أو واألداة الموقف حیث من كافة الفنیة المستویات

لذا جاءت  بثورة تجدیدیة كبیرة في بناء القصیدة الفني نموذجًا لإلبداع قاموا شعراء أبوّللو ولما كان 

إلى فضاء اإلبداع الشعري والتنقل بین بنیاتة ، لتلمس  من خاللھ القارئر جسر یعبالدراسة إلقامة 

  .حولھ الدراسة تدور أن تآثر الوجداني الشعري النتاج لخصوبةجمالیاتھ وإبراز التجدیدات الفنیة و

  :وضوع البحث ــم

ًا جدیدة أفكارینھم وابتكاراتھم واالحدیثة لتعدد شعرائھ وكثرة دو االتجاھاتأھم   أبوّللو جماعةیعد شعر 

 فكان موضوعى لمًا یضئ للشعراء الطریقع الشعرووقفت بخصائصھا الفكریة والفنیةعلى روح 

  . أبوّللووبنیة القصیدة عند جماعة  اإلبداع

   : أسباب اختیار الموضوع

موضوع اھتمامى لما حققوه من المنجزات الفنیة لكثیر من قصائدھم  أبوّللوكان اختیاري على جماعة  

  .حیث اتسع شعرھم لمعالجة جوانب الحیاة االجتماعیة ، وإلضافة دراسة جادة للمكتبة العربیة 

  :حدود البحث

  ض شعرى كان الشاعر لقد كان الشعر القدیم یخضع لقوانین الشعر القدیمة كان یجمع أكثر من غر  

  

  أ



 أبوّللو یؤلف قصائده  وفق قالب جاھز مسبقًا وھكذا تجمدت الموضوعات الشعریة لذلك جاءت جماعة  

الوحدة العضویة   ن فاستطاعوا التجدید فى    والشكل والمضمي القوالب القدیمة وكل ما یتصل بثورة عل

  . وتعدد الوزن والقافیة ولغة جدیدة وتغیر في الصیاغات الشعریة واستحداث صیاغات جدیدة

 تناول و  أبوّللو یة  والفنیة في البناء الشعري عند جماعة     اإلبداعبراز الخصائص إ ھو: أھداف البحث

وتتبعنا اآلراء النقدیة قدیمًا    ، والتكرارالّتضادوالتجدید وبعض الظواھر مثل السرد ، و  اإلبداععملیة  

  . وكشفنا مظاھر التجدید في ھذه الظواھر وبینا أھمیتھا بالجانب النظرى والتقلیدى  وحدیثًا

  : أھمیة البحث

على الشعر العربي الحدیث فكان شعرھا ثورة على  أثرمن   أبوّللوفي ما أحدثتھ  جماعة تكمن           

 أیضًاطریق مجاراة القدیم و بتداع مع التمكین من وسائلھ ال عنلب القدیمة تمیزت بالجرأه على اإلالقوا

   .تمیزت بالتحرر الفنى والطالقة البیانیة 

  : منھج البحث

اتبعت المنھج المقارن لربط النصوص والمنھج التاریخي  والتحلیلى الوصفى والمنھج النفسي   

  .والمنھج التكاملى الذي جمع خصائص تمكن من جمع المادة وتوظیفھا لخدمة أھداف البحث 

  :السابقةالدراسات 

وفق الرؤیة الرومانسیة حیث التجدید والمواكبة جماعة أبوّللو تناولت كثیر من الدراسات السابقة  

ورسالة   أبوّللوموسیقى الشعر عند  تناولي الذي اوسید البحررسالة ماجستیراألستاذ مثل 

الفنون في أثر ورسالة  نور الدین حدید لألستاذمفھوم اإلبداع األدبي في النقد المعاصر ،ماجستیر 

أسالیب التكرار في دیوان سرحان یشرب و حسن مطلب المجالىالشعر العربي الحدیث لألستاذ 

 .عبد القادر علي زروقى  لألستاذ القھوة في الكافتریا

  

  ب



ص للبحث باللغة لخستوم مقدمة  إلىوفقًا لما اقتضاه البحث وطبیعة الموضوع قسمت البحث      

 فھرسووالخاتمة وقسمت الفصول ألي مباحث    اب أبوومدخل وأربعة  جلیزیة نإلالعربیة وا

  .وقائمة بالمصادر والمراجع  اتالموضوع

أھمیتھ والھدف  إلىدراسة ھذا  الموضوع كما أشرت  إلىاألسباب التى دفعتنى  إلىأشرت  : المقدمة 

   .نھج الذى اتبعتھ ممن دراسة الموضوع وال

فیھ أھم العوامل  التى ساھمت في تكوینھم الثقافي والجھود التى أنتجت جماعة  تبین:  الدراسة مدخل 

  .والخصائص الفنیة للجماعة  أبوّللوواألعمال التى قامت بھا جماعة  أبوّللو

  : ثالثة فصول إلىكل باب  اب وأبوأربعة  إلىوقد قسمت الدراسة 

  : ثالثة  فصول وفیھمفاھیم البحث  : لوالباب األ   

  الشعري  اإلبداعمفھوم  : لوالفصل األ

  .أبوّللوعند القدامى والمحدثین وعند جماعة  مفھوم  وحدة القصیدة: الفصل الثاني  

  .أبوّللوقدیمًا وحدیثًا وعند جماعة مفھوم القصیدة  : الفصل الثالث  

  : وفیھ ثالثة فصول أبوّللواإلبداع عند رواد جماعة : الباب الثانى

   أبوّللوجماعة  عند اإلبداععملیة : ل والفصل األ

  .الحیاة االجتماعیة في شعرھم ، المسائل الوطنیة والقومیة العربیة : الفصل الثانى

  .أثر إبراھیم  ناجى على جماعة  أبوّللو:   الفصل الثالث 

  

  

 ت



  : فصول  ثالثة وفیھ أبوّللوبناء القصیدة عند جماعة :  الباب الثالث 

  .البناء السردى :  ل والفصل األ 

  .الّتضادبناء : الفصل الثاني 

  .بناء التكرار : الفصل الثالث 

  : لباب الرابعا

  : ثالثة فصول وفیھ  أبوّللوجماعة  في البناء الشعري عندالفنیة  یةاإلبداع الخصائص  

  .السردالخصائص الفنیة لبنیة : ل والفصل األ

  .الّتضاد الخصائص الفنیة لبنیة : الفصل الثاني 

  . التكرار الخصائص الفنیة لبنیة: صل الثالث الف

  .ص البحث والنتائج والتوصیات لخستوخاتمة تشمل م 

  : ھارســالف

  المصادر والمراجع والدوریات

  فھرس الموضوعات 
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  : ص البحثلخستم

  

فیھا اإلبداع الشعرى  ھدفت الدراسة لكشف عملیة اإلبداع في بنیة القصیدة عند جماعة أبوّللو تناولت   

كما  عند جماعة أبوّللو التى كان اإللھام ھو الباعث الرئیسى لشعورھم الذاتى ووجدانھم الفردي،

تعرضت ألثر إبراھیم ناجى  في جماعة أبوّللو ومفھوم القصیدة كما  تحدثت وحدة القصیدة العضویة

نب اإلجتماعیة والوطنیة والقومیة ،وتناولت الجواجماعةوالذى كان المحور الذى یدور فیھ شعراء ال

  . العربیة في شعرھم 

أما بنیة السرد وضحناھا لما لھا من أھمیة من خالل مقاربات لنصوص شعریة حقق لھا اقترابھا  من  

الفنون المجاورة للشعر شعریة عالیة منحتھا مزیدًا من العمق واإلبتعاد عن المباشرة والسطحیة 

  .الشعر العربي فشكلت تجارب ھامة في میدان 

یبرز الحالة النفسیة والفكریة التى  الّتضادفي شعر جماعة أبوّللو ووضحنا أن   الّتضادوتحدثت عن 

وتناولنا أسلوب التكراروبینا أنھ ذو داللة نفسیة تفید األدیب ویكشف نقطة . یعیشھا الشاعر في القصیدة 

  . حساسة في العبارة 
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Abstract  

The study aims to reveal the creative process in the structure of the poem 

when poets Apollo , which she addressed the creativity and artistic integrity of the 

poem , was also hit by the impact of Ibrahim Nagy at the school dealt with the 

social aspects of the national and pan- Arab in their hair . She talked about the 

structure of the narrative through the approaches to the texts of poetry earned 

her approached the Arts adjacent to the hair high lattice given more depth and 

away from the direct and surface and formed the important experiences in the 

field of Arabic poetry  .  

She talked about the contrast in the poetry group Apollo and We have 

clarified the highlights of  the antithesis of intellectual and psychological state 

experienced by the poet in the poem , and we dealt with the beauty of the style 

of repetition because it reveals the beauty of the words 
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  :مدخل الدراسة

  :نشأتھا وخصائصھا الفنیة  أبوّللوجماعة 

زت بشعرھا مرحلتي البعث والدیوان ،أى مرحلة البیان واھي تلك الجماعة التي تج أبوّللوجماعة         

آفاق االبتداع المطلق ، والعاطفة الجیاشة  إلىالمنمق لدى البعث ، والعقل المتفلسف لدى الدیوان ،لتنطلق 

)1(.المتدفقة   

شادي أبوزكي  أحمدجدیدة بریادة جماعةا علي میالد نشأت علي ید جماعة من الشعراء واألدباء والنقاد اتفقو

الوفاء  أبوھمشري ،حسن كامل الصیرفي ، محمد براھیم ناجي ، صالح جودت ، محمد عبدالمعطي الوتضم إ

 أحمدعبدالعزیز عتیق ،وسماعیل ، علي محمود طھ،والسحرتي ،محرم،ومحمود حسن ا أحمد ، الشرنوبي ،

ازك المالئكة ، ومن اق نسید قطب ،جمیلة العالیلى ،ومن العر الشایب ،ومختار الوكیل ، وعثمان حلمي،ا

اختیر .شبكة ، ومن تونس الشابي ، ومن السودان التجاني یوسف بشیر وغیرھم من الشعراء أبواس الیلبنان 

رئیًسا لھا، ثم توفي بعد أشھر فاختیر الشاعر خلیل مطران رئیًسا لھا ثم أصدرت شوقي  أحمدأمیر الشعراء 

ل مجلة خاصة بالشعر ونقده، أوافع عن مبادئھا، وكانت الجماعة مجلة تحمل اسمھا، وتذیع أدبھا، وتد

نظًرا للمنزلة الخاصة التي یحتلھا الشعر بین : " لوشادي عن أھدافھا فیقول في صدر العدد األ أبوویكشف 

فنون األدب، ولما أصابھ وأصاب رجالھ من سوء الحال بینما الشعر من أجّل مظاھر الفن، وفي تدھوره 

وكلما كانت المیثولوجیا : "وفي الختام یقول... ة لم نتردد في أن نخصھ بھذه المجلةإساءة للروح القومی

للشمس والشعر والموسیقى، فنحن نتغنى في حمى ھذه الذكریات التي أصبحت  أبوّللواإلغریقیة تتغنى ب

إلھ النور والفنون  أبوّللووسمیت الجماعة ب)2( ."عالمیة لكل ما یسمو بجمال الشعر العربي، وبنفوس شعرائھ

  .بالثقافة الغربیة واألجنبیة   أثرونان ، ویعد اختیار ھذا اإلسم دلیل علي التالیوالجمال عند 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )د،ت(، دار الكتاب العربي القاھرة ،39،ص أبوّللوالسمان، علي محمود ، اسماعیل سري الدھشان وجماعة -1

  م1972ف والنشر إلی، الھیئة العامة المصریة للت286صھا في الشعر العربي الحدیث أثرو أبوّللووقى ، عبدالعزیز ،جماعة الدس -2

1  

  



لشفق الباكي لرائد ھذه قبیل ذلك مع صدور دیوان ا أو ) 1927(بدأ أبوّللوویرى البعض أن ظھور جماعة 

  )1(.شادي  أبوزكى  أحمدالجماعة 

تكوین جمعیتھا في العام و 1932 أبوّللویبدأ تاریخھا مع صدور مجلة  أبوّللوویرى البعض أن جماعة        

عتبار أن أھم أعضائھا أخذوا یتجمعون ویظھرون علي صفحات ھذه المجلة ،فكانت ھي محور          نفسھ ، بإ

رھا علي حركة الشعر ومركز ھذا التجمع والظھور ، وما نتج عن ذلك من اتضاح خصائص شعرھا ، وتأثی

ا قام االتجاه علي دعائم فلسفیة وقیم فنیة    إذال یطلق إال جماعةیري  بعض النقاد أن اسم   )2(. وتیاره 

المحافظین من مدرسة البعث (االتجاھین السابقین  اختارت أحسن ما رأت في أبوّللووإن جماعة  )3(محددة

، مما   اإلبداع ھا كثیرًا من الخلق و    إلیالغربیة وأضافت  وأفادت من اآلداب ) ، والمجددین من الدیوان 

شكل لھا مجموعة من الخصائص الفنیة المشتركة  التي تجعل منھا اتجاھًا ممیزًا بین اتجاھات الشعر     

   )4(.المختلفة

  :   أبوّللوور جماعة ـل ظھـعوام

تلك الظروف التي ھیأت التربة لظھور ھذا االتجاه ، وجعلت منھ اتجاًھا ضروریًّا في ذلك          أما       

الحین ضروریًّا لسد الفراغ في الحیاة الفنیة ، فأھمھا ذلك الصراع الذي كان قد احتدم بین المحافظین      

الصراع الذي بدأ    فھذا. البیانیین ، على رأسھم شوقي  ، وبین المجددین الذھنیین ، وعلى رأسھم العقاد

قد كشف القناع عن  1921ذروتھ مع كتاب الدیوان سنة  إلىائل القرن العشرین ، ووصل أوفي 

ئھما ، فاتضح أجمل ما في االتجاه البیاني من روعة األسلوب ،          اومحاسن كلٍّ من االتجاھین ، ومس 

  في االتجاه الذھني من ، واتضح كذلك أجمل ما)5(وجمال الصیاغة ، ورونق الموسیقى ، ومائیة الشعر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م1994،دار المعارف  6حسنین ھیكل ، ط أحمد، 311وینظر تطور األدب الحدیث في مصر ، ص 309الدسوقي صعبدالعزیز - 1

 39، ص أبوّللوالسمان ، اسماعیل سرى الدھشان وجماعة  - 2

 311ص م،1994، دار المعارف، 6،طاالدب  الحدیث في مصرتطور ، أحمد،  ھیكل  - 3

 40، ص أبوّللوالسمان ، اسماعیل سرى الدھشان وجماعة  - 4

  312م،ص1994، دار المعارف، 6،طتطور االدب  الحدیث في مصرھیكل  ، أحمد ، - 5
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التعبیر عن نزعات النفس، وحقائق  إلىالجانب الوجداني ، واتجاه  إلىاھتمام بالصدق الفني ، والتفاٍت 

كذلك ، برز من . االھتمام بالوحدة العضویة والصورة الشعریة إلىالكون ، وأسرار الطبیعة ، ھذا 

 إلىالمناسبات ، ومیٍل  إلىخالل ھذا الصراع أقبُح ما في االتجاھین من تأسٍّ لخطى السابقین ، واتجاٍه 

یة عند المجددین ، من نالالعق إلىي، وجفاٍف شعري ، ومیٍل الخطابیة عند المحافظین ، ومن بروٍد ذھن

م جیل الشباب من الشعراء ؛ لكي یختار أحسن ما في االتجاھین ، ویتجنب أماھنا كانت الفرصة متاحة 

   نالأسوأ ما فیھما ، وأن یمزج بین محاسن كل حین یقول شعًرا یرید لھ أن ینجو بما تورط فیھ الجی

 )1(.، ومجددین على السواء لسابقان من محافظینا

یین سبشعر الرومان أثروھناك عامل ثاٍن من العوامل التي ھیأت لظھور ھذا االتجاه ، وھو الت    

    أبوزكي  أحمدف. جلیز منھم بصفة خاصة من أمثال رودروبرث ، وشیلي وكیتس نالربیین ، وباواأل

شادي الذي یعتبره عدد من الدارسین رائد ھذا االتجاه كان قد عاش في إنجلترا نحو عشر سنوات 

جلیز وإبراھیم ناجي الذي نإلین االرومانسیإلتمام دراستھ في الطب ،  وكان مفتوًنا ببعض الشعراء 

جلیزیة ومن نإلللغة ان ــكان من المجیدی -م ھذا االتجاه إن لم یكن أھمھا جمیًعاـد من أھم معالـكان ُیع

معرفتھ بالفرنسیة ، وقراءتھ لبعض  إلىي ، باإلضافة سجلیزي الروماننإلأقویاء الصلة بالشعر ا

كان أیًضا  -تجاهري الذي یمّثل أبرز خصائص ھذا اإلالشعراء الفرنسیین ، ومحمد عبد المعطي الھمش

وكذلك علي محمود طھ، وقد . یینسالرومانجلیزي ویتمثل بعض خصائص شعرائھ نإلیقرأ الشعر ا

ي ، ومثلھ سشعرھما ، وبخاصة الشعر الرومانجلیزیة والفرنسیة، ولھ قراءات في نالكان على علم با

   )2(.صالح جودت ، وحسن كامل الصیرفي 

بالشعر المھجري ، وقد كان ھذا الشعر أقل ذھنیة ، وأغزر عاطفیة من شعر  أثرالت: والعامل الثالث 

  .المجددین 

  االحساس باستقالل  إلىبروح الثورة الوطنیة التى اجتاحت مصر مما أدى  أثرالت: العامل  الرابع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 308ص، تطور األدب ، ھیكل  - 1

  309السابق ، ص - 2
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بنتائج الظلم االجتماعي والفساد السیاسي والتأزم االقتصادي الذي  أثروالحریة الفردیة  ثم الت الشخصیة

غماس نإلطواء ، والتعزى بالحب ، واالنا إلىاإلحساس بخیبة األمل ، والنزوع  إلىتال ذلك ، مما أدى 

  .ؤى واألحالم رفي الطبیعة وال

  :یة ـبالرومانس أبوّللولة ـص

في  لكالسیةم ثاروا على التزام انھألاالتجاه الرومانسي في الشعر  أبوّللواتخذت                     

القصیدة بالصیاغة الجیدة ، والتعبیر الفصیح ، ومحافظتھا على القواعد في اآلداب القدیمة ، وجعلھا 

على ذلك ، ونادى م القیود السابقة ؛ لذلك ثار االتجاه الرومانسي أماالمثال المحتذى  ، وإھمال العاطفة 

، وراعى العاطفة ، والحریة ، والبساطة ، والوحي ، والخیال الشرود ، لكالسیةبتحطیم القیود ا

الطبیعة والریف ، والذاتیة في الشعر وحب والخروج على القواعد اللغویة ، والفنیة المتوارثة ، 

  .زن ، والسأم، والقلق ، والح األلموالتحرر من أثقال المادة ، والفطرة واإللھام في الشعر وإشاعة 

  : أھــــداف جماعة أبوّللو

التي تعمل على نھضة الشعر العربي ورقیھ ، ومواصلة تقدمھ ،  أبوّللوجماعةوتظھر مبادئ        

  :ومتابعتھ لمذھب التجدید في العالم ، وھذه األھداف كما أعلنتھا ھي

 .السمو بالشعر العربي ، وتوجیھ جھود الشعراء توجیًھا شریًفا - 1

  .النھضات الفنیة في عالم الشعرمناصرة  - 2

  )2( .ترقیة مستوى الشعراء مادیًّا ، وأدبیًّا ، واجتماعیًّا ، والدفاع عن كرامتھم   - 3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 45،ص أبوّللوالسمان ، اسماعیل سرى الدھشان وجماعة  - 1

  306الدسوقي ص - 2
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  : أبوّللوجماعةخصائص القصیدة  الفنیة عند 

حالة عارضة ، بل صارت تنبع من أعماق  أولم تعد القصیدة استجابة لمناسبة طارئة ،           

ة قد یكتنفھا التفكیر وقد ال یكتنفھا ، الیلھا استجابة انفعأوبعامل معین ویستجیب لھ  أثرالشاعر ،حین یت

 إلىشعر المناسبات ودعت جماعةأبدًا ومن أجل ذلك حاربت ھذه ال )1(ولكن ال تتخلي العاطفة عنھا 

الطالقة والحریة  إلىتمثیل الشعر لخلجات النفوس ، وتأمالت  الفكر وھزات العواطف ،كما دعت 

ة وطالما اوبتداعیة وعملت علي توكید الحفالطاقة الشعریة اإل إلىالفنیة وظھور الشخصیة األدبیة ، و

   )2( . نادوا بأن الشعر بأحاسیسھ وارتعاشاتھ 

  : ویةــضـدة العـالوح 

وال تغني عندھم في القصیدة وحدة الموضوع ، وھو ما دل علیھ العقاد في مدرستھ ، بل البد من   

وحدة عضویة ؛ فالقصیدة في نظرھم بنیة عضویة حیة تتفاعل عناصرھا ، تمتزج بعضھا بالبعض ، 

، وذلك وتنمو العناصر نموًّا داخلیًّا حتى یتكامل الموضوع ، ویتم على أكمل وجھھ ، وفي أجمل نسقھ 

سان القوي النامي الحسن المنظر وتظھر في قصیدة األطالل لناجي الذي النفي جسد ا األعضاءمثل 

  :یقول فیھا

  اعطیت ما استبقیت شّیأإنني         اعطني حریتي أطلق یدّیأ

  ؟اي علّیــلم أبقیھ وما أبق  آه من قیدك أدمي معصمي      

  )3(؟ اــّاألمر والدنیا لدیتصنھا    وإالم  ما احتفاظي بعھود لم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )دـت(، الناشر مكتبة الكلیات األزھریة ،القاھرة 22، ص2الخفاجى ،محمد عبد المنعم ،األدب  العربي الحدیث،ج - 1

 24المرجع السابق ص - 2

 343الدیوان ناجي ،ابراھیم ،  - 3
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  : یةـورة األدبـالص

بالصورة األدبیة التعبیر باللفظ والتركیب فقط، بل تعتمد على التعبیر بالصورة  جماعةتعني ھذه ال وال

اآلخرین في  إلىاألدبیة، فھي الوسیلة الوحیدة التي تستطیع أن تنقل ما في أنفسھم من تجربة عمیقة 

للشاعر قطعة من ا حین تقرأ أنھالصورة الشعریة تعني  أماو: "القصیدة، یقول ناجي عن الصورة

: ویقول أیضا ."مك بوضوح شدید، ومجّسم بارز تجاه بصركأمامرسوم  أنھشعره یكون الشيء، وك

ربي الحدیث، ویبني واألسلوب التصویري في مذھب الصوریین ھو من مظاھر التطور في األدب األ"

في ضبط  الصوریون مذھبھم على أن األدب یجب أن یكون صوًرا متالحقة مضغوطة، وقد بالغوا

 )1( .الرمزیة إلىصورھم وتفننوا، حتى حملوا الكلمة صوًرا مجتمعة ال صورة واحدة، وقادھم ذلك 

  :اإلیحاء في اللفظ 

البد أن یكون اللفظ في الصورة عندھم موحًیا تتعدد معانیھ ، والكلمة مشعة ترسل خیوطھا العمیقة في  

كل مكان ، فإن كثرة المعاني واالتجاھات للكلمة الواحدة تكتب للقصیدة الخلود ، وتبقى القصیدة حیة 

لك بقیت قصائد متجددة تجُد موقًعا حسًنا من كل قارئ فیفسرھا حسب ذوقھ ، وعمق فكره، ولذ

م اھتموا بوحي األلفاظ وھي رسائل كثیرة ، وأشعاٌر متعددة مثل قصائد نھألشكسبیر، وغیره خالدة ؛ 

  :للشابي یقول فیھا" مناجاة"البحر والقمر لعلي محمود طھ، و"لناجي ، و" محترقة "

  من وجودي  فلذة من فؤادي   تتغني ،وقطعًة یا شعُر أنَت

   صمیم الوجوِد إلىفیك ما في جوانحي من حنین   أبدي 

  )2( الم    وقنوع وغبطة وسعوِدفیك ما في طفولتى من َس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  28ص 2خفاجى ،األدب الحدیث   - 1
  35الشابي ، أغاني الحیاة ، ص - 2
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  :الطبیعة  حـــب 

الطبیعة فقد وجدوا فیھا القلب الحنون ، واألم الرءوم كارھین صخب المدینة وضوءھا  ، م أحبوا أنھ 

فتھم ، وحدثوھا وحدثتھم عن فعشقوھا عن حب ، وعانقوھا عن ھیام فأحبوھا وأحبتھم ، وألفوھا وأِل

أغاني الكوخ بشغفھ  انھأسرار الجمال فیھا ، وسحر الوجود منھا واشتھر محمود حسن اسماعیل بدیو

  :محراب الطبیعة فیقول  إلىشادي یفر من عالم الناس  أبوللریف ، وھذا 

  اه ــــمستزیدًا ما حك       ورجعت للماء المعربد

  اه ـــمن یضاحكھ أس      ورجعت للزھر المبادل

          )1(كون سواه  إلىیأس       وتركت كون الناس في

  : أبوّللوذري عند شعراء ـصوفیة الحب الع

وقد عرف ھذه النزعة الصوفیة في الحب شعراء ، وأخذوھا تیارًا عاطفیًا یتمثل في فلسفتھم العاطفیة 

وھذه نزعة الرومانسیین السائدة التي فتن بھا شعراء . المملوءة بالحب عندھم متعة الروح ال للجسد 

  :رسائل محترقة في  یقول ابراھیم ناجي  أبوّللو

  ذوت الصبابة  وانطوت     وفرغت من آالمھا 

  ایا جامھا ـــن بقـــم    ایا    ــــــلكنني ألقي المن

  بحشدھا وزحامھا     ات   ـــالذكری ایإلعادت 

  أرقني عصیب ظالمھا      الء   ــــــــــفي لیلة لی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  33ص ، ) م 1936 ( ن اسكندریة ،او،مطبعة التععي اشادى ، زكى ، عودة الر أبو - 1
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  اـــــلطفل في أحالمھاك      ا ـدأت رسائل حبھـھ

  في عزیز حطامھا ترعي    نار ـــــأشعلت فیھا ال

  تامھاــــــھا لخــــن بدئـــم     بنا ــــتغتال قصة ح

  )1(ضرامھامیم  ــــــفي ص   أحرقتھا ورمیت قلبي

  : أبوّللونزعة الحرمان عند شعراء 

والحدیث عن الموت  األلمنزعة الحرمان والندم ، والحزن والسقم والكآبة و أبوّللوسادت عند شعراء 

جاني بشیر وحسن ین الشابي والتواودو.قلق الحیرة غیر ذلك من ألوان التشاؤم وال إلىوالفناء والعدم 

  :یقول الشابي  )2( بذلك وكذلك شعر ناجي والھمشري والشرنوبيكامل الصیرفي وغیرھم حافلة 

  )3( جف سحر الحیاة یا قلبي      الباكي فیھما تجرب الموت ھیا

   :ریة ـالشع أبوّللوخصائص جماعة 

ًا لھم من ظلم الناس ، وتعب ذبموضوع الحب مال أبوّللواھتمت جماعة : من حیث موضوعاتھا    

  : ھ بعواطفھم یقول ناجيیإلون ُمْسَی الحیاة ، وعالمًا علویًا

  نادینيــــــرب ی إلىسموت كأنني أمضي    

       ) 4(فال قلبي من االرض   وال جسدي من الطین 

  :الماضي السعید ، ابتعادًا عن الحاضر الكئیب یقول ناجي  إلىواھتمت الجماعة بالحنین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 282ناجي ، الدیوان ، ص - 1

 36األدب الحدیث صالخفاجى   - 2

 234ص ىالشاب - 3

  213ناجي ، الدیوان ،ص  - 4
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  دار أحبابي وحبي لقیننا          في جمود مثلما تلقي الجدید

     )1( بعیدنا من یإلأنكرتنا وھي كانت إن رأتنا     یضحك النور 

ا تعبیر عن متعة الحزن أنھبالشكوى حتى لقد أصبحت الشكوى في بعض األحیان ك ةواھتمت  الجماع

یطھر النفوس  األلمفأخذوا یشكون لمجرد الشكوي وھذا شأن الرومانسیین في اعتقادھم أن  األلمولذة 

  :والحزن یسمو بالروح یقول الھمشري  

  س البعید مدیدًایاإلل قد ضاق أفقھا      والح علي ماأري صفحة اآل

  )2( ًا     فیا لیت شعر ھل أموت سعیدًاـــــال معذبــــلقد عشت دنیا الخی

  .بتصویر البؤس في المجتمع وضحایاه من البؤساء كالفالح والبغي والشرید  أبوّللوواھتم شعراء 

  :شادي في الفالح أبویقول 

  م ــــــالذي   یحیا حیاة سوائم ورغائھو ذلك الفالح یا قومي 

  إنا جمیعًا مجرمون إزاءه     حتى یخلص من ھوى اإلجرام

  )3(حتى ینال حقوقھ في عیشة    خلصت من األدران واألسقام 

  :التى یقول فیھا ) الحیاة(التأمل في الكون وحقائقھ ، ومن ذلك قصیدة ناجي :ومن موضوعاتھم 

  )4( وقد مضي یومي بال مؤنس  جلست یومًا حین حل المساء  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 39ناجي ، الدیوان ، ص - 1

 321،نقًال من كتاب تطور االدب في مصر لھیكل ص 26ص ،  1دیوان الروائع ،ج الھمشري - 2

 832ص) د،ت(الشفق الباكى، المطبعة السلفیة بمصر  ، الشفق الباكى ،  شادى أبو - 3

 186-185ناجي ،دیوان ناجى ،ص - 4
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  الم في مجلســــوھت من عیاء    وأرقب الع اماأریح أقد

  أعلم      من غامض اللیل واغزه النھار  أوسیان ما أجھل 

  )1( تارــــسیستمر المسرح األعظم     روایة طالت وأین الس

لم یھملوا النظم في المناسبات ، وفي الشعر الوطني والقومي وإن قل ذلك عندھم ،  أبوّللوإن شعراء 

فناجي یكثر من شعر .والتأمل  األلموبقیت الموضوعات الغالبة الحب والطبیعة والحنین والشكوى و

الحب العذب المحروم وعلي محمود طھ یكثر من شعر الحب المانح المعطاء ، والھمشري یكثر من 

الطبیعة والحنین ،والصیرفي یكثر من شعر الشكوى والتألم ،ومحمود حسن اسماعیل یكثر من شعر 

   .الطبیعة والریف 

  :ثورة التجدید 

حتفظوا بالشعر إصیدة الفني فأعلنوا الشعر الحر ودیدیة كبیرة في بناء القبثورة تج أبوّللوقام شعراء 

زان وجددوا فیھا ، ونادوا بتحریر القصیدة في شكلھا ومضمونھا وفكرتھا والمرسل ونوعوا األ

مذھب الفن للفن ومذھب الفن للحیاة ، وأن الشعر عاطفة وخیال : وصورتھا الموسیقیة ورددوا 

دزورث بتجنب تلك التشبیھات التى كان یتوارثھا وا كما كان ینادي وروصورة ونادو ىوموسیق

كانت حركة تجدیدیة كاملة  )2(.ة والواقعیة یالالشعراء وطعموا شعرھم بألوان من الرمزیة والسری

  . قف واألداء ونجحت الجماعة في التجدید وشملت الم

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 186- 185دیوان ناجى ،صناجي ،  - 1

  516ص ،في الشعر العربي الحدیث ،أثر جماعة أبوّللو الدسوقي - 2
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:لوالفصل األ  

: ة مباحثتوفیھ س الشعرى اإلبداعمفھوم   

  لغویًا اإلبداعمفھوم 1- 

ونان الیعند  اإلبداع -2 

عند العرب  اإلبداع -3 

 4- عند الرومانسیین اإلبداعمفھوم 

یة اإلبداعالعملیة  -5  

   اإلبداع عند جماعة أبوّللو - 6

 

 

 

  

 

  



  :    لغویَا اإلبداعفھوم م 

لي ـدثین عـدماء والمحـتمام النقاد القـلت اھـمة التي شغھمري من القضایا الـالشع اإلبداعد ــیع           

طة اللثام عن سر تمیز الشاعر بعملھ اماالشعر علھم یفلحون في  إبداعالسواء وأخذوا یبحثون في كیفیة 

  .ي الذي یبعث في النفوس الحیرة واإلعجاب في آن معًااإلبداع

 ال اخترعتھ : وأبدعت الشيء شيء، ال من الشيء یجادا ھو اإلبداع أن العرب لسان في ورد        

فإن ابن منظورعمق أكثر ) مادة بدع( )1( یسبقھ أحد لم أي األمر؛ ھذا في ِبدع نالوف سابق، مثال على

بط بمادة خام یطلق منھا المبدع أنھ مرتالمراد من  و فكرة اإلبداع عنده مقترن بالجدة والحداثة 

وھذه المادة ھى اللغة التى یعتمدھا المبدع متاحاتھا . ما شاء من قدرات علي الخلق واإلبتكار  ھا شكلوی

  .لتحقیق ھذا اإلبداع 

  اإلبداعفي كتابھ البیان والتبیین نصًا نقدیًا یعد أھم ما تعرض لمسألة ) ھـ 255ت ( رد الجاحظ أووقد 

   شاطك وفراغ بالك وإجابتھا وخذ من نفسك ساعة ن(وھو صحیفة بشر بن المعتمد التى یقول فیھا 

   )2()إیاك 

فبشر ھنا یركز علي ضرورة اختیار ساعة النشاط وفراغ البال كوقت للكتابة كما یركز علي عملیتي      

إن ابتلیت فإن أن تتكلف القول وتتعاطي الصنعة ، ولم تسمح لك الطباع في          : (الطبع والتكلف یقول 

  یلتكل وھلة وتعاصي علیك بعد إجالة الفكرة فال تعجل وال تضجر ودعھ بیاض یومك وسواد لأو

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6ص) م  1995 ( دارصادر بیروت 1ط 8ابن منظور لسان العرب مج - 1

 6السابق ص - 2
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جربت من  أوده  ، عند نشاطك وفراغ بالك ،فإنك ال تعلم االجابة والمواتاة إن كانت ھناك طبیعیة واوع

        ) 1(الصناعة علي عرق 

یة وما یصاحبھا من نشاطات نفسیة في أثناء عملیة التفكیر   اإلبداعالقدرات ( إلىوبذلك فقد اھتدى بشر 

نوع من  إلىوفي حالة انقباضھ وشدة الجھد یرھق التفكیر ، فإن ذلك یؤدي  .ساعة نشاط المبدع 

التصلب والجمود ،والشعور بالضیق وال یتحرر من ھذه الحالة إال بإطالق مشاعر ه المكبوتة حیث          

 اإلبداع ه ،من خالل استعادة نشاطھ وحیویتھ ،وال یتأتي ذلك إال بخلق وانسجام بین فاعلیة    أفكارتتجدد 

   )2(. یة بداعاإلوالطاقة الحیویة المتوفرة لدیھ بغیة السعي نحو غایة أسمي في حیاتھ 

فأخطر معانیھ  ماا اردت أن تصنع كالإذ( رد في الصحیفة بقولھ اوھالل العسكري یوضح مأبوثم جاء 

ببالك وتذوق لھ كرائم اللفظ واجعلھا علي ذكر منك لیقرب علیك تذوقھا ، وال یتعبك تطلبھا ،واعملھ ما 

إن الكثیر المالل قلیل ، والنفیس مع ا غشیك الفتور وتخونك المالل فأمسك فإذدمت في شبابك نشاطك ف

نابیع یسقي منھا شئ بعد شئ فتجد حاجتك من الري وتنال أربك من یلاالضجر خسیس ، والخواطر ك

ھالل العسكري یؤكد ضرورة  أبوف)   3()  أكثرت علیھا نضب ماؤھا ،وقل عنك غناؤھا اإذالمنفعة ف

نابیع یرید عطاؤھا ویقل من آلخر یلاالشعري ،وما ینتج عنھا من خواطر في ك اإلبداعاختیار لحظات 

قلیل  قات ، وأنتویا أبا عبادة تخیر األ: ( تمام في وصیتھ للبحترى حین قال  أبووھذا ما تعرض لھ 

حفظھ في وقت  أوف شئ یلأسان تنإلقات أن یقصد اون العادة في األأعلم أالھموم ،صفر من الغموم ، و  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ص13 ،82 البیان والتبیینالجاحظ ،   - 1

  31ص م  1998 االتجاه النفسي في نقد الشعر دار صفاء للنشر والتوزیع عمان األردن طفیدوح ،عبد القادر ،  - 2

  .133ص 1906 صیدا بیروت المكتبةالعسكریة بمنشورات،  الصناعتین ،  الفضل ابراھیم أبود مي محاوعلي محمد البجھالل العسكري ، أبو - 3
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  )1( )ن النفس قد أخذت حظھا من الراحة وقسطھا من النوم إالسحر ،وذلك  

أكثر دقة في الداللة علي  نھألاستخدام مصطلح ابتداع ،  إلىیري محمد طھ عصر أن العرب مالت و 

بتكار واالختراع دیمًا كمرادف لإلاالبتكار الذي یقرب من الخلق واألصالة والجدة ، لذلك كان یطلق ق

، والبدیع في جذر لغوي واحد  اإلبداعمن حیث الوزن والمعني ، ومع أن مصطلح ابتداع  یشترك مع 

 أمالق واالیجاد ؛ دون االھتداء بنموذج ما، ثمة فرقًا دقیقًا ، فمصطلح بدع یقصد بھ مطلق الخ إلى

مصطلح أبدع یقصد بھ الصنع واإلیجاد من عناصر موجودة ، ومصطلح ابتدع یقصد بھ االبتكار في 

   )1(.المعاني واختراقھا والسبق علیھا 

الوجود فھناك من یري أن الخلق  إلىال یعني أن نخرج من العدم شیئًا  اإلبداعومن الممكن أن نقول     

في األدب والفن ھو من العدم أن تنفح روحًا في مادة موجودة ؛ أي تضیف شیئًا جدیدًا متخذًا  اإلبداع أو

العمل األدبي مھما كانت درجة اكتمالھ  ألنخلق جدید ،  إلىمن الشئ الموجود ، فیتحول بفضل المبدع 

لھ خلفیات فكریة ، ومرجعیة فنیة لیؤسس لشئ مبتكر بشرط أن یظل مرتبطًا بما قبلھ ، فكل مبدع  نھإف

)2(.یكون لھذا المبدع أسلوبھ الخاص الممیز الذي ال یشاركھ فیھ أحد   

كل ما ھو  إلىج سابقة بحذافیرھا، إنما یعني التحول ذاھو عدم تكرار نم اإلبداعن إوھناك من یري 

 تناولزا لكل القواعد الثابتة والقوانین الجامدة ؛ أي واتج اإلبداعجدید ، واستثنائي ، لذلك یمكن أن نعد 

  یمكن اختصاره أو )3.( ما ھو مألوف  زاتھ لكلواتھ وتجلیأي موضوع وفق قوانین جدیدة تكشف جما

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 3ط 32ج 114ص ) م1986 ( تحقیق محمد محى الدین عبدالحمید السعادة بمصر، محاسن الشعر وادابھ  ، بن رشیقا - 1

 18ص) م 2000 ( عالم الكتب بیروت 1في الفكر النقدي عند العرب ط اإلبداعمفھوم عصر ، محمد طھ،  - 2

  13ص)م  1997 ( النقد األدبي منشورات وزارة الثقافة سوریا دمشق اإلبداع عالقةد ،  ماجدة ، حمو - 3
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ًا وسیلتھ  إبداع ا كان الرسم   إذالذي یعتمد علي اللغة وسیلة لتحقیق ھذه الماھیة ،ف          اإلبداع في كونھ   

وسیلتھ اللغة ، إال أن اللغة باعتبارھا    إبداعوسیلتھ الصوت ، فإن األدب  إبداعالشكل واللون الموسیقي 

ا في حد ذاتھا متعددة ال     نھ ألذلك   اإلبداع وسیلة لھذا الفعل ال تكاد تكون عنصرًا حاسمًا في تعمیق        

وانطالقًا من   . .) اللفظ والمعني ، والصورة ، والفكرة ، والتشكیل  ( فاللغة كل یشمل كًال من   مفردة ،

األدبي متغیرة بموجب ذلك بحسب العناصر المركز         اإلبداع مفاھیم  تعدد عناصر اللغة ككل ، فإن      

األدبي معناه    اإلبداع إن مفھوم  .   اإلبداع ، ألجل ذلك تعددت الرؤي والمفاھیم حول ماھیة  )1( علیھا 

إعادة النظر في جمیع آداب الشعوب واألمم وفلكلورھا وأصولھا الشعبیة علي اعتبارھا ذات أسبقیة          

رسمي ، وذلك بقصد الوقوف علي جذور المفھوم وتغیراتھ انتھاء بھ عند مفھومھ في         ال اإلبداععلي 

   . النقد األدبي العربي المعاصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  42ص) د،ت( 1ن بول سارتر ما األدب ؟ طجا . غنیمى ھالل-1
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  : ونان لیاعند  اإلبداع

تفسیر ھذه العملیة ونانیینیلا لواح في الشعر قضیة نقدیة شائكة قدیمًا حیث اإلبداعإن قضیة         

 اإللھي ،  باإللھام  الشعر  یربطون  نجدھم  حیث  طبیعیة،  غریبة وغیر باطنیة غیبیة علل على اعتمادا

 الشعر  مصدر  أن یعتقدون  فھم  وبذلك  .الفنون  بآلھة  الشاعر صلة عنھ تبین اإللھام ما ھذا رمز وكان

 أن یعتقدون  فھم لياوبالت .اإللھیة القوة ھي رأیھم حسب القوة وھذه یقولھ، ما الشاعر تلھم قوة خارجیة

 یتلقاه  ما  توصیل  في  ینحصر  الشاعر  وأن دور الشعر  لقول  مدركة  غیر  خفیة  قوة  تدفعھ  الشاعر 

 المذھب  ھذا  إلى  ذھب  من  لأو ولعل  ،المتلقي   إلى  الشعر ویصل  یخرج خاللھ من كجسر فاعتبروه

 عنده  فالشعر  اإللھام،  فكرة  في  سقراط  هاذأست  فكرة  وتبنى  الفني اإلبداععملیة  درس حیث أفالطون

 عبر  وقد  قصدا ،  أو ذلك  في إرادة لھ تكون أن دون الشعر قول إلى الشاعر تدفع خفیة قوة عن ینبعث

 یلھم  أن قبل  یبتكر  أن یمكن  ال مقدس ذو جناحین ،  الشاعر كائن أثیري : (بقولھ  فكرتھ عن أفالطون

 نظم  على  قادر  غیر  یظل  نھ إف الحالة ؛  ھذه  إلى  یصل  ا لم إذو وعقلھ،  إحساسھ اإللھام ھذا في ویفقد

الجمیلة   الكثیرة القصائد ینشدون أو ینظمون ال والمنشدون الشعراء دام الغیب ، وما استجالء أو الشعر

 )1(. )اه ربة الشعر   إیّ  تلھمھ  ما إال یتقن أن منھم أحد یستطیع ال لذلك إلھیة ، موھبة عن ولكن فن ؛ عن

 إلھام  صورة  في  یتلقون شعرھم  فالشعراء اإللھي ، اإللھام ھو الشعر مصدر أن النص ھذا من یتضح

 بین  صالت  بوجود  أیضا  واعتقادھم آلھة الفنون بوجود ونانیینیلا اعتقاد من انطالقا إلھي مصدر من

 باإللھام ،  اعتدوا  لمن  مرجعا  الفكرة  ھذه  كانت  الفني ، وطالما   اإلبداع  یمارسون  من  وبین اآللھة ،

 لتفسیر  الغیبي  الجانب  على  یعتمد  لم  أرسطو  ولكن  واالكتساب ،  ال بالصنعة  الشعر  في  والقریحة 

 القوانین الفنیة  عن   والبحث  الشعر ،  معالم بتحدید تجریبیة وجھة للشعر شرحھ اتجھ بل مصدر الشعر

  یربط لم فھو بھ الخاصة أدواتھ لھ والصناعات الفنون من كغیره عنده فالشعر )2(.ھا أثرو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30ص) م 1982( ، دار العودة ، بیروت ، 1ھالل ، محمد ، النقد األدبیى الحدیث ، طغنیمى ، - 1

  367السابق ، ص  - 2
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 ویطلب المعرفة   یتعلم  أن علیھ  یجب  الشاعر  أن یرى  وإنما  اإللھي ؛  باإللھام  الشعر  مصدر       

 التي  المحاكاة  غریزة  أصال عن  نشأ الشعر أن یرى لذلك عنده، العلم وسائل من وسیلة ھي والمحاكاة

 االستطالع  حب  إلى  تدفعھ  أیضا  وھي  لیة، واأل معارفھ یكتسب وبھا الطفولة، منذ ساننإلا في تظھر

 )1(. المعرفة  من االستزادة في والرغبة

 شعوریة الفني ظاھرة اإلبداع عملیة نإ یرى الذي لالتجاه لىواأل الجذور بمثابة أرسطو أراء إن       

 الذھنیة ، العملیات بھذا األخیر ونقصد وعي ، عن یصدر اإلبداع وأن األدیب ، بھا یقوم إرادیة

   .الشعري اإلبداع لعملیة المصاحبة ةیالوالخی والفكریة ،

 وھوراس  شیشرون من كل تبنى حیث المجال ھذا في أفالطون بآراء أثرت أیضا الروماني والنقد

 إلھیة ونفس مقدمة رسالة ذا عندھم فالشاعر  باإللھام ، والخاصة أفالطون آراء من جزءا فیدأوو

   )2(.اإللھي  بالقبس مشرقة وعبقریة سامیة

  :عند العرب  اإلبداع

القول  إلىیة في الشعر ھو ما دفع الثقافات القدیمة اإلبداعولعل الغموض الذي یحبط بالعملیة         

وسماھا ) آلھة الشعر (ونان والرومان یلاھ والتى سماھا إلیبوجود قوى غیبیة تلھم الشاعر وتوحي 

یقول  د علي الشاعر دون أن یتوقعھ ،عندھم تلقائیًا یر اإلبداعوبھذا یكون ) شیاطین الشعر ( العرب 

غیر أن    )3( . )سھل من قول بیتأتت علي ساعة نزع ضرس أشعر من تمیم وربما أانا (الفرزدق 

ي تؤكده ان الخواطر الشعریة ال تتأتى اال بعد جھد كبیر اإلبداعمعاناة الشعراء أثناء عملیة المخاض 

   .ووعى عمیق واعمال الفكر طویل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  54ص النقد األدبي الحدیث ، غنیمى ھالل ، - 1

  368ص السابق- 2

21ص) م  1981 ( ، 1والشعراء ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ط رابن قتیبة ، الشع- 3  
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: قول مالك بن أمیة     أیضًاومن ذلك   

 مني بُوـن ینـــالع في انـــوك ن          الِس صغیُر كنت وإن إني

   )1(   فن  كل الشعر في بي یذھب            الجْن أمیُر یطانيـــــَش فإن

 ذلك ومن العرب ، قبائل كقبائل الشیاطین جعل من ھناك فإن الجن، كبیر الشاعر ھذا شیطان كان اإذف

 : قولھ من ھذا ویتضحالشیصبان ،  بني من ثابت بن حسان شیطان أن

  )2( ه  َوُھ وطورًا أقوُل فطورًا ن         اصبالشَّی بني من صاحب ولي

 أي الجني ،  ھو  فكان الشیطان الملھمة ، الروح سوى بالشیاطین یقصد یكن لم أنھ ھالل غنیمي ویرى

 من  أن ومعروف  - الجن  یسكنھ  واد وھو - عبقر  إلى  نسبة  العبقریة  مصدر  وھو  المستترة ،  الروح

 للشیاطین  مرادفة المعنى بھذا والجن جاللھ ، جل هللا ویجعلونھم شركاء الجن یعبدون كانوا من العرب

اإلسالم    استقرار  بعد  وبخاصة  ذلك  بعد  الشر  أرواح معنى  الشیاطین كلمة ثم اكتسبت شره ، أم خیره

 )3(  .اإللھام  إلى العرب شعراء لدى رمز بمثابة الجن أو الشیاطین ، فكانت

 یة اإلبداع العملیة  تقصي أسرار  عن الّشفاھیة مرحلة في عجز لما العربي العقل أن ھذا كل من یتضح

 قوى  إلى  ذلك  رد أي باطنیة ؛  غیبیة  علل  إلى  واالختراع  ، اإلبداع و التفوق مسائل أرجع وتفسیرھا

 إلى  المرحلة  ھذه  في  العرب  افتقار  إلى  یعود ذلك وربما غیر مرئیة ، وھي األشیاء في تتحكم مبھمة

  .یل الجادأوالمقنع،والت التعلیل

   العملیة في ودور الشاعر الشعري ، اإلبداع اتیلآ أو الشعر ، مصدر تحدید في اختلفوا النقاد إن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  365غنیمى ھالل ، النقد األدبي الحدیث ص - 1

 423ص) م 1992 ( ، دار الجیل ،بیروت 1، شرح یوسف عید ، طثابت، حسان  - 2
  366غنیمى ھالل ، النقد األدبي الحدیث ، ص - 3
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 ملكة الطبع اعتبروا لذلك فطریة ، أسس إلىالشعریة  العملیة أرجع من النقاد من فھناك یة ،اإلبداع

للشعر  المنتجة ھي القوة وھذه ، والظھور التفوق إلى الفرد التي  تؤھل القوة اعتبره فالجاحظ ، اإلبداع

 عند المبدعین القوة ھذه في التمایز فإن ثم ومن الرديء، والشاعر الجید، الشاعر بین التي تمیز وھي

 على األحمر خلف تفوق أن  یرى قتیبة وابن )1(. فنیا  بینھم التمایز سیفرض الذي ھو وضعفا قوة

 العظیم فخرھا فھو العرب عند عظیمة مزیة لھ كانت فالشعر )2(.طبعھ جودة إلى یعود أصاحبھ

  .وقسطاسھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 112ص )م1999 ( ، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر في النقد العربي القدیم ، اإلبداعھنى ، عبد القادر ، نظریة  - 1

 70ص،  ابن قتیبة ، الشعر والشعراء  - 2
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  :نواألدبي عند الرومانسی اإلبداعمفھوم 

 إلىسان نإلاألدبي العربي تعتریھ مجموعة من المتغیرات محكومة برؤیة ا اإلبداعإن مفھوم        

یلھا فكل عصر یفرض أوسان في الزمان والمكان ، وكیفیة إنتاجھ للقیم وتنإلالعالم وتقلبات ھذا ا

ًا وسلوكیًا فلقد كانت محطة الرومانسیة العربیة مع بدایة القرن العشرین الذي مثل یلامنظورًا قیمیًا وجم

بنھضة الشعر  عصر النھضة العربیة منعرجًا حاسمًا في مسار الحركة الشعریة  العربیة ، بدءًا

برؤیة جدیدة  للمتعارف  ه مع الشعر الرومانسي العربي ، كما كانت إیذانًاأفكاراإلحیائي التي تعمقت 

  .ي العربي اإلبداع

العالم العربي كان لھ دور كبیر حیث نادت الرومانسیة  إلىربیة وإن ھجرة الرومانسیة األ     

ج التقلیدیة التي كانت مسخًا ومحاكاة للشعر العربي القدیم متبینة لمبادئ اذبالخروج من القوالب والنم

مفھوم متحرر جدید  إلىاألدبي من المفھوم التقلیدي الضیق والتطلع بھ  اإلبداعالتحرر ؛ تحریر 

  : یقول عبد الرحمن شكري في قصیدة عصفور الجنة . یستجیب لمقتضیات العصر

     )1( دانـــعر وجــإن الش     أال یا طائر الفردوس  

الفردوس ، وھو یخلق فوق ھذه  إلىعتناق الطبیعة من خالل توظیفھ للطائر المنسوب إھنا یتجلي 

ا  الوجدانیة في أعماق شكري والشعراء أنھالروضة االخضرار یشدو ویغرد في األفق البعید 

  .الرومانسیین النابعة من اعتناقھم للطبیعة التى تعتبر منبع االلھام لشعرھم الذاتى 

العربي متسلحًا  بداعدیل لإلي ، وتسویق مفھوم بإبداعوجاءت الرومانسیة العربیة بدیًال لخلق نموذج 

 بالثورة علي القدیم ورفضھ ، وأخذ في االعتبار ثقافة اآلخر ، وھذا المزج بین الثقافتین ، جعلھا ال

  )2( .العربي  بداعتبني مفھومًا واضح المعالم لإل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  300ص1ط) م 2000 ( وحققھ المجلس األعلي للثقافة جمعھ الدیوان ،شكري ، عبد الرحمن ،- 1

  87ص) م  2013 ( الجزائر 2في النقد المعاصر ،  جامعة سطیف  اإلبداعحدید ، نور الدین ، رسالة ماجستیر ، مفھوم - 2
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  :یةاإلبداعالعملیة 

ن كبریاء الشعراء ھو الباعث علي عدم اعترافھم إ( اإلبداعبو فى صعوبة  نالدغار اإویرى الشاعر 

م ینظمون عفو أنھبما یعانون في صنعة الشعر ،فھم ال یصنعون ذلك الجھد لیتركوا األخرین یفھمون 

أن المبدع من  إذیة معقدة اإلبداعوبذلك تبدو العملیة  )1().الخاطر في نوع من النشوة ومن الجنون الفني

  .یعانى معاناة شدیدة  اإلبداعأثناء قیامھ بفعل خالل التجارب التى یمر بھا 

الثانیة   أما لى علي التلقائیة والمفاجئة      واألعمال الفنیة تقوم األ    إبداع في  فقد میز النقاد بین طریقتین 

ل لي نجد الشاعر ینظم فیھا األعماوالطریقة األ )2( فتقوم على التأنى والتروي وبذل الجھد وإعمال الفكر

في الثاني فھو یبذل جھدًا كبیرا ولعل  النصوص          أما بذل الجھد    إلىالفنیة عفو الخاطر دونما حاجة 

:  یقول في صناعة الشعر      ) ھـ 322ت(الثانیة ھي خیر ما نمثل بھ النظریة الثانیة  ، فھذا ابن طباطبا  

أعد لھ  ما یلبسھ  أوره ،نثرا أراد الشاعر بناء قصیدة مخض المعنى الذى یرید بناء الشعر علیھ في فكإذ

ا اتفق لھ بیت    إذإیھ من األلفاظ التى تطابقھ والقوافى التى توافقھ ، والوزن الذى یسلس لھ القول علیھ ف 

فمره في شغل القوافى بما تقتضیھ من المعنى على غیر تنسیق  ھیشاكل المعنى الذى یرومھ أثبتھ وأعمل

 اما تكون نظ  أبیات وفق بینھا ب   بیات لھ المعانى وكثرت األ ا كملت إذف.للشعر وترتیب لفنون القول فیھ 

ھ طبعة ونتجتھ فكرتھ یستقصي انتقاده ویرم ما       یلإلھا وسلكًا جامعًا لما تشتت منھا ثم یتأمل ما قد أداه 

ھو إتیان الشاعر    (عند ابن رشیق  اإلبداعإن . )3(وھي منھ ، ویبدل بكل لفظھ مستكرھة لفظھ سھلھ نقیھ 

ًال أون ھو قدرة الشاعر علي إنشاء المعني    إذ)4( )ستطرف والذي لم تجرالعادة بمثلھ   بالمعني الم

  حسب رأیھ خاص باللفظ  اإلبداعھ علي غیر مثال ، وإبداعھ أحد وإلیواإلتیان بعني جدید لم یسبقھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  368صھالل ، التقد األدبي الحدیث ، ىغنیم - 1

  310القدیم ،ص اإلبداعھنى عبد القادر ،نظریة  - 2

 11ص)  م2005 ( ابن طباطبا ، عیار الشعر ، دار الكتب العلمیة بیروت ،لبنان ط - 3

 .، دار الرشاد الحدیثة الدار البیضاء  محمد محى الدین عبدالحمید188ص 1جبن رشیق ، العمدة ، ا - 4
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 إبداع نعده أن ال یمكن أي واحد ؛ مصدر إلى نرجعھ أن یمكن فال معقدة عملیة الشعر قول إن  

 لھا والمعنویة المادیة معطیاتھا «بكل  الخارجیة البیئة ألن ، فیھ الخارجیة للعوامل دخل ال ًافردی

 الخارجیة العوامل إبداع من وال وحده الفرد إبداعمن  لیس األدبي العمل(أن أي فیھا؛ كبیر دور

 مستوى على یتم میالده كان وإن نشوئھ، في بأخرى أو بطریقة ھذه العوامل تسھم إنما ... وحدھا

  )1( )المبدع  بھذا الظروف المحیطة مجمل مع المتفاعل .المبدع  ذات

 وأخرى خارجیة، عدة عوامل بلورتھا في یسھم الشعر في یةاإلبداع العملیة أن ھذا كل من نستشف 

 على المبدع وتساعد بینھا فیما تتحد فردیة وأخرى ، التعبیر على المبدع وتساعد بینھا فیما تتحد فردیة

  )2(. أسس فطریة ، وأسس مكتسبة : نوعین  إلىویرجع ابن رشیق األسس . عن فكرتھ التعبیر

ا أخذ في صنعة إذمن ( عن صنعة الشعر بقولھ أن من الشعراء  أیضًاكما تحدث ابن رشیق القیرواني 

الشعر كتب القوافي ما یصلح لذلك الوزن الذى ھو فیھ ، ثم أخذ مستعملھا وشریفھا ومساعد معانیھ وما 

ال بد ان یجمعھا لیكرر فیھا نظره ویعید علیھا تخیره في حین  إنوافقھا ، واطرح ما سوى ذلك إال 

  )3( العمل ، ھذا الذى علیھ حذاق  القوم   

ا أردت أن تعمل شعرًا إذ: (ھالل العسكرى في كتابھ الصناعتین حینم قال أبوھا إلیوھذا ما ذھب 

طلب لھا وزنًا یتأتي فیھ إیرادھا وقافیة أترید نظمھا فكرك ،واخطرھا قلبك وفأحضر المعاني التي 

تكون في ھذه أقرب  أویحتملھا ،فمن المعاني ما تتمكن من نظمھ في قافیة وال تتمكن منھ في أخرى ،

 الوعي ألن واعي؛ عمل الشعري العمل أن سبق ما كل من یتضح. )4) (وأیسر كفتھ في تلك  طریقًا

  . الفني الجمال صفة علیھ یضفي الذي ھو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  188، ص1بن رشیق  ، جالعمدة،  ال - 1

 122السابق ص - 2

 211السابق ص - 3

  139العسكري ، الصناعتین ، صھالل  أبو - 4
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  :  أبوّللوعند جماعة  اإلبداع

 إلىالكالم الموزون المقفي وھذا التعریف نابع من نظرتھم السابقة  أنھفقد عرف القدماء الشعر ب       

یضیق ذرعًا بھذا التعریف الذي لم یعد صالحًا للتعبیرعن واقعھ  إنالشاعر المعاصر ف أما .العملیة 

 أنھ إذ فیبدأ بالتفكیرفي التأسیس لكتابة جدیدة تتماشى وظروف حیاتھ القلقة المتوترة ، الفكرى ،

ال بالتحرروھدم إرض الوقع أیتم تجسیده علي  وھاجس التغییر ھذا ال مسكون بھموم التغییر والتجدید ،

ویرفع  . یةعاإلبدافة وھذا التغییر یسمي العملیة أنماط أخرى جدیدة غیر مألو إلىزه واوتج القدیم 

  :ملھم من جانب اهللا فیقول  أنھتصوره علي  إلىى بشاعریة شكسبیر عجاب شوقإ

  )1(شعر من النسق األعلي یؤیده         من جانب اهللا الھام وإیحاء

الذین أخذوا  بسحر العملیة  ةیالرومانس جماعةونجد في أدبنا العربي الحدیث كثیرًا من شعراء ال

الموھبة الفنیة وبسبب غیاب التفسیر العلمي لما تثیره من أسئلة مثیرة فقد ُبھر ھؤالء یة وطبیعة اإلبداع

رادة وتجعل الخواطر الشعریة تلمع فجأة في ھام التي تظھر الشعراء مسلوبي اإللالشعراء بفكرة اإل

وحي أحالمھم  إلىربة وینسبون ما تجود بھ خواطرھم ذھن الشاعر ، دون جھد وفكر ووعى ود

ضا ینبض علي لسان الشاعر دون یعد الشعر فی ةیالرومانسالقاسم الشابي أحد شعراء أبوھم فھذا اورَؤ

 إنال إفیض من الشعر  أنھم من الشعراال أنا فال أفھ أما( :رسائلھ    طلب یقول في أحد أودني جھدأ

فیض من الحیاةأى أیقظ ساعاتھا ، وأحفلھا بنوازع الفكروالشعور وكما أن السحابة العابرة قد تسیل 

  دور العملیة ویتحدث الشابي عن االلھام من  )2() .الشاعر  السیول وقد تسكب القطرات وكذلك نفس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71ص) م 1968( دار الكتاب العربي بیروت 11شوقي ، أحمد ، الشوقیات ،ط-  - 1  

111ص )م 1996(، دار المغرب تونس 1الحلیوى ، محمد ، رسائل الشابي ، ط - 2  
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إن شئت أن تعرف ذلك فإن نوبة الشعر ن اآلأنا  أما:( سیر ربة الشعر یقول أیة وإن الشاعر اإلبداع

ناشید بعنف ھائل ترتج أشعر تعزف  علي قیثارتھا الذھبیة ي ، وإن ربة الأفكارتمتلك علي عواطفي و

. )1() شاد في أفقھا الغامض البعید نإللھ اعصابي المرھفة ولست أدري متي تسكن النوبة وتتواري ربة ا

یستدر الشابي في قصیدة لھ بعنوان  أغنیة الشاعر عطف ربة شعره كى تفتح لھ باب القول ویلح علیھا 

  :أكثر من بیت  الرجاء لتستجیب لھ فيفي 

 یا ربة الشعر واألحالم غنینى      فقد سئمت وجوم الكون من حین 

  )2(  بناء الشیاطینأنینى فقد ضجرت    نفسى من الناس یا ربة الشعر غ

عد نفسھ نبیا یحمل رسالة تملیھا علیھ ربة          إلى ن حدثنا عن الھام ربة الشعر   أالقاسم بعد أبوویذھب 

م یتلقون الھامھم من اهللا رب السموات واألرض وھو یتلقاه من   إنبیاء في شئ إال ألنالشعر وال یختلف ا

راك عر التي فحواھا الشخوص في روح األشیاء وإد     شن رسالتھ ھي الإو ربة الشعر ، أورب القصید 

بیاءعاش في مجتمع جھل قدره وروحھ  ألنمعھ ، ولكنھ شأن كل ام مجتأماالحقائق الحیة ومن ثم بسطھا 

  :یقول  نالفخذلھ أیما خذ

وف    عاش في شعبة الغبي تعس ـــــھكذا قال شاعر فیلس  

عوره سوم بخس ــجعل الناس روحھ وأغانیھا     فسموا ش  

)3(بمس  بالحیاة نبي      وھو في شعبھ مصافھو في مذھب   

الشعر یاصاحبي ھو ما تسمعھ وتبصره في ضّجة الریح          : (صدیقھ محمد الحلیوي     إلى  أیضًاوقال 

وھدیر البحار وفي نسمة الورد الحائرة یدمدم فوقھا النحل ویرفرف حولھا الفراش، وفي النغمة     

  فالشابي یرى الشعر تصویرًا وتعبیرًا، تصویرًا صادقًا لھذه ) . المرددة ُیرسلھا في الفضاء الفسیح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  105الحلیوى ، رسائل الشابي ، ص - 1

 104 -  101ص) م1966( القاسم ، اغاني الحیاة، الدار التونسیة للنشر ، أبوالشابى ،   - 2

  155، 151السابق  - 3
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انفعاالت الشاعر وما    ویشترك في تكوینھ    . الحیاة في كل میادینھا، وتعبیرًا صحیحًا عن تلك الصور   

.. الحیاة نفسھا   :  ( إنولھذا جعل مفھومھ قائمًا على الحیاة نفسھا فیقول في الشعر    . بھ من حولھ أثریت

في ُحسنھا ودمامتھا، في صمتھا وضّجتھا، في ھدوئھا وثورتھا، في كل صورة من صورھا ولون من   

  )1(). انھاألو

الشابي ، وقد  حسھاأرادة الحیاة، التي إجل فكرة أقائم من  أنھمن مفھوم الشابي للشعر،  أیضًام ونفھ

  :  قال إذعبر عن ذلك شعرًا 

  وح الكئیبوصرخة الـر  ر  عـوــشعُر ، انت فـُم الش یا

  القلـب والّصّب الغـریب   ب شعر، أنت َصدأى نحیـ یا

  الحیــاة دابـَعِلقـْت بأھـ     ُع ـــــ، أنت مـــدام شعُر یا

  ائنــاْتــوع الكــن دمـم       ـرـــأنت دم تفّج ،شعـُر یـا

            )2(      !كــــالحي یالَغـــة المـالئ د     وــ، یالحَن الــوجشعُر یا

لوجداني العربي ، ًا باألدب اأثر، وبھذا نراه مت لھامًا اإلإذ، فمصدره  ولما كان الشعر ھو لغة المالئك

نھ بالشیاطین تارة، وبالجن تارة لھام وعبروا عللشعر فالعرب عرفوا اإلام مصدرًا لھالذي جعل من اإل

ورغبة الشابي في تمثیل الجانب الحي  .  خرى لكن الشابي یربطھ بالوحي الخیر المستمد من المالئكةأ

  .من الحیاة وفي السعي نحوه شعرًا وفكرًا، واضحة ھنا بجالء

الشعر في رأیي ھو : "الشفق الباكي قائًال نھامفھومھ للشعر في مقدمتھ لدیو أشار إليشادي  أبو  أما

صل في المنشأ حدي األأوھو . انھان تنوع بیإبیة واذواس والطبیعة، ھو لغة الجتعبیر الحنان بین الح

) شادي أبوف( )4(". والغایة وصفًا وغزًال ومداعبة ورثاء ووعظًا وقصصًا وتمثیًال وفلسفة وتصویرًا

   ألن ، وھذا ھو حنان رومانسي خالص سان والطبیعةنإلحنان التعاطف بین ا إلىبمفھومھ ھذا  أشار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 116الحلیوى ، رسائل الشابى ص - 1

 35الشابى ، أغاني الحیاة ص - 2

  41شادي ، الشفق الباكى صأبو - 3
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  : الذي قال) جون كیتس(جلیزي نإلما من قول الشاعر ا حد إلىھذا المفھوم قریب بالشعر 

  یاشعراء العاطفة والمرح"

  !لقد تركتم أرواحكم على االرض

  ،أیضًاألكم أرواح في السماء 

  تعیش حیاة ثانیة في بقاع جدیدة؟

  نعم وإن ارواحكم تلك التي في السماء

  لتتصل بأفالك الشمس والقمر،

  نابیع العجیبة،إلیبضجة 

  وأحادیث األصوات الراعدة،

  )1( بھمس اشجار السماء

بھ  أثر، وھذا ما ت رواح الشعراء بمظاھر الطبیعة كلھاأندماج إ إلىة واضحة أشارھذا ) كیتس(ن قول إ

  . ن الشعر ھو التفاعل بین الحواس ومظاھر الطبیعةإ إلىأشارندما ع) شاديأبو(

نما إال یقتصر على العاطفة فقط، و نھألمستوى الفكر،  إلىللشعر یرتفع ) شادي أبو(ن مفھوم إ   

لھام سوى فما اإل: " ج بین العاطفة والفكر، ویظھر ذلك من خالل دمجھ الشعر بالمعرفة حیث قالیزاو

شیطانیة وال بالوحي  أوعجوبة ملكیة أ، وال شأن لھ ب الخبرة والعرفان والمواھب في الفن أثر

بإخضاع الملكة المبدعة لسلطان ویؤمن بمبدأ الصناعة في الشعر،  أنھومن ھنا نلمح  )2(". المزعوم

) شادي أبو(ومثلما استقى . الشعر  ، والعمل عن تدبر ودرایة وعرفان، وھذا ھو مذھبھ في الصناعة

   . ن الشعر صناعة ومرانإاه یذھب مذھب نقادنا القدامى في مفھومھ للشعر من المراجع الغربیة، نر

  فاعي الفردوس أ نھاال ھذا صراحة في مقدمتھ لدیوشبكة مفھومًا معینًا للشعر، وق أبواس إلیولم یحدد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، من النت ) م2013 ( اس مدالو إلیكیتس ،جون ، قصیدة یا شعراء العالم ، ترجمة سالم  - 1

  41شادى ،  مفدمة الشفق الباكى ص أبو - 2
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ألجيء  أوألعلم الشاعر كیف ینبغي لھ أن یشعر،   أوال أكتب ھذه المقدمة ألحدد الشعر، : (قال إذ

شبكة یرفض المذاھب والنظریات التي تقوم على         أبو، فـ ) بنظریة أتعصب لھا وأعلن ألجلھا حرباً    

بأیة عالقة، والشعر ھو الفن الذي        على ھامش االدب، وال تمت للجوھریراھا ال تقع إال  نھألالشعر، 

   )1.( یعبر عن الحیاة، والحیاة بطبیعتھا ال تحمل ھویة محددة، ولذلك صعب قیاسھ

ا قویت النفس إذركھا الحس مھما دق، بل یشعر بھا لطبیعة عند أبي شبكة أسرار لطیفة الیدلكانت  و

 أن أبا شبكة یضع حدًا واضحًا. م على صفاء المزاج الطبیعي وقوة مادة النور في النفسفالوحي یقو

: قال إذدور الوحي في تكوین الشعر  إلىشبكة  أبو أشارشیاء، وقد بین الطبیعة الساحرة وصرامة األ

لحالة ھا المباشر بقدرة خارقة وشئنا أن ننكر ھذه اأثرا كان الوحي حالة من حاالت النفس عند تإذ(

غضاضة على الشاعر أن یكون وسیطًا لھذه  ، وأي نكرنا مبدأ الحیاةأ –نكرنا جوھر النفس ذاتھ أ

، فھي  ساننإللقدرة الخارقة لیست منفصلة عن اوا.  بیاء كانوا یتسقطون كالم اهللاألن؟ فا القدرة الخارقة

ما دامت النفس مصھر جوھر لنفسھ والنفس قوة لم یدرك كنھھا لتحد، فكیف ننفي الوحي الشعري 

نیون، ویظھر ذلك ونایلا، قال بھا النقاد  بالوحي ودوره في الشعر، فكرة قدیمة نھایمإن إ )2( .الشعور

بأن الشاعر ال ) یونأ(رتھ، حتى یصرح وافي مح) سقراط( عن استدراج) یونأ(من خالل إجابة 

من النشوة الفنیة یغیب فیھ عن  یصدر عن قواعد فنیة معینة، وال عن مبادئ عقلیة خاصة، بل عن نوع

ن مفھوم الشعر أوبذلك نرى   )3( بـاإللھام، وھو مصدر إلھي محض) افالطون(شعوره، وھو ما یسمیھ 

لى وارتباطھ بسحر و، وھو مفھوم یتناسب مع نشأة الشعر األ ونانیین قائم على االلھامیلاعند النقاد 

شبكة مع الرومانسیین الذین یرون  أبوقي ویلت.  )4(الكلمات المستخدمة في الطقوس الدینیة والسحریة

   .صیلالشعر األ، والالشعور ھو منبع  ن مصدر الشعر ھو االلھامأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10- 9اس ، مقدمة أفاعي الفردوس صإلیشبكة ،  أبو- 1

12ص  السابق - 2  

30الحدیث صغنیمي ھالل ، النقد األدبي  - 3  

31 السابق ص- 4  
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:علي محمود طھ الشاعر الوجداني یقرن الشعر بالنبي قائًال  أما  

)1( ھبط األرض كالشعاع السني     بعصا ساحر وقلب نبي  

وفي موضع آخر یتحدث عن فضل ربة الشعر علي الشاعر وكیف ترتفع بھ عن مستوى البشر 

: قال العادیین  

)2( قمة الزمن الغابر      سمت ربة الشعر بالشاعر إلى  

:ویتخیل علي محمود طھ ان ربة شعره عروس من بنات الجن وصورة جدیدة لربة الشعر قال   

يـائـــشعاري       وحبي وغنأربتي ربة   

راء ــشعـبن للــاب       لم تــھي حوریة غ  

)3( وعروس من بنات      الجن لم تبد لرائي  

  .الفني   اإلبداعن من والشعراء الرومانسی سطره ھذا ما

. 
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203السابق - 2  
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:ثانىـــل الــصــالف  

 أبوّللوعند القدامى المحدثین وعند جماعة وحدة القصیدة  

:أربعة مباحث وفیھ   

مفھوم وحدة القصیدة  -1    

وحدة القصیدة عند القدامى -2   

وحدة القصیدة عند المحدثین -3   

  أبوّللووحدة القصیدة عند شعراء -4 

 

 

 

 

 

 

 



مفھوم وحدة القصیدة       

دة الوحب( ما یسمى أوفى النقد األدبي الحدیث  )وحدة القصیدة (على الرغم من شیوع مصطلح 

ھذه الوحدة لم تكن معروفة  ألنیكتسب ھذا المصطلح داللتھ ،وذلك  مللقصیدة العربیة ل) الموضوعیة

دار النقد على وحدة البیت وقد ذھب النقاد قدیما وحدیثا مذاھب شتى فى  إذوواضحة عند النقاد القدامى 

 ألنوتختلف تعاریفھم ومفاھیمھم باختالف مذاھبھم وتخصصاتھم و)  وحدة القصیدة(تحدید المراد من

  .یتغیر تبعا لوجھات نظرھم القابلة للتطور والتجدد إذھذا المفھوم ذو طبیعة غیر مستقرة 

إن مصطلح الوحدة العضویة أطلقھ النقاد بشكل عام على تمام القصیدة وارتباط أجزائھا ارتباطًا 

ائل معالم التجدید فى الشعر العربي الحدیث ،ومن بواكر مظاھر أومن  ویعد ھذا المصطلح .عضویًا 

ویعد خلیل مطران   )1(ھا المحمود بشعر الغرب بعد اتصالنا واإلطالع على آرائھم النقدیة واألدبیة أثرت

لم یجد فى الشعر العربى ارتباطا بین المعانى التى تتضمنھا القصیدة الوحدة  أنھ إلىل من نبھ أو

ا وربما اجتمع فى القصیدة نھاوتالحما بین أجزائھا ،وال مقاصد عامة تقام علیھا أبنیتھا وتوطد أرك

الواحدة من الشعر ما یجتمع فى أحد المتاحف من النفائس ، ولكن بال صلة وال تسلسل وناھیك عما فى 

  .)2(التنافر وتتناكب فى ذھن القارئ  لغزل العربي من األغراض االتباعیة التى ال تجتمع  إالا

فى أدبنا العربي قدیمھ  دكتور محمد مندور من أن وحدة  القصیدة لھا قصة طویلةلا أشارھذا  إلىو

 )3( )لغرض وحدة ا(ن بدایة ھذا المفھوم كان یقصد بھ أحیانًا بـ إظل غامضا و ن مفھومھاإوحدیثھ و

كان  إذ. القصیدة العربیة كانت منذ ظھورھا التلقائى قد تمتعت بال شك بوحدة الغرض  ألنوذلك 

المقطوعة لساعة االمر الذى یشغلھ ، وعلیھ فان ھناك وحدة شعوریة ووحدة  أوالشاعر یقول القصیدة 

  .تعبر عن تجربة شعوریة واحدة منسجمة ) مناخ نفسى (نفسیة 

  ویرى الدكتور مرشدى الزبیدى أن  السبب فى اختالف النقاد والباحثین فى وضوح الوحدة فى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  402الحدیث ، ص  غنیمي ھالل ،النقد األدبي - 1

 402السابق ص - 2
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 أونفسیة  أوعضویة معنویة ، ھل ھى  )1(تفسیرھم للوحدة وتسمیتھا  إلىالقصیدة العربیة القدیمة  یعود 

وقد رأى كثیر من النقاد والباحثین أن . ن أكثر الخالفات دارت حول تسمیة الوحدة العضویة إفنیة و

الوحدة العضویة الینبغى وجودھا فى القصیدة الغنائیة ولما كانت القصیدة العربیة غنائیة على ما یراه 

ید ھذا الرأى الدكتور النقاد والباحثین ظنوا من المبالغة تأكید وجود الوحدة العضویة فى ھذه القصائد وأ

الوحدة العضویة فى ھذه القصیدة دعوة سلیمة من ناحیة الفلسفة  إلىأن الدعوة  إلىمحمد مندور 

ال تكاد تتصور فى الشعر الغنائى الخالص الذى یقوم على تداعى الشاعر والخواطر ((ة ولكنھا یلاالجم

دة العربیة لم تكن تعرف ھذه القصی(ن إوكذلك رأى  شوقى ضیف . )2() فى غیر نسق وضعى محدد

تقید  إلىالوحدة العضویة معرفة واضحة قبل عصرنا الحدیث إال نادرًا ، وربما كان مرجع ذلك 

شعرائنا فى العصور الوسطى بنموذجھا الذى وضعھ لھا شعراء العصر الجاھلى ، حیث نجد القصیدة 

وإن اختلف آراء النقاد قدیمًا وحدیثًا       )3()،ال تربط بینھا أى رابطة قریبة متحفًا لموضوعات مختلفة 

م بال شك  جعلوا ھذا الفھم لوحدة القصیدة ھو أن أنھحول ھذا المفھوم فى بناء القصیدة العربیة ،ف

  .القصیدة العربیة ذات وحدة متماسكة وأن بناءھا الفنى یعتمد ھذه الوحدة وإن تنوعت موضوعاتھا

ھا ولذلك یكون مفھومھ للبناء الفنى نابعًا من رؤیتھ وینلتك القصیدة تبعًا إلىاد من ینظر ومن النق

ھا طبقًا لمضامینھا فیكون مفھومھ للبناء إلیللعناصر الشكلیة التى تتكون منھا القصیدة ومنھم من ینظر 

  . نابعًا من العناصر الفكریة والموضوعیة  والمعنویة 

یندمج شكل  إذالقصیدة تبعًا لشكلھا ومضامینھا ال یمكن تجزئتھ  إلىومن النقاد والباحثین من ینظر 

ن مفھوم أویبدو . الشكل بمعزل عن المضمون القصیدة بمضمونھا اندماجًا ، یصعب معھ التحدث عن 

االتجاه النقدى الذى بموجبھ ینظر  أویرتبط بالموقف الشخصى للناقد  نھألوحدة القصیدة غیر مستقر 

  . القصیدة إلىالناقد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  81ص) م 1994( الزبیدى ، مرشد ، بناء القصیدة الفني في النقد القدیم والمعاصر ،مطابع دار الشئون الثقافیة العامة وزارة الثقافة واإلعالم بغداد  - 1

  113،النقد والنقاد المعاصرون ،ص ،محمد  مندور - 2

   154غنیمى ھالل ، النقد األدبي الحدیث ص - 3
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  ـــ:وحدة القصیدة عند النقاد القدامى

أغلب الدراسات  ألنیدة على أساس ھذا التجدید وذلك نقادنا القدامى وحدة القص لم یدرس          

ات خفیفة أشاروا القصیدة بوصفھا عمًال فنیًا وإن وردت تناولانصبت على أجزاءالقصیدة منفصلة ولم ی

وإن المحور الذى دارت علیھ آراء القدامى ھو وحدة البیت فى القصیدة وتحدثوا عن . تبشر بھذا الفھم

العضو فیما  أثرتالحم أجزاء القصیدة وصحة النسق وشبھ بعضھم القصیدة بجسم الكائن الحى الذى یت

  . بیاتما تحدث آخرون عن التناسب والترابط بین األك .یلحق األجزاء األخرى 

فیما  )1())القران ((رة فیما سماه واالمتج بیاتعلى اتساق المعانى فى األ) ھـ255ت(فقد أكد الجاحظ 

وبم ذلك :قال .رواه عن رؤبة وھو التشابھ والموافقة وقول عمر بن لجأ لبعض الشعراء أنا أشعر منك 

ا كانت كلھا إذفرأى الجاحظ أن القصیدة . اني أقول البیت وأخاه وأنت تقول البیت وابن عمھ : قال 

فھذا . )2(یكن عنده شئ لم إلىأمثال لم تسر ولم تجر مجرى النوادر وحتى لم یخرج السامع منشئ 

من طبیعة الحكم واألمثال أن ال یكون االرتباط بینھا واضحًا  ألنتوضیح لفكرة االرتباط فى القصیدة 

  .فى القصیدة 

رھا وسھولة واائل من تحدث من أن ھناك عالقة انسجام األلفاظ وحسن تجأوویعد الجاحظ من 

رة واالمج أوا من اشعراء فى مجال المفاخرة بتالحم أجزاء القصیدة من خالل أخبار نقلھ. مخارجھا  

  :فیعلق الجاحظ على أحد الشعراء القائل 

  )3(الد علة                                یكد لسان الناطق المتحفظ أووبعض قریض القوم 

افرغ افراغًا  أنھوأجود الشعر ما رأیتھ متالحم األجزاء سھل المخارج ،فیعلم بذلك :( فیعلق بقولھ 

  . )4()واحدًا ،وسبك سبكًا واحدًا،فھو یجرى على اللسان كما یجرى الدھان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  288ص/ 1الجاحظ ، البیان والتبیین ، - 1

  562ص) م  1980 ( ، دراسات بالغیة ونفدیة ، دار الحریة للطباعة بغداد أحمدمطلوب ،  - 2

  1/67الجاحظ ، البیان والتبیین ، - 3

  1/67السابق ،  - 4
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فنراه یؤكد على اتفاق أجزاء الشعر من البیت بأن تكون الحروف متفقة لینة المعاطف سھلة ورطبة 

  )1(مواتیة سلسة النظام ، خفیفة حتى كأن البیت بأسره كلھ واحد كأن الكلمة بأسرھا حرف واحد 

بتھیئة الجو  الجاحظ فى مراعاة الحالة النفسیة فى السامعین للتأثیر فیھم) ھـ276ت(وتابع ابن قتیبة 

فمن ھذه الناحیة علل ابن قتیبة بناء القصیدة العربیة باستھاللھا بالبكاء علي .  )2(النفسي المناسب 

رتباطھا بحیاة الشاعر العربي القدیم التى وذلك إل وصف الراحلة والنسیب ؛ إلىتقال نإلاألطالل ثم ا

تدأ فیھا بذكر الدیار والدمن واآلثار فبكى أن مقصد القصید إنما اب:(تمیل نحو التنقل والترحال فیقول 

لیمیل نحوه ) عنھا(وشكى وخاطب الربع ، واستوقف الرفیق ، لیجعل ذلك سببا لذكر أھلھا الطاغین 

التشبیھ قریب من النفوس  ألن؛)ھ إلى(إصغاء األسماع )بھ(ھ الوجود ولیستدعى یإلالقلوب ویصرف 

ن یكون متعلقًا أالنساء ، فلیس یكاد أحد یخلو من جعل اهللا فى العباد من محبة الغزل ، والف )قد (،لما 

  ) 3(. حرام  أومنھ بسبب وضاربًا فیھ بسھم حالل 

قد  )4(ن بعض الدارسینأاألغراض فى القصیدة العربیة نجد وتعدد  لیل ابن قتیبة للمقدمة الغزلیةن تعإو

د واعتبارھا مقیاسا یلاشعراء أن یتقیدوا بھذه الضوابط والتقلعلي ا) جبأو(فھموا أن ابن قتیبة قد جعل 

إلجادة الشاعر من  ذكر األغراض المتعددة ووجوب التناسب فیھا فال یجوز أن یطیل مقدمة القصیدة 

الفخر وإنما تكون أجزاء القصیدة متماثلة قصرًا وطوًال أى  أووینتھى فى الغزل علي حساب المدیح 

یوجب أھمیة التناسب وضرورة التعدیل بین أقسام القصیدة لیصدر قاعدة عامة یلزم الشعراء بھا  أنھ

وھذا الفھم . حرم على المتأخرین التحلل من ھذا النظام أنھمحدثًا،و أوإسالمیًا  أوشاعرًا جاھلیًا كان 

ب ، وعدل بین ھذه األقسام ، فلم یجعل یلافالشاعر المجید من سلك ھذه األس:(قتیبة  منشؤه قول ابن

  )5()المزید  إلىواحدًا منھا أغلب على الشعر،ولم یطل فیمل السامعین ، ولم یقطع وبالنفوس ظمأ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  75-74ص/ 1ابن قتیبة ، الشعر والشعراء ،  - 3
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ولیس (تغییر فیقول  أوااللتزام بالتقلید الفنى الموروث للقصیدة وتركھ بال تحریروبعدھا یؤكد أھمیة 

یبكى عند  أولمتأخر الشعراء أن یخرج عن مذھب المتمدنین فى ھذه األقسام فیقف علي منزل عامر ، 

بغل  أویرحل علي حمار  أو، و الرسم العافى  أثرالمتقدمین وقفوا علي المنزل الد ألنمشھد البنیان ؛

المتقدمین  ألنیرد علي المیاه العذاب الجوارى ؛  أوالمتقدمین رحلوا على الناقة والبعیر  ألنویصفھا ؛

المتقدمین  ألنالممدوح  منابت النرجس واآلس والورد ؛ إلىیقطع  أواجن الطوامى ووردوا علي األ

ل خلف األحمر قال لى شیخ ویورد ھذه الروایة قا.)1()جروا علي قطع منابت الشیح والحنوة والعرارة 

  :أعجبت من الشاعر قال  أمامن أھل الكوفة 

  اثًا  جأنبت قیصومًا وجث                                     

  )2( أنبت إجاصًا وتفاحًا:                                    فاحتمل لھ وقلت أنا 

  .فلم یحتمل  لي 

ة فى الشعر فللشاعر واتحریم التقلید الشكلي المضحك وإحالل مواد الحضارة محل البد إلىفھو ینظر 

  .أن یجد ما یناسب عصره دون حكایة قیاسیة تدل علي ضعف الخیال

موقف ابن قتیبة من البناء الكلي للقصیدة فى االھتمام بترابط  )ھـ322ت(وطور ابن طباطبا العلوى 

القصیدة المتكاملة ،فعلى الشاعر أن یتأمل شعره  إلىھ الشاعر أجزاء القصیدة وتالحمھا فھو یوج

وینبغى للشاعر أن یتأمل : (قبحھا فیالئم بینھا فیقول أورھا واھ والوقوف على حسن تجأبیاتبتنسیق 

قبحھ فیالئم بینھا معانیھا ،ویتصل كالمھ  أورھا واھ ،ویقف علي حسن تجأبیاتف شعره وتنسیق یلأت

 بین تمامھ فصًال من حشو لیس من جنس ما ھو فیھ ،فینسى أون ما قد ابتدأ وصفھ فیھا ، وال یجعل بی

یحترز من ذلك فى كل بیت فال یباعد كلمة عن أختھا وال  أنھھ كما إلیالسامع المعنى الذى یسوق القول 

   )3()یحجز بینھا وبین تمامھا بحشو یشینھا ویتفقد كل مصراع ھل یشاكل ما قبلھ ؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 76 - 75صالشعر والشعراء ابن قتیبة ،  - 1

 77-76ص ، المصدر السابق  - 2

  124ابن طباطبا،عیار الشعر ص  - 3
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یسلك منھاج أصحاب الرسائل فى بالغتھم وتصرفھم فى مكاتباتھم  إنفالشاعر حینما ینظم قصیدتھ ف

أحسن (إن  إلى،فللشعر فصوًال كفصول الرسائل یحتاج الشاعر بان یصل كالمھ بعضھ ببعض فیشیر 

لھ مع آخره ما ینسقھ قائلھ فان قدم بیت علي بیت دخلھ  أویتسق بھ  اماالشعر ما ینتظم المقول فیھ انتظ

  )1()فھا یلأا نقض تإذرسائل والخطب الخلل كما یدخل ال

كلمة واحدة فى اشتباه (ویطالب ابن طباطبا بأكثر من ذلك فھو یطالب  الشاعر أن تكون القصیدة     

وإن تعددت  )2()ف یلألھا بآخرھا  نسجًا وحسنا وفصاحة وجزالة الفاظ ودقة ومعان، وصواب تأو

ھي الغایة الكبرى ومن ھذا التدقیق فى التدرج ا تمثل وحدة بناء فھذه إنالقصیدة فى موضوعاتھا ف

ق وتارة كالنقاش الرقیق الذي یضع اذفالشاعر تارة كالنساج  الح(وإقامة العالقات بین أجزاء القصیدة 

حسن تقاسیم نقشھ ویشبع كل صبغ منھا حتى یتضاعف حسنھ فى العیان وتارة ھو كناظم أباغ فى األص

   )3()تة نظمًا وتنسیقًاواوال یشین عقوده برص الجواھر المتفالجوھر یؤلف بین النفیس الرائق 

 إلىغرض ثم یخرج  إلىفالوحدة عند ابن طباطبا فى العمل الفني كالسبیكة المفرغة وھو یدخل  

نسجھا ھذا ما یریده من الشاعر غرض ثان ال نجد تناقضًا فى معانیھا وال یوجد فى مبانیھا تكلف فى 

غیره من المعاني خروجًا لطیفًا حتي تخرج القصیدة  إلىل معني یصنعھ یكون خروج الشاعر من كف(

ا مفرغة إفراغًا ال تتناقض فى معانیھا وال فى مبانیھا وال تكلف فى نسجھا تقتضى كل كلمة ما أنھك

قوافیھ قبل أن ینتھى  إلىا كان الشعر علي ھذا المثیل سبق السامع إذف.ھا إلیبعدھا متعلقًا بھا مفتقرًا 

   )4 (: اتمام مصراع بوجھ تأسیس الشعر كقول البحترى   إلىیھ وربما سبق أوھا رإلی

  )5(یل والتنزیالأوسلبوا البیض قبرھا فأقاموا         لظباھا الت

  )) ا سالموا أعزوا ذلیًالإذو((لوا عزیزًا فیقضى ھذا المصراع أن یكون تمامھ ذأا حاربوا إذف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التى سماھا النقاد فیما بتالحم أجزاء القصیدة والتي  وبھذا یوفر الشاعر لقصیدتھ بعض شروط اإلجادة

ھا حین ینتقل أبیاتانقطاع بین  أوال یحس القارئ بفجوة  بیاتیریدون بھا أن تكون القصیدة متسلسلة األ

ھا أبیاتغیره فیحسن التخلص من معانیھا ویجید الترابط بین  إلىآخر ومن غرض  إلىمن معني 

  .وحدة موضوعیة متكافئة ومعانیھا ترابطًا یوفر لھا 

سان في اتصال نإلیتابع ابن طباطبا فان القصیدة لدیھ مثلھا مثل خلق ا إنف) 388ت(موقف الحاتمي  أما

أعضائھ ببعض فیجب أن تكون القصیدة في تناسب مابین صدرھا وأعجازھا وانتظام نسیبھا بأن یكون 

فاضتھ في ھذا الربط بین القصیدة إفیض وأن ال ی((غیرھما  أوھجاء  أوممتزجًا  بما بعده من مدح 

ل تصور  من أوتصور عجیب ال نجده عند من سبقھ من النقاد وھو  إلىینفذ من ذلك  أنھ والرسالة إال

سان فى اتصال بعض نإلالقصیدة مثل خلق ا(( فیقول الحاتمي .  )1())نوعھ لوحدة قد تعد عضویة

بانیھ في صحة  التركیب ، غادر بالجسم عاھة  أوأعضائھ ببعض فمتى انفصل واحد عن اآلخر ،

تتنمون محاسنھ وتغطي معالم جمالھ ، وتأتي القصیدة في تناسب صدرھا وأعجازھا ،وانتظام نسیبھا 

   )2())بمدیحھم كالرسالة البلیغة ،والخطبة الموجزة ال ینفصل منھا  جزء 

ي النحو وإنما تؤدي معني التكامل نعاال أن الوحدة التي نادي بھا الحاتمي وحدة عضویة ال تؤدي م

ومن ھنا تكون فكرة .  )3( سجام ھي وحدة موضوعات القصیدة ال موضوعات الواحدنإلواالعتدال وا

  .وحدة القصیدة  عند الحاتمي غیر متكافئة فقد اقتصرت علي التناسب الخارجي لبناء القصیدة 

في حدیثھ عن عمود الشعر بالتحام أجزاء النظام والتئامھ علي غیر من ) ھـ421ت(ویري المرزوقي 

القصیدة متالحمة حتى تكون القصیدة كلھا كالبیت والبیت  أبیاتلذیذ الوزن ویرید بذلك أن تكون 

  إلیقاع النص  ه فى النفس كما یرتاح الطبعأثریترك  اوھذا مم. ) 4(ألجزائھ وتقاربًا اماكالكلمة انسج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 215مص)1979(باعة لحریة للطبن المظفر ، حلیة المحاضرة في صناعة الشعر ، تحقیق جعفر الكناني ، دار االحاتمي ، علي محمد  - 1
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أى خلل عروضى آخر ویعد  أووصفائھ وخلوه من كل ما یشین ؟وزنھ من الزحافات والعلل 

المرزوقى أن الطبع واللسان معیاران لھذا الركن فال یتعثر الطبع في بناء القصیدة المكتملة المتماسكة 

عن القصیدة وتوازن  اجزائھا بأن تكون موضوعاتھا الداخلیة ) ھـ456ت(وتكلم ابن رشیق القیرواني 

ومن عیوب ھذا الباب أن یكون النسیب : (ل متماسكة متناسقة وال یزید بعضھا علي بعض فنجده یقو

باب المبدأ (وتحدث بشكل سھب فى باب سماه  )1()ھل زماننا ھذا أكما یضع بعض  كثیرًا والمدح قلیًال

شراح نإلالذي عقده للحدیث عن صناعة الشعر من أن حسن االفتتاح داعیة ا)والخروج والنھایة 

سبب ارتیاح الممدوح ،وخاتمة الكالم أبقى في السمع  المدیح ، إلى،ومطیة النجاح ،ولطافة الخروج 

والصق بالنفس لقرب العھد فان حسنت حسن وان قبحت قبح واألعمال بخواتیمھا ،كما قال رسول اهللا 

  : ح نحو قول امرئ القیس وبد ذلك یورد أمثال علي حسن االفتتا )2(لھ مفتاحھ أوفان الشعر قفل ) ص(

  )3(حبیب ومنزل     قفا نبك من ذكري             

وقف واستوقف وبكى واستبكي وذكر الحبیب والمنزل  نھألافضل ابتداء صنعھ شاعر  أنھفیعلق علیھ ب

اء الفني الكلي للقصیدة علي وا البنتناولویمكن القول أن ابن رشیق من النقاد الذین .فى مصرع واحد 

بنیة الشعر وأحكام عقد القوافى وتالحم الكالم بعضھ ببعض حتى عدوا تحدث عن إتقان  إذآخر  أونحو 

التالحم اللفظي بین  إلىولم یدع .)4(من فضل صنعة الخطیئة حسن نسقھ الكالم بعضھ علي بعض

ما  إلىما قبلھ و إلىالبیات والترابط الوثیق فیما بینھما ویستحسن أن یكون البیت قائمًا بنفسھ ال یحتج 

من الناس من یستحسن الشعر مبنیًا (بعده وما سوي ذلك فیعده تقصیرًا إال في مواضع حدده فیقول 

  ما بعده وما سوي  إلىا استحسن أن یكون البیت قائمًا بنفسھ ال یحتاج ما قبلھ وإذبعضھ علي بعض و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عندي تقصیر إال مواضع معروفة مثل الحكایات وما شاكلتھا فان بناء اللفظ علي اللفظ أجود فھو ذلك 

فلم یتحدث عن الوحدة العضویة للقصیدة ) ھـ637ت(موقف ابن األثیر  أما.)1()ھناك من جھة السرد

بشكل صریح ،لن ھذا المصطلح لم یكن معروفًا عند النقاد القدامى ،فعندما تحدث النقاد حینذاك عما 

وھو عندى غیر ( ن األثیر فى موقفھم ھذا فقال بخالفھم ا الذي عدوه عیبًا فقد) بالتضمین (أسموه 

وذكر .)2(ل علي الثاني فلیس ذلك بسبب یوجب عیبًاوا كان سبب عیبھ أن یعلق البیت األإذ نھألمعیب ؛

  : ن العرب استعملتھ كثیرًا كقول بعضھمإلھ أمثلة وقال 

  ومن البلوي التي لیس               لھا في النفس كنھ

  )3(دعي أكثر منھ ــمن یعرف شیئًا                   ی نإ

  : وورد في شعر فحول شعرائھم كقول امرئ القیس

  اء بكلكل ــــون َاجازـــعأوأردف     بھ    لـــــصــما تمطي  بلت لھ لفق

  )4(اال أیھا اللیل الطویل اال انجلي          بصبح وما االصباح منك بأمثل  

وھو أن یأخذ  مؤلف الكالم في :( وإلبن األثیر رأي صریح وجمیل في باب حسن   التخلص فیقول 

ھ فیكون بعضھ آخذًا إلیل سببًا واخذ في معني آخر غیره  وجعل األ إذمعني من المعاني فنیًا ھو فیھ 

آخر ، بل یكون جمیع كالمھ كأنما افرغ إفراغًا  مابرقاب بعض ،من غیر أن یقطع كالمھ ویستأنف كال

أن حسن التخلص أكثر ما یشق علي  إلى أشارو. )5( )وذلك مما یدل صدق الشاعر وقوة تصرفھ 

  . الشاعر مقارنة بالفائز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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توفره في  كد ابن طباطبا علي حسن التخلص ووجوبأفعندما ) ھـ808ت(رأي بن خلدون  إلىونأتي 

ن تكون مثل الرسائل المحكمة البلیغة في حسن التخلص من أا یجب أنھأغراض الشعر ومعانیھ و

من حیث نفوره من  أیضًاھا نظرة مخالفة إلین ابن خلدون نظر إف. المعاني األخرى  إلىالمبتدأ  المعني

الصنعة اللفظیة والتزویق لع فیھا الكتاب بالسجع وأوشائیة السائدة في عصره والتي نإلنمط الكتابة ا

ة  كل جزء من أجزاء القصیدة في غرضھ ومقصده عما قبلھ یلوتحدث بعد ذلك عن استقال. الظاھري 

وما بعده وتكلم علي وحدة البیت الشعري بما یحملھ من كمال المعني في ترتیبھ ومبانیھ ضمن الوحدة 

مفكك  أنھھ في كالمھ عن الشعر بإلیلكاملة بما ینفض التھمة الموجھة القصیدة ا أوالكلیة للمقطوعة 

وحدة مستقل عما قبلھ  كالم أنھفادتھ في تراكیبھ حتي كإبیت منھ ب فینفرد كل: ((فیقول  )1(غیر مترابط 

عطاء ذلك إرثاء فیحرص الشاعر علي  أوتشبیھ  أوفي بدایة بابھ من مدح  اماا كان تإذوما بعده و

 إلىیستطرد للخروج من فن  أوخر كذلك آ مافادتھ ثم یستأنف في البیت االخیر كالإیستقل في  البیت ما

 إلىومن وصف البیداء واالطالل . افر مقصود  والثاني یبعد الكالم عن التن إلىفن ومن مقصود 

وصف قومھ وعشیرتھ ومن التفجع  إلىالطیف ، ومن وصف الممدوح  أووصف الركاب والخیل 

  .)2(والعزاء في الرثاء

الترابط الشكلي والمضمون في بناء وحدة القصیدة وعدم التنافر في  إلىوبذلك دعا ابن خلدون 

رة ضمن المعني العام واالمتج بیاتخلق جو من التناسب في معني البیت واأل إلىموضوعاتھا و

  . للقصیدة 

وال یمكن القول بأنني قد عرضت كل اآلراء والمواقف عند النقاد القدامي حول مفھوم وحدة القصیدة 

ھا وجدنا ان مفھوم وحدة القصیدة قد یإلت جانبًا لبعض آراء ھؤالء النقاد ومن خالل النظر تناولبل 

ألمم األخرى تطور واخذ یقترب شیئا فشیئا من المفھوم الحدیث بسبب تطور الحضارة واالتصال با

  .عبر االطالع علي ثقافات األجنبیة فطبعت الحیاة الجدیدة تأثیرھا علي آراء النقاد والمفكرین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 569ص ) دت( 4،دار إحیاء التراث العربي بیروت ،لبنان طعبدالرحمن المغربي،بن خلدون  - 1
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  ـــ:وحدة القصیدة عند النقاد المحدثین

لم یتضح قدیمًا وظل ھذا ) الوحدة الموضوعیة ( إن وحدة القصیدة وھو ما یطلق علیھ بمصطلح 

الحاضر یمثل  اوفي وقتن. ھذا المصطلح لم یكن معروفًا في القدیم  ألنالمفھوم غامضًا لزمن طویل 

تقید شعرائنا في العصور الوسطي بنموذجھا  إلىوربما كان مرجع ذلك (( معلمًا من معالم التجدید 

القصیدة العربیة الذي وضعھ لھا شعراء العصر الجاھلي حیث نجد القصیدة متحفًا لموضوعات مختلفة 

   )1(.))ال تربط بینھا أي رابطة قریبة 

جلیزي كولریج الذي ربط نإلین بالغرب وال سیما الناقد اأثرختلفوا كانوا متن النقاد المحدثین وإن اأاال 

الخیال ھو القوة التي بواسطتھا تستطیع صورة معینة (( ان : بین الخیال والوحدة العضویة حیث قال 

احاسیس في القصیدة فیحقق الوحدة فیما بینھا بطریقة  أواحساس واحد ان یھیمن علي عدة صور  أو

  .)2())أشبھ بالصھر 

ووحدة . ضرورة وجودھا في القصیدة  إلىوا أشاروحدة القصیدة اھمیتھا عندما   إلىوقد أعاد النقاد  

ختلفت التسمیات والمدلوالت كما إن إي شغل بھا النقد العربي الحدیث والقصیدة من الموضوعات الت

تارة تكون وحدة الموضوع وتارة الوحدة العضویة وأحیانا تطلق  تسمیات أخري ، منھا الوحدة قلنا ف

  .)3(المعنویة والوحدة المنطقیة والوحدة النفسیة والوحدة الفنیة

ومن  الذین عنوا بمفھوم وحدة القصیدة في النقد العربي الحدیث الشیخ حسین المر صفي ، وقد عده     

ا وحدة أنھعلي ((القصیدة  إلىل في العصر الحدیث للدراسات التى نظرت ولرائد األالنقاد والباحثون ا

ن یؤثر ھذا أتأخیره من دون  أومكن تقدیم بیت ھا حتى ال یأبیاتن تترابط أجزائھا وتتصل أینبغي 

  )4()).التقدیم والتأخیر في سیاق القصیدة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ًا أثرھتموا بھذا الموضوع محمد مصطفى بدوى حیث كان متإ أولنقاد المحدثین الذین تكلموا ومن ا

، )1() دراسات في الشعر والمسرح ( ج وقد عقد لدراسة وحدة القصیدة عدة فصول في كتابھ یدبكولر

ى الذى یربط بین اجزاء الكالم  وقد یقصد واوتحدث عن الوحدة الفنیة في الشعر فھى وحدة  الر

وتحدث كذلك عن بالوحدة وحدة موضوع الحدیث بمعنى أن الحدیث یدور حول موضوع بالذات ، 

ن الوحدة في القصیدة إ إلىن القصیدة تتحقق فیھا الوحدة التي ال تناقض فیھا وخلص أالوحدة المنطقیة ب

راق فیؤدى كل أورة لھا جذور وساق وأغصان والجیدة ترتبط عناصرھا كالكائن الحي مثل الشج

عنصر فیھا وظیفة غیر منفصلة عن الوظیفة العامة في القصیدة وتتفاعل جمیع ھذه العناصر لتؤدى 

ن إ إلى أشارو. )2(الكلي الموحد في نفس القارئ ثرعطاء الثمرة المتمثلة في األإغایة واحدة وھي  إلى

التناغم الذى یوجده  أوالوحدة في العمل الفني من ناحیة التناسق الوحدة العاطفیة ھي الدلیل علي تحقق 

ھ ن مفھومأالدكتور محمد غنیمى ھالل وبین  أشارو  . ور التي تتألف منھا القصیدة الشاعر بین الص

ن المقصود بالوحدة الموضوعیة ھي وحدة أرسطو ، ویرى أه بفكرة أثرللوحدة الموضوعیة ت

الموضوع ووحدة المشاعر التي یثیرھا الموضوع وما یستلزم ذلك من ترتیب الصور ترتیبًا تنتھي بھ 

بعض  إلىخاتمتھا ، علي أن تكون أجزاؤھا كالبنیة الحیة جزء وظیفتھ ،ویؤدى بعضھا  إلىالقصیدة 

في نھج  سان طویًالنإلن یفكر األزم ھذه الوحدة وتست )3(عن طریق التسلسل في التفكیر والمشاعر

الذي یرید ان یحدثھ في سامعیھ وفي األجزاء التى تتدرج في نھج قصیدتھ وفي  ثرقصیدتھ وفي األ

والصور التي یشتمل علیھا كل  فكاربحیث ینسجم مع بنیة القصیدة بوضعھا وحدة حیة في األ ثراأل

ونقصد بالوحدة العضویة : ((إلحداث األمر المقصود فیقول ممااأل إلىجزء بحیث تتحرك بھا القصیدة 

في القصیدة وحدة الموضوع ووحدة المشاعر التي یثیرھا الموضوع  وما یستلزم ذلك من ترتیب 

لزمھا ترتیب األفكار خاتمة یست إلىترتیبا بھ تتقدم القصیدة شیئا فشیئًا حتي تنتھي  فكارالصور واأل

بعض عن  إلىلقصیدة كالبنیة الحیة  لكل جزء وظیفة ویؤدي بعضھا ن تكون أجزاء اأوالصور علي 

ن الدكتور محمد غنیمى ھالل أكد علي وحدة إوبذلك نجد   .)4())طریق التسلسل في التفكیر والمشاعر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التي یعرضھا ویرسمھا  فكاروالمشاعر التي یثیرھا في نفس المتلقي من خالل الصور واأل الموضوع 

  .الشاعر في القصیدة 

الفرق بین الوحدة العضویة في القصیدة والوحدة  إلىرأیھ في الوحدة الموضوعیة للقصیدة ب أشاروقد 

مسرحي  تظھر فیھ الوحدة العضویة ن الشعر الإوذكر . )1(العضویة في الشعر المسرحي شعر المالحم 

ذلك في نفسیة  أثرالخرافة و أوترتیب أجزاء الحكایة  إلىا ترجع نھألضح ،أورسخ ومقاییسھا أ

وحدة القصیدة فمقیاسھا یتمثل بترتیب أجزاء الفكرة ونمو الصور ،  أما. األشخاص ونوع األحداث 

غیر تاریخي وحینذاك تكون وحدتھا شبیھة بوحدة  أووقد یكون للقصیدة عنصر قصصي تاریخي 

  .وتظل في حاالتھا وعامتھا االعتداء بالوحدة العامة للقصیدة . المسرحیة 

قد اختلطت مع وحدة الغرض بما سموه الوحدة العضویة  أنھوقد فسر محمد مندور الوحدة العضویة ب

ي الشاعر كالكائن العضوي الذي ال یمكن بناء القصیدة بناًء ھندسیًا بحیث تخرج من بین ید((ن أ إلىو

ویمكن تحقیق ھذا في الفنون المسرحیة والقصة والقصائد ذات . )2())نقل جزء مكان جزء آخر 

  .الغرض الموضوع الذي لھ بدأ ووسط  ونھایة 

د ن القصیدة العربیة كانت عند ظھورھا التلقائي قأواضحًا للوحدة العضویة باعتبار  ولم یعط تعریفًا

الذي یمر بھ وبھذا اصیبت القصیدة العربیة بالتفكك وبخاصة  اھتمت بوحدة الغرض لظرف الشاعر

ھذه الوحدة ال یمكن ان تتحقق في الشعر الغنائي باعتبار اغلب القصائد  ألنفي قصائد المدیح ، 

  .العربیة وخاصة الجاھلیة تدخل ضمن اطار القصیدة الغنائیة 

باعتبارھا بنیة حیة تامة الخلق والتكوین ولیست ضربًا (عضویة وتحدث شوقى ضیف عن الوحدة ال

وحدات  إلىا عمل تام كامل ینقسم أنھذات صیاغة وانما ھي بناء بكل ما تحملھ كلمة بناء من معنى 

ات ولكن كل خاضع لما قبلھ ال تحجزه عنھ خنادق وال ممرات فھي خیط من النسیج یتدخل في یلآتسم 

  )3()تشكیلھ تكوینھ ویساعد علي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي انما ھي بنیة حیة نابضة بالحیاة لیست القصیدة خواطر مبعثرة تتجمع في اطار موسیق( أیضًاویقول 

 أشارو)1(.) ھ من الفكر والشعور إلیبنیة تتجمع فیھا احساسات الشاعر وذكریاتھ لتكون مزیجًا لم یسبق 

ائل الشعراء في العصر الحدیث الذي جاءت قصائده تعبیرًا أوشوقي ان الشاعر خلیل مطران یعد من 

وتتالحم معانیھ  نھاعن نفسھ وأحاسیسھ الداخلیة فجاءت قصائده تشكل بناًء تترابط عمده وأرك امات

قیمة البیت في الصلة (وجاء بعد مطران عبد الرحمن شكري متحدثًا عن الوحدة العضویة .وأجزائھ 

ًا اذالبیت جزء مكمل لھا وال یصلح أن یكون البیت ش ألنالتي بین معناه وبین موضوع القصیدة 

حیث ھي  القصیدة من إلىمن القصیدة من  بعیدًا عن موضوعھا فینبغي أن تنظر  نھاخارجًا عن مك

ومثل الشاعر الذي الیعني بإعطاء وحدة القصیدة . مستقلة  أبیاتشئ فرد كامل ، ال من حیث ھي 

 )2(.)حقھا ، مثل النقاش الذي جعل نصیب كل أجزاء الصورة التي ینقشھا من الضوء نصیبًا واحدًا

فیطالب شكري بضرورة التالحم بین أجزاء القصیدة بحیث ال تكون للبیت قیمة إال بما یؤدیھ من دور 

  . بنائى في الوحة الشاملة التي ھي القصیدة 

یذكر ان  إذالوحدة العضویة في القصیدة  إلىضح وأكثر عمقًا في دعوتھ أوالعقاد كان رأیھ ومنھجھ  أما

تمثل فیھا خواطر متجانسة كما یكمل التمثال بأعضائھ  )3()اماینبغي ان تكون عمًال ت( القصیدة 

ا اختلف عضو بانت الرداءة   إذوالصورة بأجزائھا ، وكذلك فان اللحن الموسیقي بتمام انغامھ بحیث 

  . فالقصیدة كالجسم الحي فكل عضو فیھ یقوم بعمل خاص 

بین أطراف كالمھ ( تحدث المازني عن الوحدة العضویة عندما طالب الشاعر یالئم  كما               

المازني الصلة بین  تناول )4()ق بین اغراضھ وبیني بعضھا علي بعض ویجعل وھذا بسبب ذلك واویس

ن توجد أالقة ما یؤكد الوحدة التي ینبغي الشاعر ومعانیھ بأن تكون متماسكة منسجمة مرتبطة بع أفكار

  . في القصیدة العربیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  : أبوّللووحدة القصیدة عند جماعة 

علوا من شأن الخیال وجعلوه أھم عناصر الصورة األدبیة ، فقد أن الرومانسیین في الغرب قد إ      

كان للخیال عند كولردج وظیفة ضروریة في بناء الصورة الكلیة للقصیدة مما یكسبھا وحدة متكاملة 

الفنان من خلق كل عضو حي ومعني ھذا حیث یوجد الخیال  أو،فعن طریق الخیال یتمكن الشاعر 

والذي ینبع من باطنھ وینساب  یصبح لكل عمل فني شكلھ الخاص الذي یمیزه.تتحقق الوحدة العضویة 

وعلي ھذه الصورة یقیم كولردج روابط وثیقة بین .  )1 (طراف جمیعًا فیلونھا بلون عام مشتركأفي 

باراتھ عالقة ھما مرتبطان متالزمان فالعالقة بینھما كما یبدو من ع إذالخیال ووحدة العمل الفني ،

  .) 2( .كما ال یكون خیال بدون تحقیق الوحدة تتحقق وحدة الشعر بدون خیال  ال أنھسببیة بمعني 

التحدث عن وحدة الصورة فیھا فالصورة في القصیدة التي تسودھا  إلىن وحدة القصیدة تدفعنًا إ      

ا في أنھبعض ، فجزیئات الصورة مستقلة كل واحدة عن األخري إال  إلىوحدة عضویة یؤدي بعضھا 

ة من یلاا كان ثمة وثبات خیإذنسیج متكامل ،فھي مستقلة وخاضعة في الوقت نفسھ و إلىالنھایة تؤدي 

وحدة كلیة ال  إلىقبل الشاعر فال بد أن تتم في نطاق وحدة البنیة ،ومن ثم فإن الصور التي تؤدي 

  )3(.ھا تعاطف یجوز أن یقع بین

ن نفصل  فیھا بین الشكل أمؤكدًا ان للقصیدة وحدة ال یمكن شادي عن الوحدة العضویة  أبوتحدث  

الشاعر  ألنن القصیدة تقوم مجموعة من العناصر ومن المستحیل الفصل بینھا ،أویرى .لمضمون وا

  أنا فقد  أما: ( قال . عنصرًا منھا  دون اآلخر  تناولعندما ینظم القصیدة ینظمھا كّلًا ویتأملھا كال وال ی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وھو ) بالتبادل ( ى ر غیري بأن ھناك ما یصلح ان یسمآمنت بعد تأمل نقدي طویل في شعري وفي شع

)  القصیدة مثًال  (الفني ،  ثریجب نقد األ أنھتعویض الكل للجزء ، وكذلك تعویض الجزء للكل بمعني 

الناقد الفني إّال بالجوھر وحده، وال  أثرجوھرھا ولّبھا  وال یت إلىیوّجھ النقد كوحدة  ال تتجزأ  بحیث 

یرى ان القصیدة وحدة ال تتجزأ ، وھو ) شادي أبو(فـ" یكون ما عدا ھذا الجوھر إّال معینًا على إبرازه

یجب ان یكون  أنھالفني، الذي یرى فیھ  ثرعن وحدة األ) وردزورث(یقترب بمفھومھ عنھا من مفھوم 

البطيء تكسب التعبیر خطوطًا ومادة حتى  اإلبداعبواسطة ( : عمًال كامًال، وقد صاغ مفھومھ ھذا فقال

ي الذي فالنمو العضو" روح الحیاة في شكل كامل أوالعضوي تؤدي وظیفتھا وھي أشبھ بقوة النمو 

القصیدة عنده یكمن  إبداعالشكل التام لُبنیة أي عمل فني، وان  إلىة أشارھو ) وردزورث(جاء بمفھوم 

  )1(.في تالحم اجزاء وعناصر ھذا العمل

قدیة النظریة، ولكن ـــاباتھ النــحدیثا عن الوحدة العضویة في كت) الشابي(ولم یخصص               

كما یرى  –طریق الخیال  -ن ـع نھألضویة، ـوحدة العـق الـري ھو الذي یحقـیال الشعـاھتمامھ بالخ

حیث یوجد الخیال تتحقق  أنھالفنان من خلق كل عضوي حي ومعنى ھذا  أویتمكن الشاعر ) "كولردج(

الوحدة العضویة ویصبح لكل عمل فني شكلھ الخاص الذي یمیزه، والذي ینبع من باطنھ، وینساب في 

) الشابي(ن إ) سلمى الجیوسي(اس رأت ــــھذا االس ، وعلى"اطرافھ جمیعًا فیلونھا بلون عام مشترك

ئده تحافظ على النمو العضوي الذي كانت جمیع قصا إذحقق نجاحًا في الوحدة العضویة في قصائده، 

  . ، ویعتمد بذلك على عناصرھا جمیعھا یتطور على نحو عاٍل

ینبغي : "الذي قال عنھا) ابن طباطبا(عن الوحدة العضویة ال یبتعد عن مفھوم ) شادي وبأ(فمفھوم 

قبحھ فیالئم بینھا لتنتظم  أورھا واھ ویقف على حسن تجأبیاتف شعره وتنسیق یلان یتأمل تأللشاعر 

بین تمامھ فصًال من حشو لیس من  أومعانیھا ویتصل كالمھ فیھا، وال یجعل بین ما قد ابتدأ وصفھ 

یحترز من ذلك في كل بیت، فال  أنھھ، كما إلیجنس ماھو فیھ، فینسى السامع المعنى الذي یسوق القول 

ابن (ھ إلی أشارالذي ) التناسق(فـ" شو یشینھایباعد كلمة عن أختھا وال یحجز بینھا وبین تمامھا بح

  .حدیثًا) شادي أبو(طلقھ أالذي ) التبادل(دیما الیبتعد عن ق) طباطبا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إلىعوین ان الوحدة العضویة للقصیدة ان تحكم الصلة بین أجزاء القصیدة إضافة  أحمدویري الدكتور 

وحدة الموضوع ووحدة الفكر ووحدة المشاعر التي تنبعث عن نفس الشاعر لذلك أصبحت عنوان 

ینھم واین تحملھا صدور دوواالقصیدة جزًأ ال یتجزأ من وحدتھا العضویة وزادوا علي ذلك ذكر عن

متشبھین  ین ، وكانت معظمھا تستوحي من الطبیعة ،واما تحملھ محتوي الدوعلى تدل كثیرا 

  .)1( . انسیینبالروم

ل الشعراء العرب الذین نادوا بفكرة الوحدة الفنیة في القصیدة بوصفھا كائنًا حیًا أون مطران إویبدو 

.  أبوّللوشادى وبعد ذلك سار علي دربھم شعراء  أبووكذلك سار علي دربھ زكي  األعضاءمتماسك 

  : ج اذومثال علي الوحدة العضویة بعض النم

  : تیم یلاشكوي 

  :القاسم الشابي  أبویقول 

  علي ساحل البحر ،أني یضج       صراخ الصباح ونوح المسا

  تنھدت من مھجة أترعت            بدمع الشقاء وشوك األسي 

  فضاع التنھد في الضجة                     

  بما في ثنایاه من لوعة                   

  ھیا !یأم:فسرت ونادیت                  

  فقد سئمت الحیاة  ! إلى                

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )د،ت( 198والتنمیة ، ص بداعنموذجًا ، النشر الملتقى المصرى لإل أبوّللومحمد محمد السید ، الشعر العربي الحدیث مدرسة  أحمدعوین ،  - 1
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  جاع قلبي نحیبًا، كلفح اللھیب أوالغاب أسكب  إلىوجئت 

  نحیبًا تدافع في مھجتي ،وسال یرن بندب القلوب

   نھاب أشجافلم یفھم الغ             

    نھاوظل یردد ألح            

  یا أم ھیا :فسرت ونادیت        

  فقد عذبتني الحیاة  ! إلى       

  م یلوقمت علي النھر أھرق دمعًا       تفجر من فیض حزني األ

  یسیر بصمت علي وجنتي          ویلمع مثل دموع الجحیم 

  فما خفف النھر من عدوه     

  وال سكت  النھرعن شدوه 

  یا أم ھیا :فست ونادیت

  فقد أضجرتني الحیاة ! إلى

  ولما ندبت ولم ینفع 

  ونادیت أمي فلم تسمع 

  وحدتي إلىرجعت بحزني 

  ورددت نوحي علي مسمعي  

  وعانقت في وحدتي لوعتي 

   )1 (وقلت لنفسي أال فاسكتي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  95الشابي ، أغاني الحیاة ،ص - 1
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ختار لھا الشاعر بحر المتقارب الذي تذخر إالتي ظھرت فیھا الوحدة العضویة والقصیدة من القصائد 

لم یلتزم   إلىاختار الشكل المقطعي فال یلزم نفسھ بالقافیة الموحدة اضافة . بالسرعة والحركة والنشاط 

آخرھا وحشد  إلىل القصیدة أومن  األلموالشابي تسیطر علیھ عاطفة الحزن و. بشكل  موحد  للمقطع  

 –الشقاء  -النواح  –تیم  الصراخ یلا: لتي تعبر عن الحالة النفسیة مثل كبیرًا من األلفاظ ا فیھا قدرًا

  . األلمأس ولیازن واألسي وححزني  فھذه ا أللفاظ كلھا تعبر عن ال–نحیبا –جاع قلبي أو

 وصور الشابي كلھا تخدم الصورة الكلیة التي یرسمھا تتشابك مع خیوط عاطفتھ الحزینة  فالبحر تضع

وموجة الشاعرقد اترعـت  بدمع الشقاء وشوك األسي ، ثم ء سواحلھ بصراخ الصباح ونوح المسا

ن وھو یمزج ھا ویحتم بھا عندمایضیق بحیاتھ الممتلئة بالحزإلییشخص الطبیعة فیجعلھا امھ یلجأ 

حیب الذي یعبر جاع قلبھ بطریقھ النأون الحیاة قد سئمتھ  ولیس لھ اال الغاب یبثھ ألوعتھ بالطبیعة یعلن 

م ھیا أن المقاطع بقولھ فسرت ونادیت یا عما یجیش في ویھرق دمعھ علي النھر ،وختم كل مقطع م

  . ا نھاوحدتھ یعیش بین أحض إلىیعود  إنعلن المقطع االخیرأولما لم تجبھ .  ذفھي المال

وھكذا ظھرت وحدة القصیدة واضحة فالفكرة التي یعالجھا واحدة والعاطفة متحدة ممتدة علي طول 

  :لحسن كامل الصیرفى یقول )قصیدة صخرة (النموذج الثاني  أماالقصیدة 

  ماأقساھا تلك الصخرة 

  لم تترقرق منھا عبرة 

  !موج البحر علي قدمیھا كم یتحطم          

  ي الرایة ثم استسلم ھذا الثائر ألق        

  تلك الرایة ھذا الزبد األمل   

  ما أقساھا تلك الصخرة 

  لم تتصاعد منھا زفرة 
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  ما أقساھا ال ترحمھ ال تترحم   

  موج البحر دعاء الشوق لھا فتتقدم 

  فیھ األمل الباسم ،فیھ ھواء المضرم  

  ي ثم تحطم وابلغ الغایة ، ثم تھ

  قساھا تلك الصخرة أما 

  لم تتفجر منھا حسرة 

  ال تنھضھ التتألم ! ما أعجبھا 

  یتعلم ؟ أما!ھ ھذا الموج بما أعج

  !ھا ثم تھدم یإلكم من عات حن 

  !زبدًا، ظًال ثراثم تن

  وھي تراه بأقسي نظره

  لم تتحرك فیھا شعرة  

  !لم تتألم ، لم تتندم ! ما أعجبھا          

  ما أقساھا تلك الصخرة 

  !     رة منھا ذ أثرلم تتن

سكندریة ونزل بفندق یواجھ البحر وكان الشاعر وقتذاك یمر بحالة نفسیھ صعبة زار الشاعر  مدینة اإل

  أس ، یلانكسرت نفسھ فسیطر علیھ الشعور بإلھ واماتجربة عاطفیة انتھت بالفشل ، فتحطمت  أثرعلي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  211نموذجًا ص أبوّللو، نقًال من كتاب الشعرالعربي الحدیث 85الصیرفي ، حسن كامل ،النبع ،ص - 1
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شجان وأحزان لعلھ أنفسھ من  كما الطبیعة المتمثلة في البحر وصخرتھ لیبثھ ما في األلمواشتد بھ 

  . یشفي بعض سقمھ ویذھب بعض ألمھ 

حطم ة الممتلئة حبًا وأمًال في الوصال تتالیوروحھ العن البحر بأمواجھ العاتیھ التي تشبھ نفس الشاعر إ

مل الشاعر عند قدمي محبوبتھ ،والصخرة التي تشبھ محبوبتھ تقف أعلي تلك الصخر ة ،كما یتحطم 

غیر عابئة بما یجري حولھا فھي صخرة ال قلب لھا فال ترق والتلین كما صنعت المحبوبة فلم یرق لھا 

ل أوالقصیدة من  أبیاتحظ العاطفة الموحدة التي سیطرت علي ونال. قلب ولم تذرف لھا دموع 

أس من نفس الشاعر یلاو األلموتمكن الحزن و األلمزام والحزن ونھإلآخرھا تعبر عن ا إلىالقصیدة 

  :ونري محمود حسن اسماعیل . وھكذا صور الصیرفي تجربتھ الشعریة في وحدة متكاملة 

  سمعتك توقظ الموتي 

  ! !علي خلدي 

  وتقرع راحتاك الباب 

  ! !حول سكینة األبد 

  تدق . . تدق 

  حتى تورق األكفان بین یدیك 

  وتزرع صمتھا أبدیة خرساء 

  !ك إلیساحتھا تطیر 

  وتزرع نفسھا األرواح 

  فوق جذوع رابیة بال أغصان 

  حدائقھا مسحرة 

  !تفوح بعطرھا النیران 
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  یطل بزھرھا الشھداء . . 

  من ظمأ لنار صداك 

  وتصرخ آھة للصبر 

    )1(ھالعة لیوم لقاك 

) تقرع راحتك الباب حول سكینة األبد ) (ترعشھم علي خلدي (و ) توقظ الموتى (إن تتبع الصور 

یطل بزھـرھا ) فوق جذوع رابیة بال أغصان ) (وتزرع األرواح نفسھا ) (وتورق األكفان  بین یدیك (

  :مصدرھا  إلىونرجع الصور ) لعة لیوم لقاك وتصرخ آھة ھا) ( الشھداء من ظمأ لنار صداك 

  .لحظة من لحظات السكون المطبق علي المقابر الخربة التى تضم رفات األموات : لھما أو

البعث الجدید عقب فصل مجدب موات لحظة تحول التى تعتري الطبیعة حین بدایة الخصب و: ثانیھما 

بیاء ، لعلھ من ألنالجدید ، المتسم بمالمح أحد اتتجسد صورة الباعث . وبین مشھد الموت وبین الحیاة 

) الرعشة والنشر ( أووبث الروح  )اإلیقاظ (ن ربھ ، فكانت صورة إذكان یقدر علي إحیاء الموتى ب

  ). اب بوقرع األ(و

إن تتبع ظھور أعضاء ھذا الصوت واحدًا واحدًا ، حتى تكتمل صورة ھذا الھاتف الضخم الذي یوقظ   

سان ، فیوقظھ ، ثم ینتقل ناحیة باب السكینة األبدي یقرعھ نإلمعان ترعش خلد ا إلىھم الموتى ، ویحیل

حركة تدب في الموات ،وحیاة تسري في   إلىحتى تستحیل أكفان الصمت األبدي األخرس  ویدقھ

 إلىالھامد من األشیاء ، فتستحیل المقبرة الخرساء ، التى یوحى صمتھا بوحشة األبدیة ورھبة القبور 

بات من الجذوع حتي تكتمل األفرع وتورق ، وتزھر تلك الزھور نإلشھد للطبیعة وھي تبتدأ ام

الحمراء ، التى تفوح من عطورھا النیران فتعلن قیامة البعث الجدید ویجعلنا نحس بما یوحي بھ الرمز 

  . األرواح (في مقابل صورة البعث الجدید ، ومدي ما یوحي بھ في ضوء الرمز ) األكفان (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  107ص)1977( مصطف السعدني ،الناشر منشأة المعارف اسكندریة، نقًال عن التصویر الفنى لمحمود حسن اساعیل  70اسماعیل ،محمود حسن ، صالة ورفض ، ص - 1
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األبد التى كانت ترین علي القبور ، وترتبط إن صورة األكفان ،استمدت أبعاد طبیعتھا من سكینة 

  .بالصمت األبدي األخرس 

الحیاة ، حیاة  إلىالفناء والموت المطبق توحي بالالعودة  ءنتھاإستحالة إإن ھذه الصورة توحي ب

ولكنھا . ا انفصلت عن سیاقھا الشعري إذا ال توقظ ھذا الشعور في النفس إال إنبات واالخضرار ، نإلا

  ورودًا حمراء فتزھر الحدائق  –ال یسھل فیھا اإلزھار -تزرع نفسھا في رابیة  إلىفي ضوء األرواح 

توحي بمدى ما یدھش المرء من صیرورة  –یحملھا الشھداء ،وتفوح بالنیران التي تغسل العمود القدیم 

ولیست بینھما  حدود . من الموت تنبعث الحیاة  إنالموت ،كما من الحیاة یبدأ  إنالحیاة ، و إلىالموت 

تورق الحیاة ، ) التى تعني الموت ( األكفان . فاصلة فكالھما یتفاعل مع اآلخر ، یأخذ منھ ویعطیھ 

وتنزع الصمت األبدي وجذوع الرابیة التى بال أغصان ، تزھر باألرواح ، فتصبح حدائق یفوح 

القبور ، وتحرق سكینة األبد ، وتغسل األكفان ، ویشھد الكل حیا في یوم بعطرھا النیران ، فتتطھر 

 إنوالخیط الذي یربط بین ھذه العناصر جمیعًا ھو اإلحساس بصیرورة الحیاة  ودیمومتھا ، و. اللقاء 

وأن ما یحدث في الوجود لیس كتعاقب . لیس ثمة موت أكید ، فالموت لیس إال في المظاھر فقط 

الصور حیة نامیة . وخالصة األمر أن كل ما یحدث ھو برھنة علي استمرار الحیاة  . ا الفصول وتبدلھ

الباعث  –البعث الجدید  –الموت ( تقوم مقام البرھان الوجداني علیھا ، فھى متآزرة في أبعادھا الثالثة 

 دام  نقیضھ ، ما إلىمن الشئ  أوالحي  إلىتآزرا موحیًا ال یضعف من قوتھا انتقالھا من الھامد ) الجدید 

  . تقال حركة داخلیة مصاحبة نإلوراء ھذا ا

فالصورة والفكرة شئ واحد ، ال یمكن فصل أحدھما عن اآلخر وحیویة  الصور وعضویتھا ال ترجع 

الداخلیة أصبحت صورًا خارجیًا ،  فكاراأل ألنالشعور الخصب ،  إلىداخل القصیدة بقدر ما ترجع 

وبالتقاء الداخل والخارج في نقطة ھي بال شك ،منبع تلك . ًا ذاتیة أفكاروالطبیعة الخارجیة صارت 

. ھ إلیالذي یھدف  ثرن في القصیدة ، محدثة األواالحركة الداخلیة تربط بین الصور الجزئیة التى تتع

  . عضائھا أسم الصور بالوحدة التي تربط بین وتت
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  :ث ـثالـصل الـالف
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  أركان القصیدة  -3
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  الوحدة في القصیدة  -5
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  للقصیدة  السمات العامة -7

 الصورة الشعریة -8
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  :تعریف  القصیدة 

ف الذي یتعارض مع المؤلفات العلمیة بأن یلأذلك النوع من الت(ا أنھج القصیدة بییعرف كولرد         

واع األخري التي تشترك معھ في نفس ألنیجعل المتعة ال الحقیقة ھدفھ المباشر ، ویتمیز عن كل ا

جزء من األجزاء الھدف بطلبھ ذلك النوع من المتعة من الكل الذي یتفق مع اإلشباع الواضح من كل 

 ألنبھما مجتمعین ،  أویتمیز عن النثر بالوزن والقافیة  أنھف ال یكون قصیدة لمجرد یلأویري أن الت )1(

سان یستطیع أن یطلق بموجبة اسم قصیدة علي التعداد نإلھذا المعني للقصیدة أحط معانیھا ، حیث إن ا

  :المعروف في الشھور المتعددة 

 ثالثون یومًا في سبتمبر 

  وأبریل في یونیو ونوفمبر

فات التى تستحق اسم قصیدة ، فتلك التى توجد فیھا معینة في توقع تكریر األصوات والوحدات یلأالت أما

)2( .)ًا كان مضمونھا العروضیة ، أّی  

ا لكنھ عدل عن ھذا )جزء منھ أون القصیدة تجربة الفنان ، إ( تعریف القصیدة عند ریتشارد  أما

ھو أن القصیدة فصل من التجارب ال تختلف في أي من صفاتھا إال بمقدار ( تعریف آخر  إلىالتعریف 

 ن نعتبر ھذه التجربة المثلي ونستطیع أ. السویة  أوت من ھذه الصفات عن التجربة المثلي وامعین یتف

)3( . )تھاء منھا نإلتجربة الشاعر حین یتأمل القصیدة كاملة بعد ا  

لم یعثر علي تعریف واحد في النقد األدبي الحدیث علي تعریف واحد  أنھویقول الدكتور یوسف بكار 

ھو القصیدة بناء یتركب من العناصر والقوي التي تتظاھر علي :  (بمعني التعریف الفني للقصیدة إال   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

22ص)  م1982 (لس للطباعة والنشر والتوزیع بیروت ،لبنانألنبناء القصیدة في النقد القدیم في ضؤ النقد الحدیث ، دار ابكار، یوسف حسین ، - 1  

  22السابق ص- 2

22السابق ص - 3  
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فالعالم الذي تتألف منھ القصیدة عالم . نحو یتم فیھ تكامل المعاني الشعریة المتبلورة في حقائق لغویة 

وھذا یصدق علي القصیدة العربیة كما یصدق  ) ه وتتعاقب في حركة مطردة أفكارمتجانس تتالقي 

 إلىالقصیدة ضرب شعري من ضروب األدب العربي قسم  النقد العربي القدیم فى  أما )1( . علي سواھا

القصیدة  منظوم القول غلب علیھ ؛ لشرفھ بالوزن والقافیة وإن كان كل : قال ابن منظور. شعر ونثر

  )باب قصید ( )2( )فھي الكالم المنظوم المقفي .( عرًاعلم ش

مثل انتظام الخرز في  اماالمنظوم یعني انتظام األلفاظ في النسق واتساقھا لتكمل بعضھا بعضًا تم

  .وال تحل خرزة مكان أخري  أثرالسمط وھو الخیط ال یتن

  .ستة عشر بحرًاأن تكون القصیدة  موزونة علي واحد من بحور الشعر وعددھا : الموزون 

ھي الحروف وتبدأ من   أووتلزم التكرار ،  بیاتھي المقاطع الصوتیة في آخر األ: القافیة  أوالمقفى  

  . ل حرف ساكن  یسبقھ حرف متحركأو إلىآخر حرف ساكن 

  .صدر وعجز : أجزاء البیت الشعري 

شطرین ، وینتظمھا  إلىقسم وكل بیت منھا ی أبیاتتمتاز القصیدة العربیة القدیمة بتكوینھا من عدة 

غالبًا وزن  واحد وقافیة واحدة والقافیة ویبدو ، نشأة القصیدة العربي تتضمن موضوعًا واحدًا ،كالفخر 

ثم أخذت ھذه . الحماسة ، حیث كانت مثل ھذه الموضوعات تطبع الشعر القدیم بطابعھا  أوالغزل  أو

الموضوعات تتطور وتتنوع ، فاشتملت علي الغزل وبكاء األطالل ، والنسیب ووصف الرحلة ، ثم 

ومن الطبیعي إال یكون مثل ھذا التطور الذي طرأ علي القصیدة ,الموضوع الرئیسي غالبًا المدح  إلى

  .ربیة قد تم  دفعة واحدة ، وإنما مر بمراحل وفترات زمنیة ، حیث شمل الصیاغة والتشكیل الع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

23بكار ، بناء القصیدة ص- 1  

)باب قصید( ابن مظور ، لسان العرب ، - 2  
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وكأن الشاعر ) قصدت الشئ (ق القصیدة من أن اشتقا إلىحیث ذھب : ویعرف بن رشیق القصیدة 

  )1( .  ) عملھا علي تلك الھیئة  إلىقصد 

أن القصیدة ما كانت علي  إلىذھب األخفش . التي تستحق اسم قصیدة  بیاتوتحدث النقاد في عدد األ

ھا الخمسة عشر ، وما دون ذلك أبیاتزت وا، فخالفھ ابن جني وقال إن القصیدة ما ج أبیاتثالثة 

    )2( )سبعة فھي قصیدة  بیاتا بلغت األإذوقیل : ( وقال ابن رشیق ) قطعة(

  : نظم القصیدة  

في  نآلإنا متكلمون ا(في الشعر حین قال ) صناعة (ل من استعمل اصطالح أوإن أرسطو        

وعلم  )صناعة الشعر مرة (فیستعمل  وت الشاعروالنقد المعروفیلإ أما  )3( )صناعة الشعر وأنواعھا 

وللشعر : (وقد استعملھ ابن سالم الجمحي الذي قال .  الكتابة مرة ثانیة وكتابة الشعر مرة أخري 

  )4(.)صناعة وثقافة یعرفھا أھل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات 

الغیظ وتطفأ الثائرة الشعر جزل من كالم العرب یسكن بھ : (قال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ 
  )5().،ویبلغ بھ القوم في نادیھم ،ویعطى بھ السائل

سع ، حتى وسم بھ عدد من الكتب ، من مثل          أومدى   إلىوامتد استعمال كلمة الصناعة عند القدماء  

العمدة في صناعة الشعر ونقده (،و )الصناعتین ألبى ھالل العسكري(للجاحظ و )صناعة الكالم (

في صناعة المنظوم من الكالم والمنثور ، وأحكام صنعة          )الجامع الكبیر  (القیرواني و ألبن رشیق )

  والموھبة  )6(. شاء ، ألبي علي القلقشندي نإلفي صناعة ا) صبح األعشي (دلسي وألنالكالم للكالعي ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  183ص/ 1ابن رشیق ، العمدة  - 1

 189السابق ص - 2

  29ترجمة شكري عیاد ص)د، ت(س ، أرسطو ، فن الشعر ، مكتبة النھضة المصریة الیط - 3

 16بكار ،بناء القصیدة ، ص - 4

  194بیروت ص)م  1988 (مصطفى الجوزو، نظریات الشعر عند العرب ،دار الطلیعة والنشر - 5

   72ص ) م1992( ، جھاد ، طبقات فحول الشعراء في النقد األدبي عند العرب ، طدار الجیل بیروت  ىالالمج - 6
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لھا دور بالرغم من مفھوم صناعة الشعر قال أكثر النقاد بضرورة الموھبة والطبع والذكاء في الشاعر  

ھما وھذه المفاھیم ینطبق علیھا ما یسمیھ النقد المعاصر          إلیدعمھا بالثقافة والمراس وما    إلىودعوا 

قاتھ  أوعن بواعث الشعر ومحركاتھ الحقیقة أن محركات الشعر و  وتحدث بكار.)1(بأسس العمل األدبي 

الحدیث ، وال توجد قاعدة     أوتختلف حسب الزمان والمكان والمبدع  نفسھ ، سواء في الشعر القدیم         

   )2.( ثابتة تضبط ذلك 

ا أراد الشاعر بناء القصیدة    إذف : (عملیة خلق القصیدة تمر  في مراحل كما یقول ابن طباطبا           وعن

فحص المعني الذي یرید بناء الشعر علیھ فكره نثرًا ، وأعد لھ ما یلبسھ إیاه من األلفاظ التي تطابقھ           

المعني  الذي یرومھ     ا اتفق بیت یشاكل إذوالقوافي التي توافقھ ، والوزن الذي یسلس لھ القول علیھ ، ف

ا إذو(: ھالل العسكري   أبو ویقول    )3(.أثبتھ ، وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضیھ من المعاني      

طلب لھا وزنًا     أنظمھا فكرك ، وأخطرھا علي قلبك و أردت أن تعمل شعرًا فأحضر المعاني التى ترید 

 أوتتمكن من نظمھ في قافیة وال تتمكن في أخري         یرادھا وقافیة یحتملھا ، فمن المعاني ماإیتأتى فیھ 

  )4( .)تكون في ھذه أقرب طریقًا وأیسر كلفة منھ في تلك 

صناعة فالشاعر حینما یأتى لینظم قصیدة یستدعى         أنھ وھكذا یتضح لنا من النظرة القدیمة للشعر ب     

زان والقوافي  والمعاني التى یرید أن ینظم فیھا مسبقًا ویلبسھا ما یناسبھا من األلفاظ وما یوافقھا من األ  

  .أن تكتمل القصیدة  إلىلھا وسلكا لما تشتت منھا ویتمر في عملھ ھذا  اماتكون نظ أبیاتثم یوفق بینھا ب

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 49بكار ، بناء القصیدة ، ص - 1

 51السابق س - 2

 6 -5ابن طباطبا ، عیار الشعر ، ص - 3

  139العسكري ، الصناعتین ،  - 4
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  : أركان القصیدة 

واللغة واألسلوب والموسیقي    اللفظ والمعني  :  إلىقسم الدكتور یوسف بكار أركان القصیدة              

فئات   إلى توا في قضیة اللفظ والمعني ،وتعددت مذاھبھم ،وقد عمل علي تقسیمھم       وان النقاد تفأوبین 

ال تركز علي المعني  ، لكنھا تھتم باللفظ وحده وجعل الجاحظ علي رأس ھذه        : لي والفئة األ :خمس 

فتقول بالترابط التام بین اللفظ والمعني ، وكان عبد القاھر الجرجاني أكبر           :  الفئة الثانیة  أما .الفئة 

ھمیة  البناء  أ إلى ذلك فكان انتباھھ    إلىبحثھ في إعجاز القرآن قاده      ألنممثلي ھذه الفئة وأكثرھم    

تنتصر للمعني ، لكن بعض  ھي فئة: والفئة الثالثة . والتركیب الذي ال یكون إال في اللفظ  والمعني معًا 

فھي فئة متناقضة یمثلھا     : الفئة الرابعة  أما  .أتباعھا ال یسقط اللفظ من حسابھ ،علي رأسھا المرزوقي

ا شرف إذا سخف  معناه ،وال في غرابة المعني إال إذوال خیر فیما أجید لفظھ : ھالل العسكري  قال أبو

فھي فئة تفصل بین اللفظ والمعني       : الفئة الخامسة    أما )1(لفظھ علي وضوح المغزي ، ظھور القصد 

  .بن قتیبة اوعلي رأسھا .فصًال ال یبین منھ ترجیح ألحدھما علي اآلخر 

اللغة من  ألنة القصیدة یلاأن سالمة اللغة من شروط جم إلىلغة القصیدة ذھب النقاد القدامى  أما

قضایا في الشعر العربي المعاصر وقد مارست ھي     (عناصر القصیدة ، وھو ما تتبناه نازك المالئكة  

  )2(. نفسھا منھ في كتابھا في دراستھا عن شعر علي محمود طھ 

ما ركنان أساسیان من أركان القصیدة  نھألموسیقي الشعر أن القدامى التزموا بالوزن والقافیة   أما

  )3(العروض وحده الخارجیة التى یقیسھاما حجر األساس في موسیقاھا العربیة وھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 126بكار، بناء القصیدة ، ص - 1

 289ص) م1967(، 3النھضة ط منشورات مكتبةالمالئكة ، نازك ، قضایا الشعر العربي المعاصر ،  - 2

 87شوقي ضیف ،الفن ومذاھبھ في الشعر ،ص - 3
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  : ھیكل القصیدة 

أحسنوا معاشر   (ھالل العسكري  أبواھتم القدماء بمطلع أي عمل أدبي وحظي عندھم بعنایة فائقة یقول 

ومعني ذلك أن المطلع  .   لھ مفتاحھأووالقصیدة في رأیھم قفل )1( .ن دالئل البیان أنھالكتاب االبتداءات ف

  )2(. انًا بفتح بابھا المغلق اذل ینظم في القصیدة أویجب أن یكون 

القسم اآلخر    أما و.ل یري أن مطلع القصیدة ھو مفتاحھا      والمحدثون فلم یغفلوا انقسموا اثنین األ     أما

           )3(.القصیدة قبل المطلع  أبیاتل ما ینظم فقد ینظم الشاعر أكثر  أوفلیس  شرطًا أن یكون المطلع  

الخارجي الذي یرتبط     ثر ر أن القدماء صبوا تفسیراتھم علي األ    مقدمة القصیدة یري الدكتور بكا  أما

 )4(، ویجلب انتباه السامعین في المقدمة الغزلیة لیس غیر بتذكر من كان یسكن الدیار في المقدمة الطللیة

ھا ،  إلیالمعاصرون فكان لكل منھم تفسیر حسب فھمھ وما توفر لدیھ من نصوص وأدلة یستند               أما

كما اھتم العرب بالخروج مما بدأ كالمھ بھ   . ضیف وعزالدین اسماعیل  وغیرھم  فتحدث  عنھا شوقي

  .موضوعھ الرئیسي وھذا یسمي حسن التخلص  إلى

ومن العرب من یختم القصیدة فیقطعھا والنفس بھا متصلة ،وفیھا راغبة : ( الخاتمة قال ابن رشیق  أما

ویري مصطفي سویف ان نھایة القصیدة  )5( ) .لم یتعمد جعلھ خاتمة أنھمشتھیة ،ویبقي الكالم مبتورًا ك

حیث یرى ان التوتر الذي یقوم كأساس في وحدة القصیدة ھو الذي یحرك الشاعر ومتي توقف ھذا 

  قائلھ لشخصیة العاكسة المرآة ھو فالشعر )6(  .التوتر كانت نھایة القصیدة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  431العسكري ، الصناعتین ، ص - 1

 209ابن ، األثیر ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ص - 2

 268 -267ص )م 1978(عشري  ، علي زاید ، بناء القصیدة الحدیثة ، مكتبة دار العلوم القاھرة  - 3

 126بكار ، بناء القصیدة الفني ، ص - 4

  240ص/ 1العمدة ابن رشیق ، - 5

   250 -216ص)م 1969(القاھرة  ، دار المعارف  4ط  الفني بداعى ، األسس النفسیة لإلسویف،  مصطف - 6
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  : الوحدة في القصیدة 

موقف ابن قتیبة من البناء الكلي للقصیدة فى االھتمام بترابط          )ھـ322ت(وطور ابن طباطبا العلوى 

القصیدة المتكاملة ،فعلى الشاعر أن یتأمل شعره   إلىأجزاء القصیدة وتالحمھا فھو یوجھ الشاعر  

وینبغى للشاعر أن یتأمل    : (قبحھا فیالئم بینھا فیقول     أورھا  واھ والوقوف على حسن تج  أبیاتبتنسیق 

قبحھ فیالئم بینھا معانیھا ،ویتصل كالمھ        أورھا  واھ ،ویقف علي حسن تج  أبیاتف شعره وتنسیق یلأت

بین تمامھ فصًال من حشو لیس من جنس ما ھو فیھ ،فینسى       أوأ وصفھ فیھا ، وال یجعل بین ما قد ابتد

یحترز من ذلك فى كل بیت فال یباعد كلمة عن أختھا وال   أنھھ كما إلیالسامع المعنى الذى یسوق القول 

فبھذا یطالب الشاعر    )1( )یحجز بینھا وبین تمامھا بحشو یشینھا ویتفقد كل مصراع ھل یشاكل ما قبلھ ؟

وقد وضع ھو نفسھ مجموعًا      .ج المختارة فى الشعر العربي التھذیب طبعھ       اذأن یراجع  النمالناشئ 

 )2(لیكون نموذجًا یقیس علیھ الشاعر من حیث األغراض واأللفاظ والمعاني  ) تھذیب الطبع(سماه 

یسلك منھاج أصحاب الرسائل فى بالغتھم وتصرفھم فى مكاتباتھم         إنفالشاعر حینما ینظم قصیدتھ ف

أحسن  (إن  إلى ،فللشعر فصوًال كفصول الرسائل یحتاج الشاعر بان یصل كالمھ بعضھ ببعض فیشیر  

لھ مع آخره ما ینسقھ قائلھ فان قدم بیت علي بیت دخلھ      أویتسق بھ  اماالشعر ما ینتظم المقول فیھ انتظ

   )3( )فھا یلأا نقض تإذرسائل والخطب الخلل كما یدخل ال

كلمة واحدة فى اشتباه     (ویطالب ابن طباطبا بأكثر من ذلك فھو یطالب  الشاعر أن تكون القصیدة        

وإن تعددت  )4()ف یلألھا بآخرھا  نسجًا وحسنا وفصاحة وجزالة الفاظ ودقة ومعان، وصواب ت  أو

فھذه ھي الغایة الكبرى ومن ھذا التدقیق فى التدرج          ا تمثل وحدة بناء   أنھالقصیدة فى موضوعاتھا ف

قاش الرقیق الذي یضع   ق وتارة كالنذافالشاعر تارة كالنساج  الح(وإقامة العالقات بین أجزاء القصیدة 

  حسن تقاسیم نقشھ ویشبع كل صبغ منھا حتى یتضاعف حسنھ فى العیان وتارة ھو كناظم أاألصباغ فى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 18ابن طباطبا ،عیار الشعر ، ص -1

 19السابق ص -2

 20ق صالساب -3

 21السابق -4
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ویمكن   )1( )تة نظمًا وتنسیقاً   واالجوھر یؤلف بین النفیس الرائق وال یشین عقوده برص الجواھر المتف   

تحدث عن    إذآخر   أووا البناء الفني الكلي للقصیدة علي نحو   تناولالقول أن ابن رشیق من النقاد الذین 

إتقان بنیة الشعر وأحكام عقد القوافى وتالحم الكالم بعضھ ببعض حتى عدوا من فضل صنعة الخطیئة  

التالحم اللفظي بین البیات والترابط الوثیق فیما         إلى ولم یدع   .)2(حسن نسقھ الكالم بعضھ علي بعض

ما بعده وما سوي ذلك فیعده        إلى ما قبلھ و   إلى بینھما ویستحسن أن یكون البیت قائمًا بنفسھ ال یحتج  

ا إذمن الناس من یستحسن الشعر مبنیًا بعضھ علي بعض و  (تقصیرًا إال في مواضع حدده فیقول  

ما بعده وما سوي ذلك فھو عندي تقصیر إال  إلىاستحسن أن یكون البیت قائمًا بنفسھ ال یحتاج ما قبلھ و

 إذا)3().فان بناء اللفظ علي اللفظ أجود ھناك من جھة السرد مواضع معروفة مثل الحكایات وما شاكلتھا 

البیت مربوط بما قبلھ أو ما بعده مثل الحكایات وما شاكلتھا      ابن رشیق حدد المواضع التي یكون فیھا 

  .ألن اللفظ أجود  في البنیة السردیة

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22ار الشعر ،صابن طباطبا ، عی -1

 31السابق ص -2

  32السابق ص -3
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  : القصیدة الحدیثة 

نوع من الكشف واالرتیاد بمقدار ما ھي نوع من          : (ا أنھیعرف علي عشرى زائد القصیدة الحدیثة ب

كتشاف الوجود وأن یكسبھ معني جدید غیر       إن الشاعر یعید   إ )1( .)المعاناة المرھقة والجھد المضني 

صمیم ھذا الوجود الكتشاف العالقة بین الخفیة التى تربط بین   إلى اذووسیلتھ النفالمعني العادي 

مجرد مفردات وأدوات في یدیھ      إلى لتتحول عناصر الوجود وأشیاؤه      .عناصره ومكوناتھ المختلفة  

ن أ  إلى ویذھب عشري   . یشكل بھا عالمھ الشعري الخاص ، علي نحو یزیده عمقًا وثراء واكتماًال         

تقان العمل إومعناه    )2() المھارة  أوھو البراعة (سمًا آخر إلعبقریة قد تغیر وأخذت مفھوم ا

  .والممارسة 

  : السمات العامة للقصیدة الحدیثة 

خصائص من طبیعة التقنیات المستخدمة في بنائھا وطرقة توظیف الشاعر        اكتسبت القصیدة الحدیثة 

  : واكتسبت بعضھا من الرؤیة الشعریة الحدیثة ومن أبرز ھذه السمات . لھا 

  :التفرد والخصوصیة أوًال  

أن تكون كیانًا فنیًا متفردًا وال یمكن تصنیفھا تحت أي غرض من األغراض    إلىتھفو القصیدة الحدیثة 

الشعریة العامة التى انحصر فیھا تراثنا الشعر القدیم من مدح وفخر وھجاء ورثاء ووصف وغیرھا        

  )3(. یة ورغبتھ في التجدید واالبتكار اإلبداععلي قدرات الشاعر  التي تمثل قیدًا

  صبح  بناء القصیدة الحدیثة  علي قدر من التركیب والتعقید یقتضي من قارئھا أ :ثانیًا  التركیب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11عشرى زاید ،بناء القصیدة الحدیثة ص - 1

 12ص السابق - 2

  35السابق ص  - 3
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ام بالفنون األخرى لماإلن تتسع الثقافة لتشمل نوعًا من أاألدبیة والفنیة الواسعة وال بد نوعًا من الثقافة و

الفنیة مما یساعد علي تجسید  قنیاتھاخرى تستعیر من أدواتھا وتالفنون األ إلىوانطلقت )1(غیر األدب  

  االستعارة من الفنون غیر األدبیة كالتصویر والموسیقى غیرھا  إلىزت والرؤیة الشعریة الحدیثة وتجا

  :ثالثًا الوحدة 

تتألف القصیدة من مجموعة من العناصر والمكونات المتنوعة ، فإن ثمة وحدة عمیقة تؤلف بین            

 أبووقد تحدث )2( .ھذه العناصر وتنصھر فیھا ھذه المكونات لتصبح كیانًا واحدًا متالحمًا متجانسًا 

كل والمضمون فھو   شادى عن وحدة القصیدة وأكد إن الوحدة المتكاملة التى ال یمكن فصلھا بین الش       

تغییر سیاق الكلمات في بیت من الشعر من دون          أویرى أم من المستحیل الفصل بین ھذه العناصر   

. ھا بمعزل عن غیره   عنصرًا دون من تناولتغییر معناه فالشاعر ینظم القصیدة كًال ویتأملھا كًال ، وال ی

. قومھ   إلى وتبنى فكرة رومانسیة وھى أن الشاعر نبى أرسل    )3. (تحدیث الشعر ولغتھ  إلىوقد دعا 

ر ، سواء كان  ھذا الھدف   شیاء یجب أن یكون الشعر عنده خی   الشاعر حساس یتفاعل مع األ   ألنو

الرباط الذى یضم التجربة ، والصور ،    (ناجى فالوحدة عنده    أما )4(. دینیًا  أونیًا وط أونیًا اإنس

  )5(. )في وشاح خف أثیرى ،وبھذه الوحدة یتكامل القصید وتدب الحیاة فیھقى یفعاالت ، والموسنإلوا

  :اإلیحاء وعدم المباشرة رابعًا 

ا  ال تعبر تعبیرًا مباشرًا عن مضمون  محدد واضح  وإنما تقدم مضمونھا نھألوھي من أبرز السمات 

لذا فإن القصیدة ال تحمل معني واحدًا  فكارالشعري بطریقة ایحائیة توحي بالمشاعر واألحاسیس واأل

   )5( .متفقًا علیھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 409غنیمى ھالل ، النقد األدبي الحدیث ، ص - 1

 409السابق ،ص - 2

  388والحركات في الشعر العربي الحدیث ، ص االتجاھاتسلمى الجیوسي ،  - 3

 388السابق ص - 4

                            82ي ضوء النقد الحدیث ، صالشعر المعاصر فالسحرتى ،  - 5

                                                40 – 46زاید ، بناء القصیدة الحدیثة ، ص ىعشر - 6
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  :الصورة الشعریة 

من األدوات األساسیة التى یستخدمھا الشاعر الحدیث في بناء قصیدتھ       هالصورة الشعریة واحد 

ه أفكارحاسیسھ وأة ، فبواسطة الصورة یشكل الشاعر وتجسید األبعاد المختلفة لرؤیتھ الشعری

للعالقات الخفیة بین    وخواطره في شكل فني محسوس وبواسطتھا یصور رؤیتھ الخاصة للوجود و         

  .  اإلبداعساس عملیة الخلق وأخیال یمثل عند شعراء الرومانسیة ال: عناصر الصورة  )1(. عناصره 

  : أبوّللوالقصیدة عند جماعة 

تستمد حیاتھا ورونقھا من مظاھر الطبیعة حولھم ، فتظھر  أبوّللوعند شعراء  یدةصقوقد كانت ال 

  .معظم قصائدھم معتمدة علي األزھار واألشجار تمأل الحقول والریاض 

ومن حیث كان لھم معجمھم اللفظي الخاص بھم ،من حیث استحداث ألفاظ شعریة  أبوّللوإن شعراء 

توظیف لغة عصرھم لغرضم الشعري كما جددوا في الصورة الشعریة وھذه من أھم سمات شعراء 

  . أبوّللو

علي صور البیان الجزئیة  كما اعتمدت علي التشخیص وتقوم علي أساس تشخیص     اعتمدت الصورة

 )2(.المعاني المجردة ومظاھر الطبیعة الجامدة في صورة كائنات حیة تحس وتتحرك وتنبض بالحیاة       

براھیم ناجي یعتمد اعتمادًا إرز في الشعر الحدیث ونري الشاعر لذا قامت الصورة التشخیصیة بدور با

علي ھذه الوسیلة الفنیة في تشكیل الكثیر من الصور الشعریة في قصیدة العودة التى شخص          أساسیًا

فیھا الكثیر من المعاني واألحاسیس التجریدیة في صورة كائنات تنبض بالحیاة ،كما لجأت نازك   

ھذه الوسیلة في قصیدتھا النھر العاشق حیث كان التشخیص فیھا الوسیلة األساسیة  في       إلىالمالئكة ،

  بناء القصیدة كلھا حیث شخصت النھر في صورة كائن حى وكانت ھذه الصورة األساسیة في القصیدة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 121عوین السید ، الشعر العربي الحدیث ص - 1

  140ص) د،ت(، نھضة مصر للطباعة والنشر ،  الرومانسبةل ، غنیمى ھال - 2
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تتعانق خاللھ مجموعة من الشعر الجزئیة التشخیصیة التى تدعم التشخیص في ھذه      امااطارًا ع

   )1( .الصورة الكلیة وتقویھ 

كما تعتمد الصورة علي تراسل الحواس ومعناه وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات أخري ،       

نصف األشیاء التى ندركھا بحاسة الذوق بصفات األشیاء التى ندركھا بحاسة الشم وھكذا تصبح    

   )2(. الخ . . األصوات ألوانًا والطعوم عطورًا 

تعتمد الصورة علي مزج المتناقضات في كیان واحد تعبیرًا عن الحاالت النفسیة واألحاسیس الغامضة  

تضادة وتتفاعل كما تعتمد علي التراكم الصور والتجسیم       المبھمة التى تتعانق فیھا المشاعر الم   

والتجرید وتعتمد الصورة في القصیدة الحدیثة  علي الغموض وتشع بإیحاءات خفیة غیر محددة یحسھا 

إن الصورة تعتمد علي الطالقة الفنیة البیانیة ، والحریة التعبیریة ،          أبوّللو كما نجد شعراء   .القارئ 

واالعتماد علي معجم شعرى خاص ، كما تعتمد علي التجسیم ،والتشخیص ، والتجرید ، والتعاطف مع 

استعمال التعبیر الرمزى بالصورة ، واإلكثار من األلفاظ الرشیقة ذات الخفة علي      إلىاألشیاء والمیل 

   )3( .اللسان 

إن خصائص ھذا االتجاه من حیث األسلوب وطریقة األداء فأساسھا الطالقة  : ( یقول أحمد ھیكل 

بحیث تستعمل اللغة إستعماًال جدیدًا أ شبھ جدید في استخدام األلفاظ ودالالتھا یة التعبیریة حرالبیانیة وال

  )4(.)كار المبدع في الصور ووضع الصفات من موضوعاتھا ثم في التوسع الكبیر في المجازات واإلبت

جدد شعراء أبوّللو في األلفاظ وقد استخدموھا بدالالت جدیدة معادل موضوعي لنفوسھم الحائرة 

  . المضطربة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 78عوین السید ، الشعر العربي الحدیث ،ص -1

 425غنیمى ھالل ، النقد األدبي الحدیث ، ص -2

  222،ص) م 1985(حسن كامل الصیرفى وتیارات التجدید في شعره ،المكتبة األزھریة للتراث ،  -محمد سعد  -قشوان  - 3

  329ھیكل  ،أحمد ، تطور األدب الحدیث في مصر ، ص - 4
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  :ـاب الثــاني ــالبـ

  :وفیھ ثالثة فصول أبوّللوعند رواد جماعة  اإلبداع 

  :ل والفصل األ

   أبوّللو عند جماعة  اإلبداععملیة  -1

  :الفصل الثاني 

  والقومیة العربیة ي شعرھم المسائل الوطنیة الحیاة االجتماعیة ف -2

  :الفصل الثالث 

   أبوّللوبراھیم ناجي علي جماعة ر إأث - 3

  

  

  

  

  

  

  

  



  :أبوّللو جماعة عند اإلبداععملیة 

 وا أثر، واستقالل الشخصیة و ةالبیانیالطالقة و یة التعبیریة ،الحرب أبوّللوامتاز شعر جماعة         

الشعر الغنائي والذي تمثل في نزعاتھم الشعریة والتي مثلت تیارًا جدیدًا اتسم بالوجدان الفردي 

  )1( .والتعبیر الرمزي 

: أبوّللوالتجدید عند جماعة   

وتمثلت التجدیدات في األلفاظ حیث جاءت        الشعر عة  فضل كبیر في تجدید   كان لشعراء الجما       

وجاءت قصائدھم رشیقة تمتلئ باألطیاف      . ألفاظھم تحمل دالالت جدیدة فاستخدموا التعبیر الرمزي     

مجاالت أخري    إلى وخطا الشعر الغنائي   .والظالل والعطر واللیل األبیض والشفق السحري وغیرھا 

لحیة ھي الوحدة التي یبني فیھا الشاعر عملھ      وأصبحت الصور ا.كالشعر القصصي والشعر التمثیلي 

الفني ، كما التزموا الوحدة العضویة  ومن مظاھر التجدید التحرر من القافیة الموحدة  والتزموا الوزن 

لوا أن یمزجوا بین البحور المختلفة ،ونوعوا في الوزن واواستخدام بحورًا جدیدة وح) الشعر المرسل (

   . ھا سجوا علي غرار الموشحات وتوسعوا فیون) الشعر الحر( والقافیة 

" في كتابھ " ھوراس" یقول الدكتور محمد مصطفي ھدارة في كتابھ مقاالت في النقد األدبي إن      

سان التي وجد نإلعن األلفاظ إن عبارة الشاعر ال یمكن أن تعبر وتبین ولكن تجارب ا: قال" الشعر 

ا آخذة في االزدیاد وكلما نمت التجارب وازدادت وجب نھألالشعر للتعبیر عنھا دائمة التغییر والتبدل 

 و ا أرید أن تكون صادقة التعبیر ، واللغة بمثابة الشجرةإذعلي لغة الشعر أن تجاریھا وتتمشى معھا 

راق حدیثة أویمة وتنمو بدال منھا راق القدواأللفاظ بمثابة الورق وعلي مدي السنین تتساقط األ

  ومن ھنا وجب علي الشعراء أن تسایر لغتھم لغة العصر الذي یعیشون )4(. ھي والشجرة باقیة كما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  514الحدیث، ص  ھا في الشعر العربيأثرو أبوّللوعبدالعزیز الدسوقي ، جماعة  - 1

 513السابق ص - 2

 515السابق  - 3

  334، ص أبوّللوصورة المرأة عند ) م 2008(السید،  علي محمد محمد ،  - 4
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في معجمھا الشعري فكان  أبوّللوجماعةفیھ وتتطور بتطور المجتمع الحضاري ، وھذا ھو شأن 

معجمھم الشعري ھو ذلك الرصید الضخم من الكلمات الشعریة مما سلس لفظھ وعذب معناه من الفاظ 

   )1( .السابقین ومما تحتاجھ لغة الشعر من األلفاظ الحصریة كي یؤدي الشعر رسالتھ في الحیاة 

حین جنح : دكتور یسري العزب معجمھم الخاص الذي میزھم عن غیرھم یقول ال أبوّللوكان لشعراء 

التعبیر عن مواقفھم من الذات والمرأة والطبیعة والكون والواقع االجتماعي ، كانت  إلىالرومانسیین 

لھم لغتھم الشعریة الخاصة التي شكلت عالمھم الشعري والتي تعتمد مجموعة من األلفاظ جدیدة علي 

)2(. الشعر العربي بقدر ما حملت من قدرة علي اإلیحاء  

شاعـت بعض األلفاظ ذات الدالالت المختلفة ، والتي تعبر عما في نفوسھم والتي تعكس شخصیتھم في 

كانت ھذه الكلمة ذات الداللة االیحائیة لدي  الفراشة والفراشات :جمیعًا مثل  أشعارھم اشتركوا فیھا

وحركة الفراشة توحي بالحیرة واالضطراب مما  أیضًاالفراشة فیھا الرقة والضعف  ألن أبوّللوشعراء 

  :یتالئم مع نفوس شعراء التي كانت تعاني الحیرة واالضطراب قال ناجي 

  )3(  لب ودم          وفراش حائر منك دنا ــــوأنا وق

:یقول علي محمود طھ   

)4( یخیل للعین فیما تري        فراشة روض جفتھا الظالل    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 334ص  أبوّللوالسید علي محمد ، صورة المرأة عند  - 1

 81ص )م 1986(، الھیئة العامة للكتاب القاھرة  1العزب ، یسري ، القصیدة الرومانسیة في مصر ،ط - 2

 37دیوان ناجي فصیدة األطالل ، ص - 3

  )د،ت(،شركة فن الطباعة ، 46، صان زھر وخمر ، قصیدة فلسفة وخیال وطھ ، علي محمود ، دی - 4
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ویكون  الحب مصدر العذاب إال أن المحب  ھذا العذاب  فكذلك الفراشة تنجذب دائمًا للضوء والنور 

:مصدر ھالكھا یقول الصیرفي  أنھمع   

!أیرتاع الضیاء الصفو     من خفق الفراشات   

 وكم لقیت فراشات       علي الضوء احتراقات 

ات ـــــــــراحـــآالم الج    ذ  ـــوكل فراشة  تلت  

     )1(ارات   ــــــــــوما زال الفراش لھ     غرام بانتح

أطاللھا داللة علي تقدیس  أویطلقون ھذه الكلمة علي موطن المحبوبة  أبوّللوكان شعراء : الكعبة 

:شادي أبوال المكان ونجد الشاعر یجعل وصل محبوبتھ ولقاءه بھا حجًا وكان مكان لقائھا كعبة ق  

!ق في نعمة فاك اذفطفت في روعة أن وفي شغف       حجًا وإن لم   

  )2(   فأكملي حجي المبرور سمحة بالوصل في محفل للحب ضحاك

: قال ناجي  

)3(   جمالك نبراسي وروحك كعبتي      وعیناك وحي في الحیاة وإلھامي    

: ویقول صالح جودت     

وفي عینیك دیري   أنا في حبك حبك صوفي   

)4( وسیري    حكایة قلب اصفو ظلموني لىاكعبة ھذا الحسن ترح إلىو  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 32ص)م 1982(دار المعارفالصیرفى ، حسن كامل ، نوافذ الضیاء ،  - 1

 22،ص )م 1993 (ن القاھرةوا، مطبعة التع 1شادى ، طأبوشادى ، أغانى أبو - 2

 275، ص  دیوان ناجى - 3

 42السابق ، ص - 4

  103ص) د،ت(جودت ، صالح ، دیوان حكایة قلب ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاھرة  - 5
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: ر ـــمـــالخ  

وإن كانوا استخدموا الخمر بشكلھا  بشكل غیر مألوف استخدامُا جدیدًاالخمر أبوّللواستخدم شعراء 

:قال ناجي  . المعھود كذلك  

     )1( تسكبوھي ني واشرب    بوركت خمرة الرضا مااسقني األیا حبیبي 

: یقول الصیرفي   

  )2(      عالم في الحلم أشھده  إلىمت      روحي َسسكرتني ِلألو ! فن یا خمرة ال

: ویقول الھمشري   

     )3(یة فاحت بھا قدسًا  واالروح إن ظمئت یومًا فحاجتھا     خمر سم

:یقول الشابي   

)4(ن ــیألنآبة واــوادي الك           ي   ـب فـر الحـمــــوأراق خ  

  )    5(وین ــــــرشفت بل أي نار        في شفاه بدیعة التك أي خمر   

ان ھذه األلفاظ ناسبت نزعتھم الوجدانیة وتجربتھم الرومانسیة فكل ھذه تتمازج مع بعضھا البعض 

األلفاظ  وھكذا عكست )6(.كل شاعر منھم علي حدة فتكون الصور وقد نتج عن ھذا أن تمیزت لغة 

  .نفسیتھم بصورة جدیدة سایرت عصرھم  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 89دیوان ناجى ، صناجي ،  - 1

 31ص)د،ت(الصیرفى ،دیوان الشروق ، ط دار المعارف  - 2

 90المعطى ،صدالھمشري ، محمد عب - 3

 53الشابي ، اغاني الحیاة ، ص  - 4

 173السابق ص - 5

  181، ص) م 2007( ، 1طالشعر العربي الحدیث ، السید ، طلعت صبح ،  - 6
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  : أبوّللوعند جماعة الصورة 

یتصل بمفھوم الصورة الخیال الذي تتخلق في ظلھ الصور الشعریة فكلما ارتقت القدرات التخیلیة 

بین األشیاء المتباینة ، والعناصر المتباعدة في عالقات متناسبة لألدیب كلما كان قادرًا علي الجمع 

الخیال   أبوّللوومما یمیز الصورة عند شعراء  )1(. سجام والوحدة نإلتزیل التباین والتباعد ، وتخلق ا

: ومن ھذه الصور یقول محمود حسن اسماعیل .الھائم بعیدًا عن عالم البشر الرومانسي  

 عیناك قد طارتا بروحي       في عالم ساحر الرواق 

)2(نھلت من وحیھ األغاني    عذراء قدسیة المراقي  

   ھذا ھو الخیال الذي جعل عیني حبیبتھ تطیران بروحھ بعیدًا

: ة عند الشابي قولھ یلاومن الصور الخی  

 وسكتا  وغرد الحب في الغاب       فأصفعي حتي حفیف الغصون 

ون ـــر والرؤي والسكــمن         السح  نایلاالربیع حو وبني اللیل  

    )3( معبدًا للجمال والحب شعریًا        مشیدًا علي جناح السنین

ذاتیة ، فیخلطون  أفكارالوجدانیین تمثل مشاعر و أون الصورة عند الشعراء الرومانسیین إ      

مشاعرھم بالصور الشعریة ،ویناظرون بین الطبیعة وحاالتھم النفسیة ، ویرون في عناصرھا 

أشخاصًا تفكر وتأسي لحالھم ،كما یعلنون تبرمھم وسخطھم علي مناظر الطبیعة التي یرونھا غیر 

  )4( .    بة مع مشاعرھم ، فالصور في أشعارھم تتمحور حول الذات وتغوص في أعماقھاوامتج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 455-435ص)م 2005 (، مكتبة األسرةالھیئة المصریة العامة للكتاب، مفھوم الشعر دراسة في التراث االدبي عصفور ،جابر ، - 1

 173ص)د،ت(اسماعیل ، محمود حسن أغانى الكوخ ، مطبعةاالعتماد القاھرة   - 2

 173الشابي، اغاني الحیاة ،ص - 3

  18،ص  )م1981(عرى ، دار المعارف مصر، عبداهللا ،محمد حسن ، الصورة والبناء الش - 4
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كما یعتمد كثیر من الشعراء الرومانسیین في صورھم علي طائفة التشبیھات والمجازات ذات الطبیعة 

ولكن ھذه ة الخالصة والتي تكثر فیھا األلفاظ المحملة بالدالالت الشعریة والرموز ، یلاالوجدانیة والخی

ر من ألفاظ ومعان كالنور واأللوان واأللحان ،والعطور ، واالتشبیھات ، والرموز تدور حول مح

 أووتمتزج ھذه العناصر في الصورة الشعریة الواحدة فتغنینا رومانسیة ألفاظھا عن التشبیھ المبتكر 

  )1( :ومن مظاھر التجدید ، المجاز الطریف

المشموم   أوالمرئي  أوبحیث یستعمل للشئ المسموع ما أصلھ للشئ الملموس  :تراسل الحواس 

تعطر األغنیة ، كما یتحدثون عن العطر  أوبیاض  اللحن ،  أوومن ھنا یتحدثون عن نعومة النغم 

:  وارألنا في لوقیعند علي محمود طھ   نجد )2 ( .األریج الناعم وغیرھا  أوالقمري ،  

   )3(وار        من ینبوعھا السامي    ألندعیھ یرشف ا

:الھمشري نجد العطر المشموم شفقًا منظورًا یقول  أما  

ح الروح في  ھمود الذھولواأنت عطر مجنح شفقي           ف  

     )4(قد سوي في الخیال طیب    شذاه من زھور في شاطئ مجھول    

علي استلھام  جراءة الرمزیة في تحطیم الحوائط العازلة بین ماھو  أبوّللو جماعةوھكذا عملت 

واستلھمت التراث بطریقة مبدعة  )5.(محسوس وما ھو ملموس وما ھو مرئي وما ھو مسموع في اللغة 

.متاثرة بالشعر الغربي   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )م1981(مطبعة الشباب ص 408،القط ،عبدالقادر،االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر  - 1

 83ص) م  2006(مكتبة الرشد  6ط ،ؤیة والتشكیلراالدب العربي الحدیث المحمد ، علي حسین ،  - 2

 341ص)  م1941 (طھ ،علي محمود، المالح التائھ ،شركة فن الطباعة - 3

 110صن الھمشري ، الھمشري ،دیوا - 4

  147ص بناء القصیدة الحدیثة ، عشرى زاید - 5
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  :التشخیص 

شیاء المادیة والتصورات العقلیة سانیة علي األنإلخلع الصفات والمشاعر ا إلىة شاریستخدم لإل

أن مظاھر الكون الحسیة "ظاھرة التشخیص  إلىویعلل د مصطفي السعدني لجوء الشاعر . المجردة 

والمعنویة إنما تجمع بینھا الوحدة العمیقة والعالقات الوثیقة واألشیاء التي حولنا لھا حیاة خفیة وكیان 

   )1( ظاھرة التشخیص إلىیشبھ كیاننا ولعل ھذا عامل من عوامل لجوء الشاعر 

  :یقول محمود حسن اسماعیل 

فصلت     من سنا شعاع وعسجد وتخال الضحى علیھ برودًا   

ت غید      ساكرات من خمرة الطل مبید اماوقدود النخیل ق  

وناحت     وتأست علي األسیر المقید  لىاخفقت حولھا الدو  

)2(لطمت سوقھا علي الثور حزنا    حرة فجعت علي مستبعد   

فول ـ وجعل أعواد النخیل ال یشبھ ذلك اللون الذھبي لزھرة ال نھألبرودة ذھبیة ، إلىإن إحالة الضحى 

المروعة  لىاتشبھ القدود التي تمید من تعاریج النسیم لھا ومن خمرة الطل المسكرة ، وكذلك جعل الدو

حزنًا علي الثورال تشبھ النساء الحزینة إال في لطم الخدود ،علي المستبعدین ، یعین ان العالقة بین 

  .تتعدي كونھا عالقة حسیة بصریة  األطراف ال

انسان ُیِحس احساسھ ویفكر تفكیره ویفعل افعالھ مثل  أنھما لیس انسانًا وك أبوّللوفیتصور شعراء  

:شادي ویصبح ندیمًا للمحبوبین یقول  أبویرقص الغرام عند   

  )3(   ان لنا الندیمــــفي مجلس رقص الغرام      بھ وك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 87ص)د،ت(،التصویر الفني فس شعر محمود حسن اسماعیل ، منشأة المعارف اسكندریة السعدني ، مصطفي  - 1

 98محمود حسن اسماعیل ،اغاني الكوخ ، - 2

  83ص) د،ت(شادي ،أنین ورنین ، المطبعة السلفیة أبو - 3
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: محمود حسن اسماعیل یجسد الغرام شیئًا مادیًا یختلس من شرفات المحبوبة یقول أما  

  )1(   نبكي      وخلسنا الغرام من شرفاتك كم وقفنا حیال قصرك

یجاز اإل أووبذلك یكون التشخیص صفة عمیقة موغلة في كیاننا وھو ذو قدرة علي التكثیف واالقتصاد 

سلوب أز من كل ة ونبذھا لذلك یتمییلافعنإلھ ریتشارد الفضل في تجنب انتشار الدوافع اإلیوقد عزا 

  )2(.سلوب الشرود الذھني التي تفسد العاطفة  أمخادعة فضًال عن  أوأه جحداث مفاأیراد بھ 

  :التجسید 

حیانًا وجعلھا أمجال آخر حسي ، ثم بث الحیاة فیھا  إلىھو تحویل المعنویات من مجالھا التجریدي 

)3(.كائنات حیة تنبض وتتحرك   

:ونري محمود حسن اسماعیل یجسد الشك في قولھ   

  حیٍة سزھرة      لدیھ أروي في عطرھا رأقد كنت روضًا یانعًا كل 

سمع اللحن الرخیم بضجة ُی كما       وأسمع فح الشك تحت ظاللھ  

)4(  بة       تطل مع األضواء من كل زھرة ـــففیھ أفاع للظنون غری  

:یقول ائنًا حیًا یموت ویحیا المعني فیجعلھا ك أیضًاویجسدالصیرفي   

  )5(شكرًا لمن أحییت صوت    المعني فنور الزھر ببستاني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 116محمود حسن اسماعیل ، ھكذا أغني ،ص - 1

 99مصطفي السعدني ، التصویر الفني في شعر محمود ، ص - 2

 333ھیكل،تطور األدب الحدیث في مصر، ص - 3

 46ص)د،ت(ین المفرمكتبة األمل القاھرة محمود حسن اسماعیل ، أ - 4

  60ص) م1980(ن الصیرفي الشروق ،دار المعارف القاھرة ، لصیرفى ، دیواا -5
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  :التجرید 

مجال معنوي ھو من خلق الشاعر  إلىوھو تحویل المحسوسات من المجال المادي الذي ھو طبیعتھا 

:ونورا وآیات ھدي یقول  مُااویجعلھا أنغسانیة نإلشادي یجرد محبوبتھ من صفاتھا ا أبوفالشاعر   

    )1(ونورًا كما     یلقاك آیات ھدي سطره  امایلقاك أنغ

:قال ناجي   

   )2(ر والجھرسعرفتك كالمحراب قدسًا وروعة     وكنت صالة القلب في ال

:یھ ـبـالتش  

ا كان تشبیھًا تربط بین المشبھ والمشبھ بھ اداة ام إذالتشبیھ في صورھم الفنیة  أبوّللواستخدم شعراء 

 أوكان تشبیھًا بلیغًا وقد تتراكم عندھم الصور لتعمل جمیعًا علي اجالء صورة مشبھ واحد في القصیدة 

  : وتتراكم التشبیھات  البلیغة عند ناجي فیقول مخاطبًا محبوبتھ یقول المقطع 

تداعي ــــواب لىایا مناجاتي وسري       وخی  

وشمیمي وسماعي    ي        ــــومتاعًا لعیون  

       ) 3( لقناع ا تبعث السلوي وتنسي    الموت مھتوك

وكما تتراكم التشبیھات عند الشاعر إلبراز الصورة فان الصورة التشبیھیھ قد تاتي مفردة وھذا أكثر 

: صورًا مدي تعلقھ بمحبوبتھ قالشادي لقلبھ مستخدمًا اداة التشبیھ كأن م أبومثل تشبیھ  امااستخد  

  )4(ناجیك في دقات قلبي واِلھًا           كان فؤادي طائر رف في العتید  أ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 53شادى ،ص  أبوشادى ،أغانى  أبو - 1

 176دیوان  ناجي ،ص - 2

 46السابق ص - 3

  52شادى ، انین ورنین،ص أبو - 4
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:دة العضویة ـالوح  

ن تحكم الصلة بین أجزاء القصیدة أن الوحدة العضویة للقصیدة أعوین  أحمدویري الدكتور          

وحدة الموضوع ووحدة الفكر ووحدة المشاعر التي تنبعث عن نفس الشاعر لذلك أصبحت  إلىإضافة 

ین تحملھا صدور واعنوان القصیدة جزًأ ال یتجزأ من وحدتھا العضویة وزادوا علي ذلك ذكر عن

ین ، وكانت معظمھا تستوحي  من  الطبیعة ،متشبھین واینھم تدل كثیرا مما تحملھ محتوي الدووادو

   )1(    . سیینبالرومان

راء العرب الذین نادوا بفكرة الوحدة الفنیة في القصیدة بوصفھا كائنًا حیًا عل الشأون مطران أویبدو 

.  أبوّللوشادى وبعد ذلك سار علي دربھم شعراء  أبووكذلك سار علي دربھ زكي  األعضاءمتماسك 

   في قصائدھم مثل قصیدة العودة  أو األطالل علي طولھا   العضویة  الوحدة أبوّللوشعراء حقق 

  : یقول الشاعر  لناجي

  ھذه الكعبة كنا طائفیھا                      والمصلین صباح مساء

  )2( رجعنا غرباء كم سعدنا وعبدنا الحسن فیھا              كیف باهللا

  : ثم یمضي في بیان احساسھ مزاوج بین الماضي والحاضر یقول

  مثلما تلقي الجدید وحبي لقیتني في     جموددار أحالمي 

  أنكرتنا وھي كانت إن رأتنا       یضحك النور إلینا من بعید

  :ویتحدث عن قع التجربة في نفسھ یقول 

  !رفرف القلب بجنبي كالذبیح              وأنا أھتف یا قلب إتئد 

             

           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
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)1( لم عدنا ؟ لیت أنا لم نعد:           فیجیب الدمع والماضي جریح   

: ویقول .وھكذا تحققت الوحدة بین كثیر من مقطوعات القصیدة   

ویداه تنسجان العنكبوت           انـــــلي أبصرتھ رأي العیوالِب  

یا ویحك تبدو قي مكان       كل شئ فیھ حي ال یموت: صحت   

 كل شئ من سرور وحـــزن           واللیالي من بھیج وشجي 

)2(وُخطي  الوحدة فوق الدرج              وأنا أسمع  أقدام الزمـــــن  

.تھا الفنیة القصیدة جزءًأ  ال یتجزءأ من وحدوألول مرة في الشعر الحدیث یصبح عنوان   
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یرمزحین یلقى ) الشاطئ المجھول (و  ) اللھب المقدس ( ومن تلك التعبیر  :استخدام الرمز  إلىالمیل 

قدس  فھذا مثًال یحمل المرء فاللھب الم)  نھر النسیان ) (واد الجن (سان نحو مصیره الغامض   نإلا

یلقى لونًا من القداسة وغیرھا إنف الخیال فحین یعبروا عن نار الحب جنحةأعلي   

:التجدید في موسیقى الشعر   

ومع : (بالموسیقي في شعرھم وجددوا تجدیدًا غیر مسبوق یقول الدكتور طھ وادي  أبوّللواھتم شعراء 

یصبح التطویر في موسیقي الشعر  - وازدھارھا  أبوّللومع نضوج  -ىازدھار الرومانسیة في الشعر

أن التجدید في الموسیقي مواكب سمة رئیسیة ، مصاحبة لما شملھ من تجدیدات فنیة أخري أي 

  )1(.) بالضرورة ألي تجدیدًا في القصیدة 

زان والقوافي فیلتزمون الوزن الواحد ،وأحیانًا أخري یبدلون في وینوعون في  األ  أبوّللوونجد شعراء 

 –شعر التفعیلة  إلىالمجزوء اضافة  أوالقصیدة الواحدة  ،كما یستخدمون الوزن التام ، ثم المشطور ،

 إلىكما نراھم یعتمدوا علي القالب المقطعي . ونراھم یصوغون القصیدة ، كلھا قالبًا واحدًا  -الحر أو

جانب االعتماد علي القالب الموحد وكانوا یكثرون من نظم القصائد المؤلفة من  مقاطع تختلف قوافیھا 

یس فیھ من تنوع إال ل لووھو نوعین األ.جزء  إلىا من جزء نھازأومقطع وقد تختلف  إلىمن مقطع 

مقطع   كالمزدوج والمربع والمخمس والمسمط  من القوالب التي  إلىفي القافیة ،التي تتغیر من مقطع 

   فسھ نالوزن  إلىز التنویع في القافیة ، ویصل واالثاني فھو یتج أما )2(.ةتتغیر فیھا القافیة في كل مجموع

القوافي  أمامشطوره  أوقد یمزجوا في القصیدة الواحدة  بین البحر تام ومجزوءة  أبوّللووكان شعراء 

 أوخمسة  أوربعة أ أونًا أخري یغیروا قوافیھم كل بیتین افبعضھا موحد علي النظام القدیم وفي احی

ربعة عشر بیت حیث تختلف المقاطع طوًال وقصرًا متمشیة مع الدفقة الشعوریة الذاتیة التي یرید أ

  علي البحور ذات  الموسیقى الجیاشة المتدفقة ،  أبوّللوواعتمد شعراء  )3(الشاعر ان یصبھا في القالب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المجزوءات التى  إلىبحر الخفیف والرمل والھزج و إلىنبرة خطابیة وھم یمیلون  أودون رنین عال 

اكثر حداثة وتحررًا من  طریقة أبوّللوووجد شعراء  )1( .تشیع الحركة والخفة والھمس في نغم الشعر

یلتزم البحر ویتحرر من القافیة   )2(الكتابة بطرقة الشعر المرسل والحر ومن الشعر المرسل  القیود و

  :شادي في مملكة ابلیس   أبویقول 

قترفت یداه من خلق دنیاه لإلساءات جلست ألعن إبلیسًا وما ا  

 في مجلس ذي غطاریف لھم سیر محمودة الذكر من بر ومن أدب 

)3( وكلھم سبحوا باهللا والتمسوا معونة اهللا لإلصالح في الناس  

لوجدانیة والمفھوم العصري جماعة أبوّللو أشعارھم في أطر جدیدة تناسب التجربة ا أنشد وھكذا

   . واستخدموا الشعر المنثور  للشعر
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:الشعر الحر   

یتخذون موسیقي  أووھو تنویع في الوزن والقافیة وفیھ یمزجون بین بحور مختلفة في القصیدة الواحدة 

:الشعر القدیمة ویتفننوا في القافیةو في قصیدة علي محمود طھ  مزج بین بحر السریع والمتقارب   

بال راحة       ما بین موج طاغیات قواء ! ویحي ! وحیدة   

 تجري بي الفلك كأرجوحة    حیري باقیانوس ھذي الحیاة 

:والمقطع الثاني من ھذه القصیدة یأتي علي بحر المتقارب   

 نمت زھرة في غصون الخریف      كحلم من الماء والخضرة 

)1(كزنبقة في زھي حلة      ربیعیة الوشي  محمرة    

متقارب فالقصیدة تتكون من اربعة مقاطع ففي القصیدة ینوع الشاعر بین وزنھ بین بحر السریع وال

)2(. .ني والرابع علي المتقارب ال والثالث علي بحر السریع والثواأل  

: الشعر المنثور   

وھو ال یتقید بوزن وال بقافیة انما علي جمال الصور ورشاقة الكلمة وتصویر العواطف وكان وسیلة 

غنائي لینطلق في مجاالت اخري لم وھو تحریر الشعر من الطبع ال أبوّللوھ شعراء إلیلغرض ھدف 

:لحسن عفیف ) القمر(ألفھا الشعر العربي القدیم  مثل ی  

فیم تفكیرك ؟ وبم یا تري تھمس بك أحالمك ، دعتك ، شحوبك ، !أخیال حالم ضوؤك ھذا یا قمر؟(

غیبك الذي غیبني ، فھمت وراء  یا قمر بأنك حالم ، أیا تري إلىابتسامتك ، إغراقك كل ھذا یوحي 

الشعر القصصي مثل البخت  أیضًاو )3(الخ . . . ماالغیب واستحالتك حیاتك نومًا وإحساساتك أحال

. في الشعر كما نجدھم ادخلوا الشعر التمثیلي.النائم وظالم األسر وغیرھا   
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:الــفــصــل الـــثــــانـــي   

وفیھ  والقومیة العربیةالحیاة االجتماعیة في شعرھم ،المسائل الوطنیة 

:مبحثان   

الشعر االجتماعي -1   

 

الوطنیة والقومیة العربیة  سائل الم- 2   

 

 

 

 

 

 

 

 



  :الشعر االجتماعي      

سان كائن اجتماعي بطبعھ ،والتفاعل قائم بینھ وبین مجتمعھ تأثیرًا    نإلاللغة ظاھرة اجتماعیة وا         

ًا، وال شك أن الشاعر یملك من األحاسیس المرھفة ، والمقدرة اللغویة ما یجعلھ قادرًا علي    أثروت

ماك الشاعر في    نھإو."التعبیر عما انطبع في ذاتھ ، وما یدور في محیط مجتمعھ من قضایا وأحداث      

قضایا عصره ، وتفھمھ لمشكالت الحیاة في المجتمع الذي یعیش فیھ مھم ارتبطت ھذه المشكالت            

 أنفینبغي  ( )1("طبیعة الشعر في شئ     مھما تكن مشكالت محلیة خاصة ال یناقض  أوبظروف وقتیة ،

والخبرة ، فضًال عن رھافة الحس وإدراك سلیم لألمور ،       عر بحصیلة موفورة من الثقافة یتمتع الشا

ودقة المالحظة للحیاة ، وتطورھا ظاھرًا، وباطنًا وال یمكن أن تتحقق ھذه األمور و الشاعر في عزلة    

عل مع قضایا مجتمعھ     وتحقق ھذه المیزات تجعلھ یتفا    . نفسیة تبعده عن قضایا مجتمعة ،ومشكالتھ    

  )2(.ومشكالتھ باعتبارھا قضایاه ومشكالتھ الخاصة 

یعلي من شأن الوجدان الفردي ،وتصویر التجارب الذاتیة في       -"أبوّللوجماعة "ولما كان تیار  

إال في  " أبوّللو " اشعارھم فإن ھذا یفسر قلة النزعة االجتماعیة في شعرھم والتي لم تعبر عنھا مجلتھم 

فكانت مساھماتھم االجتماعیة والوطنیة قلیلة  " شعر الوطنیة واالجتماع "، وھو باب باب صغیر 

م الخاصة ،ومع ھذا فإن شعرھم لم یخل من معالجة قضایا           نھاشغالھم بالتعبیر عن آالمھم وأحز    ألن

بدایة دیوان   "  مي أ" وتصدرت قصیدة    )3(   .ومشكالت اجتماعیة ،ولكن بصورة جدیدة غیر مألوفة  

ولكن  " عند ما فارقتھا للزواج    "ا نھ اوقد كتبت أعلي عنو" نبضات شاعرة "رة جمیلة العالیلى  الشاع

ھذه القصیدة ال تعبر عن ھذه المناسبة تحدیدًا بقدر ما تعبر عن مناسبة الفراق عامة ؛فقد سبق أن                

  ت بعدولم تكن حینھا تزوج" أمي  إلى" تحت عنوان " صدي أحالمى "نشرت ھذه القصیدة في دیوان 
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  :تقول 

  ام ــــــال أن ترمى الحیاة سھ          أنھوقضى زماني الفراق ك

  رى الحیاة بغیر وجھك قفرة      فالعین تذرف والھموم جسام أو

  )1(   موحشات جھمة     سیان عندى الضوء واإلظالم لىاوأرى اللی

  :ھا التي تتضح حبًا وشفقة علي أمھا الرءوم فتقول  أبیاتوتواصل و 

  رام ـــــــن ضأنھكلھفي عل األم الرءوم من الضنى     ومن الھموم 

  لھفي علي الكتف الظلیل مضت بھ    ریح الخریف فعاد وھو حطام 

  یام ـــــــلھفي علي الروح الطھور وقد بدا     طیفًا شفیقًا قد طواه ھ

  :ا ستظل تتغني باألمومة طول عمرھا فتقول أنھأن تعلن  إلى

   )2(       ام ـــــللني بھا اإللھــــسأظل أھزج لألمومة دائمًا      حتى یظ

إبراز جوانبھ المظلمة ؛ فكان تعاطفھم   إلىبدي الرومانسیین تعاطفھم مع ضحایا المجتمع وعمدوا أوقد 

مع المرأة البغي ، حتى عدوا المجتمع مسئوًال عن سلوكھا المشین ؛ فلو توفرت لھا حیاة كریمة ما              

 أبوّللو ریئة من اللوم ، ولكن نقد شعراء       ا لیست ب أنھ ورغم  ھذا التنویر ف   . لجأت  للمتاجرة بشرفھا  

انصب علي المجتمع ،ورجالھ ، باعتبارھم الجناة  والجالدین ، في الوقت الذي في الوقت الذي       

  "الضحیة المظلومة "باعتبارھا  "البغي "تعاطفوا فیھ مع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  شك أن یختزل الحیاة في قدٍ  یمیس ، أودخل ناجي المرقص وبھرتھ األضواء فكاد یكفر بعلمھ وفنھ ، و

  : وكأس تدور ، وخمر ونور قال 

  )1( وم ثورتھم     لم ال أجرب ما یحبونایلالم ال أثور 

  وم صیحتھم      لم ال أضج كما یضجونا یلالم ال أصیح 

  لم ال نذوق كئوسھم شفتي     إن الحجا سمى وتدمیري 

سان الخلیق بالرثاء ، فرثي لھا  نإلولكن تسامیھ انتفض فجأة فلم یعد یرى فیھ الرقصة المشتھاة ، ولكن ا

   :لعیش الكریم لھا علھا تتوب یقولفتركھا ومضى حتى یستثیر الضمیر االجتماعي من أجلھا ویطلب با

  طربًا فجاء األمر بالعكس       معھ    ــــعجبًا لقلب كان مط

  اصر البؤس أوبین القلوب        عھ  ــوأشد ما في الكون أجم

  ربت    مني وخاطب ودمعھا روحي تمن أنت یا من روحھا اق

   )3( ات مذبوحــــــفیھ سوى أن      صبتھ في كأسي وما سكبت 

زالتھا بدافع من نظرتھ السامیة ویلقي اللوم      محمود حسن اسماعیل ال یلوم الساقطة ولكن یغفر لھا أما

  :یقول أبوّللوعلي المجتمع الذي لم یوفر لھا الحیاة الكریمة وھذه النظرة عند جمیع شعراء 

  واھًا علي دنیاه ما صنعت    بالحسن في كنف الصب الفاني 

  اني ــــــــت    فتكت بقلب اآلثم الجــــفتكت بعصمتھ ولو عدل

  )3( قداستي ومضي      ومضیت اندب حظي الكابيسرق األثیم 
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  حیري تروم القبر لي عوضًا      عن خسة الدنیا ولو صابي 

  كم ـــونعم ولكن من خداع    ویقال في حكم الوري سقطت  

   )1( م ــــــسان ما حملت      اثم الھوي عذراء بینكنإلي ااذلو ال 

حیاة الفالح البائسة المكبلة بالشقاء والقسوة التي تتناقض  إلىخاصة  أبوّللوالتفت الرومانسیین وشعراء 

مع مظاھر الخیر والجمال التي یحفل بھا الریف الذي نعم األغنیاء بخیره، ولم یغنم الفالح بغیر الفقر      

تعرض فیھ   " أغاني الكوخ   "سماه   والجھل والمرض ، وقد أنشأ محمود حسن اسماعیل دیوانًا كامالً    

ونشأتھ في القریة رسبت     )2( ن حیاة محمود حسن اسماعیل إل المجتمع إثم تخلفھ  الفالح وحملمأساة 

في عینیھ مأساة الفالح المصري ورسبت في نفسھ أنین المظلومین وجسد مأساة الفالح في دیوان               

  :أغاني الكوخ قال 

  ونھ ـــد في كانـــــوالوج      شھدتھ بذور دخان األسي   

  اعرـــوما بكاه مرة  ش        نھاتبكي سواقي الحقل أشج

  والبائس الفالح في ركضھ       عریان یشكو ضنكھ خائر 

   شالت بزرع النیل اكتافھ        وما رعاه البلد   الغادر

  )3( جاعھ حائرأولھا بزیف الغرب في مدنھ       والریف من 

البیئة والصورة تعني االعتراض والرفض        ھذه عایش من   الإھا إبداعصورة فریدة ال یقدر علي  نإ

یصر علي حقھ االجتماعي وسیواصل       إنونري محمود في قصیدة قبرة االحسان  .والثورة الوجدانیة 

  :سیره لیري رزقھ وال تطرف لھ عین یقول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 269محمود حسن اسماعیل ، ھكذا أغني ، - 1

 355ص ھیكل ،تطور األدب في مصر ، - 2

  30محمود حسن اسماعیل ، أغاني الكوخ، ص -3
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  حتي  إلىوأنا الظمآن 

  في دروب ال یعرف رقي 

  ولشئ سموه رزقي 

  اصل سیري الراهأوس

  حرا ال تطرف عیناه 

  )1(!وسواه ال أعرف بدال 

لي ببناء الوعي الجدید في     ون الشاعر محمود حسن اسماعیل  انفلت من أسر ذاتھ وأطلق الشرارة األإ

ان القصائد أدت  . الوقت الذي لم یجرؤ شاعر الخوض في ھذا المجال االجتماعي خوفًا من السلطة         

شادي وھو    أبو وھناك كثیر من أمثال     . كثیرا بمحمود في ھذا المجال    أثردورھا في الوسط الفني وت

قصائدھم  زعیم المجددین وغیره كانت نظرتھ رومانسیة خالصة لیس فیھا من الواقعیة شئ ولم تتعمق  

  .في وجدان الشعب ولم تبن وعیھم من  جدید 

ت بالفالح وصورت بؤسھ واتخذت من  وصف الطبیعة الریفیة   أثرونري جمیلة العالیلي ایضا ت 

  : قالتالمفارقة بین غني الطبیعة وبؤسھ الخالبة مدخًال ثم صورت 

  ار ــــــالریف روض یانع االثمار    ھو لوحة للفن دون ست

  رارـــــنھ      وحباه رمز بدائع األســـــــروائع فدعھ أواهللا 

  ار ـــظألناألرض والجو النقي كالھما     كنز الحیاة ومتعة ا

  األسرار وجریت نحو الحقل أجري لھفة   عّلي أري سرًا من

  )2(ارــــمھ      كالبلبل المسجون خلف اســـفلمحت ریفیًا ینغم ھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 87محمودحسن اسماعیل ، ھكذا أغني ، ص  - 1

  175 -174جمیلة العالیلى ، نبضات شاعرة ، ص - 2
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  مار ــذیذ ثـــالك من لـــا ھناذفدنوت منھ وقلت مھًال یا فتي     م

  اري ـــــــــفك شـــھل عندكم شئ یباع فاشتري  اني لما تجنیھ ك

  فتململ الصوت الشرود وقال  لي ال تسخري من بؤسنا المتواري 

  لة من نار ـــم الجواب كشعــــــنھ     رسـا یظل البؤس فوق جبیإذو

  رغم التخوف راح یھمس ساخطًا       لكن أیجدي سخط فقر العاري 

   )1( ا بھ ولي وغاب متمتمًا     یا ویلنا من قسوة األقدار إذو

االجتماعي مع رمزیة الصورة في قصیدة الراعیة حیث تتواشح الطبیعة بلوحاتھ    ویخلط الجانب 

ًا من مكوناتھا تضفي علیھا بھجة وسعادة ولكنھا سعادة  یلاالجمیلة قي الریف وتصبح الراعیة مكون جم

  :  تخفي في أعماقھا بؤسًا وفقرًا، ولكنھ بؤس تمتدحھ الشاعرة لكونھ ینأى عن دني الخداع فتقول 

  ر مفتر ــــــــومنھا الثغ لىاــــعجائب ما شاھدت راعیة      تقسو اللیومن 

  قر ضاربة       أم روض رف فیھا من العشب والنور ــأتلك راعیة في الف

  )2(    ر ـــــــالنبل والطھ: ا المغربان نھاقد لفھا النور في أبھي غالئلھ         وز

وھكذا ابدت الشاعرة تعاطفھا مع أھل الریف مزارعین ورعاة و الظروف التي جعلت ھؤالء          

ولم یمنعھا وجدانیتھا وتعایشھا     . الكادحین من الفئة المظلومة اجتماعیًا والمحرومة من خیر المجتمع   

  .مع أحالمھا  السامیة  من االحساس بمجتمعھا 

ه حیث كان حزینًا متألمًا     أفكار ًا استمد من الشاعر كثیرًا من  الدھشان كانت الحیاة االجتماعیة رافد أما

  :لتناقضات المجتمع وضیاع القیم حیث یقول في مسابقات ملكات الجمال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 175 -174جمیلة العالیلى ، نبضات شاعرة ، ص -1

  214السابق ص -2
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  !ھال من یثوب جسام واق       األـــیا مبدعي األس

  أرخصتم العرض المخلد      واستھدنتم بالذنوب 

  وتكاد من أسف تذوب      تبكي الفضیلة أھلھا    

  شوھاء تنذر بالخطوب      في كل یوم بدعة     

   )1(    ا تجئ بھ الغیوباذم   وغدا وبعد غد تري    

تحریر   إلى التي نظموھا في الوطن تدور حول الدعوة         أبوّللو ومن ھنا نجد قصائد جماعة              

مصر  من  االستعمار ، والقصائد عبرت عن حب مصر واالفتخار واإلشادة بھا والرغبة    في     

القوة والنصر    إلى حد  والتضحیة والفداء من أجلھا ، ودعوا للوحدة بین ابناء الوطن ،وھي السبیل األ    

االجتماعي كان ینحو منحًا غریبًا فھم یعالجون المشكالت        الشعر أما.  )2(ل البالد ماآوتحقیق 

  . ال یقرھا العرف االجتماعي  امااالجتماعیة بصورة جدیدة ویلقون أحك

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

 39علي عبد الظاھر ، اشعار الدھشان ، ص - 1

  463ھا في الشعر العربي الحدیث ، صأثرو أبوّللوالدسوقى ، جماعة  - 2
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ابتعد الشعراء الوجدانیین باتجاھھم االبتداعى العاطفي عن الشعر السیاسي وشعر                

شادى الذى أظھر  أبوالمناسبات عامة ، وذلك في مبتدأ ظھور ھذا االتجاه،ال یستثنى من ذلك غیر 

تمسحون والرومانسیین  عامة ی أبوّللووبعده بسنوات أخذ شعراء )مصریات(دیوانًا كامال باسم 

بالموضوعات السیاسیة ویخوضون بشعرھم في الموضوعات الوطنیة والقومیة والمناسبات التى كانت 

  )1(.وقفًا علي الشعراء المحافظین 

  :الوطنیة والقومیة العربیةالمسائل 

الوطني علي مصر وأحداثھا السیاسیة والوطنیة وزعمائھا بل شمل سائر  أبوّللولم یقتصر شعر جماعة 

ھود بحظ وافر من    یلااالقطار العربیة في الوطن العربي الكبیر وخصوا القضیة الفلسطینیة وانتھاكات 

ھ حالھم من ضعف یإلاشعارھم كما تتسع الدائرة لشمل المسلمین في شتي األقطار ،فتأسي لما آل 

ولھذا تجد في قصائدھم تمازج بین الحدیث        .فھم وكسر شوكتھم فھانوا علي األمم وتفرق أضعف موق

وتكتب . عن مصر والوطن العربي الكبیر وإن خصوا بلدھم بالحب واالفتخار ،وتمجید الزعماء    

  :للیة الكبیرة جمیلة العال یلي في حب مصر بوالشاعرة األ

  دیم الزمنــــــم      من قـــــــم األمأمصر 

  حنـــم     وھي درع  المـــمصر مھد الھم

  )2(اء ــــــــنحن یا مصر الفداء    نحن عز وإب

  : وحبھا لمصر متأصل ضارب بجذوره تربة مصر فتقول

  اك ـــسبحان رب الخلق ما أبھ   حة          ـــفي كل أرض من ظنونك لم

  حاشاك قتلي في الھوي حاشاك   قد ذبت من وجدي وعمق صبابتي         

  )3(اك  ـوھواي نبض من عمیق رب  وى         ــــما حیلتي والقلب یخفق بالھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 361ھیكل ،تطور األدب الحدیث في مصر ،ص -1

 244ص )م1981 (الھیئة المصریة العامة للكتابالعالیلى ، جمیلة ،دیوان نبضات شاعرة ، -2

  234السابق ، ص -3
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مجاد صالح الدین وقوت     أبیرھم وتفخر بالوحدة التي أعادت     ھود فتھزأ  بتد  یلاوتصب غضبھا علي 

  :شوكت العرب ،وحققت الوحدة فتقول 

  نیھا أمامصر بوحدتھا نالت      ا      ـــــیا حادي العیس قل یرویھ

  یھا ــانـــغأدتنا تمحو ــإنا بوح    یا وحدة جمعت مصرًابإخوتھا     

  ویھا ـــام شاء الصلیبیین تمــأی   حدة عن صالح الدین ناخذھا   وای

    )1(  بن صھیون خل الحرب جانبھ    ھل للثعالب تأتي األسد تغزوھا إلقل  

               :وھي ال تعترف بالحدود التي تضع الحواجز بین اقطار الوطن العربي فالوطن یمتد شرقًا وغربًا تقول

   )2(   وطن العروبة ال یحد بمشرق      في الغرب غرب من ذوي اإللھام 

وحب ناجي لوطنھ الكبیر یتمثل في اشادتھ بھ ویتمثل دموعھ التي سكبھا في اتراحھ وأغانیھ التي               

  :ھا مكسور الساق یحمل عكازتین ،قال إلیارسلھا في افراحھ لقد خرج یوما منھا مریضا ، ورجع 

  تلك مصر یا رفاقي !ھتفت وقد بدت مصر لعیني              رفاقي 

  دت وثاقي ــذبني وقد شــأتفعني وقد ھاضت جناحي               وتج

   )3( الدیار أجر ساقي إلىخرجت من الدیار أجر ھمي           وعدت 

   : ووصف النسور المصریة

  )4(ناء وادینا طالئعنا        طالئع المجد من أب إذوھلل السین 

  في )نا (الضمیر إلىھا في اضافتھ إلیتساب نإله بھا في تشبثھ باداعتزاز بمصر ووج بیاتوفي ھذه األ

  :وفي ولھ في شعر الحماس  قصیدة نداء الشباب ) . وادینا  -طالئعنا (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 220ص جمیلة العالیلى ، نبضات شاعرة ، - 1

  216مؤتمر  صتحیة  السابق ،قصیدة  - 2

 73ص)م 1996(، 3القاھرة ط،دار الشروق قصیدة المآب  القاھرة  ىالناجى ،لی - 3

  33السابق، ص - 4
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  وطن دعا وفتي أجاب     بوركت یا عزم الشباب 

  اب ـــــكریم بال حســسالم     والـــیا فتیة النیل الم

  ا العذاب ـــخالئقھ مــــكم       ولكــــــجناتھ مرآتـــ

  د والرطاب یلماولكم جمال الزھر     رف علي األ

  ولكم فؤاد النھر       رق علي المحاني والشعاب 

   )1(   یمضي فیضحك للسھول     وال یضن علي الھضاب 

  :ویقول الشاعر محمود حسن اسماعیل في مصر 

  یدوا مجد وادیكم كفاحاـــفیا أجناد مصر وذاك بعث       أع

  ودكوا التائھین علي رباھم      أدیروا النصر أقداحًا وراحًا

  وما صقل الشعوب وال جالھا    وال أسقي مواردھا الفالحا

     )2(سوي نغم الجیوش وقد ترامت    لنار الحرب تمتشق السالحا  

ن لھ ویربط الشاعر قضیة فلسطین بقضیة الوحدة وھذه نظرة جدیدة ویصور العروبة ید واحدة وكل بنا

  :خاصیة  یقول 

  ا      بشرى من الرحمن عاد مزارھا أنھوید العروبة في السماء ك

  وارھاـــضبت وأحزم نارھا ثــفیھا مع األقدار موعد أمة         غ

  فیھا مصیر عصابة یفني المدي      والتیھ كان وما یزال شعارھا  

  لم حان قرارھا ـــــھایة  الظــلن          إنناء الغاصبین وــیھا فـــف

   )3( فیھا فلسطین الجریحة أجھشت    بقضیة في البغي طال حوارھا   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 158م ص1996،دار الشروق،3ناجي ، وراء الغمام ، ط - 1

 246ن محمودحسن اسماعیل بین األصالة والمعاصرة ص، نقًال م 36،التائھون صالدایم ، صابرعبد - 2

  248السابق ، ص - 3
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  :في الوحدة  محمود ویقول

  )1(الوحدة الكبري طریق نضالنا     للنصر مھما كابدت أسفارھا

وھنا یثیر الشاعر من خالل معالجتھ لقضیة فلسطین قضیة االخوة القومیة فالمسلمون والمسیحیون            

  :والمسیحیون علي السواءسواء في الخطر وفلسطین مھبط الدیانات ویرید ان یقول لیھب المسلمین 

  فلسطین في األرض كبر جریح     وترنیمة رددتھا السفوح

  یح ـــــمحمد القي  علیھا المس

  ائھین ــــــخطوة الت إلىوردا 

  المین ــــریاح المذلة في الع

  ائعین ــوتیھ المضلة في الض

  ومھما تواروا بزیف المسوح 

  )2(ثائرین ـــــــــستستلھم نقمة ال

  ن شاع الخالف واختلفت األھواء أاخوتھ في الدین والوطن بعد  إلىالدھشان یوجھ النصح  إلىولنستمع 

  الشرور  اخي في الدین والوطن المفدي      لقد دھمت اخوتنأ

  تبد بنا األمور ــــلب            وبتنا تســـیاسة كل قـــفقلبت الس

  !خطل وزور؟ تري ھل نابنا    ترید حكومة وارید اخري     

  تام التخالف والغرور؟ـــفح     قد انتفع الدخیل بكل خلف      

  اه وتعترف السطور ـــورثن        سكرنا ال نفیق فضاع واد    

   )3(   ارح والثغورــــوللغیر المس     من جنة الدنیا سماء           لنا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 247الدایم ، محمود حسن اسماعیل بین األصالة والمعاصرة ،صابر عبد  - 1

 248السابق ص - 2
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وحین وقع خالف بین الوزارة      . نجد العاطفة ثائرة  یملؤھا الحماس ویعمھا الصدق   بیاتوفي ھذه األ

  : م أنشد یقول1921العدلیة في أبریل 

  ام ــوم الوئیلارجوعًا للوئام وأي ظرف      یطیب بھ سوي 

  ام ــــأتنجب مثلكم أم كمصر        وعند بلوغھا  النعمي تض

  )1( الصیام أوجب الصالة ا رشدتم     كما تإذن یجب الوفاق إذ

  :وفي القصیدة روح شوقي الذي قال في مثل ھذه المناسبة 

  !؟ماوفیما لضجة الكبري عال     ماإالم الخلف بینكمو إال

  )2(!؟ اماةوالخصواوفیم یكید بعضكمو لبعض     وتبدون العد

  :نشودة الدنیا  أیل في الشعر الوطني یقول في مصر ونجد محمود حسن اسماع

  ناداك مجدك فاستجیبي        وامشي لھ فوق اللھیب

  وب ـــدائد والخطـــــوتجشمي لعالء نیران         الش

      )3(یوب   ــــــد الغـــــكب           ونبي لھ شاء ولو علي   

  :في قصیدة اھواك یا وطني  أیضًاویقول 

  أھواك یا وطني یا كل     ما تروي بھ شفة الھوي فتني 

  شربھ ویشربني أیامي  رحیق الخلد أھ في الكاس وتصب

    )3(عزفھ ویعزفني أكل لحن في في لھاة الطیر        یا 

  :ویقول 

  ومن النیل الذي      عصمت عزتھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 88نقًال من ص)د،ت(، مطبعة دار احیاء التراث 74ص أبوّللوالسمان محمود علي ، اسماعیل سري الدھشان وجماعة  - 1

 65نقًال من كتاب محمود بین األصالة والمعاصرة  120،  ، صالة ورفضمحمود حسن اساعیل  - 2

  65السابق ص،166محمود حسن اسماعیل ، نھر الحقیقة  - 3

88  



  دتھــت وحــیــــصــع  ومن الشرق الذي      

  ومن نفحھ الصور   التي بعثت بھا الجیل كلھ  

  یامھ ألي في طریق واألفكنت حامل الشعلة    

  تھ ـــفاح نھضـــورائد الوثبة الكبري     في ك

  رانیم ـــذه التــــزھـــشعبك الفادي      اھ إلى

     )1(   نة مانورك الھادي     ارفع ھذه األ إلىو

شادي فقد نظم قصیدة النیروز الحر وسمي الدیوان باسمھا والقصیدة تشع بالفرحة     أبوزكي  أما

  :وطنھ مصر وھي طویلة یقول الشاعر  إلىوبالحنین 

  سمحاء وفي كل القلوب حبیا     بوركت یا وطني العزیز محررًا   

  ستطیع بعثت من ضحك الضحى   كنزا ومن لھف الغروب نسیبا  ألو 

  )2(ذیبا ــثاري التعــلت في إیــحم    ستطیع بذلت أضعاف الذي    ألو 

  :ویختمھا بقولھ 

  )3(ستطیع  لطرت فوق خواطري    حتى أقبل ماھرًا ونجیباألو 

  جدیرة بأن یسمى الدیوان باسمھا ا قصة إنسانیة أنھالوطن األم  إلىوالقصیدة وطنیة دافقة وحنین دافق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 76، من كتاب محمود بین األصالة والمعاصرة،ص110قاب قوسین صحسن اسماعیل ، محمود  - 1

 89ص)م 2013(ى للتعلیم والثقافة واشادى ، الشعلة ، مؤسسة ھندأبو - 2

   99السابق ص - 3
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  : و حبھ لوطنھ ال حدود لھ یقول 

  لربوع حسن أنت فیھ حیاة   ات   ــــــــألموطني حبي أم اللفت

   )1(ات ـــــا تحدد فالحیاة ممإذوطني بدنیا الحسن ال حد لھ      ف

  :شادي ترك التفرقة والوقوف سدًا واحدًا ضد االستعماریقول أبوودعا 

  قد تفرقتم  حیاري في الزمن      زاب أنتم داؤنا     ــــــأیھا األح

  یؤتمن  أوجي ــــــــِمْن بنیھا یرت    فتركتم مصر ال تعرف َمْن     

  نن  ـــان مرفوع القـــنیـــــالب    لو وقفتم مثل سد رائع ثابت     

  )2( !وتخلي عن غرور وضغن   خشع الدھر لكم من نبلكم         

  :ویقول في فلسطین الثائرة

  زتھا بالرغم من كل أعجميــبع          آمنت      وثائرة في نخوة الُعرِب

  دة لم تقسميــــا في وحنھاــوشب  مشت للردي في جحفل من شیوخھا    

  وتكتسح العسف الذي راح یحتمي   تھز حصون الظلم في صیحة دوت    

  نتمي ــر للنصر یـــن انكسار الحإف  وترجع كلمي في شموخ وكسرة   

  )3(فمنھ سطور الحق یقرؤھا الَعِمي    وتضمن لألجیال بالدم حقھا      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 129شادى ، الشعلة ، ص أبو - 1

 72ص) م 2013 (ى للتعلیم والثقافةوانبوع ، مؤسسة ھندالیشادى ،أبو - 2

   97السابق ص - 3
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   : قال  علي محمود طھ كتب قصیدة في حب مصر أما

  ھل وراء الموت حب ؟!ھوي لك فیھ كل ردي یحب    فدیتك 

  ب ــك صــیخ فیـــك وكل شـإلیفدیتك مصر كل فتي مشوق    

  )1(وكل رضیعة في المھد تحبو      ویحلم بالفدي طفل فطیم   

  :  بناء الشرقأ إلىویقول في  قصیدة 

  فما یعرف الحق إال النضاال     ًال  ـــــــیاتركوه خأدعوھا مني و

  اًال ــــــــونرنو شما وراء الوعود      نطل یمینًا اذم!بني الشرق 

  :ویقول

  جالـــرون      غبار المجلي یشق المــــــــففیم وقوفكم تنظ

  ر تالال؟ـــوحتام نشكو سواد الحظوظ      ومن أفقنا كل فج

  ؟لىاالسنا بني الشرق من یعرب     أصوًال سمت وجباھا تع

  )2( واالــأجئنا نسائل عطف الحلیف     ونرقب منھ الندي والن

  :بناء الشرق أ  إلىویواصل دعوتھ 

  طانكم    قوي تتحدي الھوي والضالالوبني الشرق كونوا أل

  )1( لىاأقیموا صدوركمو للخطوب     فما شط طالب حق وغ

  :ویقول في فلسطین 

  االـــــیسیل ویأبى الغداة اندم  فلسطین ما لي أري جرحھا     

  ھا احتفاالإلیري تباري لھا المسلمین احتشادًا      وھب النصا

  من الشام واألرز والرافدین     وأقصي الجزیرة صحبًا وآال 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 387ص)م 2013 (ى للتعلیم والثقافةوامؤسسة ھنددیوان علي محمود طھ ،،  علي محمود طھ  - 1
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  بودیة واحتالال؟ـــــــیسام ع    ا   ــــإلسالمھیا ما ــــــوافریق

  دو اختیاالـــــوف وتغــــالسی    علي تونس وبمراكش تروح 

  :ویقول في قصیدة یوم فلسطین 

  فلسطین ال راعتك صیحة مغتال      سلمت ألجیال وعشت ألبطال 

  یال ــــلقومك نار في ذوائب أج  وال عزك الجیل المفدي وال خبت   

  :ویقول في موضع آخر من القصیدة  

  لك الشرق یامھد القداسة والھدي      قلوبنا تلبي في خشوع وإجالل 

  لك الشرق یا أرض العروبة والعال   شعوبًا تفدي فیك میراث أجیال 

  :ویقول علي محمود في سوریا وعید الجالء

  ھنأت باسمك تحت الشمس أحرارًا      یندي ھواك علي ھامتھم غارا

  یخض نارا أوتشق سیفا ــلم یم    یا بلد األحرار أي فتي      !مشق د

   )2(   وارًاــــوأس اماجد یبنیھ آطــذودوا عن الوطن المعبود من دمھ      للم

ن یعلم شعبھ   أغالل األسر والمھانة فأراد     أالقاسم الشابي رأي شعبھ في     أبوالمناضل الثائر  أما       

النور والحقیقة والحریة فخاطب المستعمر  إلىارادة الحیاة ویلقنھ االحساس لیخرجھ من الظلمات 

  :قال )  األلمطغاة  إلى( بقصیدة 

  أال أیھا الظالم المستبد       حبیب الفناء عدو الحیاة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 377دیوان علي محمود طھ ، س - 1

 410بق صالسا - 2

  
92 



  سخرت بأنات شعب ضعیف     وكفك مخضوبة من دماه

  ك األسي في رباهسرت تشوه سحر الوجود     وتبذر شو

  رویدك إال الربیع یخدعنك الربیع     وصحو الفضاء وضوء الصباح

  )1( ففي األفق الرحب ھول الظالم        وقصف الرعود وعصف الریاح  

  :قصیدة زئیر العاصفة یقول ویتحدي االستعمار في 

  إن الدھر یبن ویھدم !فیا أیھا الظالم المصعر خده      رویدك 

  ا جاش الردي فھم ھم إذرجال   ھ   ـــسیثأر للعز المحطم تاج

  رجال یرون الذل عارا وسبة      وال یرھبون الموت والموت مقدم 

  طمــوان وتحـــالل الھــصدع أغـفوس أبیة     تــتلي إال نـــوھل تع

  )2( ففي األفق الرحب ھول الظالم    وقصف الرعود وعصف الریاح 

سان عامة والشعب    نإلالشاعر یدعو أخاه ا    ألنرادة الحیاة من القصائد الثوریة الھامة إوتعتبر قصیدة 

قظة والثورة فیجعل الطبیعة تنطق      الی إلى أن ینتفض ویتخلص من الظلم ویدعو     إلىالتونسي خاصة 

  :ه ویقول في مطلعھا أفكارب

  قدر ــــفال بد أن یستجیب ال    ا الشعب یومًا أراد الحیاة   إذ

  كسر ـــــ، ینن والبد للقید أ      یل أن ینجلي     ــد للــــوالب

  ر ـــتبخر في جوھا واندث     ومن لمن یعانقھ شوق الحیاة   

    )3(رصفعة العدم المنتص     فویل لمن لم تشقھ الحیاة من    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 479الشابى ، اغاني الحیاة، ص -1

 479السابق ص -2

  234السابق ص -3
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  :وفي حبھ لوطنھ یقول 

  أنا یاتونس الجمیلة في لج        الھوي قد سبحت أي سباحة 

  راحھ ــت مره وقــد تذوقــني       قإشرعتي حبك العمیق و

  )1( وان أریقت دمائي       فدماء العشاق دومًا مباحة لىاال أب

بنسبة أشعارھم إلنشغالھم بأحزانھم وآالمھم   عند جماعة أبوّللو   إن الجانب الوطنى لم یكن كبیراً 

  .كانت العاطفة خافتة رغم غزارة أشعارھم الخاصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  469الحیاة ،صالشابي ، اغاني  - 1
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  :ث ــالــثــل الــــصــالف

  :وفیھ أربعة مباحث  أبوّللو إبراھیم ناجى فى جماعة أثر

  تراثھ األدبى و حیاتھ-1

  التجدید في شعر ناجى -2

  التجدید في الموسیقى -3

  أبوّللو جماعة  ناجى علي أثر-4

  

  

  

  

  

  



   : وتراثھ األدبي یاتھح -1

وم الحادي والثالثین من شھر دیسمبر في یلاولد الشاعر إبراھیم ناجي في حي شبرا بالقاھرة في         

تھ، وقد تخرج الشاعر من ـل ثقافـبتھ وصقـكثیرًا في تنمیة موھ أثر، وكان والده مثقفًا مما 1898عام 

وزارة الصحة ، وعین حین تخرجھ طبیبًا في وزارة المواصالت ، ثم في 1922مدرسة الطب في عام 

وقد نھل من الثقافة العربیة القدیمة فدرس العروض  .قافوللقسم الطبي في وزارة األ اما، ثم مراقبًا ع

ین المتنبي وابن الرومي وأبي نواس وغیرھم من فحول الشعر العربي، كما نـھل واوالقوافي وقرأ دو

 .الشعر الغربي من الثقافة الغربیة فقرأ قصائد شیلي وبیرون وآخرین من رومانسي 

عندما بدأ یترجم بعض أشعار الفرید دي موسییھ وتوماس مور  1926عام  لىابدأ حیاتھ الشعریة حو 

م التي أفرزت نخبة من 1932لو عام أبوجماعة  إلىشعرًا وینشرھا في السیاسة األسبوعیة ، وانضم 

  .لكالسیةاألغالل ا دة العربیة الحدیثة منالشعراء المصریین والعرب استطاعوا تحریر القصی

لى في العتبة وعین طبیًبا في القسم الطبي لمصلحة السكك الحدیدیة، ثم افتتح عیادتھ األ        

العمل بمدینة سوھاج فافتتح عیادة لھ ھناك لینتقل بعد ذلك  إلىنقل  1925الخضراء بالقاھرة وفي عام 

بالغ في فنھ الشعري  أثر، قضى في المنصورة أربع سنوات كانت ذات )1927(المنیا فالمنصورة  إلى

فعلى ضفاف نیلھا التقى بالشعراء علي محمود طھ، وصالح جودت والھمشري، وكّون أربعتھم جماعة 

قاھرة في ال أبوّللوتحت ظالل جماعة  -مرة أخرى في جملتھم  -متناغمة ذات توجھ ممیز وقد اجتمعوا 

القاھرة حیث وظیفتھ في القسم الطبي بمصلحة السكك الحدیدیة، وفي  إلىعاد  1931وفي عام 

 -قاف برغبة من إبراھیم دسوقي أباظة باشا وأخریات حیاتھ عین مدیًرا للقسم الطبي في وزارة األ

) 1952(وري وكان أدیًبا شاعًرا مؤثًرا للشعراء وعندما أھلَّ العصر الجمھ -قاف حینھا ووزیر األ

  )1(.لىالیرحل عن الدنیا في العام الت 1952التقاعد بناًء على طلبھ في عام  إلىأحیل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  17-  15المعتصم باهللا ، ناجى شاعر الوجدان الذاتى ص -1
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التجدید في الشعر  إلىوقد دعـت  أبوّللووكان ناجي علمًا من أعالم الشعر المعاصر ،ورائد من رواد 

التحرر من الصور والقوالب واأللفاظ التقلیدیة ، وتوسیع  إلىالعربي الحدیث ودعت للوحدة العضویة و

سانیة والعالمیة ، مع كسر نإلالموضوعات ا تناولب الشاعر مع الطبیعة ، وواأفاق  التأمل والذوق وتج

م الشاعر وعمل ناجي مع صفوة من شعراء أماكل قیود الصنعة والتقلید ، وفتح كل المنافذ والمذاھب 

عصره وأدبائھ مثل شوقي ومطران وعلي محمود والسحرتي وصالح جودت والھمشري ومختار 

   )1(. الوفا والصیرفي وغیرھم أبوالوكیل وعبدالعزیز عتیق ومحمود 

 : ناجي لتجدید في شعرا-2

  : یقول الدكتور شوقي ضیف عن ناجي

" ه اذفأقبل على أصحاب المنزع الرومانسي، یقرأ شعرھم وآثارھم، وتحمس لھم كما تحمس ألست "

أعجب إعجابًا شدیدًا، بمنھجھم الذاتي الذي یقوم على تصویر خلجات النفس إزاء الحب  إذ" مطران 

حیاة الناس من حولھم، فھم شعراء فردیون یؤمن كل منھم  أووالطبیعة، دون العنایة بحیاة المدنیة، 

 )2(." بنفسھ، ویصدر عنھا في شعره، فالفرد ھو كل شيء

ربیـین ، و، فلقد اتبـع أصحاب المـدرسة الرومـانسیة من األھذا ھو المـبدأ الذي نھـج نھـجھ ناجي 

  یصور فیھ حبھ ومشاعره ، دون أن یحسب للمجتمع أي ونسـج على منوالھم ، فجاء شعره فردیًا

   حساب على العكس من شوقي وحافظ ، فقد اتجھا صوب المجتمع یصفان أدواءه ، ویستجیبان 

جده مدفوعا بعاطفة نونثره،  إن شعر ناجى   .االجتماع الوطنيألحداثھ ، ویتخذان ألدبھما سمة 

رومانتیكیة جبارة لم یتخلص منھا منذ كان فتى یافعا یغترف من ثقافة الغرب، وظلت ھذه سیرتھ حتى 

وھذان من شعراء ھذا " .. المرتین " النھایة، بل عرب أللفرید دي موسیھ وغیره  وتحدث عن بحیرة 

 یصرخ في نفسھ بمرارة الحب والشكوى األلمتخذ لنفسھ طریقھما، وظل فا  .ياإلبداعالمذھب 

  .وراء الغمام خیر شاھد على ھذه السمة الغالبة على شعره نھاات، ودیوألناو

  القاھریة المظلمة، والحبیب المھاجر، وقلب  لىافالقلق والشك والحیرة، وشكوى الفراق، واللی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 69، ص2خفاجي ، األدب العربي  الحدیث ،ج - 1

 130، األدب العربى الماصر ، صشوقى ، ضیف - 2
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كل ھذا وأمثالھ ینھض دلیال قویا على تعلق ناجي بھذا الطریق الذي .. الراقصة، والرسائل المحترقة 

  .اختطتھ المدرسة الرومانسیة

الغربیة ، ومن مدرسة  الرومانسبةین بالمدرسة أثرالحال یعتبر ناجي أحد المبدعین المتوعلى ھذا 

.. المجددین الحدیثة بمصر فناجي مجدد ، بل من زعماء التجدید ، أخذ علمھ وفنھ على یدي مطران 

وشعر ناجي یحوي ممیزات المدرسة الرومانسیة ( .روباأووقرأ الكثیر عن زعماء التجدید في 

التوغل في أعماق  إلىسانیة للبحث عن اسرارھا وھواجسھا ، نإلنیة فمن انطالقھ داخل النفس اسانإلا

تأمل الكون والطبیعة وربط بین ذات الشاعر وبین ما یحیط  إلىلكشف انفعاالتھ وأحاسیسھ ،  نھاوجد

   :ونرى التجدید في البناء الداخلي ووحدة القصیدة وفي   )1( )بھ

  التجدید في الموسیقى- 1 

 التجدید في الخیال - 2 

  التجدید في اللفظ - 3 

 بیلاواألس فكارالتجدید في األ -4

 التجدید المذھبي واإلبتكاري - 5 

 سجامنإلا - 6 

  : التجدید في الموسیقى -3

المواءمة بین الموسیقى والتعبیر عن  إلىلم یكتف ناجي بالھروب من التزام القافیة الموحدة ، بل عمد 
  : اإلحساس فجاء بوزن خفیف للمعنى الخفیف كقولھ في عاصفة روح

  أین شــط الرجـــاء   یا عبـــاب الھمــوم

  )2(     لیـــلتـى أنـــواء      ونھـــاري غیـــوم

ن في حاجة إذسجام ن فھى نإلاللفظ والصیاغة وا إلىا تحتاج أنھمن حیث (فالموسیقى عند ناجى ھي 

ن تحسن االستماع  إذ إلىذوق خاص ال یمكن اكتسابھ بسھولة ، و إلىام العظیم باللغة ، ھذا لماإل إلى

 )3!.) (غام ألنوتمییز ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 84المعتصم ، ناجي شاعر الوجدان الذاتي ص  أحمد - 1

 299دیوان ناجى ، ص - 2

  355م ، ص1931عدد دیسمبر  أبوّللومجلة  - 3
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أجھز علیھا وعلى موسیقى الوزن عندما عرب  أنھجدیدة، فقف ناجي من القافیة والوزن  وقفة وكما و

على عكس ما عرف عنھ في تعریبھ لقصائد المشاھیر من شعراء . وترجم لھ نثرا" بودلیر " شعر 

العربیة لونا جدیدا من الشعر الفرنسي، على طریقة الشعر المنثور الذي انطلق من  إلىالغرب فأضاف 

  .اسار الوزن والقافیة

  ففي قصیدتھ الفناء یقول حول جثتي أحسست بالشیطان

 یسبح حولي كھواء غیر محسوس إن

 أستنشقھ وأحس بھ یحرق رئتي

  ویملؤھا بشھوة أبدیة مجرمة

  لیعرف حبي للفن إنو

  ل امرأة فاتنة مغریةفیتخذ شك

 الت یلصق شفتي بأقداح محرمةواوبشتى الطرق والمح

  .وبھذا یبعدني عن أعین اهللا

كان خیالھ یسبق صیاغتھ، فال یملك إال ( : صالح جودت في موسیقى في شعر ناجي ھو اذیقول األست

 )2(   ) .أن یستعجل الصیاغة خوفا من ضیاع الخیال، بحثا وراء القافیة الموحدة

شكوا أواب شعر المقاطع للذین أبوومھما یكن من أمر، فقد نجح الشاعر في حمل رسالة التجدید، وفتح 

كان ناجي الحل الوسط بین العمود الجامد، والثورة الضالة التي  إذأن یخرجوا بالشعر عن إطاره، 

ًا أثرعیات ،متزان الغنائیة السھلة والخفیفة ومیلھ للرباواأل أثرو ." ل أن تھدمھ من أساسھواتح

 .فترجم كثیر من القصائد  كما تأثر بالثقافة الغربیة )3(برباعیات الخیام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 351ھیكل ، تطور األدب العربي الحدیث ، ص - 1

 48جودت ، صالح ، ناجى حیاتھ وشعره ، ص - 2

  ) م 1994(، ط 169األدب العربي الحدبث ، صمحمود علي السمان ، تاریخ  - 3
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  : یــالـــــــــالخ

ھا في نبضات إلیجعل الخیال قبلتھ التي یتجھ  نھألفي شعر ناجي،  امایلعب الخیال دورا ھ          

فھو في حبھ یتخیل ویجنح في الخیال، وفي رثائھ ومدحھ  .نھاقلبھ، وخلجات عینیھ، وسبحات وجد

یجعل في كل ھذا للخیال الصولة والصولجان والقوة .. ودراساتھ وتجاربھ التي قام بھا .. ومداعباتھ 

  ." ةیالرومانس" وھذه ھي صفة التجدید لدى المدرسة  )1( .والمكانة

ینقل عن ذات نفسھ مما یتخلق فیھا من  نھألتصویر مرئیاتھ في حریة  إلىن  موقف ناجي حین یعمد إ 

  .ھ یستشرف وبھ یتحفلإلیفالخیال مبدؤه وغایتھ، و.. معان مجنحة بعیدة 

 أورقیقة ساحرة،  أوا ومظاھرھا فھي تارة حزینة باكیة، نھات في ألوواوالصورة في شعر ناجي تتف

أم قصرت فتحس لھا باالرتباط سواء طالت .. ة ووتمتاز في حاالتھا بالسحر والطال.. راقصة ھزجة 

ستعارات ة ، ال لالالیھو اطالق العنان للتصورات الع( والخیال عند ناجى   .واالھتزاز واالستجابة

  :ھ غاضبًا ثائرًاإلیاستمع ) 2(. ) والكنایات اللفظیة

  ـانــاعــولي یــا جـــراح  أســمعي الدیــ

  ال یھــــم الریــــاح    زورق غضبــــان

  اسخــري یــا حیـــاه    قھقھي یــا رعــود

     )3(الصبـــــا لــن أراه   والھـــوى لن یعـود

  :في ملحمة السراب في الصحراء   یجسم الخیال وقال

  بھ والعواصف الھوجاء م الیعبث  دأدركى زورقى فق

  ایة الخرساء نھآلوالعباب العریض واألفق الموحش وال

  )3( غفاءالصباح وعین النجم كلت وما بھا إ سھرت ترقب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  356م ،ص1932،عدد دیسمبر أبوّللومجلة  - 1

 355السابق ص  - 2

 299دیوان ناجى صناجي ،  - 3

  91القاھرة ،ص ىاللی -4
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  : ـظـــــــــــاللف

    اللفظ إنما یكون شاعریا عندما ینفح الشاعر فیھ من روحھ ، وھكذا كان ناجي ، یجعل حیاة         

:             التعبیرات الشائعة في شعره كقولھ بل بعث فیھا بعضشعره متوقفة على حیاة ألفاظھ ،

                           )           1(نعطى ونأخذ فى الحدیث ومقلتى        مسحورة بجمالك الوضاء   

اع أش أنھإال  تناولمع إن اللفظ عامى قریب الب أطراف الحدیث ذایقصد بھ تج) نعطى ونأخذ (فلفظ 

فعال نإلفیمثل في لفظھ النقى المختار ،وخیالھ المتوائم مع ایة الفنیة فیھ القوة رفع من قیمتھ اللغو

 :الجاریة على خدھا بالفراشة الحائمة على الورد مثل تصویره لدمعة حبیبتھ وخیالھووحدتھ العضویة 

  .)2(وما راع قلبى منك إال فراشة          من الدمع حامت فوق فوق عرش من الورد  

الصورة بال  إلىالمعنى، وتأخذ  إلىألفاظ سھلة متعاقبة مسترسلة، ال جمود فیھا وال إغراق، تھدي 

.. ولكل كلمة معنى .. مداراة، والعاطفة تشرق من ثنایاھا كما تشرق الشمس في ربیع حیاتھا  أومجافاة 

 :قال.. نق وبھــاءورو اذوللوصف جمال أخ.. ب میزان ولألسلو

  منــورا ونضیـــرا    ـرا ـــرأیت غصنــا صغیـ

  مـنظــرا وعـبیــرا     أرق مــا تشـتھـي الـنفـس

                                                                                          )3(   كـاد یذوى الزھورا     د ـــذب عنـف قـجذبتھ ج

 : بیلاواألس فكاراأل

ًا كتب لھا الخلود، أفكارم یقتصر ناجي في تجدیده على اللفظ والخیال والموسیقى، بل ابتدع ل         

حراف والمیل نإلولكن غزلھ تنزه عن افھو شاعر غزل   .رائقة، وأھداف سامیةبما حملت من معاٍن 

:                   سانیة من معان ھا ھو ذا یركع  في محراب محبوبتھ فیقول نإلوحبھ حب إنسانى بكل ما في ا

               ذى ما بعد حبى                          ـــأحبك فوق ما عشقت قلوب            وال أدرى ال

                                          )4(ان               وعـینى فـــیك ذائـــــبة وقلبى  ــوأعلم أن كلى فیك ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 139ص، دیوان ناجى ،قصیدة ظالم  - 1

 36ص ،السابق - 2

 198القاھرة ، ص ىالناجى ، لی - 3

 86ص ،دیوان ناجىناجى ،  - 4
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ویمتاز أسلوب ناجي بالمواءمة بین موضوع القصیدة وصیاغتھا ، فھو یثور ویغلي عندما تھیج  
عاطفتھ ، وأسلوبھ من وراءه یستجیب لندائھ في غیر استكراه مثًال قولھ عندما رثا للراقصة حالھا في 

  )1(ألم ممض

  طربًا فجـاء األمـر بالـعكس        عھ ــــعجبًا لقلب كان مطم

  )2(اصر البؤسأوبین القلوب        وأشـد مـا في الكون أجمعھ

  : وفي تعبیره عن فرحة اللقاء یقول 

  قــــومشت نشوتھا مشى الرحی   السعید  مرت الساعة كالحلم    

  من فمك الحلــو الرقـــیق عشتھ عمر ذا مر جدیــــــد    ذھب ال  

  ووالھوى الصامت یغدو ویروح    مرت الساعة واللیل دنـــا    

                                                 )3(   واعتنقنا في الدجى روحًا بروح   واختفت أجسادنا    وتالشت   

ألرواح سعید بعده مشى الرحیق، واللیل دنا ، والھوى یغدو ویروح ، األجسام تتالشى وتعانقت ا حلم

أفكار جدیدة علي العربیة جعلت المحسوس معنویًا والمعنوي محسوسًا ، حتى لیبدو المعنوى في 

  .صورة مدركة یرق جمالھا علي كل محسوس فتعانق األرواح بصور الفناء بعینھ لكن في صورة فاتنة

  :بتكاريالالتجدید المذھبي وا

یة الحدیثة وغیرھم من اإلبداععلى أكتاف خلیط من أبناء المدرسة "  أبوّللو" قامت جماعة           

فھا بمثابة صاروخ انطلق في سماء الفكر العربي یلأالكالسیكیین والرمزیین ومن ال مذھب لھم، وكان ت

، وغیرھا من المذاھب األدبیة التي ال عھد الرومانسبةیخفق بالرایات المجددة، ویدفع عھدا جدیدا من 

وكان ناجي أحد العمد السامقة لھذا البناء الجدید، فعین وكیًال لھذه الجماعة، وتألق فیھا  . بھاللعربیة 

طوائیة التي تمتلئ نإلیقوم بعبء التجدید والبعث، فطبیعتھ ا ألننجما لھ من طبیعتھ وتربیتھ ما یؤھلھ 

على من عرف ومن لم یعرف، وانغماسھ  األلمبالحیاء واإلحساس، وروحھ التي كانت تفیض باألسى و

                       في الحب واللھو منذ نشأتھ، واستیعابھ ألدب الشریف الرضى، وتشارلز دیكنز وغیرھما من رجاالت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 68ص )م1959 (،دار الطباعة الحدیثة القاھرة  1عبداللطیف ، شعراء مجددون ط السحرتى  - 1

 44-34وراء الغمام ص.ناجي   - 2
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جلیزیة نإلالفني، كما تتلمذ على ید مطران وشوقي، واغترف من معین الثقافة ا اإلبداعالحب و

كل ھذا جعل ناجي یختط لنفسھ سبیال،  .والفرنسیة واطلع على اآلداب الغربیة وما استحدث فیھا

أقصر السبل وأیسرھا، حتى أن شعره یعتبر من أصدق مالمح تلك  الرومانسبةیة اإلبداع إلىویسلك 

صاحب منھج شعري جدید، وال یعیبھ فھو  .على شيء فیھ من الرمزیة والتقلیدیة الكالسیكیة.المدرسة 

اء العربیة بھ، أثرمقلد فیھ ألبناء الغرب، فلھ الفضل في االستجابة لھذا اللون من الفن، وفي  أنھ

     : یقول الدكتور ضیف .ھا تردد من ورائھ صورا جدیدة، وألوانا حیة تستمد قوتھا من الحیاةوانطالق

موقفا بعینھ، وقد تكون معرفتھ  وربما كان ناجي الشاعر الوحید بین شعراء ھذه الدورة الذي التزم (

الغربیة ، فتعلق بھذا الوثیقة بآداب الرومانسیین ھي التي ھیأت لھ ذلك فقد كان یدمن قراءة اآلثار 

االتجاه ، وظل ینمیھ ، ومن أجل ذلك تتضح شخصیتھ في شعره تمام الوضوح بجمیع مالمحھا 

العاطفیة وقسماتھا الوجدانیة وھي شخصیة شاعر مجروح یئن دائمًا ، ویشكو إفالت سعادتھ منھ 

 في  وابتكاره  ى وعبقریتھ ، وتجدیدهوتكفینا ھذه الشھادة للحكم علي شعر ناج بصورة محزونة

                                                                                                                                        )1() .المذھب الغربي المنبت

                                                                                                                 :أدب الشاعر  

بعد أن كان " دیوان ناجي " وجمع في دیوان واحد تحت اسم .. تراث ناجي الشعري تحدد مصیره 

 :ین ثالثة ھي وامبعثر ودونھبا بین شعر مخطوط و

وأحدث ضجة عارمة لم یكن الشاعر  1934دیوان وراء الغمام الذي نشره في مایو عام : ًالأو 

فانبرى األدباء والنقاد یعرضون بأدبھ ویحطون من قدره وعلى رأس القائمة الدكتور طھ .. ینتظرھا 

  عباس العقاد اذحسین واألست

وفیھ یعالج موضوع  1944عقب الحرب العالمیة الثانیة في عام  د نشره القاھرة، وق لىان لیدیوا: ثانیًا

  .الحرب من ناحیة تجربتھ الشخصیة  ویتحسر على السالم الذي حل محلھ الظالم في قلوب العاشقین

  الذي نشر بعد رحیلھ عن الدنیا وجمع فیھ أصدقاؤه كل ما عثروا علیھ " الطائر الجریح " دیوان  : ثالثًا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ین واباالضافة لھذه الدو .الشاعر محمد عبد الغني حسن اذوقدم لھ األست.. من شعر صباه وشبابھ 

الثالثة بعض األشعار التي وجدت لدى بعض المعجبین والمعجبات، وكانت مدونة بخط ناجي على 

)           1(. .غیرھا أوالتذاكر الطبیة   أوذیلت بھا الصفحات  أوفي بطاقات  أومنادیل  أوأمشاط 

عر، والكتاب بعد وفاة الشا 1954نشرتھ رابطة األدب الحدیث عام : أزھار الشر لبودلیر  : رابعًا

  .لھما عن حیاة بودلیر وفنھ، وثانیھما عن الكثیر من شعره المترجمأوقسمین رئیسیین،  إلىینقسم 

وھناك المؤلفات التي .. ولم تطبع بعد.. وھذه األھازیج ال زالت مخطوطة  .. أھازیج شكسبیر : خامسًا

 :  ناجي في مختلف فروع األدب والفن كتبت نثرا، ونشرھا

  .وھو مجموعة قصص ومقاالت في األدب والنقد واالجتماع –مدینة األحالم : ًال أو

  .وبھ أجمل ما كتب ناجي في شتى الفنون والعلوم واآلداب –رسالة الحیاة : ثانیًا 

  .دراسة نفسیة اجتماعیة -كیف تفھم الناس ؟ : ثالثًا 

أدھم، وفیھ دراسة وافیة عن الحكیم فھ مع الدكتور اسماعیل یلأاشترك في ت –توفیق الحكیم : رابعًا 

                                                                                             .وفنھ وحیاتھ القصصیة

مجموعة قصص إنسانیة نشرتھا لھ مجموعة قصص للجمیع وفیھا  –أدركني یا دكتور : خامسًا 

                                                      وفي طبھ.. جي في فنھ دراسةنفسیة عمیقة تصور إحساس نا

ا، واألسس التي تقوم علیھا الحیاة نھابحث اجتماعي یدرس حیاة األسرة وكی –عالم األسرة : سادسًا 

                                                                                                                  .لفاضلةا

، وأفرغ فیھا 1935وھي المجلة التي أصدرھا بعد أن طلق الشعر في عام  –مجلة حكیم البیت : سابعًا 

  . تجاربھ وحكمتھ 

عن " الموت في إجازة " مثل الجریمة والعقاب لدستوفسكي، ومسرحیة  –مسرحیات مترجمة : ثامنًا 

  .ةیلااللغة اإلیط

  مقاالت ومحاضرات في الفلسفة واألدب واالجتماع والنقد وبعضھا منشور في الصحف : تاسعًا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وفي كل خطوة .عالم النور إلىالصادرة في حیاتھ، وبعضھا اآلخر مخطوط ینتظر من یأخذ بیده 

باب یطل : غرفة ذات بابین " سانیة فالعمل األدبي عنده نإلیبلور القیم اخطاھا، كان ناقدًا ومصورا 

 إلىل نستمد تجربتنا الشعریة، ومن الثاني نوصلھا ومن األ... الحیاة  إلىعلى الحیاة، وباب یوصل 

ولكثرة اطالعھ وقراءاتھ كان یغترف من جمیع بحور المعرفة ویشترك وجدانیًا في جمیع  .الناس

 إلىمبدع محبب  أوالبحوث األدبیة والعلمیة، ویبني نتاجھ على ما وعتھ ذاكرتھ من جدید طریف، 

لف ابًا وفصوًال ترتبط ارتباطًا وثیقا من حیث كونھا بحوثًا وتختأبوولھذا كانت بعض مؤلفاتھ  .النفس

مؤلفاتھ األخرى فإن بعضھا كان متالحم األجزاء،  أما .اختالفا متباینا من ناحیة الموضوع والھدف

شعر ناجي فھو الموسیقى  أما .د، واالبن باألبالیساب یرتبط ببعضھ ارتباط المعصم بألنمتقارب ا

س للرومانسیین، كما موھو رومانسي المذھب، یتحالحالمة، والنغم الحزین والتعبیر العاطفي المتسامي 

منھجھم إعجابا شدیدًا لما فیھ من تصویر لخلجات النفس بأعجب بمذھبھم، و نھألیتحمس لمطران، 

  .إزاء الحب والطبیعة

وشعره غنائي كلھ ألم وشجن، وقلق وھم، محب عاشق ال یجد إال الذكر سلوى، فالناي یحترق، 

بالروح، والرسائل محترقة، والفراق قد أس على الكأس، والعاصفة تعصف یلاوالعاصفة تھب، و

وما دام الشعر نافذتھ التي یطل منھا   .تحقق، والشكوى من الزمن، والشكوك فیھا موت وجراح وانتقام

  : ھ، وھو یرقب الحیاة بمنظاره ویرى الدنیا روایةیلاعلى الحیاة، فلننظر 

 رــــخلـت الحیـاة وأفقـر العم   ظـر ــــنـزل الستـار ففیم تنت

 أثریـن وال ــــــلـم یبـق ال ع     ھـو مسرح وانفض ملعبـھ

 صحب مضـوا وأحبة ھجروا     وروایـة رویت ومـوجزھا

  )1( ضحـك الزمـان وقھقھ القدر  عبروا بھا صورا فمذ عبروا 

                                                                                                         : التعـــریب

العربیة بطریق الترجمة  إلىعھ باآلداب الغربیة، ونقلھا ولل أدب ناجى فيالتعریب ظاھرة جدیدة 

  األدبیة التيباللوحة  أثرفھو یت انى والمرتین شكسبیراأللمبالفرید دى موسیھ وھینة  أثروتوالتعریب، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الساحرة، ویطلقھا من  شكسبیر فینقل عنھم بعربیتھ األصیلة ولغتھ أوالمرتین  أواني األلمیرسمھاـ مثال ـ ھینھ 

العروبة، لیضیف بھا لونا من األدب الغربي، على مائدة األدب األدب الغربي مجلجلة في خضم 

عربیة  إلىیأخذ عن األصل ثم یحولھ .. ولكن ناجي اندفع في ھذا المضمار مترجما ومعربا وناظما  .العربي

ونقل الصورة بنصھا  ان ، أجر الناقل ، وأجر الناظم فلھ أجر. فصیحة كاملة، وأخیرا ینظم ما عربھ شعرا

  )1(  .وروحھا ثم جعلھا فنا عربیا صرفا لھ جالل القافیة وجمال النظم الموسیقي

    :تعریب ناجي لشعراء الغرب   أثرومن 

العربیة لتتألق في جو الفكر   ألف ناجي بین الصورة األجنبیة والصورة العربیة ، وصبغھا بالصبغة - 1

  .العربي

  : العكس ، كما نرى في قولھ أوخلع على المحسوسات صفة المعنویات  -2

  ومن الشوق رسول بیننا      وندیم قدم الكأس لنا

 ) 2(ناوسقانا فانتفضنا لحظـة        لغبـار آدمي مّس

  .ضم للعربیة ذخرا حیا یصلح للدراسة والتأمل والمقارنة -3

علم النفس في أحضان األدب  ومزج بین األدب والفلسفة بل درس أطلعنا على صور من الحیاة وفنونھا ، -4

  ." بودلیر" في أدب " دیب أو" كما بحث عن عقدة 

العربي قوة تجمع بین القدیم  ، وبعثتھا في مسجل األدب فكارھضمت العربیة على یدیھ كثیرا من األ -5

  .والحدیث في إطار البھجة والتأمل

  إلىحذقھ ( إلىوإجادة ناجى ترجع  اطقة لألدب الغربي في األدب العربيرسم قیما جدیدة ، وصورا ن -6

اللغات األجنبیة ، اإلطالع على آدابھا وشغفھ بالدراسات الحدیثة لألدب الغربي وأكبر دلیل أسوقھ للداللة على 

فوضع كتابَا كامَال سماه . صدق ھذه ولعھ وشغفھ بأدب  شارل بودلیر أحد دعائم المدرسة الرمزیة الحدیثة 

لرحیم نحو أدیب لفظھ انور ینطق بالعطف ویعتبر دیوان أزھار الشر ومیضَا من ال )3.)(أزھار الشر (

  ا النوع من الناس أجدر بالرثاء لذلك رثاه ناجي ذالمجتمع وعاش على السخط ومثل ھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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قل من غربیة فسوف ینبض باألحساس المتن بما كتب عنھ إن من یطلع علي أدب ناجى من أشعار

كل أشعاره التى قالھا في ھذا الصدد تندفع  ألنالمؤلف األصیل والنقل تكاد تكون موجودة ملموسة ، 

الفنیة نراھا نحو العاطفة النبیلة الممتلئة باللذة الفنیة واإلشراق الروحى وخصائص الشعر العربي 

إیحاء لغوى فعاطفة جیاشة فصور ُمْفِتَنة وفضل الشاعر  إلىواضحة في القصائد ، من موسیقى لفظیة 

      :قال األستاذ السحرتى  .. ه العمیق بما قرأه فیھا أثریرجع إحساسھ األدبي باللغات التى تعلمھا ، وت

ذھب أثر ناجى الشعرى الشرقى المعاصر عندما یسطر النقد األدبى الصادق فسوف یسجل بمداد من ( 

سوف یسجل لھ إبداعھ التعبیرى ، وصدقھ الوجدانى ، وھما جناحا الشاعر النابغة على والء . 

أما ما أضافھ ناجي للشعر العربي الحدیث ، ما قام بھ من تعریب لبعض قصائد  )3( . )العصور 

ھا الروح العربیة الخالصة وأوزان الشعر شعراء فرنسیین وإنجلیز وألمان وكما رأینا فقد أضفى علی

  .وصوره 
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  : أبوّللوفي جماعة براھیم ناجي إ أثر-4

 ھا أحدصلوالتعاطف لم یستطیع أن یالرقة كانت أھم میزة لدي ناجي قدرتھ علي بلوغ درجة من       

وقد ساعده في ذلك عذوبة النغم في شعره وشعر . من معاصریھ  حتى سمى شاعر الوجدان الذاتى 

ة من البساطة والحداثة الیناجي یدور حول الحب وكان صادقًا أصیًال وبلغ الشعر علي یدیھ درجة ع

  : ساطة المعبرة  وضوح في الصورة مثل سجام وقد رافق ھذه البنإلفي اللغة وكان علي درجة من ا

  ھل رأى الحب سكارى مثلنا    كم بنینا من خیال حولنا 

  )1(  ة فیھ قبلنا   ــب الفرحثــت  مر   ــــــطریق مقومشینا في 

 كان نھألوكیل للجماعة ولكن  نھألتأثیرُا في جماعتھ ذاتھا لیس  أبوّللویعتبر ناجي من أكبر شعراء  

شادي قد انساب في جمیع أبورائدھا  ألنتار القلوب ، وبلغ ھذه المكانة أوذلك النغم الشجي الذي یمس 

میادین الشعر حتى أصیب انتاجھ بالضحالة بینما تحكم طبع ناجي في انتاجھ الشعري لثقافتھ وإطالعھ 

وكان ناجي  )2(. وأشواق الروح   لىابع الوجداني وبالحب المثاعلي اآلداب الغربیة ، فتمیز بالط

تھا حتى  لیعده الدكتور ھیكل ممثًال التجاه ھذه امامن أھم دعائمھا وأرفع ھ أبوّللوبالنسبة لجماعة 

ربیة وغزا میدان وبالثقافة األ أثروقد ت.الجماعة أروع تمثیًال وقد أدخل البساطة والحداثة في اللغة 

   .جدیدة وترجم أللفرید دى موسي وغیره  أفكاراللغة واألدب ب

واستطاع ناجي ان . م الصدق العاطفي والتجربة الحقیقیة وأغني الصور ة الحدیثة أماوقد فتح الطریق 

اء أثروساھم في  )3(یغیر في لھجة الشعر ، وأعاد شعر الحب للعربیة ورقتھ وحنینھ القدیمین 

ضم للعربیة .اب شعر المقاطع أبولة التجدید وفتح وتطویرالشعر العربي الحدیث ونجح في حمل رسا

  . ذخرًا حیًا للدراسة والتأمل والمقارنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

51 ص القاھرة  ىالدیوان لی ناجي ،    - 1  

852المعتصم ، ناجى شاعر الوجدان الذاتى ، ص أحمد- 2  

413، صوالحركات المعاصر االتجاھاتسلمى الجیوسى ،  - 3  
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:ردــــنون في السـفـلا رـأث  

 فھذه  الفنون وتطورھا ، رقي في واضح أثر واجتماعًیا ثقافًیا الحضارات متزاجإل كان                   

 ھذا ویأتي الحضارة ، ھذه عما تحتضنھ عمیق تعبیر إال ھي ما ما، حضارة ثقافة عن تعبر التي الفنون

   ویأتي  بالرسم،  نفسھ  في  یختلج  عما  لیعبر  الرسام مثال فیأتي المتبع، للفن تبًعا مختلفة بصورة التعبیر

   .المختلفة ووسائلھا بطرقھا لتعبر الفنون سائر تأتي ، وھكذا)ىبالموسیق لیعبر (الموسیقار) الموسیقي (

 أن" في  شك  فال فیما بینھا ، الصلة وثیقة اأنھ نجد الفنون ، ھذه بین بواتتن التي للعالئق دراستنا فعند

 حیث ،)1("نفسھا االجتماعیة فیھا العوامل تؤثر وقد التأثیر بینھا فیما تتبادل قد واحد عصر في الفنون

 الفنان  أفكار  عرض  في  الحدیث العربي الشعر وخصوًصا مع األدب مع مثال الفنون ھذه معظم تلتقي

 كتابھ  في  ابراھیم  نجیب  علي  ذھب  فقد  بھا ،  یعبر  التي  بالوسیلة یكون   االختالف  ولكن  األدیب  أو

 لىاجم  شكل  األدب نظریة  استرفاد  في  قصدنا  إلى  بالقیاس  األدب إنما(" :قولھ إلى الروایة اتیلاجم

غیر   اإلیحائیة  الفنون  ومن  عامھ  الجمیلة  الفنون  من  جزًءا  ویجعلھا  تعبیریتھ ،  یسوغ  لھ ما  تعبیري

   )2( ).خاصة التصویریة

 من  أو من الطبیعة ،   مستمدة  مشتركة  أفكار  ھي  الفنانون  یمتلكھا  التي  والرؤى فكارفاأل ھنا ومن   

 وحضارة،  مجتمًعا  أدًبا یعكس   أو فًنا  تخرج  النھایة  في  الخیال،ولكنھا  نسج  من  تكون قد أو المجتمع

 الفنون بعض بین عالقة ثمة أن على الفنون، ودارسي الجمال علماء بین اتفاق شبھ ھناك یكون فیكاد"

  ")3(سھاـنف الفنیة واعألنا وقدم ، سانیةنإلا الحضارة .دمـق قدیمة القةـالع ھذه وأن اآلخر، وبعضھا

 حاجة تلبي بحیث توافقیة بینھا، صیغة إیجاد إلى الحاجة من نابعة الفنون بین فیما والتأثیر أثرالت فأھمیة

  الواقع تصویر مھمة یحمل أن وحده "الفنون  من فن أي یستطیع واألدب،فال الفن یتلقى الذي المتلقي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2، ص )م1984(سارتر ، جان بول ،ما األدب ؟ ترجمة وتعلیق غنیمى ھالل ،دار العودة بیروت ، - 1

 34، ص)م 1994(ابیع للطباعة والنشر دمشق، الین،دار )دراسة في الروایة الواقعیة السوریة المعاصرة (ت الروایة الیاجم ابراھیم ، علي النجیب ،  - 2

   13ص)م 1991(الورقى ، سعید ، القصة والفنون الجمیلة ، دار المعرفة الجامعیة ،اسكندریة ، - 3
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 إال تتأتى  ال مھمة فھذه الناس، واقذأو یةاإلبداع ) .القرائح  یرضي كامل نحو وعلى كلھا، جوانبھ من

 المتلقي   إلى  إیصالھا والفنان األدیب رؤیة،یرید جمیعھا للفنون فإن ھنا ومن" )1( كافة الفنون بمشاركة

 في  قویة  بینھا صلة   ویجعل كافة ، الفنون یوحد الذي ھو الھدف وھذا قضایاه ، عن بعمق تعبر بحیث

 لیعزز  األخرى ؛  الفنون  االستفادة من   في الحداثة نھج الذي الحدیث العربي الشعر سیما وال الشعر ،

 الشعر  عجز  التي  والمضطربة  سانیة المتزایدة  نإلا والرغبات  واألحاسیس  المشاعر  مكانتھ،ولیلبي 

 انسلخ  الذي الحدیث الشعر فكان الشعریة ، واألبحر زانوتتقید باأل انھأل مجتمعة ، حملھا عن التقلیدي

 أن الحدیث  الشعر  استطاع  حیث  الحداثة ، أملتھ ما دفتیھ بین لیضم بعمق ،انطلق  قد التقیید ، ھذا من

 یة ، دفعت  إبداع وأخرى ةیلاجم بمزایا ینعم حضارًیا ، إرًثا الفنون من بالعدید اتصالھ من خالل یكون

والنحت،   الرسم والتصویر   فن  من  الحدیث  الشعر  فاستفاد  وتذوقھا ، دراستھا إلى الباحثین من العدید

  .والروایة بالقصة واضًحا اأثرت أثرت كما

 عن تحدثوا عندما علماء الجمال أن "نجد حیث الحدیث ، العربي الشعر في واضح أثر للفنون كان فلقد

 بالفنون  القصة  عالقة  عن  كثیًرا  ولم یتحدثوا   األدب ، لفن  ًالتمثی  الشعر  اختاروا  الفنون  بین العالقة

 الشعر  أن حین  على  األدب فنون  أحدث  فالقصة  بطبیعة الحال،   القصة  فن  لحداثة  وذلك  األخرى، 

  )2(لنشأة الفنون مصاحبا كان أقدمھا،فقد

 فالشاعر وتلك الفنون ، الحدیث الشعر بین الحاصل التشابھ مدى نجد العالقة ، ھذه في نبحث وعندما

 الوسیلة لكن عنھا، األصل نسخة طبق الطبیعة،كونھا صورتھ تحاكي الذي كالمصور یحاكي جانب من

  إذ إن مشاعره ، على وتستحوذ الطبیعة ، یرى الشاعر أن : (ورث وردز یرى .اختلفت التي ھي

  في األشیاء الموجودة تلك صور نةوابمع قصیدة في لیصوغھا ؛ ھدوء في المشاعر ھذه یسترجع

 التي الطبیعة صور إلىالقصیدة و إلى القارئ وینظر .لواأل المقام في مشاعره أثارت التي الطبیعة،

  )3()مرة لوأل الشاعر لقیھا التي لتلك مشاعر مماثلة لدیھ فتوقظ الشاعر، بمشاعر مضطرمة تضمنتھا،

  والشاعر الفنان ، بیتھااذوج وأحداثھا بسحرھا الطبیعة تستلھم حیث ، واحدة ھي الصورة التقاط یةوافز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 31سعید ، القصة والفنون الجمیلة ، ص الورقى - 1

 25السابق ، ص - 2

  16السابق ،ص - 3
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 المتلقي إلى تخرج صیاغتھا،بحیث وإعادة خبایاھا في الولوج إلى دفاقة ، تدفعھ ومشاعر بأحاسیس

  )1( .تظھر أن والشاعر الفنان ارتأى التي الخاصة النكھة ھاإلی حقیقتھا،مضافة إلى ھي أقرب بصورة

 نفسھا عن لتعبر استنطاقھا شعًرا ، لوایح واألحداث الطبیعة الشاعر بھا یحاكي التي الحدیثة فالقصیدة

 یلتقط  أن استطاعتھ  قدر  لواالذي یح   كالرسام  الموضوعیة ،  نحو  یجنح  یجعلھ  ما  وھذا  بنفسھا ، 

 منھا ،   المتلقي  یقتبسھا  التي  والمعاني  طیھا الدالالت   في  تحمل  والتي  ذاتھا ،  في  المعبرة الصورة

 أو الشاعر  شروع  قبل  بدایة تظھر مشتركة عناصر ھي الحدیث ، والرسم الشعر بین التقابل فعناصر

 تأتي ثم األشیاء ، خاللھا من منھما كل یرى التي الرؤیة مرحلة وھي ي ،اإلبداععملھما  بتنفیذ الرسام

الطبیعة   أغوار  یسبرا  أن والرسام  الشاعر  من  كل  لوایح  حیث  المحاكاة ،  وھي  :المرحلة الثانیة  

 الشاعر  كل من   فیبرز  منھما ، واحد كل یخرجھ سوف الذي المناسب الشكل یقتنصا وأن واألحداث ،

 تنال  فریدة  لصیاغتھ صیاغة    ًالوامح  المتلقي ،  إلى  الشكل  ھذا  تقدیم  في  الخاصة  مقدرتھ  والفنان 

 العمیقة الدالالت أو التعبیر حسن فیھایجد  التي المالئمة الكلمات الشاعر ینتقي والتمیز،حیث اإلعجاب

 ھإلی  یتجھ  الذي  نفسھ  الشيء  وھو  وانتباھھ ،  المتلقي  نظر  لفت  ًلاوامح األشیاء ، حقیقة تستشف التي

 یحاكي  رسام  الصانع  فالشاعر  .المناسبة   للدالالت  األلوان المناسبة   یختار  عندما  والرسام ،  الفنان 

 یستخدم  كما  اما تم الكلمة  أداتھ  ھذه  محاكاتھ  یستخدم في   موضوعیة،وھو  محاكاة  الخارجیة  األشیاء

 أیًضا الشاعر نجد لوحاتھ، في الحدیث الرسام یفعل ومثلما) 2( صنع لوحاتھ في اللون أو الخط الرسام

یریدون   مإن  .سبیلھ  في  یمضي  ثم أجملھ، ما( : ویقول العمل، على نظره القارئ إال یلقي على حریًصا

 المعاني  ھو إقامة   یتولى بحیث جدیًدا، شیًئا مرة كل فیھ یرى بحیث ومرات ، مرات ھإلی ینظر أن منھ

 من لوًنا یمثل فني عمل إلى ).یتطلع  إنب واعًیا یكون بأن المتذوق یطالبون مإن ھذا ومعنى یراھا ، التي

  )  3(النمطیة  لحیاتھ الصارخ التحدي

 كبیرة ، فالجمال أھمیة منحتھ الفنون ، اإلفادة من إلى ولجوءه التقلیدیة ، عن الحدیث الشعر إن انسالخ

   یعود أن المتلقي یلبث ال ثم والتأمل ، الوقوف والتنوع ، یستجلب والتعددیة الغموض یتضمن الذي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19، القصة والفنون الجمیلة، صالورقى ، سعید - 1

  16السابق ص - 2

 29، ص1985، 5جلیزى ، مجلة فصول ، مجلد النالعناني محمد، التصویر والشعر ا - 3
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 ياإلبداع العمل رقي في ما حد إلى تسھم مختلفة ونظرة شیًئا جدیًدا لیكتشف منعًما نظره ؛ مجدًدا

   .وتطوره

 تذوق  في  بارز  دور یظھر للمتلقي   نفسھ،حیث  الشيء فسنجد التشكیلي ؛ والفن الرسم إلى نظرنا لو  

 یستمع  أو یقرأ  الذي  فالمتلقي  لھا،  یة رؤیتھ واز من واألشكال األلوان دالالت وتفسیر اللوحات ، ھذه

 في  وردت التي  الطبیعة  لمظاھر  المختلفة  ذاكرتھ الصور   في  مثال  یتخیل  نھ إف الشعر ،  من  بیات أل

 ومثمرة  متصلة  روابط  فثمة  ن ؛إذ .والدالالت  المعاني فیستوحي منھا مھ ،اما ماثلة اأنھوك القصیدة ،

 ھي  الروابط  وھذه. سواء حد على رقیھما في ساھمت التشكیلي ، قد والفن والرسم الحدیث الشعر بین

 قد  قیمة ،  فنیة  كلوحات  الشعریة  القصائد  تأتي  ألبتة ، حیث   منفصلة  تكون  تكاد  ال متصلة ، روابط

  .ووقتھ جھده جل الشاعر فیھا وضع

 الكلمة  تحمل ھذه   ما  بكل  معاصرة أضحت وقد ، العدیدة الفنون من الحدیثة القصیدة أفادت لقد        

 الحدیثة القصیدة االرتباط استخدام ھذا ویمثل والقصة ، بالروایة وثیًقا ارتباًطا ترتبط وھي معنى ، من

 من الروایة فتشتبك "والقصة، في الروایة طبیعي أصًال بشكل الموجودة السردیة ، اتیلولآل للمقومات

 ما  وھذا  لغویة ،  كینونة  مجرد  منھا  كًال أن في فنون القول من سواھا ومع القصیدة ، مع أخرى جھة

 انیة األلم الجمال  عالمة  تذكر  السیاق  ھذا  ففي والشعریة ، أطار الشعر في مختلفة بحوث فیھ خاضت

) اللغة  إلى  تحول  وقد  ھو العالم  " الشعر أن ( : كونراد
 على  ینطبق  القصیدة  على  ینطبق  وما  "،) 1(

 عن  واالبتعاد  السردي ،  بنزوعھا  القصیدة  عن  تفترق  تظل  الروایة ولكن بھذا الخصوص الروایة ،

 )2(" التكثیف في اإلسراف وعن الغنائیة ،

 السرد إن بل والدرامي أیًضا ، السردي ببنائھ امتاز الحدیث،قد العربي الشعر سیما وال الشعر أن كما  

 عفوًیا ،  أتى  ولكنھ  متكلًفا ،  أومقحًما   یأت  لم  البناء  ھذا  ولكن  الشعر ،  ھذا میزة أصبحا قد اماوالدر

   في السرد بین وما الروایة ، أو القصة السرد في بین ما المقارنة وعند ، ًایلاجم بعًدا الشعر ھذا فاكسب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 42ص) م2003(المركز الثقافي ،الدار البیضاء 11ط)ا اآلخر عبر اللغة السردیةالنسرد اآلخر وا(،سرد اآلخر صالح ، صالح   - 1
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 یأتي بینما سردیة ، تآلیا أو تقنیات من اماتم تخلو روایة أو قصة ال أنھب نجد الحدیث ، العربي الشعر

 السمات  إلى  تضاف  مساعدة ،  تقنیة  بوصفھما  الحدیث  العربي  في الشعر والدرامي السردي البعدان

والغموض   واإلیحاء  والتكثیف  والترمیز  والصورة  اإلیقاع  مثل  مثلھا  القصیدة  المعروفة في الشعریة

    .جدیًدا ثوًبا ویلبسھ الشعري النص یثري مما البصري، والفضاء

  :مفھوم السرد 

 الحدیث  الشعر  كما أن القصیرة ، والقصة كالروایة األدبیة الفنون ھإلی تستند الذي النظام ھو السرد    

 في بعضھ متسقا بھ تأتي شيء إلىشيء  تقدمة ھو ": لغة السرد فمفھوم ، أیضا السردي بنزوعھ یمتاز

 كان  اإذ سرًدا  یسرد الحدیث   نالوف   .تابعھ اإذیْسُرُده َسردًا   ونحوه الحدیث سرد  ، متتابعا بعض أثر

 یصور  أو یصف  التي الطریقة( بھ ، أدبي یقصد مصطلح"فھو السرد مصطلح أما .)1(لھ السیاق جید

 من  ملمحا  أو فیھما،  یدور  اللذین  المكان  أو الزمان  جوانب  من جانبا أوالحدث  من جزءا الكاتب بھا

 من .فیھ   یدور  وما  الداخلي  عالمھا  فیصف  األعماق  إلى یتوغل قد أو للشخصیة ، المالمح الخارجیة

  )2) (الذات مع خاص حدیث أو نفسیة، خواطر

 وال .األركان والمقتضیات   أو للعناصر  تراتبیة  بمثابة  " ھو  السرد  أن إلى ( بارت  نالرو ذھب  وقد 

 التعرف على أیضا یتوقف بل واسترسالھا ،القصة  أو الحكایة مجرى تتبع على فقط السرد فھم یتوقف

  )3()" ضمنیا عمودي محور على السردي (للخیط) التسلسالت األفقیة إسقاط وعلى( على طوابق فیھا

النص  من یسرد لھ داخل    إلىحواره  أوذھب تودروف في مفھومھ للسرد إن السرد ھو خطاب السارد 

السرد لیس ما یروي من أحداث ، بل المھم ھو          ن المھم عند مستوي    إ: (فالسرد ھو الطریقة یقول   

  اانھا كانت جمیع القصص تتشابھ في روایة القصة األساسیة ،فإذي في اطالعنا علیھا ، وواطریقة الر

  تختلف بل تصبح كل وجبة فریدة من نوعھا علي مستوي السرد أي طریقة نقل القصة ، وھناُ ندخل في

  )4(.وھكذا تصبح القصة نتاجًا أدبیًا یبلغ حد األصالة والوجدانیة) األسلوب(ف یلأحسابنا مسائل لتعیین الت

  .مما یثرى النص الشعري ویلبسھ ثوبًا جدیدًا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 233ص)م 1992(، ، مادة سرد، 2، ط 6لسان العرب مجلد  - 1

 75ص)م 1987 (الفنون األدبیة واللغویة ، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع قطر الدوحةوادى ،طھ المدخل لدراسة  - 2

 13، ص)م 1992 (، منشورات اتحاد كتاب المغرب ، 1، طرائق تحلیل السرد األدبي ، ط النبارت ، رو - 3
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ان ھناك تالزم بین القصصیة والسرد فال سرد بال قصة فكالھما ال یوجدان ( جیرار جینیت یري  أما

.) اال عبر الحكایة وتحلیل الخطاب السردي قائم علي اساس دراسة العالقات بین الحكایة والقصة 

   )1(   حدود السرد

القبائل والشخصیات التي تخلق  رأثالقص وذكر م إلىان الحیاة العربیة في الجاھلیة في طبیعتھا المیل 

 إلىواألحداث التي تشكل فترات تاریخیة مثل حرب البسوس وحیاة الشعراء فرضت المیل .أحداثًا

ان األسلوب القصصي قدیم في . السرد من خالل أسلوب قصصي مثل امرئ القیس  وعمر بن ربیعة 

في مواضع منھ صارت تقلیدًا عرض  سالمیونإلھ الشعراء الجاھلیون واإلیم لجأ الشعر العربي القدی

  )2(  .علیھ الشعراء 

  :  مكونات السرد

ب علي تسمیاتھا واونقصد بھا األركان األساسیة التي ال یكون السرد من دونھا ، ویمكن أن تتن      

  :ھذه القنوات  أوھذه الترسیمات 

  المروي  - المروي    -ي   واالر

  المسرود لھ  -المسرود   -السارد 

  ھیإلالمرسل  - الرسالة  -المرسل 

  : عناصر السرد 

  .الشخصیة ، المكان ، الزمن ، الحوار ، الحدث  

ومن سمات )3(. ي وھو في الشعر الشاعر نفسھ ، ویكون علیمًا ومشاركًا وایبرز من بین العناصر الر

مع جزء  أویتطابق معھا  أویستطیع حوار شخصیاتھ وقد یلعب دورا من أدوار الشخصیات  إني واالر

الوصف  أوالخارجي الوصف  أوي العلیم ھو الذي یعرف كل شئ ، یتدخل بالتعلیق وامنھا والر

  .الداخلي التأمل واالحتكاك وھو الذي یحرك األشیاء وفي یدیھ الخیوط ،وھو أكثر وعیًا من اآلخرین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 75، طرائق تحلیل السرد األدبي ، النبارت ، رو - 1

 34، ص)م1986 (عر العربي الحدیثشنصار ، حسین ، القصة في ال - 2

  46مركزالحضارة العربیة ص) م2005(السرد في الشعر العربي الحدیث ،  آلیات ھالل ، عبد الناصر ،  - 3

113  

  



  : ردـــــاط الســمـنأ

ي وافیھ  السارد علیمًا  بكل شئ ، ویكون الكاتب مقابًال للر السرد الموضوعي الذي یكون: ل واأل

  .المحاید الذي ال یدخل في سیرورة السرد وال یفسد علي القارئ متعة التحلیل والتفسیر 

ي واي الحكایة فال یقدم الكاتب األحداث إال من وجھة نظر الرواالسرد الذاتي وفیھ یتتبع  الر:الثاني 

    )1(حین وآخر نیالتھ بیأوسیر مواقف الشخصیات ویفرض علي القارئ تالذي یقوم بتحلیلھا وتف

علي القص والحوار فالعنصر القصصي في التعبیر یجنب  أبوّللوعند جماعة  وقد تعتمد الصورة 

الشاعر المباشرة والغموض ویجعلھ أقدر علي اإلحیاء فتكتسب بھ العواطف الذاتیھ مظھر الموضوعیة 

الجزئیة بذاتیتھا وتماسكھا مكتسبة وحدة بنائھا من ھذا االطار القصصي الخاص محافظة فیھ الصور 

   )2( .الذي في شكلھ وطبیعتھ 

  :مثل قول ناجي 

  لب اتئد ــا اھتف یا قـح     وأنــــــرفرف القلب بجنبي كالذبی

  )3(فیجیب الدمع والماضي الجریح    لم عدنا ؟ لیت انا لم نعد 

  : یجریھ الشاعر مع الریاح في قصیدة األطالل تقول الریاحومثل ھذا الحوار الذي 

  أیھا الشاعر تغفو   تذكر العھد وتصحو

  ا ما التأم جرح  جد بالتذكار جرح إذو

  فتعلم كیف تنسي  وتعلم كیف تمحو 

  كل الحب في رأیك غفران وصفح أو

    . . .  

  ھاك فانظر عدد الرمل قلوبًا ونساء 

  فتخیر ما تشاء ذھب العمر ھباء 

  ضل في األرض الذي ینشد أبناء السماء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 111دراسات في اللغة العربیة وآدابھا السنة الرابعة العدد الرابع عشرصشبیب ، سحر ،  مجلة ،  - 1

  118-  117ود حسن اسماعیل، صالسعدني ، مصطفى ، التصویر الفني في شعر محم - 2

  39ص دیوان ناجى ،  - 3
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  أي روحانیة تعصر من طین وماء 

  :فیقول الشاعر 

  أسي ــــالتي ویـــأیھا الریح أجل لكنما    ھي حبي وتع

   )1(   ھي في الغیب خلقت   أشرقت لي قبل أن تشرق نفسي 

ر الموضوعي بینھ وبین الریاح قد ویعد ھذا من روعة التصویر عند ناجي فالشاعر من خالل الحوا

برز الحوار الذاتي بینھ وبین نفسھ مستعینًا بالقص الخارجي الذي یعبر عن القص الداخلي في اطار أ

الذي یسیطر علیھ ویتم ھذا الحوار معتمدًا علي لتشخیصات  األلمالتجربة الخاصة للشاعر فیقرر حقیقة 

   )2(المالئمة لطبیعة الموقف الذي یرتبط بھ 

  :وقد یجري ناجي حوارًا مع نفسھ كما في قولھ 

  قاء ؟ــتنفك تسقیني الش أمانداؤك یا فؤادي كفي نداء     

      )3(أنا ظمآن لم یلمع سراب   علي الصحراء إال خلُت ماء 

  :ونري نازك المالئكة في قصیدة الخیط في شجرة السرو تقول

  في سواد الشارع المظلم والصمت األصم         

  حیث ال لون سوي لون الدیاجي المدلھم         

  حیث  یرخي شجر الدفلي أساة         

  فوق  وجھ األرض ظًال         

  قصة حدثني صوت بھا ثم اضمحال     

        )4(   تالشت في الدیاجي شفتاه      

  ل وھو الشارع وقد قدمت رؤیا مغایرة لمفھوم الشارع الذي استقر في ذھن وبدأت الشاعرة بالمكان األ

  . المتلقي والشارع بالمعني الطبیعي ھو مسرح للحركة والتغییر واستقبال اآلخر وھو مكان عام مفتوح 

  شجر الدفلي أماحت بھ لفظة األصم أوشئ وھذا ما  إلىھذا الشارع مظلم صامت منقطع ال یفضي  أما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 43دیوان ناجى ، ص - 1

 118السعدني ، التصویرالفنى في شعرمحمود ،ص  - 2

 42صدیوان ناجى ، - 3

  187ص) م 1979(، 2، دار العودة بیروت ط2دیوان نازك المالئكة ، مجلد المالئكة نازك،  - 4
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وھو شجر یحمل بیاض الورد فكلمة سواد ال تتضاد مع المظلم بل تعطي لنا صورة حركیة أي أن               

السواد متحرك ینفتح علي الصمت ویتضح العامل النفسي  في وصف الواقع المحیط ویكون المحیط        

الموصوف مرتبطًا ارتباطًا معنویًا بما یجري من أحداث داخل النص في حین أن اللون الذي تشظي        

أضفي علیھا لونًا     إناستلب من شجرة الدفلي بیاضھا حیث        إنلي أفق المكان ھو لون أسود حتى   ع

وقد اعتمدت الشاعرة علي تقنیة االسترجاع حیث استرجعت الفضاء النصي الذي تقوم علیھ     .جنائزیًا 

أعضائھا  الشجرة فالشارع یتناص مع المشدود بالشجرة وھو مغلق علي ذاتھ ، وشجرة الدفلي لم ترخ ب 

فشجرة الدفلي ھي الوجھ اآلخر ذات      ) بتقنیة االستبدال   ( بل أرخت بأسھا علي الشارع ، فقد قامت     

  )1(. طواءعلي الذات النالشاعر التي عانت وھذا المقطع یعبر عن ا

ًا حین تحدد المكان وقد انعكس      ی لوالشارع مستوعب لمشاعر وأحاسیس الشاعرة كما نجد تطورًا دال   

  .  السرد المكاني بلسان السارد العلیم من خالل حزن المكان 

  :فاتحة السرد 

ھ القارئ ، لذا   إلی ل ما ینظر   أو، وھي   أیضاً ھي لبنة مھمة في البناء السردي ، وھي عتبة ھذا البناء   

تقول نازك   .)2(ھا إلیي في فاتحة سردیة جمیلة تأسر بسحرھا المتلقي وتجذبھ    اإلبداعیبرز جمال العمل 

  :المالئكة 

  ار   ـــــــــــــن النـــرت ألسـوم ســـوفي ذات ی

  باب ،شعل لین الستائر ــــــــــمضت تمضغ ال

  یزمجر في شرفات منانًا ویضحك من رعبنا 

  ینا ـــــــــض في حــیرك وسع ،ــدد أن یتـــیھ

  فائر ــــظ دودًا ،شفاھًا ،ـــغذي خــوینذر أن یت

    )3(یادر   ــــــباب البـــــــــــــــــال حتي شـــــویغت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 34 -33م ص3،2012،عدد 37مجلد ) سانیة النالعلوم ا( صدام ، أزھار ، مجلة أبحاث البصرة  - 1

 27، صات السرد في الشعر العربي الحدیثآلیھالل ، عبد الناصر ،  - 2

  38ص)م 1989(، الھیئة العامة للقصور والثقافة القاھرة ، انھالمالئكة ، دیوان البحر یغیر الو - 3
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  :  یة ــخصــــالش -1

ساني ،  النالشخصیة عنصرھام من عناصر السرد یتیح امكانیة التعبیر الحر ، عبر رصد السلوك ا          

ي وان الر إ.  سان المعاصر ، وتصویرھا بوضوح     نإلومیة ،للوقوف علي معاناة ا  یلاوتفاصیل الحیاة 

ریة قد  لیس ھو الشخصیة الوحیدة التي تكشف عن ذاتھا في بنیة النص  السردي بعض النصوص الشع

  .دوار داخل بنیة النصأتكشف عن شخصیات أخري لھا 

الشخصیة  أما. ة یلاوشخصیة واقعیة وشخصیة خی  دینیة أوشخصیة تراثیة : نواع أوالشخصیات 

الذي فرق بین الحق والباطل وبین الظالم والنور والعبودیة والحریة ھو نور    )ص(الدینیة  مثل محمد 

  )  :ص(محمد 

  ل نور سكب اهللا النور األعظم من شفتیھ أویا 

  ل نور  أویا 

  كل النور تألق منھ ، وجاب الكون كفیھ 

  ل نور أویا 

   )2(   !!عطش الدنیا جن علیھ وروي الحیرة من قدمیھ 

ل ان اوالشخصیة الواقعیة فإن السارد الشاعر یقدم شخصیة واقعیة من لحم ودم یستنطقھا ویح  أما

مع المتلقي وتمنح المتلقي      یلقیھا للمتلقي بدون ابعاد بشھرتھا مما یتیح لھا التواصل   أویكشف ابعادھا 

  :حركة وتوتر ، تقول نازك في قصیدة الماء والبارود 

  اسماعیل : وقالت الریاح 

  فردد البیت العتیق تحت حر الشمس إسماعیل 

    )2(وإنحنت السماء قوسًا  أزرق یلثم إسماعیل 

ا إذ،وتتفاعل معھا ، ف   فھي تشخص الطبیعة ، وتحولھا ذواتًا انسانیة حیة وناطقة ، تحس بإحساسھا          

  تتحول  إذبالریح تنادي إسماعیل ، فیجیبھا البیت العتیق مرددًا معھا النداء ، فتستجیب السماء لھما ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 120، طرائق تحلیل السرد األدبي ص النبارت ، رو - 1

  ،149نقًال من قاب قوسین ص ،701صالسعدني  مصطفى ، التصویر الفنى  - 2

 68ص) م 1989(، الھیئة العامة للقصور والثقافة القاھرة  انھالمالئكة ، البحر یغیر ألو - 3
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ھ الشاعرة  إلی ت أشار كما أن النص یحمل أبعادًا دینیة      . حنونة تلثم اسماعیل ، وتعانقھ خوفًا علیھ  أما

  ستجابة اهللا لندائھ إورحلتھ الشاقة في الصحراء ، وم من استحضار شخصیة النبي اسماعیل علیھ السال

الشخصیة الغائبة للسارد وھذا النوع یمنح السارد         أوالشخصیة المصنوعة تقوم بدور القرین    أما    

في البوح   یل والقدرة علي التخییل والرغبة      أوقدرة كبیرة علي الحركة الغنیة حیث تتسع مساحة الت     

 إلى نمط لیحقق رغبات نفسیة تشیر     ھذا ال إلىویلجأ الشاعر )1(. السردنماط مختلفة من أوالحكي عبر 

  .حساسھ بالضیاع إ

  : ان ــــكــــالم -2

 فھو الشعریة ، وخصوًصا النصوص األدبي العمل قیمة یبرز السرد ، عناصر من مھم عنصر المكان

 المكان  یتمتع ( األخرى،  السردیة  وثیًقا بالمكونات   ارتباًطا  یرتبط  كما  بالزمن ، وثیًقا ارتباًطا یرتبط

) األخرى  السردیة  المكونات مع تداخلھ عبر السردي تشكیل الخطاب في وسیمیائیة استراتیجیة بأھمیة

فتظھر   المختلفة ،  انھ ألو والسارد  الشاعر  علیھا  ویرسم  یدرج  ولوحة  رئیسیة  بمثابة خلفیة   فھو  ،)2(

  .ةیلاجم صبغة ذات متكاملة لوحة المكان ھذا خالل من السردیة واألشكال ماطألنا

ھا  إلیما یشیر    أوة ھاھنا  ویؤكدھا بتكرار معناھا     ة مكانیأشاریفتتح الشابي قصیدتھ تحت الغصون ب  

في خمائل الغاب وتحت الزان والسندیان والزیتون وھذا التحدید المكاني لھ أھمیتھ ومكانتھ في نفس         

أن ھناك شیئًا جلًال     إلى یشیر   أنھجعل عنوان القصیدة ظرفًا مكانیًا تحت الغصون وك إنالشاعر حتى 

ا دخلت الغاب لتري ما تخفیھ بداخلھا وتحت أغصان أشجارھا          إذخفیًا تحت الغصون ولن تراه إال     

   :یقول

  مون ــمن جمال الطبیعة المی            يــیاة وأبھــأنت أشھي من الح

  ین ـدیع الثمــك البــبینـوفي ج    ما أرق الشباب في جسمك الغصن  

  )3(وفي ثغري الجمیل الحزین       وأدق الجمال في طرفك الساھي  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 101ات السرد ، ص آلیھالل ، عبد الناصر ،  - 1

 78ص )ھـ،1421 (مامة الصحفیةالیایة الجدیدة الخطاب الروائى إلدوارد الخراط ، مؤسسة حسین،خالد ، شعریة المكان في الرو - 2

  171الشابي ، اغاني الحیاة ،ص - 3
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 إلى فیروى لنا ما حدث معھ في ھذه الغاب تحدیدًا تحت الغصون ویبدأ بالخطاب أنت ، وھنا یشیر            

مسترخیة في دالل تحت الغصون      س مرتاحة ل ذه القصیدة فیخاطب أنثي جمیلة تج ثي في ھألناآلخر ا

نتباه القارئ ویكسر توقعھ أن الشاعر بعد أن بدأ بمغازلة الفتاة          إغازلھا  ویصف مفاتنھا ، وما یشد فی

ثم یتابع   ) وفي ثغري الجمیل    ( یتغزل بنفسھ   ) جسمك ، جیدك طرفك     لھا أنت ،  (وتوجیھ الخطاب 

والمتعة التي یحدثھا إصغاؤه لغنائھا وروحھا       صوتھا وغنائھا إلىمغازلتھا فینتقل من وصف مفاتنھا 

  :التي أثارت عبقًا عطریًا في المكان ثم یقیم الشاعر حوارًا بینھ وبینھا یقول 

   )1( فلمن كنت تنشدین؟ فأنت         الضیاء البنفسجي الحزین

ا اجابة عن تساؤلھ  تمني أن تغني لھ ، ولكنھ أوأراد  أوظنھا تغني لھ  أنھفیسألھاعن غنائھا وإنشادھا وك

ولكل .في في اثنتي عشر بیتًا من البیت العاشر وحتى البیت الثاني والعشرین ،فھي تغني للغاب للمساء 

ا غنت للزمان ولألسى وللموت وللشباب   أنھمافي ھذا الكون من المسرات وجمال وغناء وزھور حتى 

  :غنى لھم ؟ یقول لم تذكره مع من كانت ت أوالضائع السكران ، ولكنھا لم تغن لھ 

  بى    من یغنیھ ؟من یبید شجوني ؟ـــوقل :لت ـــفتنھدت ،ثم ق

  ین ـــقریة التلحــــبًال عبــــثم غنت لقلبى     ق) الحب(قالت 

  نین ــارت لھ ظالم الســــقبًال علمت فؤادى األغاني     وأن

   )2(  قبًال ترقص السعادة والحب    علي لحنھا العمیق الرصین 

والتاء )ثغري ، قلبي ، شجوني ،فؤادي (اء في یلاوتظھر أنا  الشاعر من خالل ضمیر المتكلم            

  :ثم یقول.والشاعر یریدمن اآلخر أن تمسح الحزن عن شفتیھ ، وتعلم قلبھ الغناء ) تنھدت ، وقلت (في 

   )3(    قولي ،تكلمي ، خبریني:    وأفقنا ،فقلت كالحالم المسحور 

عي قد أصاب الشاعر ومحبوبتھ  والضمیر نا یشعر         وفاق من حالة السكر والال   أنھالشاعر وك ویبدأ

  .ثى ألنباأللفة بین الشاعر واآلخر ا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حصل  لھ   متفاجئ مما    أنھ ھا أن تعینھ علي فھم ما حصل لھ؟ وك  إلیرھا ویحدثھا ویطلب اوویعود لیح

  :قول ی .فینھال علیھا باألسئلة 

  أي دنیا مسحورة ،أي رؤیا      طالعتني في ضؤ ھذي العیون

  كر ؟أي نشوة ، وجنون ؟ـــمس  ب      ـــأي خمر مؤجج ،ولھی

  نـویـــــة التكـــبدیع اهــــار   في شفـأي خمر رشفت ، بل أي ن

  )1(  ونور الھوي ، وظل الشجون   وردتھا الحیاة في لھب السحر   

فیسألھ ویكرر السؤال سبع مرات فیكسر المتوقعات ویقلب الموازین وجمع المتناقضات ویشخص في     

  :بیت شعري واحد فیشكل لدي القارئ مسافة للتوتر لكثرة الفجوات في ھذا البیت یقول 

   )2(قد لبسنا     برده في مسائنا المیمون  قدس ،أي إثم م

فیبدأ بالسؤال بالتساؤل ثم یشخص ھذا اإلثم المقدس ویجعل لھ رداء وعباءة قام الشاعر ومحبوبتھ              

ا واآلخر یظھر في الضمیر نا ویوحي بالمشاركة        ألن وھذا التداخل بین ا   ) لبسنا  (بلبس عباءتھ معًا   

  :یقول .قین الیاللیل فعند اللیل العام  إلىفتجیبھ عن تساؤالتھ بابتسامة ساحرة وأحالت اإلجابة  الفعلیة 

  وسكتنا وغرد الحب في الغاب    فأصغي حتى حفیف الغصون 

  نا     من السحر والرؤي والسكون یلاوبني اللیل لنا والربیع حو

  ج السنین لي فجاـــشیدًا عـــم  معبدًا للجمال والحب شعریًا     

  زونــتحتھ یزخر الزمان ،ویجري      صامتًا ،في مسیلھ المح

  )3(     یدًا عن ظلھ المأمون ـــــــــوتمر األیام والحزن والموت      بع

فغرد طائر   ) نا  یلاسكتنا ،وحو ( ثي  ألنا) اآلخر (الشاعر و ) ا ألن ا( وتبقي ھذه الحالة من االلتحام بین  

فأصغي لھ من كل في الغابة حتى صوت البلبل ھكذا سرد لنا الشاعر قصتھ           الحب في أرجاء الغابة 

  .تحت الغصون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :قال محمود حسن اسماعیل 

  یا صحاري 

  أصبح اللیل نھارا

  والحصي أصبح عطرًا 

  وزھورًا وثمارًا 

  ظلت األرض تنادي من قدیم األزل 

  یرویني ، ویحي أملي؟. . أین ماء النھر 

  كیف أظمأ ؟ وھو یجري في دمي ؟

  وفمي یھدیھ أغلي قبلي ؟

  ظلت األرض تنادي 

      )1(وسكون الصخر یسمع 

  :یقول سید قطب 

  الح لي من جانب األفق بینما أخط في داجي الظالم 

  أسري في ارتیاع حیث تبدو موحشات كالرجام أسیلافي صحاري 

  حیث یسري الھول فیھا  واجمًا 

  ویطوف الرعب فیھا حائمًا

    )2(والفناء المحض یبدو جاثمًا 

  :والمكان قد یكون مغلق قال محمود حسن اسماعیل یناجي القبر 

  یا قبر لي تحت الصفائح شاعر   تاریخھ من نحسھ متفجر 

  عبر الحیاة فما صغت لنشیده    فیھا وسوي لحده المتھجد 

  )3(في المنابر یھتر دنیا من النسیان الغي معھده     یھذي لراٍث

  :ا حیث تقول انھویصف الدودة وصفًا فلسفیًا في حدیث  علي لس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أنا في ظلمة قبري       ارتوي من كل خمر 

  من رضاب في شفاه الغید كم    اشقي بسحر 

  وسراب في جباة      الصید كم اغري  یكبر

  لي یابن الطین ملك    في البلي لو كنت تدري 

   )1(  صولجان الدھر        عندي وزنھ مثقال ذر

  :داخل نفسھ من مشاعر سوداء یقول یختلج ما ویجعل ناجي القبر ضیقًا لیعكس لنا نظرتھ 

  أس علیھ والسكوت یلاخیم      قًا  ــقد رأیت الكون قبرًا ضی

   )2(  یب الھوي      واھیات كخیوط العنكبوتاذورأت عیني أك

  :الزمن  -4

 العمق  في  أداة فنیة  یشكل  فھو  ة ،ی لاوجم وظیفیة  أبعاد  لھا  مھمة  ةلیآ األدبي مفھومھ في الزمن      

 الخام  والشعریة األدبیة وأحاسیسھ ومادتھ مشاعره فیجسد  الفني ، منجزه الشاعر بھا یشكل الشعري ،

 عملھم بناءل ضوء الشعراء منھا یستلھم أحداث منارة ، من تحویھ وما األزمنة تعد إذ الزمن، وحي من

 .الشعري

 السرد  وزمن القصة ،فیھ  حدثت الذي الحكایة زمن بین یجمع الزمن فإن السردي ، المستوى على أما

للحكایة  الزمني النظام في بالتالعب لسان السارد على الروائي یقوم حیث الحكایة ، ھذه فیھ كتبت الذي

 ال الزمني بالنظام التالعب یتیحھا التي فاإلمكانات (تسلسلھ الزمني، احترام یفترض ال األدبي فالزمن 

 یقطع ولكنھ القصة ،  زمن یطابق بشكل األحیان بعض في السرد یبتدئ ي قداوالر أن وذلك لھا، حدود

زمن   في  الطبیعي  اانھ مك عن  السرد  زمن  ترتیب  في  سابقة  تأتي  وقائع  إلى  لیعود  ذلك السرد ، بعد

 یستبق  قد  أو الماضیة  األحداث  لیسترجع  المتسلسل ؛ الزمني النظام وتیرة یقطع فالسارد ،) 3()القصة

    .وقوعھا قبل األحداث وقائع إلى یتعرف بحیث السرد ، في األحداث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :اسماعیل یقول محمود حسن 

  ا     بنوره أشال ھذا القتام ــــــــالفجر قد داس

  وره ـــــق نـــــعلي األرض نوره   وز األف

                    )1(  دور ـــــــاع  یــــشع   ب   ــــــو في كل قل

  :زمن الربیع عند الصیرفي باھت ال یشعر بجمال وال روعة فیقول  أما

  دارت  فصول العام لكن األسي      قد عكر الصافي ،وسوء دورتھ 

  تة ـــیاره في منتداھا ساكــــم        أطــفأتي ربیع كالمریض محط

  وزھوره لیست زھورًا إنما       ھي بن ثري األرماس كانت نابتة 

  ة ــھا فباتت باھتـــتوا         فمحا طالانھسكب األسي ماء علي ألو

         )2( ائتة ــــــــــتستثیر العین في نظراتھا         فكأنما جسد البغي المال 

وموسیقي  . تسیطر علیھ عاطفة كئیبة حزینة ال یري ما في الربیع من جمال     بیاتفالشاعر في ھذه األ

ال النفس ال تخفي فھي تظھر في ألفاظھ وحروفھ التي تعبر عن معانیھ النفسیة فالشاعر ال یري الجم       

ًا باألسى المسیطر علیھ فرأي الربیع مریضًا محطمًا ومن ثم سكتت األطیار واألزھار  ال تنبت      أثرمت

الشابي  سرد لنا لیلة من        أما.إال من ثري األرماس وھي باھتة بفعل األسي حتي غدت كالبغي المیتة 

  : الخریف   فقال لىالی

  ر ـــــــوالضجي ــباألس            مثقلة ىـــلاوفي لیلة من لی

  وغنت للحزن حتى سكر      سكرت بھا من ضیاء النجوم 

  ر ؟ــیع العمـبلتھ ربذألما     ھل تعید الحیاة : سألت الدجي 

    )3(  ولم تترنم عذاري السحر               فلم تتكلم شفاه الظالم 

فیبدأ بلیلة من     .تھ بھا  بدأ قص  س لیثبت لھم النتیجة التى   ن الشاعر یقص علینا حكایة الشعب للناإیبدو 

  .الخریف واختیار الخریف یوحي بالضعف والخضوع والعجز  لىالی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ویكمل الشاعر القصة التى یحكیھا بظھور آخر للغاب لیجیب عن تساؤالت الشاعر التى لم یجبھ الدجى 

  :عنھا یقول 

  طرــلوج شذا المـــــتاء الثــباب ،شــیجئ الشتاء شتاء الض

  فینطفئ السحر سحر الغصون وسحر الزھور وسحر الثمر 

  ر ــــــــــوسحر السماء الشجي الودیع وسحر المروج العط

  ر ـــب نضــراقھا وأزھار عھد حبیأوو وتھوي الغصون ،

  برــــیل أني عـــنھا الســوتلھو بھا الریح في كل واد ویدف

   )1(   رـة واندثـــــع تألق في مھجــــــع كحلم بدیـــویفني الجمی

شتاء قاس فیحكمھا    فیحكي ما قالھ لھ الغاب بأن ھذه األمة التي تحیا في خریف عمرھا سیأتي علیھا       

كثر وتختلط فیھا األمور وتتداخل فیصبح من الصعب التمییز بین الحق والباطل  وفي تكراره لكلمة        

في تعریفھ للشتاء  أنھالشتاء یعطي ایقاعیًا موسیقیًا یوحي بشدة األمر وشدة ما ستواجھھ األمة وك 

وفي تنكیره للشتاء بعد ذلك یحذر        لي یقصد االستعمار الذي كانت تعیشھ البالد فھو معروف لدیھواأل

  .مما قد یأتي علي البالد 

وفي تشخیص الشابي للریح والسیل كسر لتوقعات القارئ فالریح والسیل یحركان ویغیران وھذا متوقع 

راق األشجار الخریفیة المتساقطة    أوجعلھ الریح تلھو وتمرح كاألطفال وجعل السیل حانوتًا یدفن      أما

   .لقارئ ففیھ كسر لتوقعات ا

  :الحــــوار -4

یشكل الحوار بنوعیھ األحادي والمتعدد واحدًا من أبرز عناصر السرد ، التى استقدمھا الشعر ضمن        

الت ھروبھ من الغنائیة ،وحضور الحوار غالبًا یكون تلوینًا سردیًا ، یخفي خلفھ صوت الشاعر ، اومح

األحداث ، ویفصح عن موضوعھ علي إضاءة ویعمل علي اضاءة النص ، ویساعد علي تقدیم جزیئات 

أكثر موضوعیة ، وحیادیة ، تغدو الشخصیة متحدثة عن نفسھا دون إنابة ، فالحوار في الشعر استعانة  

  .تأخذ شكلھا السردي حینًا والدرامي آخر حین تتعدد األصوات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي في الروایة والقصة  ،األمر الذي یغري الشاعر حین یلوذ          اووالحوار في السرد مرتبط بموقع الر

وتقنیة الحوار ، التي لم     بالحوار للكشف عن رؤیة شعریة تضعفھا المباشرة ،في حین یعمقھا الحوار     

في الحركة الشعریة    تكن جدیدة علي الشعر ، إال بوصفھا عنصرًا من عناصر السرد ضمن توجھ           

النامیة والصاعدة نحو مدیات حداثیة بعیدة ، فالحوار عمومًا بشكلھ البسیط لم یغادر الشعر العربي منذ   

الجاھلیة ،لكنھ غدا في القصیدة الحدیثة تقنیة یعتمد علیھا الشاعر في البناء اعتمادًا كبیرًا ، حتى  بتنا       

لم نشھده في الشعر القدیم الذي ظل فیھ الشاعر ھو    نري نصوص تقوم بمجملھا علي الحوار ، وھو ما

  )1(.القصیدة ،وصوتھا صوتھ ال صوت سواه 

وآخرون اعتمدوا الحوار واحدًا من   أبوّللوظھرت تقنیة الحوار في عشرات من النصوص لدى شعراء 

  :اعیل أدواتھم الشعریة حیث یمنح الحوار نفسًا طویًال اتسع لتفصیالت عمیقة یقول محمود حسن اسم

  یر ـــــامي تســني بعد یومك     كیف أییلأال تس

  رــــر        بقوافل الزمن الكبیــــانى حدا ساخ

  رــیـــلكن سأصبح آھة      ولھي مضیعة المص

  في صدر مصلوب شقي  الموت مظلوم الضمیر 

  ر ــــا سمعت صبابة     غني بھا وتري األخیإذف

  أطیر أھوي السماء والا    ـــــــال تتركیني بعدم

    )2(أنى شربت علي یدیك  مع الھوي جزع الھجیر 

  :ویمضي الحوار مجھدًا وحزینًا یقول علي محمود طھ 

  أس ویمضي العذاب یلاال تتركیني زورقنا المجھدا       یجري بھ 

  ات ــــفي زورق بین ضفاف ولج     یا لیلة قد ذھلنا عن كواكبھا  

  :محمود حسن یقول ل )فاتنتي مع النھر( علي الحوار  قصیدةومن الصور المعتمدة 

  اجد ــوموجة في خشعة الس مرت علي النھر فقالت لھ      

  یا نھر قاسمني الھوي مرة     وھات أخبارك عن عابدي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 155- 153ات السرد ، صآلیھالل ، عبد الناصر ،  - 1
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  ا     أمواجھ تلقي صالة الحنینــــفغمغم النھر وقامت لھ

  قین یلاوالشمس فوق الشط غریبة   صفراء كالشك بوجھ 

  ین ــــأسماء دمع ومغاني أن   یا عذراء عندي لھ  : وقال

  شجون أزمان ویلوي سنین   كم مربي تحمل أقدامھ     

  ینــالعاشق إلىینقلھا موجي     لم تترك الدنیا لھ فرحة   

  ون ــوعب منھا سكرات الجن  كأنما ذوب أیامھ           

  یا ابن اآلسي رحمة    فالنوح ال یطرب سمع الصباح :سألتھ 

  !راح ـــــمالك ال تلھم غیر األسي ؟   وال تغني غیر نار الج

  من حور السماء المالح القى ھنا      عذراءـیومًا ست:فقال 

  فأجبھا مضي   صبك في اللیل غریب النواح:تبحث عني 

  اح ـــــــأنت التي أسلمتھ زورقًا   في لجة الدنیا لھوج الری

  )1(  قیًا وراحــــــــفمر كالنسیان بي وانطوي صباحھ عني ش

اتي بینھ وبین نفسھ ،    فالشاعر من خالل الحوار الموضوعي بین الفاتنة والنھر ،قد أبرز الحوار الذ        

ر عن القص الداخلي في إطار التجربة الخاصة للشاعر لیقرر حقیقة زمستعینًا بالقص الخارجي الذي یب

  .  الذي یسیطر علیھ نتیجة إحساسھ بالغربة في ھذا العالم المریر  األلم

  :الحـــدث -5

یشكل الحدث مكونًا مھمًا من المكونات األساسیة في      .الحدث ھو العنصر األساسي للعناصر السردیة 

سلسلة من   ( أنھویتمثل الحدث في .  ال یمكن أن یتصور بنیة سردیة من دون حدث  إذالبنیة السردیة ، 

   )2()الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة الّدالة وتتالحق من خالل بدایة ووسط ونھایة

 الشخصیة والزمان واللغة    المنطویة على عالقات كثیرة معشمل العناصر السردیة أالحدث من ویعد   

   أثرمجموعة من القوى الموجودة في  أنھ(الحدث  بارن النمشكًال بذلك العمود الفقري لھا ویري رو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، نقًالمن دیوان قاب قوسین 118السعدني ، التصویرالفنى ، ص - 1

 27، ص)م 1999(، 2ید ، یمنى ، تقنیات السرد في ضوء المنھج البنیوى ، دار الفارابي ، لبنان طالع - 2
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تتحالف ویقوم القص     أومعین انطالقًا من أّن كل لحظة في الحدث تشكل موقفًا تتجابھ في الشخصیات  

  لاوتنوھي تیرویھا الكاتب مجموعة من األحداث فالقص عبارة عن ) 1() في اساسھ على الحدث 

وھذه الحوادث جمیعًا یؤطرھا اطار من الزمان والمكان ، وتقوم بھا         حوادث مختلفة أوحادثة واحدة 

  )2(. م مار فیما بینھا لتسییر األحداث نحو األاوشخصیات تتفاعل وتتح

  " محترقة رسائل" إلبراھیم ناجي قصیدة  بعنوان 

 مـــن آالمـھا ذوت الصبابة وانطوت وفـــــرغت

 مـــن بقـــایـــا جــامـھا لكننـــي ألقـــى المنــــا یا

 بحشـــــدھا وزحامـھا الـذكریا ت إلىعـــادت 

 عصــــــیب ظـــــالمـــھا في لیــلة لیـالء أرقنــي

 كالـــــطفل في أحالمـــھا ھـــدأت رسائـل حبــھا

 في عزیز حطامـــھا أشـــعلت فیـھا النار تر عــى

 بـدئـــــــھا لختامــــھا ـــــة حبنـــا مـنتغـتال قص

 )3(علـــــى رمـــــاد غرامـھا وبــــكى الرماد اآلدمي

استراح من آالمھ  أنھالشاعر أن حبھ قد انتھى و إلىالشاعر فقد خیل  قصة حب عاشھا بیاتتعرض األ

فتحرمھ من النوم وتقلقھ وتعذبھ ، وبینما  لىاذكریات ھذا الحب تفاجئھ في إحدى اللی األبد ، ولكن إلى

ا إنفیتصور  ھ حبیبتھإلیجواره رسائل الحب التي كانت ترسلھا  إلىفي قلقھ وعذابھ یلتفت فیرى  ھو

المحبوبة ھادئة وادعة فینقض على  ا أصابتھ بالقلق واألرق والتوتر والعذاب بینماإنمصدر الذكریات و

قطع آخر خیط یربطھ بذلك الحب ، وما إن انتھى من  بذلك قد إند تلك الرسائل فیمزقھا ویحرقھا ویعتق

  أحرق نفسھ حین أحرقھا وصار  أنھباكیا نادما وك إحراق الرسائل حتى یسقط فوق رمادھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  144، طرائق التحلیل السرد األدبي ، ص النبارن ، رو - 1

 ص115ات السرد ، الیھالل ، عبد الناصر ،  - 2

  149دیوان ناجى  ،ص - 3
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 أنھقد انتھى و ومعنى ذلك أن الحب ال یزال قویا طاغیا وأن اعتقاده بأن حبھ، رمادا یبكي على رماد

 ھو ذكریات الحب التجربة المؤثر كما ھو واضح في ھذه .با اذاستراح من آالمھ كان وھما خادعا ك

 في تلك وأدخلتھ وأیقظت حبھ الكامن في أعماقھ التي فاجأت الشاعر في تلك اللیلة فحرمتھ النوم

المؤثر ذاتي نابع من أحداث حیاة  أما المؤثر ذاتي نابع من أعماق الشاعرالقاسیة وھذا  النفسیة التجربة

 . أي حدث خاص بالشاعر وعالمھ أوفشل  أونجاح  أوالشاعر كذكریات حب 

المھم في كل األحوال أن یكون   سانیةالنا أواالجتماعیة  أوومن ذلك األحداث الوطنیة  : ومؤثرعام

آخر  الصیرفى وھذه تجربة  . الشاعر والسیطرة على فكره ومشاعره المؤثر قویا قادرا على استھواء

  :  یقول الزمان في قصیدة موت عزرائیل 

  ل عھد      أنشئت فیھ بلقعًا ال یسرأوحیث تبدو الدنیا ك

  ى كوخ لدیھا وقصر اوا وتخلوا      فتسانھقد توارى سك

  ال ریاض فیھا فترتاح نفس    ال زھور فیھا فینتشر عطر 

  ارھا وتالشى     كل حسن منھا وغیب سحر أنھقد توارت 

  لیس فیھا إنس یعیث وجن       لیس وحش یجوب ونسر 

  تسرساحة یخطر السكون علیھا   ال دبیب ال ھمسة تس

  )1(سكنت ریحھا فلیس تدوى    عالم مائت الطبیعة صفر 

فالشاعر یتصور الحیاة بعد ھذا الكم الھائل من السنین  حیث ال یبقى علي وجھ األرض انسان 

ھوام ن فیرى أن ملك الموت قد قام بمھمتھ ، وفرغ من أداء رسالتھ ، ولم  أووالحیوان ، وال طیر 

فینادى  لواھا كعھدھا األرالدنیا ، فی إلىیبقى غیره والبد أن یسقى من نفس الكأس ، وھنا ینظر اهللا 

  :عزرائیل 

  ؟ھل تواروا جمیعًا      وتالشوا في ھذه واستقروا )عزرائیل (إیھ 

  )قد تالشوا موالى وانفض دھر (ھا من نمتھم ؟     ذواستردت أفال

  )1(دان    فمضى وأجرع ما أنت منھ تفر  الن؟ حینك ا)عزرائیل(إیھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أس والرھبة ویمضى في سبیلھ الیذار المحتوم حتى یستولى علیھ النیسمع ھذا ا) عزرائیل (وال یكاد 

  :زائغ الطرف تتشعب بھ مسالك التفكیر في ماضیھ فیرى ما یھولھ ویروعھ 

  وترامى تفكیره في نواح     كان یسعى فیھا فیحتم أمر 

  ا في    قبضتیھ  عمر وعمر وعمر إذالثري فخادعًا یھبط 

  محزنًا یبعث األسى حیث حلت    قدماه فیختفى  منھ بشر 

  مبصرًا مرائیة كثر    اه   إذقد ترامى تفكیره ف

  صور الھول وھو أسود نكر    وتوالت رؤیا ضحایاه تبدى     

  كانت سراعًا    في خیال الموت الكئیب تمر كل ھذى األشباح 

  ؟ اإذثم م

  ثم حان الوقت الذى لیس منھ      في محیط األقدار یومًا مفر 

  فدوت صرخة فمادت لھا     األرض وطالت أصداؤھا ال تقر 

  )1(ودوت صرخة فأسلم فیھا           ملك الموت وروحھ تستقر 

وھذه قصة موت عزرائیل وھي قصة فیھا جمال وطرافة وروعة في األداء ولقد نجح الشاعر في 

  .ھا  تصویر

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  98األلحان الضائعة ، ص،  الصیرفي  - 1

  

  

129  

  



  

  

  

  

  :انـــيالـــــــثــّ لـــصــــفـــال

  : أربعة مباحث وفیھ الّتضادبناء 

 المطابقة  -1

 لغة  الّتضاد -2

 اصطالحًا الّتضاد -3

  أبوّللوعند جماعة  الّتضاد -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

:ة ــابقــطــلما  

) 1(ین ، أي متقابلین في الجملة الجمع بین المتضاد: والتكافؤ ، وھى الّتضادوتسمى الطباق ، و       

) 2(حقیقي ومجازى ، والمجازى أن تجئ الكلمة  بمعنیین ، ویسمى التكافؤ : والمطابقة نوعان 

اھر من مفھوم اللفظین و ان لم یكن بین بین الظالّتضاد، وھو ما كان الّتضادواعتبره الخطیب من ایھام 

وھذا یعني أن تضاد اللفظین المجازیین ، یكون بینھما تضاد في )  3(حقیقة المراد منھما تقابل ما

المراد في الغالب مقابلة معنى بآخر تخیًال ولیس في الواقع والمطابقة المجازیة  ألن، أیضًاالمعني 

  .العتمادھم علي الخیال في صیاغة المعاني الشعریة ین الشعراء اوتكثر في دو) التكافؤ (

قد خلق اهللا إبلیس الذى أصبح فیما بعد رمزًا للشر المطلق ، وخلق  المالئكة الذین ھم رمز للخیر ل

سان  الذى میزه بالخصلتین الخیر والشر ، وجعل حیاتھ قائمة على الشئ وضده ، نإلالمطلق ، ثم خلق ا

  . سانى وضوابطھ نإلالفكر اا المطابقة من أساسیات إذ

  : لغة  الّتضاد

. ا خالفھ إذ فالنضادني : ضد الشيء خالفھ ،وقد ضاده ، وھما متضادان ، یقال : الّتضاد            

 ض( الثالثي األصل من مشتق الّتضادو) 5(أن یجمع بین المتضادین مع مراعاة التقابل :الّتضادو ) 4(

 سّماه وقد(  .)6)(الشيء  خالف ّدوالِض (، الشیئین بین یجري الذي التقابل مفردات من وھو ) د د

الجمع بین : لغة  الّتضاد) 7) (والتكافؤ بالطباق تسمیتھ عن فضال ؛ االسم بھذا البالغیین من كثیر

لسان د ھو المختلف ضد الشئ أي خالفھ ،والِض:المختلفین اللذین ال یجتمعان كاألبیض واألسود ، یقال 

)8(.  ) ضدد(المعجم مادة  )ضدد( العرب مدة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  200ص )م1980( فى علوم البالغة ،شرح عبدالمنعم خفاجى دار الكتاب اللبنانى  االیضاح،القزوینى ، جالل الدین محمد بن عبد الرحمن  - 1

 68ص) م 1987(، دار الكتب العلمیة ، بیروت   1، تحقیق عبدا على مھنا ـ طالبدیع في البدیع ألبن منقذ، أسامة ،  - 2

 303ھامش االیضاح ، ص - 3

 28القاھرة صبن األثیر ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،  - 4

 ، ص)م 1978 (، معجم المصطلحات البالغیة وتطورھا ، مطبعة المجمع العلمى العراقىمطلوب  أحمد - 5

 )د،ت(الفضل شھا الدین محمود البغدادى ، روح المعاني في تفسیر القرآ ن ، والسبع المثانى ،دار احیاء التراث العربي، بیروت  أبوااللوسي ،  - 6

 بیروت  للطباعة والنشر والتوزیعأمل مبروك فلسفة الوجود ، التنویر /د - 7

  563، ص1لسان العرب ، ج - 8
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أن للتضاد ارتباطًا والمتلقي بعدة أحد الصیغ       )  684(عند النقاد القدماء فیرى حازم القرطاجني      أما

أحد الحیل األسلوبیة لما فیھ من الجمع بین المتناقضات ،فھذا   الّتضادوقد عد المحدثون ) 1. (األسلوبیة 

لذلك فقد    النص والبحث  عن أسراره ومعانیھ ، إلىالجمع یشكل صدمة المتلقي ، مما یستفزه  للدخول 

  ) 2) .(سیاق یكسر عنصر غیر متوقع : ( أنھمن قیمة المفاجأة وعرف األسلوب ب )ریفاتیر ( أعلي 

 - : اصطالحاالّتضاد

 بالجمع  عّرف وقد) 3(تقریرًا أو حقیقة المتضادین المعنیین على نیلاالد اللفظین بین الجمع ھو         

   المعتز ابن ولعّل  )4() والبیاض والسواد ، والنھار واللیل ، واإلصدار كاإلیراد مختلفین( بین ضّدین

 أن یرى  والبحث  )5(البدیع   كتابھ  فنون من الثالث وعّده ، بالمطابقة سّماه من لأو ھو ) ـھ 296 ت (

 :بقولھ ) ه 395 ت ( فارس  ابن  ذكره  ما  وھذا  ، المنتج  المعنى  مع  ینسجم  ال المطابقة  مصطلح 

    األثیر  ابن  ذلك  في وأّیده )6(والنھار كاللیل واحد وقت في اجتماعھما یجوز ال الشیئان : المتضادان

 بین  مناسبة  وال : قالوا  (:ل قا  إذ ، الرأي  ھذا لیعّزز ) ـھ 1121 ت ( المدني وجاء )7() ھـ 637 ت(

 جعلت  اإذ الشیئین طابقت بین : یقال ، الموافقة اللغة في اأنھف ، اصطالحا ومعناھا لغة المطابقة معنى

 الضدین  بین  ،والجمع  یدیھ  مكان رجلیھ وضع اإذ جریھ في الفرس وطابق ، اآلخر حذو على أحدھما

 ألن ؛ والتسمیة االصطالحیة اللغویة التسمیة بین مناسبة أدنى وجود عدم عن فضال . )8()موافقة لیس

  ) .وضّده الشيء ( .بین أو ، الضّدین بین الجمع : ھي البدیع رجال اصطالح في والطباق المطابقة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )م1966 (، دار الكتب الشرقیة تونس 45منھاج البلغاء وسراج األدباء ، تحقیق محمد حبیب بن الخوجا صحازم القرطاجني   - 1

 عمان اأردن) م2008( 1دار جریر ط 184ات األسلوب والتلقي ، صالیموسي ربایعة ،جم - 2

 )م2010( ، 1والتوزیع القاھرة ،ط للنشر المختار مؤسسة ، القرآني النظم بالغة من :) الدكتور ( فیود الفتاح عبد بسیوني - 3

 )م1938، 1357(. القاھرة ، التعریفات :) ه 816 ت ( محمد بن علي الشریف ، الجرجاني - 4

  )م1979(،  بیروت ، المتوسط مطبعة ، ، لیبیا طرابلس ، 1 السنة ) 8 9 ( العدد ، العربي الفكر مجلة ، اللغویة والثورة تشومسكي :سیرل جون   - 5

 م)1980 (حسن التوسل غلي صناعة الترسل ، تحقیق أكرم عثمان یوسف ،دار الحریة للطباعة بغداد) :ھـ752ت (الدین محمود بن سلیمان الحلبي ، شھاب  - 6

 28/ 2 ص، المثل الثائر فى أدب الكاتب والشاعر ،ابن األثیر  - 7

  2/31م ص) 1986 (،1شكر مطبعة النعمان العراق  ط ، انوار الربیع في انواع البدیع ،تحقیق شاكر ھادى أحمدصدر الدین علي بن .ابن معصوم  - 8
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  : أبوّللوعند جماعة الّتضاد

حلیة لفظیة لبیان البراعة في اللعب الّتضاد أوضربًا من العبث  أبوّللوعند شعراء الّتضادلم یكن           

النقیض  إلىباأللفاظ كما كان حرارة الواقع التي یذوقھا الشاعر فجعلتھ یقلب األمور من النقیض  

وھذه الثنائیة في التعامل مع الواقع المادي من قبل الشاعر      . یستشرف األمل وسط ھذا الظالم   

لصورة في ھذه الطریقة التعبیریة تجمع بین      فا. الرومانسي إنما تخدم في النھایة داللة واحدة      

ا كانت بال كرامة بال حریة ، بال حركة ،      إذا طبقنا ذلك علي الشابي فالحیاة إذالمتناقضات واألشیاء و

صورة واحدة داللة واحد ھي     النفھي تتشابھ مع نقیضھا وعكسھا الموت ،فالموت والحیاة لفظان یشك

  :ي قضیة الموت والحیاة  یقول الشابي ف )1(. داللة العدمیة 

  د       أال قد ضللت الضالل البعید ــــــصبي الحیاة الشقي العنی

  ود ــــوأنت سجین بھذا الوج   م    ــأتنشد صوت الحیاة الرخی

  د ـــــمن حفل جدیب حصی   وتطلب ورد الصباح المخضب 

  فخلف ظال الردي ماترید      الموت إن شئت ھون الحیاة  إلى

  )2(ففي الموت صوت الحیاة الرخیم    الموت یا ابن الحیاة العیس  إلى

المحور األساسي في فكر الشاعر الوجودي  بیاتتشكل الثنائیة الضدیة الموت والحیاة في ھذه األ

في ھذه القصیدة یوضحان ویؤكدان الصراعین  الّتضادوفلسفتھ في قضیة الموت والحیاة ، فالتكرار و

الحقیقي بین الحیاة والموت ، فمن أراد الحیاة الھادئھ السھلة الّتضادالفكري والنفسي الناتج عن ھذا 

 یموت  الفكري والنفسي فمن أراد الحیاة علیھ أنالّتضادوھذه قمة التناقض و الموت ، إلىعلیھ أن یتجھ 

الشاعر الوجودیة القائلة بأن من طلب كمال  یاة وھذا مبني علي رؤیةففي عالم الموت صور أخري للح

  :یقول الشاعر  .الحیاة علیھ بالموت ، فالموت كمال الحیاة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   72ص)د،ت(الدار العربیة للكتاب ، طرابلس لیبیا ، القاسم  أبومدحت  سعد الجیار الصورة الشعریة عند  -1

    76ـ دیوان  الشابي ص2

  77ـ السابق ص3
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  )1(ھو الموت طیف الخلود الجمیل            ونصف الحیاة الذي ال ینوح 

علي مستوي الفكرة ، فمن أراد الحیاة الخالدة الھادئة علیھ بالموت ، وعلي مستوي الّتضادوھنا یتضح 

  : یقول في قضیة الزمن الماضي والحاضر  .الكلمة  الموت والحیاة 

  باألمس قد كانت حیاتي كالسماء الباسمة 

    )  2(وم قد أمست كأعماق الكھوف الواجمة     یلاو

أمست  –كانت ( والصراع القائم بین ) وم یلا –األمس ( الحاصل من الزمانالّتضادیصور الشاعر 

ال یدوم علي حال لھا شأن ، فالتغییر والتبدل سنة  إنالتغییر والتبدل في الحیاة ووھذا یؤكد حتمیة )

یة المتشائمة للحاضر اویعكس نفسیة الشاعر ونظرتھ السودالّتضادالحیاة التي ال تتغیر ، وھذا 

ا انھلویرید الزمان والوقت أن یتغیر ، فالماضي كان جمیًال باسمًا مشرقًا كالسماء بأ والمستقبل ، فھو ال

  :علي مستوي األلفاظ واللغة  أما .الحاضر فھو خال مقفر مظلم كأعماق الكھوف   أماوأطیارھا ، 

  والحیاة التي تخر لھا األحالم    موت مثقل بالقیود: یقول 

  الموت في طریق كؤود  إلىوالشباب الحبیب شیخوخة تسعي   

  )3(الورود والربیع الجمیل في ھاتھ الدنیا    خریف یذوي رفیف 

یصور الشاعر الحیاة بصور مشوھة غریبة ملیئة بالمتناقضات والمتضادات لیعكس        بیاتفي ھذه األ

من خاللھا نظرتھ ونفسیتھ المتشائمة المتناقضة ، فما یكاد یبدا بتلوین الحیاة وتصویرھا حتي یجعلھا       

الصور المشوھة فالحیاة موت ،     یكسر توقع المتلقي ویستفزه في ھذهالّتضادأكثر قتامة وسوادًا ، وھذا 

  .والشباب شیخوخة ،والربیع خریف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 77من دیوان  الشابي صالشابى ،  - 1

 69المصدر السابق ص - 2

  110السابق ص - 3
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  : یقول 

  ومًا ــذبًا مھمـــائنات معـــفي الك قضیت أدوار الحیاة مفكرًا        

  )1(ووجدت فردوس الزمان جحیما   فوجدت أعراس الوجود مأتمًا  

ھا بعد   إلیعلي عكس نفسیة الشاعر وإظھار رؤیتھ في الحیاة التي خلص         الّتضادقدرة  بیاتتظھر األ

طول تفكیر وتأمل فجاءت النتیجة مفاجئة متضادة علي غیر المتوقع فصور الحیاة الحقیقیة ھي صور    

مقلوبة عما نراه ونعتقده فاألعراس واألفراح لیست سوي موت ومآتم  ، الجنة الفردوس لیست نار           

من غادر یعكس صورة الصراع النفسي والفكري بین الشاعر والزمن فالز   الّتضادوھذا . وجحیم 

.  بة یعمل علي خداع الناس من خاللھا فما یظنونھ خیرًا ھو في حقیقتھ  شر آت ال محالة   اذوصوره وك

شدیدو اإلحساس في الحیاة والمجتمع والطبیعة والنفس ومن مفارقات لھذا یبنون             أبوّللو ان شعراء 

الت في طرفي الصورة في     بین طائفة المتماث    أوصورھم الشعریة علي المقابلة من المفردات أحیانًا  

القلب من    إلى بعض األحیان وكثیرًا ما عبر عنھ الشعراء عن ھذا االحساس بالتناقض بما ینسبونھ         

  : شادي  أبویقول ) 2(احتواء لألضداد وھو معني یرتد عند كثیر منھم 

  یافرحتي في شجوني      ونعمتي في ھمومي  

  )3(  یمي   ـوجنتي في جح  نوني    ـــونشوتي في ج

  :براھیم ناجي إوالمقابلة قول الّتضادعتمدة علي ومن الصور الم

  یا لھا من قمم كتابھا     تتالقي وبسرھا نبوح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   81دیوان الشابي  ، ص - 1

  473ص)م 1978 (في الشعر العربي المعاصر عبد القادر القط ط مكتبة الشباب القاھرةـ االتجاه الوجداني 2

  80ص 1ط ومیة الیمطبعة جریدة الھدى  شادي ،  أبوـ من السماء، زكي 3
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  ھا   ویري الناس ظالًال في السفوح ــنستشف الغیب من أبراج

  فل ـــزان الطــدي أحــأنت حسن في ضحاه لم یزل    وأنا عن

  ) 1(ل ـــــور نجم أفــیوط النــوخ  وبقایا الظل من ركب رحل   

  :قول محمود حسن اسماعیل الّتضادومن الصور المعتمدة علي 

  )2(ل الضجیج بین الصفات ایا اھو!     نجواه صمت ! صمتھ ضجة 

  :  أیضًاقول وی

  داح ـــر واألقـــوكنت الخم

  باح  ـــل واإلصــوكنت اللی

  ) 3(إلفصاح   وكنت الصمت وا

  :والمقابلة في اساس تكوینھا قول علي محمود طھ  الّتضادومن الصور المعتمدة علي 

  أنا اھواك من آثام وطھر     حلم إغفاءي وصحو غرام 

  ) 4(ام   ــھوأنا أھواك تبدعین یقیني    من نسیج الظنون واأل

  :والمقابلة عند سید قطب قولھ الّتضادومن الصور المعتمدة علي  

  أحبك حب الھوي والجنون    أحبك حب الرشاد الرزین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م)م1988 (ط دار الشروق القاھرة 35یوان  ناجي ص دناجى ،  ـ 1

  ) م1935(،ط مكتبة االمل القاھرة  63ھكذا اغني، صمحمود حسن اسماعیل  ـ 2

  )م1986(،مكتیة االمل القاھرة  2ط 82ص ین المفر امحمود حسن اسماعیل   ـ3

  )م  1974 (دار احیاء الكتب العربیة القاھرة 1، ط 23اصداء من الغرب اصوات من الشرق ، ص،علي محمود طھ ـ 4
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  ل جم السكون ـبك بالعقــدة      أحـــــلب في وقـــأحبك بالق

  )1(ون ــالجن ففیك تالقي الھوى والھدي    وشابھ فیك الرشاد

  : أیضًاوقولھ 

  )2(بین الھوى والقلي كالضاحك الباكي     أھوي واقلي وأیامي  موزعة  

  :عند صالح جودت قولھ الّتضادومن الصورة المعتمدة علي 

  نم أحلي وأنت معي ـوجھ

  ) 3(من جنة أحیا بھا وحدي  

  : عن محبوبتھ الھاجرة  أیضًاوقولھ 

  ابًاــــــجعلت روض یب

  ) 4(وكان روضي أخضرًا 

   ماالـوي ظــألت جــم

  ورًا   ــوي منـــان جـــوك

  : ظار ویفتح لھ القلوب قال ألنھ اإلیكان الدھشان یتأنق في صیاغتھ مما یجذب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )م1902(، دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة 172ص 2دیوان سید قطب ط ـ1

   217ـ  دیولن سید قطب ص2

   61صالح جودت ، ص دیوان  ـ 3 

  67ص) م1935 (المطبعة المصریةاالھلیة الحدیثة القاھرة 1ـ صالح جودت ط4
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  )1(ین ألنأنام علي غرام عامري      وأصحو في التنھد وا

  :الشاعر بین أنام وأصحو مما أكسب المعني قوة األلفاظ بریقًا وقولھ حیث قابل 

  )2(ي واسراري النفینسیني صحبي فاهللا ذاكرني       وفیھ أخلصت إع

  ي واسراري مما اكسب المعني وضوحًاالنوھنا نجد طباقین بین ینسیني وذاكرني  واآلخر بین اع

  ) : ص(ومن المقابلة قولھ مادحًا النبي  

  )3(ل ال قالھا في دفع معصیة      وما انثني في سؤال البر عن نعم أن قا

في نصاعة المعني  ثرفقد قابل الشاعر بین ال ونعم وبین معصیة والبر مما كان لھذه المقابلة بالغ األ

  :وجمال الموسیقي یقول علي محمود طھ 

  )   4(لرب رسم من ربوعك دارس     قصر الثواء بھ وطال وقوفي  

،یرید أن مباني القریة المتعمقة في القدم ورسومھا ) قصر الثواء ، وطال وقوفي ( فیقابل بین اثنین 

  :وصفھ لشعره في قولھ  أیضًاالدارسة قد أزھلتھ فأطال الوقوف بھا ومنھ 

  اء ــا    عن عالم السر ودنیا الخفــــــــــصدر في فنھـــقیثارة ت

  )   5(علي الصدر الحائر من لحنھا     یستیقظ الفجر ویغفو المساء  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  32، ص من اشعار الدھشان دراسة فنیة ، علي عبد الظاھر ــ 1

  32ص، ـ السابق 2

  33ص،  السابق    ـ 3

  98دیوان علي محمود طھ ص،علي محمود طھ ـ 4

  52ص ،  ـ السابق5
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ا قیثارة دائمة العزف ، فیكني أنھلیؤكد علي ) یستیقظ الفجر ، ویغفو المساء (ففي البیت الثاني یقابل 

ا نام إذ إننھارًا و أودائم التغني بشعره ال یتوقف عن نظمھ كلما واتتھ الفرصة لیًال  أنھبذلك عن 

  .المساء فھو ال ینام 

  :ھ یعاتب من ھجرتھ ومن المقابالت الخفیة قول

  )1(بدلت من عطف لدیك ورقة      بحنین مھجور وقسوة ھاجر 

  ) القسوة (یطابق ) لین ( فیھ ) الحنین( ألن،وفي المقابلة خفاء )حنین مھجور  وقسوة ھاجر ( قابل بین 

  :قولھ  أیضًاومن المقابالت الطریفة الخفیة 

  علي التسكابین     عكفت في الدجي ـــأرمق الشاطئ البعید بع

  یق الغرابــنعأون زراه     صدحة الطیر ــفسواء في مسمعي م

   )2(     لباب ـــــود الجــــیل أســــالل أووسواء في العین شارقة الفجر   

فمن المعلوم أن غناء الطیر نزیر فأل وأن نعیق الغراب  )ونعیق الغراب  صدحة الطیر،(فیقابل بین 

یسوي بین  بیاتوالشاعر في األ ) .واللیل  شارقة الفجر ،(البیت الثالث بین كذلك قابل . نزیر شؤم 

  .یبھجھ  أوفھو في كال الحالتین یعیش وحیدًا تسكب عیناه الدمع ، ال شئ یفرحھ  النقیضین ،

  ) :رجوع الھارب ( وكذلك قولھ في قصیدة 

  )3(ذھب النھار بحیرتي وكآبتي     وأتي المساء بأدمعي وشجوني 

  غیر ذلك من  إلىولعل ذكر النھار واللیل والفجر والشفق  )ذھب النھار ، وأتي المساء (قابل بین  حیث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   91ـ دیوان علي محمود طھ ص1

  91ـ المصدر السابق ص2

   38ـ المصدر السابق ص3
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من سمات الرومانسیین ، وقد تكون من  أیضًارھا ،ولعل ذلك مسمیات الزمن یكثر الشاعر من ذك

  ) :قلبي (سمات الشعراء الوجدانیین بعامة كما یقول في قصیدة 

  )1(أس واألمل    صحو الحیاة وسكرة الموت یلاعرفت بین 

فإن أحاسیس )صحو الحیاة وسكرة الموت (أس واألمل التي بنیت علیھا المقابلة  بین یلاوھنا طابق بین 

وھنا .أمل ، یشبھھا بصحو الحیاة وسكرة الموت  أوالشاعر مرتبطة بما یمر بھ من لحظات یأس 

  في رسم الصور الفنیة والتي أعانت الشاعر في إبراز المعاني المتقابلة والمتطابقة الّتضادنالحظ دور 

  : والمقابلة قول الشرنوبي الّتضادمن الصور المعتمدة عي و

  دني    وھو الذي في خریف الحب أشقاني ــــھو الذي في ربیع الحب اسع

  ر أبكاني ــــانِت التي بالشع. أنِت التي بالشعر أضحكني     وأنتِ : وأنِت 

  )  2(یراني  ـــــفاخترت ن..  انھنتھ     وبین نیرـــــین جـــوأنِت التي خیرتني ب

  : ویقول 

  سائي ـــــي ورجائي    وصباحي مكفـنًا بمـــــي وحیرتــــبین یأس

  ني وحسي ووحدتي وشقائي   بین كأسي وخمرھا وذوب وجدا   

  كـائي ــــــــاتھا ببـــوأحي رفـ         اكبدًا لذكرــسأعیش الحیاة ع

  حین أنكرت عفـتي وحیـائي      یھا    ـــأنت یا من عرفت نفس ف

  ائي ــوأنا بالھـمـوم بعـت صف    یمًا      ـــجح أوكیف أنساك جنة 

  )3(سراب تھفو لھ صحرائى     أنت أمسي وحاضري وغدي فیك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ  2 70ـ دیوان علي محمود طھ ،ص1

  )م1967(دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاھرة  67ص   ،الشرنوبيدیوان  ، الشرنوبي - 2

  80ـ المصدر السابق ، ص3
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بین یأسي ورجائي وصبحي ومسائي في      الّتضاد عدد الثنائیات المتضادة یبلغ عشر ثنائیات تتمثل في  

وشقائھ بحیاتھ رغم السعادة في      ) الروحیة   أوسعادتھ الناشئة عن النشوى المادیة   (ل وبین والبیت األ

الرفات (و )الحیاة (وبین  )عبودیتھ لذكرى صاحبتھ ( و)  حریتھ في الحیاة (البیت الثاني ، وبین 

في  ) إنكاره لعفتھ وحیائھ    (في البیت الثالث ، وبین التعرف الجسدى علیھا ، و       ) الناتجة عن الموت  

منھا في    لىاوبین الكدر الباعث للھموم والصفاء النفسي الخ  )یم الجح(و)  الجنة (البیت الرابع ، وبین 

مستقبل أیامھ وبین     أواآلتي وغده    لىاواقعھ الح   أوماضیھ وحاضره   أوأمسھ (البیت الخامس ،وبین 

  .سراب یحسبھ الظمآن ماء وصحراء قد ال تخلو من الماء في البیت السادس واألخیر 

استرجاع ماضیھ  إلىیكشف عن حالة شعوریة ومعاناة دعت الشاعر  أبیاتإن تعاقب الثنائیات في ستة 

واجتراره  بمعني أن استرجاع الماضي لیس إال رغبة من الشاعر في الھروب من واقع آتي ردئ أمًال  

ممن أحبھا في زمن مضى       انھ یتمثل في حرم   في التخلص من شدة وقعھ علي نفسھ وإیالمھ لھا ،         

  . حظة حسیة وجمعتھ عالقة روحیة مازجتھا ل

ه العمیق  أثرلقد وضحت ھذه الثنائیات عن مدي المعاناة التي تعرض لھا الشاعر في تجربتھ ،وعن ت       

وھذا یدل . ما زال متعلقًا بھذا الماضي،وراغبًا في تكرار تجربتھ الحیة  إنًا یوضح أثرت, بتلك التجربة 

ما   إنذلك  ,ھ  إلی علي أن ما یبدیھ من تماسك لیس سوي قناع یخفي وراء لھفتھ علي الماضي وشوقھ     

ماضیھ الذي سبق لھ أن جرحھ وحمل علیھ وھو تذكر عبر عنھ             إلى ده التذكر الحنیني اولبث أن ع

یة األخیرة  في البیت السادس  التي أظھرت أن الماضي حي یمأل نفسھ ،حیث تعتلیھ ھذه  بالثنائیة الضد

) الماضي  –األمس  (وھذا یعني أن   , المرأة التي یخاطبھا بالضمیر أنت فھي أمسھ وحاضره وغده        

ح لیفت ) المستقبل   –الغد  ( إلى بل ) النا –الحاضر (  إلىمتمكن من نفسھ ووعیھ ، بل یمتد ھذا التمكن 

ضرورة ملحة    أوھ حاجة  إلی ا بالنسبة  أنھ, ویؤكد ذلك اعتقاده بأھمیة ھذه المرأة . باب تكرار التجربة 

ماء غیر متاح ال یظھر إال في ھیئة سراب         إلى تھفو لھا نفسھ كما تھفو الصحراء الظامئة المتعطشة 

  . لة اوخادع للبصر لكنھ برغم ذلك یتضمن أمًال لمن یقرر المح
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الثورة لتحریر البالد من الظلم واالستغالل       إلىمحرم بالمستعمر والحاكم ، ویدعو األمة  أحمدیندد    

  : یقول 

  الم ــدت بك األحأوا   ھبي فقد ـــانھیا أمة خاط الكري أجف

  ھبي فما یحمي المحارم راقد   والمرء یظلم غافًال ویضام 

  ون قیام دا   حول الحمي مستیقظـھبي فما یغني رقادك والع

  )1(ھ     ویدوم منھ البر واإلكرام ــعجبًا لھذا النیل كیف نعق

النوم الذي أغلق عیون ابناء األمة عن أن تري الحقیقة           أوبین الكري  الّتضاد ل وقع  وفي البیت األ  

تخلصًا من أحالم ال تنفذ إال بالحركة      ) األمر بالنھوض الفعال    (االكتفاء بالالمباالة ، و   إلىرامزا بھ 

الرقاد الساكن الدال علي    ( و) ضرورة النھوض الحركي (بین  الّتضادوالعمل ،وفي البیت الثاني جاء 

في البیت   و. الذي یعجز المواطن عم حمایة نفسھ ووطنھ ، ویتعرض لوقوع الظلم علیھ    ) فقدان الھمة 

الذي أصاب األمة بیقظة األعداء الحركیة  ذات التدبیر    ) الرقاد الساكن(مقابلة  إلىالثالث عمد الشاعر 

 أوفي البیت الرابع  بین العقوق       الّتضاد قع  أووالتآمر إلحكام قبضة السیطرة علي البالد ،علي حین    

الذي یغمرنا بھ ، وتفید حیاتنا     ) طاء الع أووالكرم (قطع الصلة بالنیل بخال علیھ بالحرص والرعایة ، 

  .منھ إفادة دائمة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  29نقًال من دیوان محرم ص الناشر مكتبة اآلداب) م   2002( ،ط 28األدبي  ،د حسن البنداري  ص اإلبداعتجلیات  - 1
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  :الـــفــصـل الـــثـــالـــث 

  :وفیھ أربعة مباحث التـكـــراربناء 

  في التكرار آراء العلماء القدامى  -1

  التكرار عند المحدثین  -2

  أھمیة التكرار  -3

  أبوّللوالتكرار عند  -4

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :التكرار تعریف

بذلك   نعني  نا، إلی وصلت  التي  نصوصھا  أقدم  في  العربیة  عرفتھا  ، لغویة ظاھرة التكرار یعد        

الحدیث   في  ووردت ، الكریم  القرآن  استعملھا  ثم  وأسجاعھا،  ، الجاھلیة  وخطب  ، الجاھلى  الشعر 

 لتبیین  الدراسة  تستحق  ظاھرة  فھي  ثم  ومن ...بعد  من  ونثره  شعره  العرب  وكالم  الشریف  النبوي 

ُیعّد التكرار سمة من السمات األسلوبیة التي        و .استعمالھا  ومواضع  حقیقتھا  على  والتعرف  معالمھا 

أّن التكرار من كّرر الشيء،      إلى وحدیثھ، وتذھب المعاجم اللغویة      شاعت في الشعر العربي،قدیمھ   

كررُت علیھ الحدیث وكركرتھ  : تكریرا وتكرارا،وكركرة وِتكّره، بمعنى إعادتھ مرة بعد أخرى، ویقال

الرجوع على الشيء، والتكرار مصدر      : ا رددتھ، والكّرإذا رددتھ علیھ، وكركرتھ عن كذا كركرة؛ إذ

 )1( .والتكریر اسم

 كالم من المرتبطة بھا استقاھا المعاني من مجموعة الكلمة لھذه الزمخشري ردأو وقد             

 ناقة(   :ذلك من والتردید، اإلعادة ھو مشترك، عام واحد معنى حول كلھا تدور ھي العرب،و

 )2( )كالحشرجة صوت وھو..مرتین ومیلا في تحلب التي وھي .مكررة،

   )3( "مرددًا المعنى على الّلفظ داللة ھو":بقولھ األثیر ابن عرفھ فقد االصطالح حیث من أما

 مرة بعد بشيء اإلثبات عن عبارة(  :التعریفات " كتابھ في التكرار الجرجاني القاضي ویعرف

  )4(أخرى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 390ص  لسان العرب ، بن منظورا -1 

  . 726،صیدا بیروت ،لبنان ص )م2003( 1، المكتیة العصریة ،ط أساس البالغة ، لزمخشريا - 2

   . 146ص 2، ج ئرالمثل الساابن ،األثیر ، - 3

  . 113القاھرة ص ) م  2007 (1التعریفات ، نصر الدین تونسى ،شركة القدس للتصویر  طالجرجاني ، – 4
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 في ورد ما .وھذا باألسلوب، مرتبط كونھ الفصاحة، بمحاسن التكرار ربط قد السیوطي نجد أننا غیر

 )1( "الفصاحة محاسن من وھو التوكید من ابلغ ھو":بقولھ ذلك و ،"اإلتقان" كتابھ

 العرب سنن من ولكنھ  واإلعادة التكریر في فصل بعنوان (اللغة فقھ كتابھ في بابا الثعالبي لھ عقد كما

 أنھ بقولھ واكتفى االصطالحي المعنى عن شیئا فیھ یذكر  باألمر لم الغایة إظھار في

 :الشاعر قال كما

 )2( مدفونا كان ما بیننا تنبشوا ال          نایلامو ھال عمنا بني ھال .

 حیث المعنى من وذلك التأكید دائرة في ولج قد االصطالحي بالمفھوم التكرار أن القول وخالصة

  .تقرر تكرر اإذ الكالم : قیل فقد للكالم فائدة كونھ البالغي

  :التكرار في القدامى العلماء آراء

  :)ھـ255ت (الجاحظ 

محاسنھ  وبینوا ، أھمیتھ إلى واأشارو التكرار، عن تحدثوا الذین العلماء ائلأو من الجاحظ یعد          

   ».الصدد ھذا في یقول حیث ئھ،اوومس « خطاب أو المعنى، كتقریر لحكمة دام ما عیا، التكرار لیس

 العبث یفھم إلى ویخرج الحاجة مقدار زاویج لم ما بعي لیس األلفاظ ترداد أن كما ، الساھي أو الغبي)3(

 إال یستعمل ال ضوابط، فھو من لھ بد ال لكن العرب، عند لوامتد أسلوب التكرار أن الكالم ھذا من

 على الجاحظ أكد ئ التكراراومس عن الحدیث مجال وفي ، بالمقام یلیق الذي وبالقدر ، الحاجة عند

 نذكر العرب، كالم من توضیحیة أمثلة   ردأو كما المقتضى، عند إال األسلوب ھذا استعمال في الحذر

  ھاإلی انصرف فلما كالمھ، تسمع حیث لھ وجاریة یتكلم، یوما جعل السماك  الذي بن قصة منھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 199ص) تد،(القضل ابراھیم  المكتیة العامة المصریة  أبوتحقیق محمد   3االتقان في علوم القرآن ،  ج،جالل الدین   السیوطي  - 1

 . 453بیروت ، لبنان ص 1أمین نسیب ،دار الجیل ط : ،تحقیق  فقھ اللغة ،، بيالالثعا - 2

  . 79،ص  1البیان والتبیین جالجاحظ ،  - 3
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 لم من یفھمھ حتى أردده :قال .ترداده تكثر أنك لوال أحسنھ، ما :قالت كالمي؟ سمعت كیف  :لھا قال

  )1(.   فھمھ من ملَّھ  » قد  یكون یفھمھ ال من یفھمھ أن إلى :قالت .یفھمھ

    : )ھـ 456ت (القیرواني  رشیق ابن

 فن أي تخلو منھا ال التي العربیة بیلاأس من أسلوبًا اعتبرھا بل الفنیة الظاھرة ھذه رشیق ابن یغفل لم

 :أقسام ثالثة إلى التكرار رشیق ابن قسم فقد ھذا على وبناءًا تعبیره، حد على القولیة الفنون من

 دون المعنى« وتكرار العربي، الكالم في ًالاوتد التكرار أنواع أكثر إن ویرى المعنى دون اللفظ تكرار

 من)2(  » .األخیر  القسم اعتبر وقد ، )والمعنى اللفظ(أي االثنین وتكرار استعماًال، أقّلھا وھو اللفظ

  .بذاتھ النالخذ إنب علیھ حكم بل التكرار ئاومس

  :) ھـ 637ت(األثیر  ابن

 :إلى قسمھ حیث التكرار، واعألن تقسیمھ في رشیق ابن خطى على األثیر ابن سار لقد

 یأتي إلى منھما كال قسم ثم المعنى، في إال یكون فال الثاني أما والمعنى، اللفظ في یكون لواأل :نوعین

 الذي یفعل ھو األثیر ابن عند فالمفید .مفید وغیر مفید « وإنما أمره، من وتشییدا لھ تأكیدًا الكالم، في

 .ذلك غیر » . أو ذمھ، أو مدحھ في مبالغة أما كالمك، فیھ كررت الذي بالشيء العنایة على للداللة ذلك

 بھ غرضان یقصد لكن واحدا، معنى على اللفظ فیھ دل الذي ھو لواأل :قسمین إلى المفید وقسم

  )3(.والمعنى اللفظ في یكون الذي ھو المفید التكرار من الثاني والنوع مختلفان

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  92بیروت ص  )م 2001()د، ط (ي ،المكتبة العصریة ، اوتحقیق عبد الحمید ھند 2العمدة ، ألبن رشیق ج - 2

   147المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ،ص ،ابن األثیر - 3
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  : السجلماسي  

 یعد  حیث لعنصر التكرار، "البدیع بیلاأس تجنیس في البدیع المنزع "الموسوم كتابھ في السجلماسي تناول لقد

 یرتبط ما بین ممیزا المظاھر البالغیة من مجموعة فیھ أدرج وقد ،"المنزع" كتابھ في العاشر الجنس التكریر

 شيء بھ یشابھ لمحمول اسم التكریر والتكرار فسمى بأصلھ، منھما كال ملحقا بالمعنى، یرتبط ما وبین باللفظ

 تحتھ عال جنس فذلك لھما، المشترك مناسبة جوھره المعنوي التكریر وسمى مشاكلة اللفظي ( في شیئا

  .) مشاكلة ولنسمھ اللفظي التكریر أحدھما :نوعان

 ھو فإعادة اللفظ المعنى، یعید أن أماو اللفظ، یعید أن أما نھأل وذلك مناسبة، ولنسمھ المعنوي التكریر :والثاني

  )1(  المناسبة وھو المعنوي التكریر ھو المعنى وإعادة المشاكلة، وھو اللفظي، التكریر

   :المحدثین عند التكرار

 اكتشاف على  عامة بصورة یھدف  بكونھ التراثي الشعر في مثیلھ عن الحدیث الشعر في التكرار یتمیز

 یھدف التراثي كان التكرار وإن اإلیحائي، البث یشبھ فیما داخلیة دالالت عن اإلبانة إلىو ، الدفینة المشاعر

 تعرضوا فالمحدثون  )2(درامي إبراز إیقاع إلى ینزع الحدیث التكرار فإن الخارج إلى متوجھ خطابي إیقاع إلى

 في التكرار عن الحدیث الشعر الشریف وفي النبوي والحدیث الكریم للقرآن التطبیقیة دراستھم أثناء للتكرار

 المعاصر، الشعر كتاب قضایا في تھتناول التي المالئكة نازك بالضرورة عن حدیث الحدیث الّلغوي الدرس

 منھا أخذ فقد ، فاحصة نظرة من دراستھا بھ میزت لما التكرار، إلى نظرة جدیدة بسط في الفضلى دیلا فلھا

منذ  للعرب معروفًا كان  بالذات ھي تقول التكرار أن كما استكانوا، أرائھا إلىو النقاد المحدثین، من كثیر

عنایتھ بسواھا  من أكثر بھا الشاعر یعنى العبارة في ھامة جھة على إلحاح  أنھعنھ ب لى وعبرتواأل الجاھلیة

 في حساسة ان التكرار یسلط الضو على  نقطة ترى كما واإلعادة، التعداد بھ نقصد ما ھو اإللحاح وھذا)3(. 

 یدرس الذي األدبي الناقد .)4(تفید  قیمة نفسیة داللة ذو المعنى ذا وھو ، المتكلم اھتمام عن ویكشف العبارة

  .كاتبھ نفسیة ویحلل ثراأل
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 . 476ص) 1980 (1ب البدیع ، مكتبة المعارف طالیالمنزع البدیع في تجنیس أس، السجلماسي -1

 . 211ص)م  2002(صر مدار الوفاء للطباعة والنشر  في نقد الشعر العربي ،  غرمضان الصبا -2

 . 230ص) م 1967 3(قضایا الشعر المعلصر ، ، مكتبة النھضة مصر ط،نازك المالئكة  -3

  231المصدر السابق ص-4
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 یةإبداعإمكانات  یتضمن األخرى، التعبیریة بیلااألس من كغیره التكرار أّن المالئكة نازك ترى

 أن یقظًا، وترى موقفا منھ وتتخذ ترقیھ أن یمكن كما األصالة، مرتبة إلى ترتفع أن تستطیع ةیلاوجم

   :  بـ تكون قظةیلا

  .العام بالمعنى الصلة وثیق اللفظ كون

  .وبیانیة ةیلاوجم ذوقیة قواعد من عمومًا الشعر لھ یخضع ما لكل یخضع أن

  )1( .السمع من ینفر لفظًا المكرر یكون ال أن

 سواء بلفظة ثم یعیده بعینھ،تى المتكلم أبان ی( مستویاتھ من مستوى أبسط في یتحدد التكرار فمفھوم

 لوالمعنى األ اتفاق شرط من وھذا یعیده، ثم بمعنى یأتي أو مختلفا، أو المعنى متفق اللفظ أكان

 وكذلك في النفس، وتقریره األمر ذلك تأكید إثباتھ في فالفائدة والمعاني، األلفاظ متحد كان فإن والثاني،

 المعنیین على للداللة بھ  باإلتیان فالفائدة مختلفًا والمعنى متفقین اللفظان كان وإن متحدا المعنى كان اإذ

 ھذه زاوتتج ا المجال ھذا في التأثیر في قدرتھ فإن الفني المجال في التكرار یدخل وحین  )2( )المختلفین

 مفھومھ لیتحد الفني، العمل داخل جدیدة فوائد إنتاج على یعمل إذ  في متماثلة بعناصر الفائدة، اإلتیان

الموسیقى  في فنجده صوره، بجمیع اإلیقاع أساس ھو والتكرار الفني، العمل من مختلفة في مواضع

 البدیعیة كما المحسنات من الكثیر نجاح وسر الشعر، في القافیة لنظریة أساسیا نجده كما الحال بطبیعة

 .البدیع العربي   علم في الصدر على العجز ورد التفریق مع والجمع والتفریق العكس في الحال ھي

)3(  

 یعد نھأل القدیم، العربي الشعر في وجوده من بالرغم الحدیثة بیلااألس من أسلوبًا یعتبر فالتكرار

 لما لھ كلھ  وھذا .ُوجد إال الظاھرة ھذه من دیوان أي یخلو فال الحدیث، الشعر نتاج في بارزة ظاھرة

  فنیة دالالت لھ من

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 242قضایا الشعر المعلصر ،نازك المالئكة،ص - 1

 . 242المصدر نفسھ - 2

  . 15دمشق ص )م2001(ة والبنیة االیقاعیة ، اتحاد الكتاب العرب یلالقصیدة العربیة بین الدال، محمد ،صابر،  دعبی - 3
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 على یدل ونفسیة أّن التكرارلھ دالالت فنیة (: الفكرة ھاتھ مؤیدا جیدة الحمید عبد یقول ونفسیة،  

 ھذا ویستحوذ قبیحًا، أو جمیًال شرًا، أو خیرّا إیجابًا، أم كان سلبًا البال یشغل ما بموضوع االھتمام

 من واحدا یعد فھو ، )1()المكرر ھیمنة مدى یصور والتكرار وملكاتھ، ساننإلا حواس االھتمام

 البالغة وتحقیق. وقـــدرتھ وقیمــتھ والمعاني، والتراكیب األلفــاظ في نجــدھا التي اللغویة الظواھــر

 فیھ كرر بالشيء، الذي العنایة على والداللة اللغوي، األداء في والجمال للكالم والتأكید التعبیر، في

  )2( الشعروالنثر وكذا الشریف، النبوي والحدیث الكریم القرآن في التكرار ونجد الكالم،

 یمكن( :یقول إذ الشعري، النص بنیة في الفاعلة األسلوبیة الطاقات من التكرار فضل صالح ویعد

 تقسیم  خالل من ذلك إلى یؤدي أن الممكن من أّن كما مباشر، بشكل تھیلافع یمارس أن للتكرار

عملیة  في بدورھا تقوم التي الصغیرة، التفصیالت من عدد إلى المتشابكة، والوقائع األحداث

 إذ النص، مستوى على والجمل المفردات تكرار لیشمل التكرار مفھوم من ویوسع)3( )اإلستحضار

  بالتأكید الممكن فمن الكلمة، داخل في صغرى ةیلدال وحدة تكرار الممكن من یكن لم اإذ(  : یقول

  )4().أكبر مستوى على الجمل من مجموعة في جملة أو جملة، في كلمة تكرار

 قبیل من التكرار أنواع كل نعتبر أن ینبغي ال:یقو ل  إذ التكرار، أنواع بین تفریقھ فضل صالح ویتابع  

 إضافة كانت الضم، وإن في لىدال ھو وما نحوي، ھو ما بین التمییز من بد ال بل التركیبي، الضم

 اسم أو فعل أي الشكلي، تكرار التكرار قبیل من نعتبر أن بوسعنا أّن إّال معناھا، أیضا تضیف ما كلمة

 عن بحثًا الحدیثة النصوص في استعملت التكرار ظاھرة أن فضل كما یرى )5(. داللتھ تحدید بھدف

  .التوقع إشباع بدًال من ومفاجأة یخلق دھشة جدید نموذج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 67مصر ص )م1980( ط  شعر  العربي المعاصر ، ،الجدیدة في ال االتجاھاتعبد الحمید جیدة  - 1

 . 499ص) م 1995( )د،ط(ة دار المعرفة الجامعی 1علم الجمال اللغوي ج، یاقوت محمد سلیمان  - 2

 . 262الكویت ص 164بالغة الخطاب وعلم النص ،صالح فضل ،سلسلة علم المعرفة عدد  - 3

 . 246المرجع نفسھ ص - 4

  . 114المرجع نفسھ - 5
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  :المحدثین عند التِّكرار أھمیة

 القصیدة بناء في دوٍر مھٍم من بھ  تضطلع لما ؛ علیھا الوقوف یَستحقُّ ممیزًة ظاھرًة التِّكرار أصبح

   من فترة القرن ھذا أبناء على جاءت"فقد  الثَّانیة، العالمیة الحرب بعد ظھرت التي الحدیثة العربیة

 من یحویھ لما ، )1("الشِّعر في التَّجدید ألوان من لوًنا بعض صوره، في التِّكرار، خاللھا عدوا الزمن

مرتبة  إلى الشِّعري بالنَّص أن یرتفع خاللھا من الشَّاعر یستطیع ةیلاوجم تعبیریة وإیحائیة إمكانیات

 سواء محدود إطاٍر .في  ظلَّ" الذي القدیم العربي الشِّعر في التِّكرار بأسلوب مقارنًة والجودة، األصالة

 )2( "دالالتھ في أم بنائھ أنماط في

 التِّكرار ذلك  یعد فلم القصیدة الحدیثة، علیھ تتكُئ ّفنى أسلوٍب إلى الحدیث العصر في التِّكرار تحول

 الحدیثة القصیدة تكنیكات من فنیًا  تكنیكًا" بل أصبح المعنى، تكرار أو اللفظ تكرار في انحصر الذي

 ،)3( "عمیقة ودالالت متنوعة وبأشكال واسٍع نطاق  على الذین استخدموه التَّفعیلة شعراء أیدي على

 ة، إضافةیلاوالجم اإلیحائیة بالبواعث ورفده النَّص شعریة إخصاب في الواضح التَّامة بدوره لقناعتھم

 أو بیاتاأل بین ربط وتواصل عالئق من یكشفھ أو یلحُقھ بما وتالحمھا القصیدة بناء" في إسھامھ إلى

    :مستویین من تتكون في أساسھا فالقصیدة ،)4("القصیدة لحمة خاللھا من تتشكُل األسطر،

 المستوى إلى التَّوصل یتم التِّكرار وعن طریق محسوس، غیر باطني واآلخر محسوس لھماأو

 خلف یقف لما والكاشف المعنى، تحكم التي العمیقة الممثل للبنیة ھو القصیدة في فالتِّكرار" الباطني،

 المتراكم الشُّعور لكثافة العاكسة المرایا وأحد ،)5(مختلفة تداعیات من بشخص المتكلم ویتعلق الكالم

  .الشَّاعر نفس زمنیا في

 من لھ لما الخطاب الشِّعري جوھر وجعلوه األدبي العمل في التِّكرار بأھمیة المحدثون النُّقَّاد سلَّم  

 ولم ،)6( "لىالدال المستوى أم على الصوتي  المستوى على سواء الشِّعري األداء في مؤثرة ةیلافع"

 عن الكشف في تسھم وتعبیریة إیحائیة لیقوم بوظیفة القصیدة في ارتكاز نقطة جعلوه بل بذلك یكتفوا

  . الشُّعور أو الفكرة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 230ص)م، 1967( 3قضایا الشعر المعاصر  ،نازك المالئكة ،مكتبة النھضة ،مصر ، ط - 1

 . 142ص) م  2006( ھرة ، طبناء االسلوب في البالغة العربیة ، دار غریب ، الفا - 2

 . 150المرجع نفسھ ص - 3

 . 111ص) م  2003 (1شعر أمل دنقل ،فتحي مراد  دراسة أسلوبیة ،عالم الكتاب الحدیث ،اربد األردن ،ط - 4

 . 109ص) م 1988( )د،ط(بناء األسلوب  في شعر الحداثة ، ،الھیئة المصریة العامة  ، محمد عبد المطلب - 5

  .7ص)م 1998 (1البنیة االیقاعیة في شعر عزالدین المناصرة ، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطینیین ، ط ، أحمدمحمد بن  - 6
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 معین لیؤكده بمضمون لآلخرین یوحيأن  الشَّاعر یستطیع التِّكرار طریق فعن"على الشَّاعر، المتسلِّط 

 یلأوت ضرورة إلىظار ألنا ولفت ھانذاال في الصورة ھذه طبع على فیساعد تكراره، خالل من

 المفتاح َمقام یقوم إن كما لھ، األساسي ومكملة المعنى من متفرعة ، )1(عدة وجوه على معانیھا وتقلیب

 القصیدة علیھ ففي المسیطرة الفكرة وتفسیر أعماق الشَّاعر عن للكشف النَّاقد ینطلُق خالِلھ من الذي

 وظیفة الھماأو :وظیفتین التِّكرار في قیمة تتجلى )2( تبرماسین  عبدالرحمن یرى المعاصرة  كما

 عن النَّاتجة واإلیقاعیة الشَّكلیة البنیة تتمثل في ةیلاالجم فالوظیفة نفعیة، وظیفة وثانیتھما ة،یلاجم

 وَأما الشِّعري، النَّص داخل اإلیقاعیة الحركة الفضاء لخلق اءثرإو المكان لملء التِّكرار استخدام

 التي الفكرة إیصال على وقدرتھ المعنى، عن الكشف في دور التِّكرار في فتتمثل النفعیة الوظیفة

مھمة  تحقیق بھدف وذلك استخدامھ في أسھبوا المعاصرون فالشُّعراء المتلقي، إلى الشَّاعر قصدھا

 في األجزاء بین بعض ونفسي معنوي ترابط تحقیق أو موسیقي إیقاع تحقیق أو المتلقي على التَّركیز

 اإلیقاع على عائدا ان یكون ما الدین السید إ عز یرى التِّكراركما في فالمثیر ،)3(الشِّعریة  المجموعة

 ینفي ال الكالم ھذا)4(بصاحبھ  انھاقتر عن أحدھما یخلو ن یتصور أ وال موضوعھ، على یعود ان أماو

 القدیم الشِّعر في  وردت  التي نفسھا أشعارھم لألغراض في التِّكرار المعاصرین الشُّعراء استخدام

  كالتَّعجب العواطف ناحیة أي شاءنإلا ناحیة لتقویة استخدام التِّكرار إلى یعمد المعاصر فالشَّاعر

 لكنَّھ التقریر أو التَّأسیس نطاق ظل في التِّكرار بنیة مع ویتعامل )5( "واالستغراب والتَّوكید والحنین

 القالب الموسیقي طبیعة ذلك في غزیرة، ساعده ودالالت جدیدًة أشكاًال لنفسھ صانعا بینھما تحرك

 إرادیا عمدا یعمد فالشَّاعر المعاصر" التَّكنیك، ھذا مع التَّعامل على وقدرتھ رؤیتھ واتساع  الحر للشِّعر

 ویعمد معینة، موسیقیة وإیقاعات أصوًتا یحدث تكرارھا بیت، كل في بعینھا تتكرر حروف انتخاب إلى

 الصورة بناء في دورھا بجانب لتؤدي خاصا موسیقیا تخیرا بعینھا یتخیرھا كلمات تكرار إلى كذلك

   في مھمًة ظاھرًة التِّكرار أصبح فقد سبق ما على وبناء . )6(خاص موسیقي إیقاع توفیر إلى الشِّعریة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 180ص) د،ت(لغة الشعر المعاصر ،  وكالة المطبوعات ،الكویت ، ، عمران  الكبیسى  - 1

 . 19ص)م 2003 (وزیع ، القاھرةالبنیة االیقاعیة للقصیدة المعاصرة ، ، دار الفجر للنشر والت ،عبدالرحمن تبرماسین  - 2

 . 70البنیة االیقاعیة في شعر عزالدین المناصرة ، ، ص أحمدمحمد بن  - 3

 . 85ص) م،1986 (2التكرار بین المثیر والتأثیر ،علم الكتب بیروت طعزالدین السید ، - 4

 . 45ص )م 1981( 2المرشد لفھم أشعار العرب في النقد األدبي الدار السودانیة للكتب طالطیب ، عبد اهللا  - 5

  )م. 1981 (2قضایا الشعر في النقد األدبي ، ،دار العودة بیروت طابراھیم عبدالرحمن  - 6
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 مع التَّعامل في قــظةیلا إلى تدعو والعـنایة فنازك المالئكة تستدعي الدراسة المعاصرالعربي  الشِّعر

 فان وعلیھ یة،اوالھ إلى ویبعثھ شعره یردي نھإف أسلوبا سھًال عده اإذ الشَّاعر ألن األسلوب؛ ھذا

 مرتبة إلى ویرفعھ المعنى یغني  أن خاللھا من الشَّاعر یستطیع إمكانیات تعبیریة على یحتوي التِّكرار

 ال مبتذل .تكرار  إلى سیتحول نھإف وِإالَّ علیھ، یسیطر ن الشَّاعرأ استطاع اإذ ِإالَّ یتم ال األصالة، وذلك

 أن إلىشعرائنا  بعض یتنبھ ن أل المالئكة نازك ترى كما انواأل آن فقد یكن ومھما )1().منھ  فائدة

 استعمالھ، بمجرد الشَّاعر صنعا یحسن بحیث القصیدة، إلى یضاف جماًال لیس ذاتھ حد في التِّكرار

 الشَّاعر ید لمسھن توأ القصیدة، من انھفي مك یأتي نأ إلى یحتاج كونھ في بیلااألس كسائر ھو وِإنَّما

 في السنوات التِّكرار أسلوب على فالمالحظ في الكلمات، الحیاة تبعث التي اللمسة السحریة تلك

 قصیدة الختتام أو جـدیدة فقرة لبدء وتارًة الوزن ثغرات لملء عكازا تارًة یستعمل بات أنھ األخیرة

البقیة  أما، قلَّة التِّكرار استخدام في نجحوا الذین الشُّعراء إنالمعاصر شعرنا في الوقوف،وما یبدو تأبى

 كذلك األمر التِّكرار، ولیس ودالالت بیلاأســـ في وتطویر تجـدید أنھ اعتقدوا ما رمال في غرقوا فقد

 الشُّعراء من طائفًة ان ھذه الرداءة وّعلة اللفظیة، علیھ تغلب رديء المعاصرون كتبھ مما فكثیرا

 تشبھا أو یضیفونھا مأنھ یحسبون لموسیقى التماسًا التِّكرار إلى ونفیلجأ التَّعبیر، سبل بھم تضیُق

  )2(.  كبیٍر بشاعٍر

  :أبوّللوالتكرار عند شعراء 

 فھؤالءلعزیز عتیق االقاسم الشابى وحسن كامل الصیرفى وعبد أبوفأبرزھم فى ذلك  أبوّللوشعراء  أما

اه لخدمة المعنى  ّیإصورة حیث یستخدمھ الشاعر موظفًا كانوا یكررون فى قصائدھم تكرارا یخدم ال

  .سائرین على ھذا المنوال أبوّللوویأتى معظم شعراء .ھ إلیالذى یرمى 

نما كان إ.فیكون عبئًا على الصورة الشعریةزیادة  أوحشوًا  أبوّللولم یكن التكرارلدى شعراء مدرسة 

 أبوّللوومن ثم كان للتكرار عند شعراء . میًالموسیقیًا ج یخدم الصورة مضیفًا على القصیدة نغمًا

  فى ھذا النغم الموسیقى الصدر عن تكراراأللفاظ  وتردید االیقاعات: (لى وساسیتان تكمن األأوظیفتان 

  ساسیًا  من عناصر تكوین  أى جعل ھذا التكراراللفظى عنصرًا ف:وتكمن الوظیفة الثانیة . الصوتیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 185قضایا الشعر المعاصر ،نازك المالئكة ص - 1

  . 35المرجع نفسھ ص - 2
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  )1(. ).الصورة الشعریة فال ینفصل عنھا وال تتم  بدونھ ھذه الصورة 

فى  أوجملة كاملة تقع فى شطر الشعر   أوفعًال ــ  أوكلمة ــ اسمًا  أون التكرار قد یكون فى حرف إ

  .أكثر على مدار القصیدة أووقد یكون فى بیت كامل یتكرر مرة  .بعضھ 

دوٍرمھم  من یلعبھ لما الحرف تكرار دراسة على الحدیثة ركزت  النَّقدیة إن الدراسات:   تكرار الحرف

فتحى مراد  یرى كما_الحدیثة القصیدة في الحرف تكرار النَّص ویلعب داخل الموسیقي اإلیقاع بناء في

 اإلیقاعیة إبراز البنیة في یسھم كما وتالحمھا ، النَّص بنیة خلق في دوره إلى إضافة  دورا  تعبیریا 

المنطلق یعد الشابي من أھم شعراء مدرسة  ھذا ومن ھ ،إلی المتلقي انتباه َوتشد ُأنسا نذاأل تكسب التي

رھا، ساإن تفلت من أنغمة موسیقیة ممیزة ، ال تستطیع فى استعمال تكرار، الحرف و یوحي لك  أبوّللو

عتمادھا ن نعممھ على معظم قصائده، إلأن نصدره على قصیدة، یمكن أولھذا فان الحكم الذي یمكن 

 :غاني التائھأیقول من قصیدة  )2( على الموسیقى الداخلیة والخارجیة،

 ونجومكان في قلبي فجر 

 شیھا الغیومــوبحار ال تغ

 یار تحومــــطأناشید وأو

 )3( وربیع مشرق حلو جمیل

 : ربعًا وعشرین مرة یقولأصیدتھ یا موت حیث كرر ھذا الحرف في ق اوكما نجده یكرر حرف الو

 یا موت قد مزقت صدري    وقسمت باالرزاء ظھري

  تني من حالقو     سخرت مني أي سخريـــــــــورمی

 رع كل وعراذي     في الكون ــــقیتنـا أبإذوت ـــوقس

  )4( ث سريــــــبأھ إلیومن   ب   ـعتني في من أحــوفج

بذلك یعرض ما آلت  أنھفي بدایة السطر الشعري بشكل مكثف، وك واحرف الوحیث یواصل تكرار 

  ، یعكس من معینبحدث ) اوو(حالھ بعد وفاة والده بشكل مفصل متصل بتتابع اسلوبي یرتبط كل ھ إلی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 170ص ، نموذجًا أبوّللومدرسة  العربي الحدیثعوین السید ، الشعر    - 1

 111مراد ، ص أبوفتحى  - 2

 . 34أغانى الحیاة ،  ص  ،القاسم الشابي أبو - 3

  . 95المصدر السابق ،ص - 4
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كما جعل من تكرار الحرف نغمة  )رمیتني، وسخرت، وقسوت( أوخاللھ صورة من صور حیاتھ 

طبیعة الموقف الذي عاشھ الشاعر، فجسد من خالل الكاف  إلىجو النص، و إلىموسیقیة، تنقل القارئ 

 :  )صلوات في ھیكل الحب(، كما في قولھ من قصیدة  ةیلافعنإلكشفًا واضحًا لتجربة الشاعر ا

 الم      كاللحن كالصباح الجدیدــــــحنت كالطفولة كاألأعذبة 

 )1( یدـــبتسام الولإكالورد ك    اللیلة القمراء  كالسماء الضحوك ك

تكشف عن حلقات متتابعة متصلة لمرحلة عاطفیة خاصة، عاشھا الشاعر وھذه ) الكاف(فكانت 

لطفولة، كا(المراحل متالحقة مترابطة، لكنھا تشكل في بنائھا وحدة موسیقیة، وایقاعیة مستقلة، 

التي كان ینفثھا تجاه محبوبتھ،  یقاع نبضات قلب الشاعر، وزفراتھإ، ھو  یقاعھذا اإل) الصباح الجدیدك

الصوت یجسد اإلحساس ویجعل السامع یستشعر المعنى بطریقة مباشرة، ویقول من قصیدة قلب  ألن

 :الشاعر

 ودــحام على ھذا الوج    أوكل ما ھب وما دب ومانام 

 یدـع وأغصان تمــینابی      ذى ــوزھور وشمن طیور 

 یدــــوبراكین وودیان وب    وف وذرى  ـــــوبحار وكھ

 وضیاء، وظالل، ودجى     وفصول  ، وغیوم، ورعود

 ودـــعاصیر، وأمطار تجأوثلوج، وضباب عابر       و

 )2(   حاسیس، وصمت، ونشیدأ، ودین، ورؤى    و میلاوتع

ویرید الشاعر من ھذا التكرار أن یوحي لنا ) اوالو(نالحظ تكرار حرف العطف  ، بیاتھنا في ھذه األ

  . ن یحوي الوجود  أن قلبھ سمح وكبیر یرید من خاللھ أن یخبرنا بأ أو

 قدیمھ وحدیثھ إن العربي الشِّعر في شیوعا التِّكرار أشكال أكثر من الكلمة تكرار یعد: تكرارالكلمة

 ملحمي شكل في للقصیدة تنامیًا أو امتدادًا یمنح بل النَّغم فقط، یمنح ال اللغوي المعنى في اللفظة تكرار

ل من مصادر الشابي التكراریة فى  ور الكلمة وتشكل الكلمة المصدر األیكر أیضًامتصاعد  لىاانفع

  : شعره،  مثل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 121أغانى الحیاة صالشابي ،  - 1

 . 89المصدر السابق ص - 2
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  ھــٍر من تذّوقـــــــــالحب جدول خم

  خاض الجحیم ولم یشفق من الحرِق

 ماــیاة فـــــل الحماآایة ـــالحب غ

 )1(  ا ضّمني قبري وما فرقيإذخوفي 

ھ إلی، وھذا ما یسعى  ذات فضیلة تطّھر النفوس نھأل،  ویؤكد على قیمتھ ، فھو یعلي من شأن الحب

، فكانت ثورتھم على مجتمعاتھم، لخلق مجتمع  ساننإلسان لنإلالرومانسیون في التأكید على حب ا

، فھو غایة كل البشر،  الحب الصافي: ھمھاأوسھم المفقود یقوم على دعائم من ینشدونھ في فرد لىامث

التكرار الشكل الرأسي الذي یحرص فیھ على خلق صورة شعریة جدیدة لكل صورة ولھذا اتخذ 

 .تكرار

ولكنھ قد یخضع للتداعي، ویستسلم لصورة من التكرار لالسماء، ال داعي لھا، یمكن ان یستعاض 

  :عنھا، وعندئذ یستقیم االیقاع الشعري، یقول

  الكون كون شقاء

 الكون كون التباس

 الكون كون اختالف

 واختالس وضجة

  )2(  .سیان عندي فیھ السرور واالبتئاس

) كون التباس (، الكون )كون شقاء (یخرج في كل مرة صورة جدیدة فالكون ) الكون(فتكراره لكلمة 

  ) كون اختالف(والكون 

 :ویقول فى قصیدتھ الكآبة المجھولة

 كآبتي خالفت نظائرھا    غریبة في عوالم الحزن

  مجھولة من مسامع الزمنكآبتي فكرة مفردة      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 45اغاني الحیاة صالشابى ، - 1

  15المصدر السابق ص - 2
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 ونــاد الكـــــــكآبتي شعلة مؤججة          تحت رم

 )1( سیعلم الكون ما حقیقتھا     ویطلع الفجر یوم تتفجر

بشكل یعكس الحاح الشاعر للتأكید على تفرده وتمیزه حتى في ) كآبتي(نجد الشاعر ھنا یكرر كلمة 

  .كآبتھ ثابتة ال تتغیر، بینما كآبة الناس عابرة متغیرة ألنعالم الحزن، 

حداث التي مرت بھ في فاعل عند الشاعر، وذلك لتزاحم األفقد كان لھ حضور  :تكرار الفعل أما 

كثر قدرة على أفكان الفعل .. ، حتى الموت المصائب والھموم التي واجھتھ منذ الوالدةحیاتھ، وكثرة 

حساسًا لدى إ، لنقل تجربتھ الخاصة بھ، لتثیر التعبیر عن ھذه التحوالت الزمانیة باشكالھا المختلفة

بشر، ویعمل جاھدًا لیعثر على  إلىفالشاعر بشر یتحدث .. المتلقي، وتكسب الشاعر جمھورًا متعاطفًا

 )2(.اجود االلفاظ في اجود نسق، لكي یجعل تجربتھ تعیش مرة اخرى لدى اآلخرین

م أم حاضرًا أكان ماضیًا أن یجعل منھ حدثًا فاعًال، سواء أ إلىالفعل،  لقد سعى الشابي من تكرار

ل الكلمة وحروفھا، فتالحم في شك مستقبًال، لیستوعب جزئیات حیاتھ وھمومھ وآالمھ بتراتب وتناسق

، تعني توحد الرسالة التي تحملھا الشاعر، فیلغي دور الفاعل والمفعول الظاھري،  جزائھا ومخارجھاأ

الشاعر، لیؤكد قوتھ وتصمیمھ على ویغیبھما في ذاتھ، فتتناھى ھذه الفاعلیات، وتنصھر في ذات 

  :حداث التغییر، ویقول أ

 بمھجتي في شبابي الثمل  عت رنتھا    ـــــــــلكنني سم

 شدو بحزني كطائر الجبلأ    سمعتھا فانصرفت مكتئبًا 

 زلومھجة األ لىاصوت اللی یرجعھا    س أنھتھا ــــسمع

 سمعتھا صرخة مضعضعة     كجدول في مضایق السبل

)3( عالم یضحضحھا  إلىتھا رنة یعانقھا     شوق ــــــــسمع  

+ فعل(ة بنغمة موسیقیة واحدة، وتشكیل اسلوبي موحد یلامرات متت) سمعتھا(فقد كرر الشابي الفعل 

+ نةأ(ممیز یستوعب ذات الشاعر وھمومھ وعمل على ربط ھذا المكون االسلوبي ب) مفعول بھ+ فاعل

بشكل یتفق مع آالم الشاعر وھمومھ وصرخاتھ التي یسعى للبحث لھا عن مخرج) رنة+ صرخة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 55الشابي ، اغانى الحیاة ص- 1

 38الشابي ، ص القاسم  أبود ، ظاھرة التكرار عن أحمدمنصور ، زھیر - 2

  22الشابي أغاني الحیاة ص- 3

154 



وعذاباتھا منذ الوالدة، ولذلك جعل من كل فعل من ھذه الذي یسمع شكوى نفسھ  الوحید نھألوتنفیس، 

ات الناالفعال وسیلة للتأكید على ھذا المعنى الظھار التجبر واالرادة القویة، لیحول ھذه الصرخات وا

النور عبر ھذه  إلىل تسمو فوق الجسد والروح، لتنقل وعي الناس من الجھل ماآاشواق و إلى

اعتماده  أیضًاالتناغمات الموسیقیة المتشابھة التي تستوعب غربتھ واغترابھ، وقد ساعده على ذلك 

طائر (ھا، لیجعل من ھذه الصور اكثر فاعلیة وقدرة على احداث التغییر إلیعلى الطبیعة، ولجوئھ 

اسرارھا وجمالھا، جعلھ  إلىتاقھ الطبیعة، وانع إلىالخ وھذا اللجوء ...، كجدول، لىاصوت اللی) الجبل

یتخذ بعض صور التكرار للتعبیر عن رؤیتھ الخاصة تجاه عالم الغاب بعیدًا عن الوصف والرصف 

ھ، لذلك نراه یصر على اداء ھذه الرؤیة بأسلوب معین إلیبحثًا عن الحریة والفرح والمثال الذي یسعى 

 : یقول

 ولــــــــــر مقدس مجھــــوسح

 ىأفكارالسل الحب كبلیني یا س

 )1(لـــــــــي الضلیــــالم قلبـــحأو

توحدًا في المشاعر )عتاق في عالم الطبیعة، لذلك نراه یشكل ھذا التوحد االسلوبي النفكبلیني تفید ا(

واالحداث، لتشكل صوتًا یروي في اعماق ھذا الغاب الساحر، ال یستطیع اي فعل اخر ان یقوم مقامھ، 

  .القوة المؤثرة في نفس المتلقيوان یعطي ھذه 

ه ظاھرة التكراروكانت عند شاعرنا دالشاعر القرشى كان یحرص على موسیقاه فظھرت عن أما
عندما تحترق (ظاھرة بالغیة وموسیقى صوتیة واضحة یقول فى قصیدتة أنشودة النار من دیوان 

:  )القنادیل  

 حزیران عاد

 حزیران عاد

المنىحزیران قد عاد عبر اسحاق   

 فى دروب التفاھات

عبر الھزائم والثرثرات    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وشمس العروبة لما تزل تحضن الغیب

اراتــــــــــبالشع تشرق بالعار متخمة  

 حزیران لم عدت یا جبل الذل والقھر 

 یا سارق الحلم

لما نزل جثثًا لم عدت؟  

 وقرابین تنتحر

 لما نزل سلعًا فى المزاد

)1(ولما نزل نصنع التفرقات  

:فیقول )رسالة من شجر النخل المسافر(ویصور لنا شاعرنا ماساة فلسطین فى قصیدة  :ویكررالكلمة   

 عبرتالل الصمت 

 عبرمصرع الحقیقة المغتربة

 عبر ظالل الفجر 

ة أطفا الطغا  

 أنوار مرفئى القدیم

1واغرقوا قوارب النجاة   

وظیفة الشاعر یتنبأ ألمتھ وان  ألننا بشعاع من األمل إلیولكن شاعرنا رغم كل ھذا الظالم یلقي 
:یقودھا وفى ذلك یقول  

اقاموا سوف یرحلوا مھما  

 مھما ابتدوا فسوف ینتھون 

فسوف یھزمون مھما عتوا  

 نحن على موعدنا القدیم

 لسوف یرجمون فلى سدوم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .89ص . المنورة ، النادى األدبي بالمدینة) م 2000( ، 1، ،ط أبوّللوحسن عبداهللا القرشى شاعر من ،محمد عبدالمنعم خفاجى  - 1
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)1(ویطمعمون المھل والزقوم   

مسیات الخریف لعلھ أحدى إریتھ فى ق إلىأحالم النخیل یعود انھالشاعر عبدالعزیزعتیق فى دیو أما

عشاشھا صاعدة  ھابطة تبغ المبیت فى موسیقى عذبة أ إلىا الطیور جانحة إذیاتھ الماضیة فیستعید ذكر

الغروب التى  ھ ذلك بقصیدتھ نشیدإلیحى أوف.لفة قدیمة أحب بالشاعر لما كان بینھا وبینھ ا ترأنھك

وقد تكرر نداء الشاعر ھذه الطیور ثمانى مرات بقولھ یا .یسترجع فیھا ذكریاتھ مخاطبًا طیور المساء 

النفسى العمیق الذى تركتھ  ثروالشاعر بذلك یلح على األ. طیور المساء وذلك على مدار القصیدة كلھا 

  :یقول  فى قلبھ ھذه الطیور

ورـــــــیا فى عالم النــــــــحأل   سھاھنا كنت أھجر العیش والنا  

زیرـــــیم غـــــــبفیض من النع         نىكانت السعادة تحبو وھنا  

)2(! سوء المصیر إلىالسعادة عن وكـ     ــرى وأھدت  وھنا طارت  

وجدان الشاعر  إلىة أشارـ مرة فى مطلع كل بیت مما یحمل  یكرر الشاعرلفظة ھنا ثالث مرات

شئ آخر غیر الذى یشغل بھ  إلىالممتلئ بذلك المكان الروضة یرید بذلك أال یذھب ذھن المتلقى 

وفى دیوان األلحان الضائعة لحسن كامل الصیرفى بقصیدتھ ربیع كالخریف التي یعلن .الشاعر نفسھ 

ریف النفس وجدب الشاعر یعیش فى خ ألنالیحس بموسم الربیع ، وال یشعر بمقدمھ ،  أنھفیھا 

یكرر قولھ  ھو الربیع فى  ولما كان التركیز على الربیع  الذى یحیط بھ وھو ال یحس بھ ،. المشاعر 

  :ة من مطلع القصیدة یلامتت أبیاتثة ثال

غانیھـــھجتھ ؟                     وأین ما كنت ألقى فى مـــولكن أین م...ھو الربیع   

یھ ـــس بھ                      ولست أشعر شیئًا من معانــــــولكن الأح...ھو الربیع   

فى عرف دائرة                    ِمن الزمان ،ستمضى بعُد تطویھ ..ھو الربیع ، نعم   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:ثم یأتى بعد ذلك بقولھ ھو الربیع مرتین فى بیت واحد فیقول   

)1(ولكن عند أھلیھ...ولكن عند مبتھٍج                   ھو الربیع ...ھو الربیع   

ن الربیع إب  ھو لیؤكد حقیقة یؤمن بھا وھى ستخدم ضمیر الغائإنفسھ بمقدم الربیع لذلك  أثرر تتفالشاع

وقد تجلت ھذه الظاھرة فى     .سالشاعر فإن الربیع غائب عنھ بعید عن محیطھ الملمو أما.عند أھلیة 

معانیھ مثل قولھ غراضھ وتاكیده أالدراكھ فائدة التكرار لتحقیقة  نماإشعار الدھشان ولم یات بھا عبثا وأ

:فى الزكاة   

مین   ـیـلازك عما فى       وم     ـــزك عن دین وص  

    قینـیلازك عن حسنى ضمیر          زك عن حسن 

          )2(  عشت تؤجر بعد حین         أماھد ــــــزك زك الج

یالئم المعنى المراد من یقاع السریع الذى مما اشاع جوًا من اإل بیاتدمة األفقد كرر قولھ زك في مق

والتكرارعنده . ھا إلیسراع یمة من وجوه الخیر التي ینبغى اإلتكرار الحض على ھذه األفعال العظ

  :یكون على نحو مانرى في اشادتة بالخدیوى سعید یقول 

  وقاطعة ولم یستلنھ وعید     سعید الذى استعصى على بأس ملنر 

  وما كان برق بیننا وبرید    ضت    ــــــسعید الذى فك الرقابة فانق

  )3(بھا للثــــائرین حشــــود      ان    ــــــــــلیھ وكـــالذى رد خ سعید

 ثباتًا لفضلھ واحقاقًا لحقھ ولیزداد اسمھ رسوخًاإه الوطنیة أثرم كل مأمافھنا ذكر الشاعر اسم ممدوحھ 

  ال التكرارإفى ذھن السامعین والیناسب ذلك 

  :  التكرار فى مقام الخوف من اهللا واالستغفار من الذنوب حیث یقول الشاعر  أثر  إلىولننظر   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 80م  ص.)م1948(القاھرة  1حسن كامل الصیرفي ،دیوان االلحان الضائعة ،دار الشروق ط - 1
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  لة ــــــفاستغفر اهللا مما اثمت     زمان انصیاعى بالغف

  واستغفر اهللا مما اجترمت     زمان انصیاعى للشھوة 

  واستغفر اهللا من كل ما      یخالف شرعى فى امتى 

  )1(  واستغفر اهللا من كل         مألت بھ العین من جیرتى

ت الخوف من اهللا والندم على ماستغفار من عالن كثرة اإلإر یدرك بعاطفتھ الدینیة السامیة فالشاع

دى التكرار دوره فى الوصول لتلك أن الذنوب والفوز برضا اهللا وھنا المعاصى وطریق العبد لغفرا

ى كما تكثر في شعر الدھشان ظاھرة  التكرار في الحروف واألصوات التي تصور المعن .المعانى  

عذوبة موسیقاه كما نرى مادحًا  إلىیحاء الصوتى الذى یؤدى وتضفى علیھ لونًا من اإلمعھ  وتنسجم

  :سعد زغلول 

اب ـــــفمصر لھا من اسمك فأل سعد       ستبلغھ ولو بعد السح  

  )2(  عھا        شباتك فانثنیت على الشباب ــــــاشابتك السنون فلم تط

ضفى نوعًا من الموسیقى الرائعة كما أدى أبرز المعنى وأاء معًا مما بلاو فقد كرر الشاعر حرفى الشین

:ویستخدم كم للتعجب  فیقول . وجود جناس ناقص بین شابتك وشباتك وھو لون بدیعى جمیل  

!  فتــحراب               لفصحانا، وكم طـــفكم عشت بم  

! صتـــواره غــفي أغ               روكم معنى بعید الغو  

!یاالت               فحیث تطیر كم طرت ــوإن طارت خ  

!شان قد صدت ــــیا دھ              فكاروكم من شارد األ  

  )3(! ن قد جبت ـــاء الفــنالك في               سمـــوكم أفق ھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:تكرار المقطع   

 احتوت التي القصائد أبرز من وھي )الُجندول أغنیة( قصیدتھ كتب طھ محمود علي الشاعر       

 عبارة أو كلمة تكرار بھ فنعني( التقسیم تكرار في ازكن الناقدة صنفتھا حیث ممّیزة، تكراریة ھندسة

 ماضي أبي إلیلیا والطالسم قصیدة لھ المشھورة جاذالنم ومن . ) القصیدة من مقطوعة كل ختام في

 .إسماعیل حسن لمحمود الخالد النھر"و طھ محمود لعلي الجندول أغنیة"و لجبران المواكب وقصیدة

 ویوحد المقطوعة ختام في النقطة بعمل ومیق أن إجماًال التكرار من الصنف ھذا من األساسي والغرض

 لم التكرار ألن المكررة الكلمات قبل ما على ھنا الشاعر عنایة تنصب وإنما .معین اتجاه في القصیدة

)التعبیر صح اإذ بیانّیتھ یفقده التكرار وكأن كثیرًا، یتكرر كونھ بطبیعة القصیدة في المھم ھو یعد
)1(

.    

 في كالدور بیتین – – الموشح في كالقفل - ھو الذي مقطع كل نھایة في تكرر طھ محمود علي وقصیدة

 بقصیدة وال سطر بشعر وال بموشح ھو ما فالنص ملحوظة؛ فنیة خرجة قصیدتھ فنظام  ولھذا الموشح،

 .والقافیة الوزن تجدید في نّوع أنھ یثبت دیوانا كتب الذي الرومانسي الشاعر وھو ؛ معتادة عمودیة

  : ھي األقفال رؤوس في الزمة تكرار أیضا والملحوظ

 
(1)

 أین ِمْن عْیني ھاِتك المجالى            یا عروس البحر، یا حلم الخیال 

 في بقولھ قفلین في )لىاالمج ھاتیك عیني من أین( لواأل الشطر تغییره عدا مواضع ست في وھذا

 ھذا لیختتم )لىاالمج تلك فینیسیا یا أین( الثامن والقفل )لىاالمج تلك فارسوفیا من أین( الخامس القفل

 وھي فقط وحدھا الالزمة وبھذه األخیر، الدور ضمن )الخیال حلم یا البحر، عروس یا( بالزمة القفل

 بعنوان والنص.النص ھذا في الشعري الدفق وقف على بیان إال ھذا الفني العدول وما القصیدة؛ نھایة

 أحالم تسترجع التي المخنوقة االستفھامیة الالزمة بتلك یتكرر الذي للحنین ترجمة )الُجندول أغنیة(

یا عروس البحر، یا حلم  لىاأین من عیني ھاتیك المج( َزَمَنھ غَبر قد بمكان واالبتھاج الطفولة

 فاسألنا نحباس ال انعكاس وفیھ األدوار كل قوافي تسكین العروضي التكرار  تجلیات ومن)الخیال

 إیقاعیة التسكین ثابتة جمیعھا )ْه( ھائیة قواف وھي الحبور؛ زمن نقضاءا على الدالة النھایات وترجمة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كاألسطورة العام المعرفي الخطاب وتوظیف التناص استدعى الذكرى واستخدام .وظیفّیُتھ الّسْكِت

 في باألغنیة قصیدتھ سم أیضا لذلك وربما ... )البحر روسع( والخرافة والخیال الشعبي والتراث

  )1(.لھا وتخلیدا للذكرى ترمیزًا المحافل

   :  )رثاء   ( شادى یقول في قصیدة أبوكما نجد التكرار عند زكي 

ى ــالعان أثرــــــــــالحنان العكى ــأب     أبكى الطھارة فى لطفٍ وفى دعة      

! أنى ـًة         عن كل شئ سوى االكبار من شــــأبكى قنوَعك من دنیاك عازف  

)2(  انـى جذى االــــشكوت من ألم قاس      أبكى وفاءك حتى فى الممات فما      

:الحب فالشاعر یكرر كلمة أبكى لیعبر عن سیًال من الحزن یجتاحھ ویقول ناجى فى صالة   

   ِقــلى األفـــمتھ عـــجرِ      وبســالف‘ ھّللـــوأنِت ت

ھرِ     وحزن الشمس فى الَغَسِقــــــــالن‘ وحینا أّنة  

ّلــــــالظ‘ ناءةـــــالشمِس    وأنت ھ‘ وأنِت حرارة  

! طفِل  ــــال‘ راءةــــاألمِس    وأنِت ب‘ وأنِت تجارب  

      )3(دى حصنھ النجما ــــممتنعًا      تح‘ وأنت الحسن 

.ھا إلیفھنا یكرر الضمیر أنت لیؤكد فى محبوبتھ ھذه الصفات التى نسبھا   

:ویقول محمود حسن اسماعیل   

وخمیلتى وجدولي المتسلسل    لىأنت نبعى وأیكتى وظال  

عل ـــھا     وھجیر األسى بجنبى مشإلیئ أنِت لي واحةٌ  أف  

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 النت محمد األمین خالدى ، جامعة ادرار الجزائر ،  من / مقال د - 1

   142ص،  دیوان انین ورنینشادى ،  أبو  - 2

     224دیوان ناجى، ص - 3
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أنِت ترنیمة الھدوء بشعرى    وأنا الشاعر الحزین المبلبل       

لل  ـــــیاف نورھا أتعــــبأط    أنِت تھویدة الخیال ألحزانى    

        )1(والطال من یدیك سكر محلل  أنت كأسى وكرمتى ومدامى  

  :  و یقول ناجي 

تني             بھذا الظالم المطبق الجھم أستھدى ؟ــبعینیك استھدى فكیف ترك  

جرد ؟ـــــبوردك أستسقى فكیف تركتنى              لھذى الفیافى ال والكثب ال  

)2(ولم یبق غیر العظم والروح والجلد ؟        تنى       ــبحبك استشفى فكیف ترك  

فكیف تركتنى ؟ ویكررناجى كلمة فؤاد فى أكثر من قصیدة  یقول في : نالحظ ھنا تكرار سؤالھ 
  :كبریاء

قاء ـــــتنفك تسقینى الش أمانداؤك یافؤادى كفى نداء               

 أنا ظمآن لم یلمح سراب             على الصحراء االخلتھ ماء 

اء ـتبعت وكل برق قد أض    وانت فراش لیل كل نور           

)3(علي شجن ،وما نرجو اللقاء         فؤادى قل لھا لما افترقنا       

:ع   إلىكمانراه یكرر یا النداء فى قصیدة من ن   

ا شطر نفسى وغرامى الوحیدی                              

الى ال ما أرید ـــــما شئت یا لی                              

یامن رأت حزنى العمیق البعید                         

  )4(یت لى جرحى بجرح جدید اود                                               

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 262دیوان محمود حسن اسماعیل ھكذا اغني ص - 1

 22صالقاھرة ابراھیم ناجي     ىالدیوان لی - 2

 56السابق ، ص - 3

  135ناجى ،الدیوان ص - 4
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   :تكرار العبارة

 نفس  في  لىاالمتع  كثافة الشعور   تعكس  ومرآةً  أسلوبیا  ملمحا الحدیث الشِّعر في العبارة تكرار یشكل

 ویسھم  الشَّاعر،  أرادھا التي والمعاني فكارعن األ الكشف إلى القارئ یقود مضیًئا ومصباحا الشَّاعر،

 ِإن السیما  ھا ، فكارأل لى واأل التقسیمات معالم رسم وفي القصیدة الخارجي ، شكل تحدید في" ھندسیا

   )1(بالتحلیل للقصیدة توجھھ عند النَّاقد لدى انطالق نقطة یشكل قد وھو بذلك ممتدة، كانت

  :ویكرر العبارة  في قصیدة في ظالل الصمت الطائر الجریح  

لم أكن أطمع أن ترحمنى          بعد أن قضیت في الوجِد السنینا    

)2(نا ـــــلم أكن أطمع أن تضمر لى         آسیًا یبرُئ لى الجرح الدفی  

: شادى الفعل المضارع واألمر في قصیدة عیش الحر یقول أبووقد كرر        

 تریدون إعزاز النفوس التي ھوت        وما یصنع المغلوب بالسیف والسھم ؟ 

 تریدون تسخیر العقول التى سمت        وما وتخشون من بأس الحقیقة والعلِم

! وا على َوَجِم الذكرى فكون إلىر لم نزل         نھش ــــــــأفیقوا فإنا أمة الدھ  

  )3( وم نغضى علي القذى      وردوا الرزایا من غرور ومن وھِمیلاأفیقوا فلسنا 

  في قصیدة الطائر الجدید بمناسبة اجتیاز بلیریو خلیج المانش بنجاح باھر وانتعاش حركة  أیضًاوقال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 

.101ص، االردن ،) م 2004( طت والنشر ،اسالمؤسسة العربیة للدر فھد ناصر ، التكرار في شعر درویش، عاشور ،- 1  

18الطائر الجریح ص ناجى ،   - 2  

. 22ى ص دیوان أنداء الفجر ،،    شادأبوكى ز  -   3  
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: قال  الطیران  

اه ـــده مجد وجــــیھا آلة    إن ھذا وحــــــــَعّمِراألرض تكن ف  

سان عبد وملیك نإلَعّمِراألرض وعش عیش أخیك   لیس في ا  

)1(     د وانتھاء ـــالم حــــجواء   لیس لألحــثم طر ما شئت ولتغزوال  

: شادى  أبویقول   

صباح مرآك   الوسیمإلشئت فى ا   ما        ــــــــكرینى یا حیاتى كلاذ  

یم ـــــر النســـیتبع االصباح من ب      كرینى یا مدى سؤلى بما     اذو  

)2(م ـــــــكریـیشكر الناس ند الرب ال  ندما        ـــكرینى یاغرامى عاذو  

النداء للمحبوبة بمظاھر الطبیعة الجمیلة  أون تذكره فمزج ذلك الطلب أطلب الشاعر من محبوبتھ 

قات الصفو مثل وقت الصباح أوي ن تذكره فأوبھجة علي الكون فھو یطلب منھا  والتى تضفى سعادة

یختلف فھو عنده مفاتن  نھألكما نرى الصیرفى یكرر كلمة  اللیل  .النسمة رقیقة جمیلة  عندما تكون

  :الزمان ،وھو قصائد وھو ابتسامة مشرقة وھو یقول 

ان ــلیالتنا ھن مفاتن الزم... لیالتنا   

!لیالتنا قصائدى وأنِت فیھن المعان   

)3(ھ ــــأنا ،بنِت فیھ ألقلیالتنا شعرى   

:اللیل عند الھمشرى یرتبط بالحزن والھم ویقول  أما  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.33دیوان أنداء الفجر ، ص  شادىأبوزكى  - 1  

. 48صالسابق ،   - 2  

80جمیلة صدیوان الصیرفي قصیدة لیالتنا الصیرفي ،    - 3  
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)1(طلعى فى لیل حزنى كوكبًا            تعصمینى من ضالل العاشقین أو  

)2(ن ـــدا             یحمل الحزن  لقلبى والحنیــــــما كان بـــھاھو اللیل ك  

      )3 (كى              فاستمع شكوى الحزنى المتعینـــــــل أتینا تشتـــأیھا اللی

:وتتكرر كلمة ظمأ وظمآن كثیرًا وذلك انعكاسا لنفوسھم المكبوتة قال ناجى        

)4(ظمأ على ظمأ علي ظمأ       وموارد كثر ولم أرد     

:محمود حسن اسماعیل في قصیدة من لھیب الحرمان فیشف الظمأ المحرق روحھ یقول   أما    

  )5(نفحاتك  إلىق لقد شف روحى                   ظمأ محر!آه یا زھرتى 

:ویصور ظمأه وظمأ محبوبتھ    

   )6(ظمأى لظمآن ھفت مثلما                      یھفو حشا الطیر لغدراتھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

.21ص.)م1974 ( الھیئة المصریة العامة للكتاب 1محمد عبد المعطي الھمشري،ط- 1  

.22السابق صالمصدر - 2  

.23المصدر السابق ص - 3  

. 127دیوان في معبد اللیل  ناجي ،ص  4-   

. 137ص، ھكذا اغني محمود حسن اسماعیل ، - 5  

.     138المصدر السابق ص- 6  
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  :تكرار الصور 

 في  تجول  التي  الجوانب الغامضة   بعض  إضاءة  على  یساعد كونھ في الصور تكرار أھمیة وتكمن  

  .في شعره كررھا لما الصور بھذه اھتمامھ فلوال الشاعر، نفس

 معینة  كلمة  الشاعر  فكلما  كرر الشعریة ، الصورة بناء في دورًا للكلمة ارأنیالج سعد مدحت ویرى 

 الكآبة " قصیدتھ  في  الشَّابي  بتكرار  على ذلك  واستشھد جدیدة ، شعریة صورة مرة كل في یخلق نھإف

 التِّكرار وھذا جدیدة ، بصورة یربطھا مرة كل في عشرة مرة ثالث من أكثر "الكآبة" مادة " المجھولة

 أنا "قولھ  في  بالكآبة  باإلقرار قصیدتھ یبدأ فالشاعر ، الكئیب موقفھ على بیان الشاعر إلحاح لنا یكشف

 شعریة جدیدة صورة بھا مقیما "بتيآك" كلمة یكرر أخرى ومرة الحزین، النفسي وصاًفا لواقعھ "كئیب

 صورة  بین  مقارنة  أخرى لیعقد   مرة  ویعود  ، سواه  أحد  یسمعھا ال مجھولة مفردة فكرة یجعلھا حین

إن ظاھرة التكرار لم تكن     )1( .األبد   إلى نفسھ   في مستمرة لوعة فكآبتھ الناس ، من غیره وكآبة كآبتھ

، بل منبتة عن الحاالت النفسیة     )2(عن البناء العام للصورة الشعریة      لزیادة تنفص   الو ًا حشو

  . الشعوریة الكامنة  في نفوس ھؤالء الشعراء 

  

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 49الشعریة عند الشابي ، ص الجیار، مدحت سعد ، الصورة - 1

 176نموذجًا ، ص أبوّللوعوین السید ، الشعر العربي الحدیث  - 2
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  :الــبـــاب الــرابـــع 

وفیھ ثالثة  أبوّللوند جماعة عالخصائص اإلبداعیة في البناء الشعري 

  :فصول

  : مبحثان وفیھ الخصائص الفنیة للسرد:ل والفصل األ

 أھمیة السرد فى الشعر -1

  أبوّللوأھمیة السرد عند جماعة  -2

  

 

  

 

 

 

 

 



            :أھمیة السرد فى الشعر

اتھ ،وأفاد منھا في تحقیق حد كبیر من التماسك في یلآفن النثر بعض تقنیاتھ ،وأخذ الشعر من          

بنیة النص الشعري ،حین استقدم الشعر تقنیات فن السرد والتي أضفت علیھ موضوعیة ھو محتاج 

ات مضافة اعتمدتھا اللغة الستجالء منطقھا الشعري ، وتجلي دخول السرد یلآھا ، لقد استثمر الشعر إلی

الشعر كمظھر من مظاھر تداخل الفنون الحدیثة ، وھي عملیة أتاحت للشاعر بلوغ درجات قصوى في 

من التعبیر الدقیق والصادق عن التجربة ، وخدمت الرؤیا الشعریة دون طغیان السرد علي الشعر 

 إلىتمیًا عالة علي السرد ، بل بقي من أنھوإخراجھ لھ عمًال سردیًا مشوھًا متھمًا بسطحیة الداللة ، وب

 أنھا مازج عناصر النص الشعري وغدا واحد منھا ،إذإن وظیفة السرد تختلف .تماء نإلجنسھ أشد ا

داخل النص الشعري  )1( )ویبرز بواسطة وظیفتھ (ة الشعر یلایظھر بمظھر آخر ، حین یندمج في متو

ر في العصر الحدیث إن الشاع. ، فال یستقل بموضوعھ ،بل بقي مقیدًا بالسیاق الشعري ومحكومًا بھ

د الشعریة القدیمة ،ھروبًا من الغنائیة ،واإلفراط العاطفي یلاالخروج علي مألوف التق إلىینزع 

والمباشرة في القول الشعري ، فالمتلقي العربي ظل زمنًا طویًال یتلقى الشعر علي أساس من غنائیتھ ، 

ب والوسائل الجدیدة ، أدخلھا یلاات األساستخدام مجموعة من التقنی إلىلذلك فقد عمد الشاعر الحدیث 

فالشاعر الحداثي مدفوع بعوامل كثیرة ) 1999صالح فضل (ضمن وعي فني ، وحضاري وفكري 

تقنیات جدیدة ،  إلىفن السرد وتقنیاتھ ؛ منھا عوامل فنیة تتمثل في حاجة النص الشعري  إلىومتعددة 

فراط العاطفي،وتنأي بھ أساسًا عن عبء تنأى بمشروعھ الشعري عن مباشرة القول الشعري واإل

الغنائیة الثقیل ، وتھب النص الشعري حظًا من االتساع والشمول والتماسك ، وتجعل من بنائھ بناء 

 بمتغیرات كبرى في الفكر والحیاة متراصًا رؤیة وتشكیًال ، ومن تلك العوامل عوامل موضوعیة تتعلق 

حركات الواقع تجدده الدائم طغیان لثقافة عالمیة ال یمكن وتداخل عظیم للمعارف ، وسطوة العلم ، وم

ھیمنتھا كل تلك دفعت الشاعر  الحدیث نحو البحث عن  )2(زھا تمثل ثقافات شعوب وأمم أخرياوتج

   .سان علي وجھ األرض نالتى تقلق اال فكارلة التعبیر الشامل عن الرؤي واألاوكل ما یساعده في مح

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 9، ص لىاالفون في الشعر العربي الحدیث ، حسن المج أثر، نقًال من رسالة ماجستیر 140، صناظم ، حسن ، مفاھیم الشعریة  - 1

  187ص) م  1999( ، 1فضل ، صالح ، شفرات النص ، دار اآلداب القاھرة ط - 2
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ات وإجراءات وتقنیات تحقق للشاعر الحداثي غایتھ في یلآولما كانت منطقة السرد ، منطقة غنیة ب 

تعزیز   بنائھ الشعري ، وأخذ نحو آفاق من التطور الذي یثري التجربة ، ویعمق المضمون ،  ویجلي 

مرجعیات الرؤیة الشعریة ،ویقوي بنیة الشكل ، ولما أصبحت األعمال السردیة واحدة من أبرز 

زھا ، فقد صار مدفوعًا دون شك أوالمتلقي التى توجھ تلقیھ،وتقوده ،ولیس بإمكان الشاعر الحدیث تج

نحو منطقة السرد،التى أصبح النص الشعري الحدیث أكثر تقبًال الستیعاب تقنیاتھا واإلفادة من 

لقصیدة ، التى اضحت جملة اتھا المتعددة ،نتیجة لتحرره من وحدة البیت وتمتعھ بوحدة ایلآاجراءاتھا،و

واحدة كبرى، یستطیع الشاعر أن یصھر تقنیات داخل بنیتھا حتى تغدو جملة متأججة وحبلي برؤیة 

یل تحقق التفاعل بین النص الشعري والمتلقي أوشعریة كاشفة وعمیقة واحتماالت متعددة للتلقي والت

انتاجھ األمر الذى یدخل , لق النص كأحد أبرز مظاھر الحداثة التى ما فتأت تؤكد دور في إعادة خ

  )1(.القضیة كلھا ضمن دائرة واسعة شكلت واحدة من أبرز نظریات النقد الحدیث ھي نظریة التلقي

لقد ساھم السرد في تشكیل اللغة،وبدا النزوع القصصي في أقدم النصوص الشعریة التي وصلت    

شعر العرب قبل االسالم تؤكد ذلك النزوع نا ولعل معلقة امرئ القیس التي تقدمت ما وصلنا من إلی

م األطالل الدارسة ، أماللقص منذ مقدمتھا الطللیة التى تمثل قصة معاناة نفسیة مرة عاشھا الشاعر 

قصص الطبیعة  إلىتقال النًا في مغامرات اللھو والمتعة ومعاقرة الخمر  فایلاوالتى انعكس تأثیرھا ت

وكذلك قصص البطولة وقصص الحیوان وأغراض . .  كالمطر الذى بدأ خفیفًا ثم استحال سیًال جارفًا 

  )2(.الشعر  وكذا معظم الشعر الجاھلي

النص الشعرى الحدیث، فلم یعد یكتفي بعكوف اللغة من لدن الشاعر واحتفاء بھا وحدھا ، بل أخذ  أما

الشعر إضافة نوعیة  إلىة منھا السرد الذي حقق لھا بتقنیاتھ المضافة راویتفاعل مع معطیات كثیرة مج

،حقق لھا غایة الشعر الحدیث في الھروب من الغنائیة ، وإدخال الخطاب الشعري في جو من 

الموضوعیة ، یحرر المتلقي من سطوة صوت الشاعر المباشر ، كما یعفي الشاعر من المواجھة 

  م النص الشعري مدیات وآفاقًا واسعة لرؤى أماي ،األمر الذى یفتح المباشرة والمكشوفة مع المتلق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 190فضل ، صالح ، شفرات النص،  -1

 26ص ، آلیات السرد  ھالل، عبد الناصر ، -2
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شعریة تتألق اللغة في تشكیلھا ،واإلیحاء بھا بحریة ،عبر تعزیزات سردیة مندغمة في بنیة الشعر 

  )1(ولغتھ ولیست زوائد نشوه البناء وتحجب الرؤیة وتعیق التلقى  

ن ھذا التحول في تلقي الشعر عبر فعل القراءة أصبح النص الشعري نصًا مقروءًا في المقام إ       

موعًا دائمًا  وھو مما اعفي الشاعر من تلك المواجھة المباشرة للمتلقي ، التى تفرض ل ، ولیس مسواأل

تلقى الشعر عبر القراءة ، فأتاح  أماحضورًا كبیرًا للغنائیة وأحیانًا الخطابیة لمسایرة جمھور المتلقین ، 

، وھو األمر  علي المبدع اإلبداعمزیدًا من الحریة في بناء النص بعیدًا  عن ضغط الجمھور لحظة 

قدر من التوحد والحریة  إلىالذى ساعد أن یستعین الشاعر بتقنیات السرد التي یحتاج ساعة یستقدمھا 

  )2()الوظیفة الشعریة(، ویمكنھ من السیطرة علي الحضور السردى حتي ال یطغى على الشعرى و

أن الشعر یكتسب شعریتھ (ون التى قدمھا یاكبسون علي وظائف اللغة األخرى یرى رومان یاكبس

ونتج عن ذلك  بنیة التوازي ) فیلأسقاط مبدأ المماثلة من محور االختیار علي محور التإبفضل 

والتقسیم والمقابلة والتقطیع  وتشمل عنده أدوات شعریة تكراریة مثل الجناس والقافیة والترصیع ،

توازي ان تستوعب كل الصور الشعریة وعدد المقاطع والتفاعیل والحیز والتنظیم وتستطیع بنیة ال

ستعارة الشعریة من خالل اعتمادھا علي اإلرموزًا، وتتحقق  أواستعارات  أوسواء أكانت تشبیھات 

ا كانت العملیة التواصلیة ال تتحقق إال إذو )2(أساسًا في مقابل النثر الذي یعتمد علي الكنایة والمجاز  

ة في ظل بنیة یلإن المبدع یقتحم عوالم تتیح لخطابھ تعددیة دالمن خالل الجدل الدائم بین أطرافھا ، ف

ة یلاكتشاف ذاتھ في ظل أطر جمإوبكسر الرتاج المفروض رغبة في . معقدة ثریة تتسم بالدرامیة  

الجدید متصل بالنوع  اإلبداعف. جدیدة تنشأ نتیجة التداخل النوعي ، الذي یھب النص حركیة متدفقة 

االمتثال لفرضیة النوع بعد الفة واستقرارًا وترسیخًا لفكرة  أماومنفصل عنھ في أن بحثًا عن الثراء 

  )3(.   ویحول التحرر منھا  والخروج علیھا  اإلبداعالسلطة یجاھدھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 212فضل ، صالح ، شفرات النص ص - 1

 160، ص)م  19951 ( ،1العقاد ،عباس محمود ، شعراء مصر وبیئاتھم في الجیل الماضى ط - 2

 30- 19عرفة األدبي للكاتب العربي سلسلة الم) م 1988( ، 1ة محمد الولى طیاكبسون ، رومان ، قضایا الشعریة ، ترجم - 3

  32ق ، صالساب - 4
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علي المصالحة والعداء للسائد المطروح في  فالمبدع الشاعر المعاصر كون مفھومًا جدیدًا لألدبیة یقوم

. آن وأیقن أن خطابھ یتشكل عبر بنیة لسانیة متنوعة ، خصوصًا أن الشعریة تھتم بقضایا البنیة اللسانیة

السرد قد استوعب تقنیات الشعر بوصفھ بنیة لسانیة فاعلة ، فلیس ھناك ما یمنع /ا كان النثري إذف)1(

اتھ یلاجم وفي بناء شعریتھ ) سردیة( الشعري بإیقاعاتھ ومجازاتھ من أن یتوسل بتقنیات نثریة 

أخري ، الخاصة ، في الوقت الذي ال یفقد فیھ ھویتھ حینما یستخدم تقنیات محددة للنوع من أنواع 

من اآلتى الجدید الذي ینبثق من .خصوصًا الشعر المعاصر یتكئ في حضوره علي الخروج والجدل 

أن ھناك تقاربًا حمیمًا بین (رحم الكلیة ویكشف عن جدل دائم بین الذات والشاعر والعالم ، ویؤكد 

ة بتقنیات الروائیة یة األخیرة ، حیث استعانت الشعریاإلبداعالشعریة والروائیة وبخاصة في المرحلة 

  )2(واستعانت الروائیة بتقنیات الشعریة 

وأصبحت تقنیات السردیة من أھم مكونات البنیة النصیة فحققت بنیة متنامیة عمیقة فتحت أفقًا من      

 لىاساني والجمالنالتحقق ا إلىالدرامیة في الخطاب الشعري وكسرت قدسیة البنیة الواحدة انطالقًا 

ھ التي تقترب إلیمرسل  –رسالة  –لتلقي ، وغیرت حدود المسافة بین أطرافھ  مرسل فأعادت صیاغة ا

حالة بل تجعلھا علي الوظیفة المرجعیة ال تطمس اإلوتبتعد حسب المرجعیة ان ھیمنة الوظیفة الشعریة 

  )3() غامضة 

المستفید وتتحرك في إطار عالمھ حتى  إلىجنس آخر واستدعائھ وتوظیفھ ، تشیر  إلىن إحالة جنس إ

ھ من جھة الجنس األبي إلیأن اإلفادة األدبیة بعضھا من البعض اآلخر ، ینظر (ال تنطمس مالمحھ 

الروایة التشكیلیة كالسرد القصصي ، فإن ھذا یتم  أوالقصة  أوفحین یستغل الشعر أدوات القصة .

 إلىوإن دخول السرد القصصي . . . ریًا في النص بإزاحة السرد عن قوانین جنسھ األدبي وتوظیفھ شع

ومن ھنا تصبح أن السرد كفاءة قولیة  موقف الشاعر من واقعھ ورؤیتھ   النص الشعر یتم لصالح

  لقد تخلصت الفنون القولیة من تقلیدیة البنیة واخترقت النموذج بحثًا عن الالقاعدة من  )4(وسیمیائیة  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 21ص قضایا الشعر،  یاكبسون ، - 1

 24دمحمد عبد المطلب ، بالغة السرد ص - 2

 51صقضایا الشعر یاكبسون ،  - 3

  35ات السرد ، آلی،  ھالل عبد الناصر - 4
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ا كانت القصة الحدیثة نفسھا إذالواضح  ،فیل أوأجل اكتشاف دائم ومتحدد لھذا العالم الذي یتأبي عن الت

ة بال فجوات  وتركت ھذا العالم البسیط لتقیم عوالم یلاقد عدلت عن الخطوط المستقیمة واألحداث المتو

 اذأخري تعتمد علي توازي الخطوط والمصائر وتعدد المستویات حتى تتمكن من شق بطن الواقع والنف

سطحھ فإن الشعر عندما یتكئ نسبیًا علي ھذا المحور ال یسعھ أن زالق علي نإلأحشائھ بدًال من ا إلى

جًا وال بسیطًا وال ذا نغم مفرد وحید ، بل یحول اإلفادة من تقنیات القصة الحدیثة مفعمة بھذه اذیكون س

آخرھا  إلىلھا أووال تبدأ حكایة من . الروح القلقة ال تمضي في سرد رتیب منظم وال تلتزم خطًا واحدًا 

  )1(اعتمدت علي ھذا النمط السیاقي  مھما

ومن حیث البنیة فإن البنیة السردیة غیر متشظیة وإن اتسمت في مكوناتھا الجزئیة بالتوتر والحركة 

السارد  ألنوالنمو والجدلیة في الوقت الذي تتوازي فیھ وتتقاطع في اتجاه قائم علي الضم واالحتواء 

ا تتخلق عبر حاالت شعوریة تقوم علي التأزم فتكسر التماسك نھإالبنیة الشعریة ف أماغیر متماه مع لفتھ 

وتفصل بین التوازي والتداخل وتخلق سیاقات تتسم بالتشظي وتبقي الشعریة أكثر جنوحًا وحضورًا 

  )2(.وامتدادًا  

سرد مشھدي یرسم عالم الحدث في حالة تنام یأخذ شكل المربع      نھإن السرد في شعر الحداثة فإ

الرؤیة الجزئیة والتفاصیل ویقترب من القصة  إلىوالمستطیل ، كما أن السرد في شعر الحداثة  یذھب 

ه وسیلة تعبیریة ، فقد اذتخالسرد وا إلىأن الشاعر المعاصر لجأ )3( .في االقتراب من لحظة التنویر

إدراك جدید متطور لتقنیات  إلىلسرد وإیثار الشاعر المعاصر  لھ علي استخدام المجاز فضلیة اأتعود 

  )4(. القصیدة 

السرد لدي الشاعر المعاصر ھي أن السرد یتسع لمنظومة  إلىإن المیزة األساسیة في توكید االتجاه 

  تعین علي دقة التنظیم للمادة الحداثیة في داخل القصیدة ، فلیس مصادفة ان یصبح  اإلبداعمن عناصر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 224، ص) م  1980( كتوبر،صالح فضل ، ، مجلة فصول ، عدد ا - 1

 37ت السرد ، ، صآلیاھالل عبد الناصر  - 2

 40،ص) م1997 ( وآخرین ، القاھرة،المجلس االعلى للثقافةجیرار ، جینت ، خطاب الحكایة ، ترجمة محمد المعتصم  - 3

  37ات السرد ، ،صآلیھالل عبد الناصر - 4
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أن  إلىالنقاد المحدثون  أشار إذ. أحد معاییر وحدة القصیدة ، حیث أثیرت قضیة الوحدة العضویة 

أجزاء القصة ا أحسن ترتیب إذالقصیدة القصصیة تتمتع بالوحدة وتتحقق فیھا الوحدة العضویة 

التشظي الذي صار عالمة علي األشیاء والعالم وال یمكن أن یتم جدل الذات   )1(.واتساقھا الزمني 

تقنیات تتسم بالتنوع والسردیة  إلىالمبدعة معھ ، رغبة في التحقق واالكتشاف إال عن طریق اللجوء 

  )2( .عملیة السرد یتبعھا تشكیالت لغویة تجعل النص أكثر انفتاحًا علي الذات والعالم  ألن

السرد اللتقاط مفردات الواقع وتأمل الحیاة من حولھ رغبة منھ في االحتفاظ بھا  إلىأن الشاعر یلجأ    

قادر علي عرض  فالمسرح السیاسي العربي. یشعر باالغتراب وفقد الحیاة یومیًا نھألوالتداخل معھا ، 

ة ، ومن ھنا الییارات المتونھإلحرك في ظل التدمیر االجتیاحي وامأساة إنسانیة متعددة الجوانب ، تت

یصبح النص السردي مسرحًا مماثًال لمسرح الحیاة خصوصًا وان الشعر لھ خصیصة التقاط اللحظات 

 )3( .المجاز  أوتھ بالسردیة في الوقت الذي یتأكد فیھ العامل النفسي وعالق.المتوھجة المتداخلة 

فالشاعر ال ینحاز كثیرًا للسرد المفتوح التتابعي  حین یطبق الواقع علي أنفاسھ ویحاصره في كل لحظة 

واقع أكثر رحابة  إلىیلجأ  نھإالنفسي ف أوالجسد ، / سواء أكان ھذا انحصار علي المستوي المكاني 

یقوم الخیال بدور كبیر واللغة المكثفة الموجزة الموحیة تصاحب حاالت الكبت وعدم القدرة علي البوح 

  )4( . ة واللمح شاروالحكي وتكفي األ

في الوقت الذي تستطیع فیھ السردیة  أن تمنح الشاعر فرصة التدفق والعفویة ، وتغییر مسارات اللغة 

خصوصًا أن السرد حاضر األسطورة وفي الحكایا  والخرافیة وفي الحكایة علي  عبر انتھاكات بنائیة

، والبانتومیم ، والخبر  امالسان الحیوانات وفي الخرافة وفي األقصوصة والملحمة ، والتاریخ والدر

أن النص السردي یھب نفسھ للمتلقي في توافق مدھش یدعوه الحتوائھ . الصحفي التافھ وفي المحادثة

مادة أثیرة في الدراسات  امتالكھ واختزان أبرز معالمھ مما یجعلھ احدة ، حتى یوشك عليمرة و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 38ت السرد ، ،صآلیاھالل عبد الناصر  -1

 38، صبقالسا -2

 149، ص) م1992 ( محمد ،مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعرى ، بیروت ، مركز الثقافة العربي -3

  9بارن ، التحلیل البنیوى طرائق تحلیل السرد األدبي ،ص نروال -4
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   )1( بان تبلوره إ أیضًاًا جلیًا لتطبیق علم النص الجدیدة حول بالغة الخطاب ، ومیدان

  : أبوّللوأھمیة السرد عند جماعة 

شكًال ومضمونًا وحملت بنیتھ جملة من الظواھر والخصائص  أبوّللوتمیز النص الشعري عند جماعة 

سماتھا واستغلھا لتكون معینًا لھ ماط األخري بعض ألنفقد اقترض من ا.جعلتھ یتمیز عما سبقھ بالتفرد 

تطعیم نظامھا الشعرى  إلىجنحت  أبوّللوفي حركتھ التجدیدة  ونالحظ كثیر من التجارب لجماعة 

وللمحافظة علي مقوماتھا وضروراتھا للنص ،  لىلة لتوسیع  األفق الدالاوببنیات سردیة ، في مح

السرد من (البنائیة كاالیقاع والخیال والتصویر الفني وغیرھا من مقتضیات بنیة القصیدة خاصة وإن 

تعمیق فاعلیتھا من خالل  إلىة التي تسعي لیالشبكة الدالمما یوسع ) 2) (ساني نإلأدوات التعبیرا

  .ي البنیات السردیة االتكاء عل

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 225صال فضل ، بالغة الخطاب المعرفى ، ص - 1

  11ص، ) م 1992 ( السرد في الروایة العربیة ، دار الثقافة ، للطباعة والنشر القاھرة،عبدالرحیم الكردى  - 2
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  :يـــانـثــــل الـــصـــفــال

  : مبحثان وفیھالخصائص الفنیة للتضاد 

 الّتضادأھمیة  -1

    أبوّللوعند جماعة الّتضادأھمیة  -2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :في الشعرالّتضادأھمیة 

تبقي البالغة العربیة وفنونھا قادرة علي تجدید نفسھا من خالل كشفھا للدالالت ،                         

والوقوف علي شبكة العالقات في النصوص ، سواء أكانت ھذه العالقات متجددة أم ساكنة ، وعلیھ ال     

التي یخفیھا  االستقرار علي معني واحد ، وإنما تبحث عن المزید من المعاني العمیقة   إلىتركن 

ر اور بین دالالت النصوص ، وھذا التحاوا وفـنونھا تمارس التحأنھعلمنا  ما إذالتشكیل اللفظي ،

ا تضفي  نھ إیجعل ذھن المتلقي في حالة تھیؤ الستقبال كل غریب في مضمون النص ،فضًال عن ذلك    

سھامھا في بناء خلیة     علي النص حالة تالحم بین فعل النص الخارجي ، وفعلھ الذاتي ، زیادة علي إ      

ومعنویًا معھ ،    لغویة  حیة داخل كل نص أدبي ، بحیث تتفتح علي ما حولھا لكي تولد تشكیًال لفظیًا ،   

سجام بین حریة النص وحریة الداللة الولیدة منھ فضًال عن        نإلوھذا التشكیل یأخذ دوره في التأثیر وا

  .ذلك أن البالغة وفنونھا علم من علوم جودة التعبیر 

إن البالغة تزید الرصید المعرفي للجملة من خالل إرسال إشعاعاتھا التأثیریة في عقلیة المتلقي ،          

ف ووسیلة أسلوبیة تعبیریة للفن اللغوي المتشح     یلأولھذا تبقي البالغة وعلومھا فنًا للكتابة ، وطریقًا للت

حقیقة األمر ترصد لعناصر الجودة  ة ، وعلیھ فالكتابة عنھا والولوج في علومھا ھو في   یلابالجم

ة تأثیریة في المتلقي ، كما     إلى فكل الفنون البالغیة تحمل جم .    ة للغة یلاوالتفكیر في المعیاریة الجم

.   ،ومن ھذه الفنون علم البدیع الذي یسھم في كشف المعاني        ا أداة نقدیة تتبني تقویم النص    أنھ

لي النص جماًال وحسنًا ، فضًال عن روعتھ في   إفادة          واحد من فنون البدیع وھو یضفي ع  الّتضادو

واالختراق الذھني الذي تولده اإلشعاعات       لىالمعني ومداعبة مشاعر المتلقي من خالل التباین الدال    

أھمیتھ من خروجھ عن    الّتضادویكتسب . ة المخزونة في ألفاظھ ،  بحیث یخلق لنا نصًا مفتوحًا یلالدال

ما ال یمكن جمعھ علي الحقیقة وھذا ما یصدم القارئ ویفاجئھ ، وتتجلي قیمة        المألوف في الجمع بین 

البحث عن ضد الموضوع في جملة ، وھل یثبت لھ محمول في          ( وعرفھ الّتضادتحدث أرسطو عن 

  .  النفسیة والفكریة التي یعیشھا الشاعر في القصیدة الّتضادة في قدرتھ علي إظھار حالة یلاالجمالّتضاد
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یب تصادف   اذمثل مادامت األك  ( )2( )بین األشیاء    الّتضاد وتؤخذ الحجة بواسطة  (   )1( )الجملة (    

وھو أن كثیرًا من الحقائق ال تلقي      :نًا صاغیة ،فكن علي ثقة كذلك من نقیض ھذا األمر   اذلدي الناس 

ویعلل أرسطو  )3(ا كانت الحرب سبب الشرور الحاضرة ،فبالسلم یجب إصالحھا إذمنھم تصدیقًا ومثل 

 )4() بإن الطبیعة تحب األضداد ویحدث التناغم فیھا بین المتشابھات بل بین المتضادات      الّتضادلقیمة 

 اأنھ الفن األدبي عامة فیذكرون     أوویعلل النقاد العرب المحدثین لوجود ھذه الظاھرة في الفن الشعري 

األحاسیس الغامضة المبھمة ، التى تتعانق فیھا المشاعر       (ناشئة عن حالة الشاعر النفسیة ذات     

األدیب من واقع تجربتھ الحیاتیة التى تجمع  أوإفادة الشاعر  إلىا راجعة أنھو  المتضادة وتتفاعل 

التعلیالت ویؤكدھا ،  ویدعم بعض النقاد ھذه   )5(   )ي الحزین  اوالمتناقضات النابعة من وجدان المأس

باألحرى   أووالصور وسیلة    فكارأھمیة حیویة تتحدد في أن المقابلة بین األ(حین أعطي لھذه الظاھرة 

ضرورة فنیة وبنیة فكریة لجأ ویلجأ الستخدامھا الفنان والشاعرة والمفكر ، وكل من لھ بوسائل التعبیر 

ة ، وتصل لحد االستیعاب الشمولى یغدو باالمكان      الفكری أوالفني صلة ؛ فعندما تتعمق التجربة الفنیة 

یمكن احتواء  أیضًاوالصور علي صعید واحد ، وربما یمكن القول    فكارمعالجة المتباین من األ 

إحداث   أوجالء فكرة    أوالمتضادات دفعة واحدة وتسییرھا في إطار عمل فني ، وذلك لبیان موقف ،    

  )6(.) احتماالت جدیدة وخلقھا 

  :أبوّللوعند الّتضادأھمیة 

أساس تكوین الصورة وھم یقتربون من   نھأل أبوّللوجلیًا واضحًا عند شعراء   الّتضادویظھر      

خصائص أصحاب االتجاه الرومانسي في ھیامھم بلغة الطبیعة التي تشبھ اللغة المجازیة لألحالم    

  فالزواج والموت م موتھاعلي القبور ، والحشرات الصغیرة تحتفل باقترابھا یو فتنمو الورود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7غنیمى ،ھالل، النقد األدبي الحدیث ، ص - 1

 107السابق ،ص - 2

 107السابق ص - 3

 18، الناشر مكتبة اآلداب القاھرة ، ص)م 2002( ، 1ط اإلبداعتجلیات البندارى ، حسن ،   - 4

 2الحدیثة ، صعشرى ، زاید ، بناء القصیدة  - 5

  88، ص )م1987( الشرع ، علي بنیة القصیدة القصیرة في شعر ادونیس ، حلب سوریا ،  - 6
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ویكتسب        )1(. أخوان ال یفترقان  األلموالسرور ، والسرور و األلمف... ران اووالموت والزواج متج

أھمیتھ من خروجھ عن المألوف في الجمع بین ما ال یمكن جمعھ علي الحقیقة وھذا ما یصدم         الّتضاد

النفسیة والفكریة التي الّتضادة في قدرتھ علي إظھار حالة یلاالجمالّتضادالقارئ ویفاجئھ ، وتتجلي قیمة 

   )2(. یعیشھا الشاعر في القصیدة 

في بناء النص    أثر نصھ لما لھا من      إبداع شاعر في  ھا ال إلیب التى یعمد   یلامن األس   الّتضاد یعد     

ي تضاد یدل علي وجود حالة تناقض وصراع      لفاشتمال النص الشعري ع. الشعري بالتوتر واإلثارة 

مزج المتناقضات في كیان واحد    إلىوقد سعى الشاعر الحدیث . وتقابل بین أطراف الصورة الشعریة 

دیة وتمتزج لتعبر عن حاالت الشاعر النفسیة واألحاسیس الغامضة المبھمة ض، تتعانق ھذه الثنائیات ال

  )3( ). . التى تتعانق فیھا المشاعر المتضادة

من كونھ یشكل عنصر المخالفة وھذه المخالفة تغدو فاعلیة أساسیة یتلقاھا             الّتضاد وتأتي أھمیة      

تلفة یمثل أسلوبًا یكسر رتابة النص بصیغة المخالّتضادالقارئ عبر كسر السیاق والخروج علیھ  ف

بإثارة حساسیة القارئ ومفاجأتھ بما ھو غیر متوقع من ألفاظ وعبارات وصور وموقف             . وجموده 

من أكثر األسلیب قدرة علي إقامة عالقة    الّتضادتحقق في النھایة صدمھ لقارئھ ولعل . تتضاد فیما بینھا

  )4( .جدلیة بین النص من وجھة أخرى 

حیث أصبحت المفارقات . الصورة الشعریة  إلىإن ھذه الظاھرة قد امتدت من األلفاظ المفردة     

  یكمن في المفردات  الّتضادأن  إذوھذا ما خلط بھ بعض الدارسین . الّتضادالتصویریة من صور 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 96، ص غنیمى ، ھالل ، الرومانتیكیة - 1

 109الخالیلة ، محمد خلیل ، بنائیة الشعر عند الھذلیین ،ص - 2

 84عشرى ، زاید ، بناء القصیدة الحدیثة ، ص - 3

  129ص) م 2008 ( ، ات االسلوب التلقى ، عمان ، دار جریر للنشرالیربایعى موسى ، جم - 4
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في مجال  أما. في نفس المتلقى وتنبئھ عن التناقضات في حالة الشاعر    ثرالمتقابلة التى تبعث األ 

. . . زیاح واالستعارة التنافریة  والالمتوقع     نإلاالستعارة فقد أطلق علیھ الكثیر من المصطلحات مثل ا

  )1(.وغیرھا من ھذه المصطلحات 

 یخرج  التي  الكیفیة  تعتمد  الظاھرة  وھذه  ، مسمیاتھ تعّددت مھما أسلوبیة ظاھرة الّتضاد یبقى          

 عن فضال ؛ لیةاووالتد المضیئة المعاني على فتاحنإلوا ةیلالدال العالقات كشف في النسق التركیبي بھا

 الفنیة ةیلاالجم تربط التي لىواالستدال الفني الحدس ةإلی على الوقوف یمثل ودراستھ الفن مفھوم ھذا أن

 ، وفروعھ  البدیع  نعّد حینما الصواب نجانب ولذلك ؛ المتلقي یثیر الذي والموضوعي بمعادلھا النفسي

 لھا  ونجد  ، المعاني  وتتأكد  األشیاء  تبرز  ( بھ ألن ؛ فحسب النصوص اتیلالجم دراسةالّتضادومنھا 

 ویبدو  ، األشیاء تتمّیز وبضّدھا ، الضّد حسنھ یظھر فالضّد ، قرارھا ویقّر فتثبت ، سبیال الوجدان إلى

       )2(. تأثیرھا

 القصد  بل  ، البالغي  الفن  ھذا  مواضع  توضیح  منھا  القصد  لیس  الّتضاد بنیة   دراسة  إن ثمّ         

 الذي  االتساع  رؤیة  من  تمّكننا  آفاقا  المواجھة  ھذه  لنا  تكشف بحیث للتضاد النّص المتضّمن مواجھة

 معرفة  دون من  لواأل على  والوقوف  ، معنیین  نصّ  كلّ  في  إّن إذ ، خلقھ وتكوینھ   فيالّتضاد  أسھم 

 قطع  أن ذلك  عن  فضال  ، محدودة  دائرة  في  محصورا  النصّ  یجعل  على الثاني تدّل التي اتشاراأل

 على  الوقوف  من  نتمكن  بوساطتھ  الذي  الثنائي  التماسك  أطر  عن  یبعد  النّص المعنیین بین الترابط

 من التأثیر قّوة وفي ، لىالدال التوسع في صحیة ظاھرةالّتضاد الذي یصنعھ فالنشاط ، المتحّرك المعنى

 ھذا  وانحیاز  ، المعاني  تعاكس  جّراء  من یبدأ الذي النمو عن ، فضال الذھنیة المحّركات تحفیز خالل

  في  المعّول  وعلیھ  (، البدیع  أعمدة  أحدالّتضاد عن أعمق داللتھ  ف    الكاشفة  مسابره إلى كّل التعاكس

  وكشف والنثر النظم وتحسین ، اللفظ تزیین علىزیادة )  النفوس في وتثبیتھا المعاني وتقریر توكید

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 330، ص) م 2010 ( بسیونى عبد الفتاح ، بالغة النظم القرآني ، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع القاھرة ، - 1

  336السابق ،ص - 2
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 المفردات في وإبانة ، إیضاحیة تولیدة عن فضال النّص، في یلیةأوالت الحركة تنّشط التي ةیلاالجم القیمة

 البحث  تكّثف  للتضاد  اللفظي  التشكیل  بنیة  فإنّ  وعلیھ ، المفردات لھذه المتضّمن النسق في المتضادة

ھو شكل من أشكال    الّتضاد إن     )1(. العمیق  المعنى  حدود  على  یقف  لكي  القاريء  عند  الذھني 

االختالف ، وھو المبدأ الناظم للوجود ، ومن ثم فھو المبدأ الناظم للفكر ، وبوصفھ شكًال من أشكال           

والفكر یدرك ظواھر الوجود بطریق االختالف والتباین ، وكلما         .  أیضاً االختالف فھو ینتظم اللغة   

ضح وأعمق ، وأكثر دقة أولھما  اتسع االختالف وتباعدت الھوة بین الظاھرتین كان إدراك الفكر 

قائم  علي مبدأ من خالل أشكال      الّتضاد لغة تكشف عن التباین في الوجود ،أن        إلى ،وعندما یتحول 

إن اللغة تنظم الفكر ،وتمكن      إذیضع الفكر عن طریق اللغة في مقابل الوجود ،    نھإالطباق والمقابلة ف

الشاعر من القبض علي ظواھر الوجود التى یجلوھا الفكر وتكشف عن العالقات الناظمة لھا سواء في  

ھا سوسیر ، إلی أشاریمثل عالقة من عالقات التداعي التى  الّتضادومع أن . ثباتھا أم في تغییرھا  

عي ، فالمعني یظل ناقصًا ما لم یكتمل   والوجاكبسون ،والتداعي في حقیقتھ  یشتمل علي فاعلیة ال   

مبدأ فكري ،    إلى مبدأ وجودي   من الّتضادبنظیره ،وال یتحقق المعني إال بنقیضھ ، وھكذا یتحول مبدأ 

فكرة وحدة  إلىمن خالل اللغة ، لیدخل في حركة جدلیة تحقق الوحدة والتماسك ، وصوًال     ًامار

اتھ أغلبھا أضداد تحولت في نظام التسمیة اللغویة ألفاظًا         حتى كأن أشیاء الوجود ومكون()2(األضداد 

المعني الّتضادیثري  إذي الخروج علي المألوف ،  ف الّتضادألسلوب  الّتضادتبرز أھمیة   )نوافر 

عندما یحدث مخالفة تغدو ذات فاعلیة أساسیة یتلقفھا المتلقي عبر كسر السیاق والخروج            (وبوسعھ 

الذي یقوم علي عالقات الكلمة ضمن النص عنصر من عناصر الشعریة التى تجمع         الّتضادعلیھ ، و

مبدأ وجودي مثلما ھو مبدأ فكري    الّتضاد(وبناء علي ھذا نستطیع القول أن  )3(  )بین المبدع والمتلقي 

  یحمل معھ آثار الوجود والفكر واللغة ، لیحولھا نھإمبدأ شعري ف إلىولغوي ولكنھ حین یتحول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 337بسیونى عبد الفتاح ، بالغة النظم القرآني، - 1

 71، ص) م 1997( الواد ، حسین ، اللغة الشعر في دیوان أبي تمام ، دار الجنوب للنشر  - 2

 109،ص ئیة اللغة الشعریة عند الھذلیینابن: الخالیلة ،محمد خلیل  - 3
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لغة استیطیقیة تنزع األلفة عن طریق دخول عناصرھا جمیعًا في عالقات غیر مسبوقة ولھذا فإن      إلى

األساسي  الّتضادمما یدل علي أن     )1(  )مقصدیة الشاعر ال تتحقق في األلفاظ بقدر ما تتحقق العالقات  

د أنا الطابع ومن ھنا یتأك )2(  )،اللغوي والفكري الّتضادالكامن في الوجود ھو أصل لكل أشكال  

 أوعالم العقل ، والوجھ النفسي المقابل لھ ھو الصراع ،          إلى ، فھو مبدأ ینتمي الّتضادالمنطقي لمبدأ 

   )3(  تضارب الدوافع ، وما دامت التجربة الفنیة تجربة یتحكم فیھا العقل

ة مرتبطة بوظیفة كشفیة    یلاقیمة جم إلىفي الشعر من مبدأ وجودي الّتضادفإن الوعي الفني یحول      

مظھرًا فكریًا   (قوامھا الكشف عن المعني الذي تنھض بھ اللغة الشعریة ، فیصبح الشعر بوساطة اللغة  

  )4(  )فكریًا في مظھر فني  أوفننیًا معًا، 

فإن للنفوس   (یتحقق التناظر في المعاني وھو من أحسن ما یقع في الشعر       الّتضادوعن طریق         

لمتماثالت وتشافعھا ، والمتشابھات والمتضادات ، وما جري مجراھا تحریكًا وإیبالغًا   في تقارن ا

تناصر الحسن في المستحسنین المتماثلین ، والمتشابھین أمكن من         ألنمقتضي الكالم ، إلىفعال ألنبا

  )5(  )النفس موقعًا ، من سنح لھا ذلك 

ا قائمة علي االختالف فإن توترھا في نص من      نھألأكثر العالقات بروزًا ووضوحًا ، الّتضادإن        

تنقلھ من مستوي   )6(.) النصوص یعمق الدالالت ویثریھا ، ویضفي علي النص شعریة خالصة      

یتحرك من  (  نھ إساني نإلإن من أھم سمات العقل ا    إذمستوى التفكیر المركب ،    إلى التفكیرالبسیط  

   )7()أن توحد بین ھذه النقائض وتؤلف بینھا ا أنھنقیضھ بحثًا عن وحدة كلیة من ش إلىالشئ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  90ص1984، 3ع/4مالبدیع في تراث الشعر العربي مجلة فصول ،عاطف جودة  - 1

 91السابق، ص - 2

 88ص)م 1988( في مبادئ علم األسلوب العربي ،ط  اإلبداععیاد شكرى ، محمد ، اللغة و - 3

 245ص)م 1980( ، 1، دار القلم العربي ، ط قصبجي،عصام نظریة النقد األدبي - 4

 45منھاج البلغاء وسراج األدباء ص: القرطاجني  - 5

 113، صئیة اللغة الشعریة عند الھذلیینابن الخالیلة ، محمد ، - 6

  114السابق، ص - 7
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والثانیة إبراز الفروق والدقائق     الھما التعبیر عن الكلیات ،     أوفالجمع بین األضداد ینھض بوظیفتین  

   )1(.    التى یجلوھا التقابل

م انھعندما یستخدمون االلفاظ ال  یستخدمونھا بوصفھا عناصر منفصلة عن وجد        أبوّللوإن شعراء    

عوالم بعیدة  خفیة     إلى ونفوسھم ، فنجد لغة ھؤالء الشعراء تتصل بعدد من المعاني ، من ذلك شوقھم   

   )2( .ون ھذه اللغة رموزًا تتعلق بذواتھم وغالبًا ما یحمل.

ویمثل محمود حسن اسماعیل أھم شعراء ھذه المدرسة في ذلك االتجاه ویتمیز علي بقیة شعراء    

بدأ تجدیده الشعري من اللغة ووضع التجربة الشعریة في المرتبة الثانیة وصب    أنھالمدرسة في 

بة من التجسیم واإلیحاء والرمز والموسیقي الحرة لینطلق في أجواء رح(اھتمامھ علي التعبیر الشعري 

ا كان اإلیحاء والرمز من أھم خصائص شاعرنا فقد كان طبیعیًا أن        إذو. والصورة الشعریة المركبة 

لذلك كان محمود حسن      )3( )یستخدم اللغة علي نحو خاص یحقق في شعره ھذین العنصرین الھامین   

  .   أبوّللوظ المتقابلة في معانیھا فغدا بذلك رأس مدرسة األلفا أواسماعیل یكثر من المترادفات 

وھو ما یسمیھ بعض الباحثین تركیب التعارض في المتخیل الشعري  أبوّللوفي الفاظ  الّتضادإن ظاھرة 

حیث یسلك المتخیل الشعري في القصیدة الواحدة طرائق متباینة في البناء والتراكیب كذلك التناقض        

جانب ھذه المقابالت     إلى و )4(الذي یظھر في شعرھم بین الطفولة والشیخوخة  وبین اللیل والنھار          

تقوم كثیر من قصائد ھؤالء  الشعراء علي        .أبوّللولكثیرة التي سادت عند  شعراء اللفظیة والمعنویة ا

لھذا الموقف الرومانسي من المجتمع والحیاة        التناقض بین الواقع والمثال فتصبح القصیدة كلھا رمزًا

  .والحب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 108ص) م  2010( مة السوریة للكتاب ، اشعریة أبي تمام ، الھیئة العمل ،إسبر ، میادة كا  - 1
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 86صالسابق ،   - 3
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 430الوجدانى في الشعر المعاصر ، ص القط ، عبد القادر ، االتجاه - 5
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وینبغي أن ندرك   .ابرزوا المواقف المتضادة لتشكیل رؤیة جدیدة نحو الكون والحیاة    أبوّللوإن شعراء 

الشعر لم یخل    (بل إن   الّتضادمن الظواھر الشائعة في األدب فالشعر یقوم في الغالب علي بنیة الّتضاد

   )1(  )المتضادة التى ھى من خصائص الفكر یومًا من األیام من  المقابالت 

ا أحسنا تحدید مختلف أنماطھ     إذأحد المنابع الرئیسیة للفجوة مسافة التوتر ، وإننا       الّتضاد وتمثل لغة  

نفسنا امتیازًا وقدرة علي معاینة   ألومناحي تجلیھ في الشعر ، استطعنا في نھایة المطاف أن نضع     

أن الخصیصة التى تمتلكھا اللغة    (ومما یجدر ذكره  )2(  )رارھاالشعریة وفھمھا من الداخل وكشف أس

   )3(  )الّتضادفي الخلق الشعري لیست التوحد والتشابھ بل المغایرة و

خلخلة في بنیة اللغة التى تصبح قائمة علي        الّتضاد تشكل بنیة  إذوللتضاد قیمة داخل السیاق النصي (

قظة لمواجھة یلا إلىالمخالفة والمصادمة ، ولكن ھذه الخلخلة كفیلة بإیقاظ القارئ واستنفاره ، كما تقود 

جانب أن لظاھرة    إلى و( )4()مثل ھذه الظاھرة االسلوبیة بشكل یحقق فیھا اتصاًال مع النص المدروس 

حیث كونھا تثیر حركة دینامیكیة في السیاق النصي ، وتجعل تفاعل المعاني  داللة سیمیائیة من  الّتضاد

واألخیلة واألحداث والشخصیات محققًا في جوھر واحد یمثلھ المعني ، مما یسمح بإعادة ترتیب بنیة       

  .وعن طریقھا یتحقق التناظر في المعاني  )5(.) اماالنص وجعلھ إكثر تكامًال وانسج
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  :ثالثة مباحث وفیھ الخصائص الفنیة للتكرار: الفصل الثالث 

 التكرار والشعر -1

  وظائف التكرار -2

  التكرار في الدراسات الغربیة  -3

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  :التكرار والشعر 

 تفسیرًا لوتمان(فسرھا فقد المعاصر الشعر في البروز شدید ملمحًا الفني التكرار ظاھرة تشكل          

 على   الطبیعة ھذه تتجلى )1()بذاتھا   طبیعة تكراریة ذات الشعریة البنیة ، أّن یرى فھو علمیًا،

 التعبیر والتصویر مستویات عند تعقیدًا أكثر نحو وعلى التقفیة، مستوى على وأیضا اإلیقاع، مستوى

یتحقق  أن یمكن وتنظیمھ التنظیم من ةیلاع درجة على عمل عامة بصفة األدبي النص یعد )2( .والرمز

من  النص یتكون أال تفترض التي والسیاقیة بدائلھ ، طرح و أدائي خیار بانتقاء الموقعیة بطریقتین،

العناصر  ببقیة عضویة عالقة ذا عناصره من عنصر كل یكون أن یتحتم بل عشوائیة عناصر

البنیة  ألن .الغنائي الشعر وخاصة بنائھا في الشعریة النصوص تعتمدھا الموقعیة لىواأل والطریقة

 شعریًا مثقًال معمارًا لتبني لغوي نسق في تنتظم حین تكراریة طبیعة ذات -القول أسلفنا كما– الشعریة

ینبغي أال یقتصر  أنھ: (ویري یوري لوتمان . الكلمات تحت المخبوءة النفسیة والدالالت الروحیة بالقیم

 أننا ذلك ویعني المتغیرات، أو البدائل نظام إلى یتعداه أنھفي النص الشعري علي المتكرروحده ، و

 أن ذلك یصدع ما نصادف فإننا معین، بنائي مستوى عند لىاالتو أو التنظیم من بضرب نلتقي حین

 في عضویة سمة یشكل - النظام وصدع النظام– القاعدتین وتواكب ھاتین أخرى مستویات عند النظام

 كفیلة الشعریة ووظائفھ التكرار یلأوت في العلمیة النظرة ھذه إّن )3( شعري المرجع نفسھ نص كل بنیة

  اتإبداع في یالحظ ما وھذا الحدیث، العربي شعرنا في الظاھرة، ھذه من تجلیات كثیرًا لنا تفسر بأّن

  . أبوّللوشعراء
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 30ب التكرار عند درویش ،المرزوقى عبد القادر علي ، صالی، نقال من رسالة اس  340ص   الحدیث العربي الشعرس ، موریة ،  -1

 33السابق ، ص - 2
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 – وحدیثًا قدیمًا – فیھ فھو .غنى عنھ لیس أومما لیس منھ بد ( بالتكرار ، الشعر عالقة عن الحدیث أما

 شعریة طاقة تتحقق وال بھ، إّال شعري قول یستقیم  ال  .دائم كالركن ومظھر مالزمة ، كالجوھر سمة 

 اختلفت وإن– الدارسین أغلب عند عد لذلك .بتوفره إّال الشعر إلى نسب للقصید یصح وال دونھ،

  )1(لھا علي اإلطالق أوومن ثوابت القصیدة إن لم یكن  الشعر ، مقومات أبرز من  -ذلك عن تعبیراتھم

 ھذا التكرار ، تجلیات عن النظر بقطع الشعر ، في األساسیة البنائیة العناصر أھم من یعتبر فالتكرار

 علیھ، دال بالّلفظ التكرار من مشتق الثقافات بعض في فالشعر .ذلك غیر أو توازنًا أو وزنًا أكان سواء

 قد الشعري والوزن ، فالقول اإلیقاع مدارھا منتظمة ، للتماثل إعادة إّال النظم فما .ھإلی بالقوة منتسب

 أو فیھ، الشعریة انعدام للطاقة ھناك یكون أن دون الوزن من یعرى وقد البالغیة، الصور من یتجرد

 من نصھ إخالء والعمل على اإلعادة من بقدر الشاعر التزام عدم لكن الشعر، طاقة عن خروجھ

لیس للتكرار فیھا مثل ما لھ في  القول من أخرى بأجناس انھویلحق الشعر سمة شعره یسلبان التكرار

  )2(. ) الشعر من جلیل األدوار 

 النثریة علیھ، جاذالنم بعض تعویل فإّن الشعریة، الطاقة یفقده التكرار، من الشعر تجرد كان اإذو

 وتزید جاذتلك النم قیمة من ترفع شعریة نفحة تكسبھا التي األسباب من فیھا، مظاھره توظیف وحسن

  )3( . الشعر ساحة من وتقربھا فیھا اإلیقاع جوانب وتعزز لغتھا، انتظام في

 سمات أھم من سمة التكرار(: قائًال   أھمیتھ ومدى بالشعر التكرار عالقة إلى جاكبسون أشار لقد       

 الرسالة تكرار ویجعل ممكنًا ، أمرًا الرسالة(ا   لھذه المكونة اتیلاالمتو تكرار یجعل وھو الشعریة ،

  الشعریة للرسالة والتھیؤ غیر المباشر ، أو المباشر التكرار إمكان ممكنًا ، شیئًا شمولیتھا في

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 63، صالشعري النص تحلیل لوتمان، یوري  -1

  ق، الصفحة نفسھاالساب - 2

 الصفحة نفسھا ، السابق -3
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 وفعالة داخلیة خاصیة بالفعل ذلك كّلھ ویمثل دائم ، شيء إلى للرسالة والتحویل المكونة ،  وعناصرھا

 عن والكشف شعریتھا، لتأكید الرسالة الشعریة، في التكرار فاعلیة إلى یشیر بذلك وھو  )1( . للشعر

   المقوم الدور للتكرار أّن ھو األخیر في ھإلی نخلص ما .الداخلیة بنیتھا تشكل التي الفنیة عناصرھا

 على أو انتشاره لىاوبالت حفظھ على المساعدة في الشفوي على المستوى كان سواء الشعر، في الثابت

المكتوبة التى تظھر في إیقاعھ ووزنھ ومدى فاعلیتھ الشعریة لتأكید شعریة النص  الّلغویة بنیتھ مستوى

  .األدبي

  : دالالت التكرار في الشعر الحدیث 

 الدالالت في تجدیدا الحدیث یحمُل شعرنا في المختلفة وأشكالھ الواسعة بصفتھ التِّكرار أن المؤكَّد من 

 الحرب أعقبت التي الفترة جاءت فقد"القدیمة،  النَّقدیة الدراسات في یحملھ كان عما  واألغراض

 فبرز ب،یلااألس ھذه أحد التِّكرار وكان الشِّعري، ب التَّعبیریلاأس في ملحوظ بتطوٍر الثَّانیة العالمیة

 فالتِّكرار ،)2( متطرفًة حدودا أحیاًنا اتكاء یبلغ ھإلی یتكئ المعاصر فذھب شعرنا ظار،ألنا یلفت بروزا

 نھأل أخرى ؛ ى جھة بأ عنایتھ من بھا أكثر الشَّاعر یعنى  العبارة في ھامة جھة على إلحاح حقیقتھ في

 ذو ھنا فالتِّكرار بھا، الشَّاعر اھتمام مدى عن في العبارة،ویكشف الحساسة النُّقطة على األضواء یسلِّط

 في یضع كونھ إلى إضافًة الشَّاعر، لدى النَّفسي ثراأل یدرس الذي األدبي تفید النَّاقد قیمة داللة نفسیة

 أحد األضواء یعد بذلك فھو الشَّاعر، على المتسلطة الفكرة عن الكشف خالِلھ من یمكن مفتاحًا أیدینا

 التِّكرار ویظھر )3(.القارُئ علیھا  لیطَّلع فیضیُئھا الشَّاعر أعماق على الشِّعر یسلطھا التي الالشعوریة

 خالِلھ من  التَّعبیر تمنح في جدیدة الشَّاعر مھمة یحمُلھ متعددة، وصوٍر بأشكاٍل الحدیث الشِّعر في

 ظاھرة فانتشار" األدبي، النَّقد میزان في قیمتھا من وإیقاعیة ترفع وإیحائیة شعوریة أبعادا القصیدة

  محملة التِّكرار یؤدیھا فنیة دوافع إلى ترجع المعاصر الشِّعر في بھذه الكثافة وشیوعھا التِّكرار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 239، صالتوحیدي حیان ألبي اإللھیة اتشاراأل في الكتابة وفعل التكرار عبید، حاتم - 1
 241صالمعاصر، الشِّعر قضایاالمالئكة ،  - 2

 242ص،السابق  - 3
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 من على موقفھ داللة القصیدة عنوان یكرر مثًال فالشَّاعر )1(واإلیحائیة والنَّفسیة الشعوریة بالدالالت

 أو محورا االسم ھذا یجعل من نھإف موضوعھا باسم تسمى القصیدة كانت اإذف القصیدة، موضوع

 كثیرة مرات ویكررھا للتَّداعي یستسلم محددة نراه عبارة أو كلمة الشَّاعر یكرر وعندما یكرره، مركزا

 لغرض العبارة أو اللفظة الشَّاعر یكرر ما وغالبا )2(.في الوقت نفسھ  ةیلاوجم إیحائیة وظیفة لھا لیكون

 أو عشوائیا عمًال یكون ال ھنا فالتِّكرار خاطره ، في یجول عما لتعبر كبیرا امااھتم یوِلھا فنراه معین

 بسواھا،عنایتھ  من أكثر الشَّاعر بھا یعني العبارة في ھامة جھة على إلحاح" ھو بل حلیة لفظیة

  )3(.المتكلم بھا  اھتمام عن ویكشف العبارة في حساسة نقطة على الضوء یسلط فالتِّكرار

  :وظائف التكرار في الشعر الحدیث 

  :التكرار النفسي 

 حالة عن ینشأ التِّكرار من النَّوع ھذا نازك المالئكة درستھ تحت اسم التكرار الالشعوري ، ِإن

 ال علیھ مسیطرة تبقى إذ عنھا ، للتحول اإلمكانیة لنفسھ یملك الشَّاعر فال على تسیطر مكثفة شعوریة

 في یِرد لم" المالئكة نازك ترى كما النَّوع وھذا الشِّعري ، إنتاجھ على ھذه الحالة فتنعكس تفارقھ

) 4(سانیة نإلالمشاعر ا من والخارجي المحسوس تصویر على نفسھ وقف الذي القدیم الشِّعر العربي

 المكررة فالعبارة(والعبارة والمقطع، والكلمة الحرف تكرار أھمھا متنوعة أشكال في النَّمط ھذا ویظھر

   التِّكرار ھذا إلى الشَّاعر وباستناد عادیة، درجة غیر إلى القصیدة في الشُّعور مستوى رفع إلى تؤدي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 180ص  المعاصر، العراقي الشِّعر لغة عمران، :لكبیسيا -1

 48ص الشَّابي، الشِّعریة الصورة مدحت،،اریالج - 2

 241المالئكة ، قضایا الشعر المعاصر ، ص  - 3

  253السابق، ص - 4
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 ، )1()العاطفیة  الذروة كثافة مدى عن باأللفاظ القارئ المباشر وإخبار اإلفصاح عناء عن یستغني

 علیھ ، ت أثر مؤلمة حادثة أو الشَّاعر ، عاشھ مریٍر واقٍع من مقتطًفا یأتي أنھالتِّكرار  ھذا في واألغلب

 عبر بإمكانیة امتداده" النَّمط ھذا ویتمیز تكرارھا، طریق عن إرادیة ال أو إرادیة بطریقة فأخذ یفرغھا

 بذلك فیشكل ،) 2(الشَّاعر یتعرض لھا التي الشُّعوریة الحالة بقاء على استمراریتھ في معتمدا الزمن

 جدیدة تجربة كل في یدخل حین المختلفة مراحلھ العمریة في الشَّاعر مع یبقى األھمیة بالغ ایلدال خیًطا

  )3(.الشَّاعر تھم التي النَّفسیة الجوانب من الكثیر إضاءة في االستفادة منھ یمكن ولذلك یخوضھا،

 التي النَّفسیة الحالة من كثافة تنبع الفنیة قیمتھ ألن التِّكرار ؛ اھم أنواع من النَّوع ھذا یكون وقد      

 ھذا رقي على تساعد التي الكثیفة غني بالمشاعر نفسي سیاق تھیئة من للشاعر بد فال بھا، یقترن

 إلى یوحي نھإف العبارة أو للفظة تكراره في فالشَّاعر النَّص الشِّعري ، رفعة في یسھم الذي التِّكرار

 النَّص في الظَّاھر المكرر العنصر ھذا خالل فمن تفكیره ، على العناصر المكررة ھذه سیطرة

 تحكم العمیقة التي للبنیة التِّكرار یعد  الممثل فإن وعلیھ الباطن ، المستوى إلى التَّوصل الشِّعري یمكن

 تعبیریة وظیفة التي تؤدي بیلااألس أھم من یعد وكذلك ،  )4( )البدیع ألوان مختلف في المعنى

 ھذا یعتمد فالشَّاعر الشَّاعر ، على للحالة المسیطرة وترجمتھ إیحائھ خالل من النَّص داخل وإیحائیة

 في جرسھا لیرسخ التِّكرار سبیل على بھا یترنم فیظل نفسھ ھوًا في اللفظة تصادف عندما(األسلوب

 تصاعد على أیضا یدل انھف النَّفس اضطراب یصور تعبیریا أسلوبا كونھ إلى إضافًة )5( )ھان ذاال

 وجدان  الشَّاعر على الضوء نشر من النَّاقد یتمكن خاللھ من الذي المفتاح فھو انفعاالت الشاعر

الوقت نفسھ   في وھو  یحب عنده ، امااھتم یثیر ما یكرر ِإنَّما(فالشَّاعر وخفایاه ، أسراره عن للكشف

   الزمان بعد على القول ھمإلی یصل المخاطبین ممن حكِمفي  منھم أو مخاطبیھ نفوس إلى ینَقلھ أن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 253المالئكة ، قضایا الشعر المعاصر ،ص -1

  45ص درویش، شعرمحمود فيرالتِّكرا ناصر، فھد :عاشور -2

 60،ص الحدیثة، العربیة القصیدةزاید ، بناء   عشري، -3

 111ص أسلوبیة ، دراسة :دنقل أمل شعر .فتحي، :مراد أبو -4

  251، ص) م1980 (  للطباعة،سنة دارالحریة، ودالالتھا، األلفاظ جرس مھدي، ماھر،ھالل -5
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 تركز قیما شعوریة تھامااستخد غالب في یحمُل معینة وأفعال لصیغ الشَّاعر تكرار ِإن   .والدیار     

 على تدل مثًال الماضیة الشَّاعر لألفعال تكرار األفعال،فْكثرة وھذه الصیغ بھذه الشَّاعر ارتباط على

 ما الصیغ تكرار ومن مخیلتھ ، من تمحى ال تكاد ذكریات من یحملھ بما بالماضي الشَّاعر ارتباط

 یعیش الذي مجتمعھ من وموقفھ النَّفسي ووضعھ الشَّاعر معرفة حالة على یساعد نفسي بعد لھ یكون

 نوع وھنالك الشَّاعر ، شخصیة تحلیل في النَّاقد تساعد ) ھم نحن، أنت، أنا،(صیغك فتكرار فیھ ،

 نجده بل قصیدة معینة حدود عند التِّكرار ھذا یقف ال إذ الظَّاھرة ، تكرار في یتمثل التِّكرار آخرمن

 من النَّوع لھذا والمتتبع على شعره ، تطغى ظاھرة یشكل بحیث للشَّاعر ، كثیرة قصائد في منتشرا

 خالل من قصائده في إفراغھا الشَّاعر لاوالشَّاعر ح على سیطرت نفسیة أبعادًا لھ یجد التِّكرار

 الحر الشِّعر في التِّكرار لھا ُاسُتخدم التي الرائعة الفنیة الوظائف ومن)1(المختلفة   قصائده في تكرارھا

 یتعلق أغلب األحیان ففي مأزوم ، ساننإل حالة نفسیة عن للتعبیر وسیلًة هاذاتخ السید شفیع كما یرى_

 أو الماضي من وعیھ معینة  استدعاھا بكلمة النَّفسیة واألزمات المحن لحظات في ساننإلا وعي

 الزمن من فترًة فیھ حبیسًة وتبقى الالشعور إلىذلك   بعد تھبط وكَأنَّما واللحظة،  اّلتو في ذھنھ طرقت

  )2(النَّفسیة  الشَّاعر أزمة خاللھ من یكشُف تكرارًا بذلك واآلخر ، محدثًة الحین بین الوعي إلى لتطفو

  :التكرار اإلیحائي  

 واألسطورة  والمحاكاة ، والرمز اإلیحاء على القائم التِّكرار العام مضمونھ في النَّوع ھذا ویشمل     

 المحدثین الشُّعراء فنرى في  السابق ، علیھ كان ِلما مخالًفا منحى جدیدا ینحو أخذ القصیدة في فالتِّكرار

 یقوم الحدیثة القصیدة في فالتِّكرار وآرائھم ، ھمأفكارعن  للتَّعبیر بھ یتقنعون قناعا التِّكرار من یتخذون

   بھ، الشَّاعر ینوطھ الذي اإلیحائي الھدف بتعدد وصوره وتتعدد  أشكالھ بارزة إیحائیة بوظیفة(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 158ص المعاصر، العراقي الشِّعر لغة عمران، :الكبیسي -1

  )2(156 ص العربیة، البالغة في األسلوب وبناء النظم شفیع، :السید - 2
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 معینة ،  عبارة أو معینة لفظة تكرار زاویتج ال الذي البسیط التِّكرار بین األشكال  ما ھذه حاووتتر

 و   ) 1.)(إیحاء  أقوى تغدو بحیث الشَّاعر فیھا یتصرف وتعقیدا تركیبا أكثر أخرى أشكاٍل .وبین 

 اللفظة تكرار أن أھمیتھا  في تكمن معنویة ظاھرة أصبح أنھ الحدیثة القصیدة تكرار في المالحظ

 ھاإلی قصد إیحائیة دالالت اللفظة  من تلك تتضمنھ ما أھمیة على یدلُّ القصیدة ، بنیة في بعینھا

 فالتِّكرار أسراره ، وكشف النَّص تشریح من مفاتیح مھما مفتاحا التِّكرار من یجعل ما وھذا الشَّاعر،

 أو الفكرة مفتاح بتوفیر یقوم كما بھ ، واإلیحاء المعنى إنتاج    خط في أساسیة بوظیفة یقوم" ھنا

 التي الالشعوریة األضواء أحد المفتاح ھذا ویعد النَّاقد ، ید في ویضعھ على الشَّاعر المتسلط الشُّعور

  )2(الشَّاعر أعماق تكشف  عن

 خالل من معین یؤكده بمضمون لآلخرین یوحي أن الشَّاعر یستطیع التِّكرار طریق وعن             

 وتقلیب یلأوت ضرورة إلىظار  ألنا ولفت ھان ،ذاال في الصورة ھذه طبع على فیساعد تكراره ،

 التِّكرار ویساعد الشَّاعر ، أراده ما علىالحصول   لضمان عدة وجوه على المكررة األلفاظ معاني

 المولد" بدور كذلك یقوم لھ، مكملة أو األساسي عن المعنى متفرعة أخرى معاني إیجاد على الشَّاعر

 الصور ، من مجموعة بین المشترك العامل أو الثابت الجزء نفسھ الوقت في وھي الشِّعریة للصورة

 استطاعوا أن المحدثین الشُّعراء فبعض ، ) 3(مرة كل في جدیدة وإیحاءات دالالت مما یحمل الكلمة

 كذلك واستطاعوا شعوریة مختلفة، بإیحاءات حسنة صورة لرسم التِّكرار عنصر على قبضتھم یحسنوا

 للقارئ، الفكرة إلیصال القصیدة الحدیثة بناء في واألسطوري الرمزي التِّكرار یوظفوا أن

 تتخذ أسطورة ھي اإذف القصیدة تقرأ معاصرة ، عن تجربة للتعبیر األسطوري الرمز یوظف(فالشَّاعر

 تناولی أو الشخصیة یتقمص الذي الشَّاعر تجربة عن وتعبر العام یفرضھ السیاق جدیدا مضموًنا لھا

 استطاع )4(. )إحساسھ عن مباشٍر غیر تعبیرًا أحدھما خالل من أو تعبیرًا خاللھا من الحدث لیعبر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 61عشرى ، زاید ، بناء القصیدة الحدیثة ،ص - 1

  112 ص أسلوبیة، دراسة :دنقل أمل شعر فتحي، :مراد أبو - 2

 47، صالشابي القاسم أبي عند الشِّعریة الصورة مدحت،،اریالج -3

  76،نقًالمن رسالة اسلیب التكرار عند درویش ،ص112ص المعاصر العربي الشِّعر حركة في الحداثة خلیل،،الموسى -4
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 الشِّعریة بقدرتھم یوحي بأداء جمیٍل أشعارھم في اإلیحائي التِّكرار یوظفوا أن  أبوّللوشُّعراء 

لوا اوالكبیرة،والمتأمل في اشعارھم یجد الكثیر من تكرار األلفاظ واألسماء یحمل دالالت  ایحائیة وح

.    الرمز واألسطورة فتكرار ھذه  األسماء یحمل دالالت شعوریة ترفع المستوى الفني ان یسقطوا روح 

 ھذه تترُكھ ما النَّفس  جراء في المؤثر اإلیحائي النَّغم من نوع إیجاد في الحروف تكرار ویساھم

ة التي تتوزع شبكة یلعلى المواقف الدال ظاللھا الالفتة بأشعتھا نفسیة تلقي إیحاءات من الحروف

 )1(. خطوطھا حول الحروف المكررة 

  :التكرار الوظیفي 

 ما أمٍر وجوده إیصاُل من یھدف الشَّاعر ألن التِّكرار ؛ ظاھرة في األساس النَّوع ھذا یعد              

 العبارة أو اللفظة یكرر فالشَّاعر عندھم للتكرار ، دراستھم في القدماء النُّقَّاد قصد ھإلیو للمتلقي ،

 والتَّھدید والوعید التَّأكید منھا كثیرة أغراٍض إلىعندھم   التِّكرار فخرج توكیدھا ، یرید )نكتة( لوظیفة

 في أما.فائدة ویؤدي لغرض یأتي أن التِّكرار قبول في ، واشترطوا..والتعظیم واالستبعاد واالستعذاب

 دوٍر من التِّكرار ھذا یؤدیھ والنُّقَّاد ؛ ِلما الشُّعراء قبل من كبیرًة أھمیًة التِّكرار نال فقد الحدیث العصر

 أصبح بل بسیطة ،  وظیفة یؤدي الذي ذلك التِّكرار یعد فلم عنھا، والتَّعبیر المعاني إیصال في كبیٍر

 على جدید من نشرھا إعادة ثم فكاراأل طي على فائقة براعة وقدرة" كاتبھ من یتطلب ناضجًا تكرارًا

المعاني  وتستنبط نفسھ ، التِّكرار من القصدیة تأتي بل مقتصدا ، أو مضطربا فیھ التِّكرار یظھر ال نحٍو

 أشار عند القدماء ت ورد تقلیدیة وظائف لیؤدي الحدیث العصر في التِّكرار خرج وقد )2(.منھ انطالًقا

 ھذه یمزج أن استطاع الشَّاعرالمعاصر أن الوظائف ھذه یمیز ما ولكن ،(2 )تبرماسین عبدالرحمن ھاإلی

 المعاني ھذه فمن الشِّعري ، النَّص قیمة من وإیقاعیة مختلفة ترفع وإیحائیة نفسیة بدالالت الوظائف

 بمعاٍن ربطھ من خالل وزیادتھ المعنى لتكثیف )4(عاشور ناصر فھد یرى كما التِّكرار ویأتي. التَّأكید

والتَّوجع  التَّحسِر وظیفة لیؤدي الحدیث الشِّعر في التِّكرار المكرر ویأتي اللفظ إلى مشدودًة تبقى جدیدة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 172، صالجواھري شعر في اإلیقاعیة البنیة .شكر، محمد مقداد قاسم -1

 46ص درویش، محمود شعر في التِّكرار ناصر، فھد،عاشور -2

 195ص الجزائر، في المعاصرة للقصیدة اإلیقاعیة البنیة عبدالرحمن،،تبرماسین -3

  47صدرویش، محمود شعر في التِّكرار ناصر، فھد،عاشور -4
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 إلى نأویلج فبعض الشُّعراء السامي ، الفن مرمى عن بعیدة للتكرار، أخرى وظائف ھنالكد وتوج

 )1( ىالشِّعر داخل النصاإلیقاعیة  الحركة لخلق المكان ؛ وملء الفضاء اءثرأل التِّكرار

  :  التكرار اإلیقاعي

 انحرف اإذف والقوافي ، تكرار التَّفعیالت أساس على قائمة القدیم العربي الشِّعر زانأو إن            

 الشِّعر مقومات ألھم مالزمة صفة التِّكرار وبھذا یكون عیبا ، النُّقَّاد عده األجزاء ھذه عن الشِّعر

 في والنَّفعیة ةیلاالجم التِّكرار وظیفة تتجلى الحدیثة القصیدة وفي .والقافیة الوزن في المتمثلة العربي

 على النِّظام یقوم تشارالنا أساسھ الذي فالتَّوزیع وتوزیعا، ومعنى شكًال القصیدة استغالل فضاء

 على قائم وموٍح ، شكٍل مرئٍي وفق مبنى على فنحصل الصفحة ، فضاء في الحروف وتوزیع والتَّناسق

 لھ التِّكرار ھذا معیًنا ، إیقاعیا خًطا توازنھ والتزامھ حفظ على الشَّاعر یساعد الذي اإلیقاعي التِّكرار

 تشارالنا حركة من القصیدة،ویوسع تنامي على یعمل واإلقناع،فھو اإلمتاع في النتتمث وظیفتان

  ) 2( . والباعثة للنغم لإلیقاع المنتجة

فنجدھا في شعرھم بأغراضھ المختلفة  أبوّللوان ظاھرة التكرار ظھرت بوضوح في نتاج شعراء 

زیادة فیكون عبئًا علي  أوحشوًا  أبوّللووبصفة خاصة في شعر الطبیعة ولم یكن التكرار لدي مدرسة 

انما موظفًا لخدمة الصورة مضیفًا علي القصیدة نغمًا موسیقیًا جمیًال وھو عنصر . الصورة الشعریة 

   )3(.أساسي من عناصر تكوین الصورة الشعریة فال ینفصل عنھا وال تتم الصورة بدونھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 232ص.عر المعاصرالش اقضای نازك،،المالئكة -1

 198،ص، في الجزائر المعاصرة للقصیدة اإلیقاعیة البنیة الرحمن، عبد :تبرماسین -2

  165نموذجًا،  أبوّللوعوین محمد ، في الشعر العربي الحدیث مدرسة  -3
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  :الغربیة الدراسات في التكرار

         التكرار  باسم الغربیین النقاد كثیرا استوفى فقد واإلیدیولوجیة ، التقنیة التكرار ألھمیة نظرا

(La fréquence) (دریدا جاك أشار فقد آخر حینًاأو التردد  التواتر وباسم ، حینًا(Jaque derrida) 

 ھذه وأّن وحروفا لفظا الّلغة، في جوھریة سمات أنھ ورأى التكرار إلى ( (La Répétition) أ 

 ذات ، الشعریة أّن البنیة ( لوتمان رأى وكذلك )1( )مستمرة قائمة الّلغة بقاء عن المسئولة ھي السمات

 الروحیة بالقیم مثقال شعریا معمارا لتبني ،)  2(    لغوي نسق في تنتظم حین تكراریة طبیعة

 في التكرار عد فلقدعنھ غني ولیس  بدًا منھ لیسمما  الكلمات ، تحت المخبوءة النفسیة والدالالت

 وال بھ، إّال قول شعري یستقیم ال دائم كالركن ومظھر مالزمة، كالجوھر سمة - وحدیثا قدیما–ر الشع

 أغلب عند لذلك عد بتوّفره ، إّال الشعر إلى نسب للقصید یصلح وال دونھ ، شعریة طاقة تتحّقق

 ، )3) (ثوابت القصیدة  ومن الشعر مقومات أبرز من ـ ذلك عن تعبیراتھم اختلفت وإن– الدارسین

  :ما یلي ) الفن النص بنیة( كتابھ في لوتمان یوري صاغھا التي والمبادئ فكاراأل ومن

 التكرار لھذا فإن )مثال الحروف(العناصر من محدود لعدد تركیبیا فایلأت باعتباره یتكون نص كل أّن - 1

 .منھ مفر ال أمرا یصبح

 تصبح دالة داخلھ انتظامھا وطریقة لھ المكونة العناصر كل فإّن فنیا ، نصا النص نعتبر عندما- 2

 ائدًاز یكون شیئًا أن یمكن ال -تكرار أي - التكرار فإّن ھذا ، على تأسیس فیھا المعنویة افتراض ویجب

  )4( .النص  داخل وانتظامھا التكرار أنواع مختلف تصنیف فإّن ولذا للبنیة بالنسبة عارضًا أو

.  النص ذلك بنیة تمیز التي األساسیة الخصائص إلدراك ضروریا أمرا یصبح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 75 ص الجزائر، ، ) م2009 ( ،) دط (التطبیقي، النقد في منھج تأصیل نحو العربي الشعر في تطبیقیة دراسات بدري، عثمان- 1

 16 ص التوحیدي، حیان ألبي اإللھیة اتشاراأل في الكتابة وفعل التكرار عبید، حاتم - 2

 63 ص بیروت، )م 1995 ) (ط،، د( المعارف، دار فتوح، محمد ترجمة القصیدة، بنیة الشعري، النص تحلیل لوتمان، یوري - 3

 51 ص ، )  م1999 ( دیسمبر 14 العدد و اللغة مجلة ،ر النھا رحل السیاب قصیدة في "التكرار" أسلوب ظاھرة دراسة ،زیدأبو القادر عبد - 4
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 یستقر أن ال یلبث إذ حال ، على تستقر أو تثبت ال التكراریة ظمةألنا أشكال أّن لوتمان یوري ویؤكد

 إن: (بقولھ ھإلی أشارما  وھذا وھكذا ، صدعھ ثم أقوى آخر نظام إرساء ثم صدعھ ، یتم حتى ما نظام

 یكیف القارئ یكاد ما إذ النص الفني في الّلغو حجم لتقلیل وسیلة أقوى یمثل البنائیة ساقألنا قواعد تغیر

 القاعدة تتغیر حتى النص أجزاء بعد من یقرأه لم بما للتنبؤ ما امانظ لنفسھ ویضع معین ، توع مع نفسھ

فضوًال قیمة إعالمیة في ضوء البنیة أو لغوًا كان ما یكتسب ھنا ومن توقعاتھ ، كل مخادعة البنائیة

  )1(المتغیرة 

 التكرار، من النظم شعبة ھامون مبدأ عام لھ وجوده من التحقق ، فھو یعتبر فیلیب نظر في التكرار أما

 ما ومنھا التقریب، وجھ على یحدث ما ومنھا نظام، .على یجري ما منھا كثیرة وجوه لھ األخیر وھذا

  )2( االتفاق بمحض جار ھو

 عن خصوصیة الكشف في أثر من لھا لما الغرب، في األسلوبیین النقاد انتباه التكرار ظاھرة لفتت وقد 

 إلى الذین التفتوا ائلأو من الروس یونالنالشك ولعل خاصة ، والشعر عامة ، أألدبي الخطاب في الّلغة

 شاديالنا البیت في: یقول وفیھا الغنائي ، الشعر في بھذا  امااھتم أكثرھم إیخانبوم ویعد الظاھرة ، ھذه

 ظاھر على یحتوي متكامًال تنغیمیًا  نسقًا نواجھ أي الجملة، لتنغیم كثیفًا فنیًا استثمارا نواجھ وحده

 الظاھرة، ھذه "إیخانبوم" یعزز ولكي )3( .واإلیقاع التصاعدي شادنإلوا كالتكرار التنغیمي التناظر

 الشعراء ھؤالء أّن(إیخانبوم   أّكد الرومانسیین وقد  الغنائیین الشعراء لیشمل دراستھ مجال وسع انھف

 والتكرار كالقلب ، شعریة أدوات بواسطة والتعجبیة االستفھامیة، التنغیمات ، قصدي بشكل یستعملون

          )4() وھو تكرار سؤال في مطوعة شعریة (وتكرار االستفھام  الالزمة ، وتكرار الغنائي ،

  كتكرار للتكرار دراستھ في وخاصة البارزین ، یینالنالشك الروس النقاد من "تینیانوف" ویعد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 174، صالشعري النص تحلیل لوتمان، یوري -1

 18، صالتوحیدي حیان ألبي اإللھیة اتشاراأل في الكتابة وفعل التكرار عبید، حاتم -2

 85، صالروسیة یةالنالشك فكتور، إیرلیخ -3

  85السابق ، ص -4
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 رصد إذ "بوشكین" قصائد إحدى في شامًال وتحلیًال مفصًال نقدا لھا ونقده واألصوات ، الحروف

ر حرف   حیث ربط ھذا التكرار بالحالة النفسیة للشاعر اتكرار الحروف واألصوات فیھا كتكر أشكال

) للحرف  یشف عن حالة نفسیة  ترتبط بحالة القلق عند الشاعر  لىأن التكرار الدال(واعتبر تیتیانوف 

 فیما والحروف الكلمات تقارب إلى ترجعان إن وحدة البیت الشعري ( التكرار ھذا من واستخلص )1(

 یبعث أو جدیدة إیحاءا الكلمات المتوقع غیر التكرار .)یكسب وھكذا .وكلماتھا أصواتھا وتفاعل بینھا،

  )2() طواھا قد النسیان كان قدیمة إیحاءات فیھا

 وربما لھذه الظاھرة، ھمتناول في الغربیین النقاد من حاًال أحسن یكن فلم المستشرقین عند التكرار أما

 التكرار موریھ قسم الحدیث، العربي الشعر" :كتابھ ففي الظاھرة، ذهبھ امااھتم أكثرھم )موریھ ( كان

          كامل شعري شطر تكرار - 3 جملة، تكرار -  2فقط، واحدة كلمة تكرار - 1 :ھي أقسام عدة إلى

 وتكرار البیاني التكرار :منھا العرب المعاصرین ، شعرائنا شعر في مختلفة أشكاًال التكرار واتخذ - 4

 أشكالھ، تتطور الحدیث العربي الشعر إن س موریھ،  أّكد وقد )3(.الختامي والتكرار -  5الالزمة ،

       الغربي الشعر تقنیات من مستقاة التكراریة األشكالوالدكتور الغربي، األدب بتأثیر وموضوعاتھ

 الشعر عن نقل وإنما الكالسیكي، الشعر في معروفًا یكن لم -زعمھ حد على – السیكولوجي فالتكرار( 

 وطبیعة النفسي، مزاجھ عن والكشف الداخلي، عالم الشاعر ارتیاد لاویح التكرار وھذا الغربي،

 تصل ة،یلاع درجة فیھا العاطفي یبلغ التي التراجیدیة .)الّلحظات  وفي المناجاة في خاصة تفكیره،

 تقنیاتھ، معظم في الغربي بالشعر أثرت العربي الشعر أّن موریھ ویؤكد )4( .الھذیان حافة إلى أحیانا

 شاع أكثر أو واحدة كلمة تكرار كان اإذقولھ  خالل من نلحظھ ما وھذا تقنیة التكرار، ضمنھا ومن

  على المبني الشعر لھذا التقلیدي الموسیقي الشكل فإن القدیم العربي الشعر في: (استخدامھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 88، صالروسیة یةالنالشك فكتور، إیرلیخ - 1

 88السلبق ،ص - 2

 25، ص)م 2012(، نقال من رسالة اسالیب التكرار عند درویش ،المرزوقى عبد القادر علي ،   331 – 320،  الحدیث العربي الشعرس ، موریة ،  -3

  26السابق ، ص - 4
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 ال الغربي الشعر من المقتبسة التكرار من الجدیدة ماطألنا أن حین على لذلك، كان یتسع الوزن وحدة

أي  استخدام حریة الشاعر یمنح الذي الشكل فھو الغربي، بالشعر أثرالمت الشكل في إال یتأتى استخدامھا

 فإن أخرى جھة ومن(:  قائال  موریھ ویضیف )1(عدد من التفعیالت في كل سطر ھذا من جھة 

 المكررة الكلمة كانت ولذا رنان ،  حماسي إیقاع غایتھ تولید خطابي ، تكرار القدیم التقلیدي التكرار

 ونفسي درامي تكرار نھإ .للتكرار استخدام أحدث في كذلكالحال  ولیس قبیلة ، أو لشخص اسمًا بعامة

 فإن ولھذا مختلفة بمعان واإلیحاء الذھنیة ، حالتھ أو الباطنة ، بأحاسیس الشاعر البوح أصًال یستھدف

  )2(. اسمًا لشخص علي االطالق تكون ال المكررة الكلمة

م ایقاع حماسي رنان مما أدى دوره الواضح وقد نجح جماعة أبوّللو في التكرار  في كل قصائدھم وولدت لدیھ

   .في إخصاب شعریة النص والي إسھامھ في بناء القصیدة 

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 30، نقال من رسالة اسالیب التكرار عند درویش ،المرزوقى عبد القادر علي ، ص  340ص   الحدیث العربي الشعرس ، موریة ،  -1

 33السابق ، ص - 2
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  :ة ـــمــاتــــــلخا

 ًااللھم ما كان صواب اللھم تب علینا وارحمنا انك أنت التواب الرحیم اللھم اغفر لنا ذنوبنا وتقصیرنا   

سبحان اهللا  ال الھ إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمین فمنك وما كان خطأ فمن نفسي ومن الشیطان

  . و بحمده سبحان اهللا العظیم

إبراز عملیة   من خالل    أبوّللو وبنیة القصیدة عند جماعة  اإلبداعإبراز عملیة  إلىھدف ھذا البحث   

 إلىین بالثقافة الغربیة ، كما یھدف البحث أثرمت أبوّللوالتجدید التى ظھرت بوضوح في أشعارجماعة 

العرب  ونان وعند الیومفھومھ عند   بداعفتطرقنا لإل،  اإلبداعلة التعرف علي عملیة   اومح

االلھام ھو الباعث الرئیسى لشعورھم       أوالتى كانت ربة الشعر     أبوّللون وعند جماعة والرومانسیو

  .نھم الفردى االذاتى ووجد

تقصى آراء العلماء القدامى والمحدثین في الوحد العضویة في القصیدة وتمثلت في  إلىرقنا وتط

في القصیدة ترتیبًا متنامیًا حیًا یشابھ بنیة الكائن الحى     فكاروحدة المشاعر وكیفیة ترتیب الصور واأل

ل مرة یصبح   ووأل. ھذه الوحدة الفنیة في قصائدھم حتى في القصائد الطویلة  أبوّللووقد حقق شعراء 

وتطرقنا .الفنیة كما في األطالل فالعنوان یوضح المضمون عنوان القصیدة جزًء ال یتجزأ من وحدتھا 

  . أبوّللوقدیمًا وحدیثًا ومفھوم الشعر عند مفھوم القصیدة  إلى

محور  الذى اتسم شعره بالوجدان الفردى الذاتى وكان        أبوّللوابراھیم ناجى في جماعة  أثرت تناولو

المدرسة یدورون فیھ بقیة الشعراء لما یتمتع بھ من احساس وكان الشعر عنده نافذتھ التى یطل منھا     

تملك إال أن ترى الشئ مرسومًا     أنك تقرأ قطعة للشاعر فال      علي الحیاة وشعره الذى حین تقرأه ك    

  . مجسمًا وقویًا كما نجح في حمل لواء التجدید بوضوح 

م نھ ألالحیاة االجتماعیة في أشعار الجماعة وكانت قلیلة بنسبة انتاجھم الشعرى        عن تحدثت أیضًاو

حس بالجمال وتھیم بالطبیعة   شدیدوا الحساسیة امتزجوا بالطبیعة إلستلھام المشاعر وعاطفتھم ت   

لذلك لم یكن الطابع     .لھم وآالمھم من خاللھا    ما آوھموا بالمرأة وتحدثوا عن  . ووصفھا وتشخیصھا 

  الالت أخرى دفي األلفاظ واستخدموا األلفاظ ب أبوّللوكما جدد شعراء . الوطنى مسیطر علي أشعارھم 

195  



مثل الھجر والتشكى والظمأ   مختلفة والتى كانت تعبر عما یختلج في نفوسھم والتى تعكس شخصیتھم 

كما  . واستخدموا ھذه األلفاظ معادل موضوعى لنفوسھم الحائرة     . واللحن والطیف والتبسم وغیرھا 

  . استخدموا الفاظًا دخیلة مثل الصولجان والدمقس 

من أساسیات بناء القصیدة وعبروا عن احساسھم عن        ةواحد كما جددوا في الصورة الفنیة التى ھى

والحریة التعبیریة حیث     أن أساسھا الطالقة البیانیة     إلى طریقھا بما یعتلج في نفوسھم ویرجع ذلك   

استعملوا اللغة استعمال جدید واستخدموا األلفاظ ودالالتھا ووضع الصفات من موصوفاتھا وتوسعوا   

ھم بالثقافة الغربیة األجنبیة استخدموا تراسل      أثرع في الصور ، ونظرًا لت    في المجاز االبتكار المبد 

فاللحن لھ لون مضئ     ) ب اوإن األلوان واألصوات والعطور تتج : ( الحواس والذي قال عنھ بودلیر

النفسي وھذه الظاھرة جدیدة علي الشعر العربي الحدیث   ثروعطر یفوح وكل ذلك بناء علي وحدة األ

  . استعمالھا نادرًا  ألنھا إلیق ولھم فضل السب

إنسان یجسد احساسھ ویفكر تفكیر    أنھما لیس انسانًا وك أبوّللوواستخدموا التشخیص فیتصور شعراء 

فھى تلتقى   . سان وتفعل أفعالھ    نإلویفعل أفعالھ فیرقص الغرام ، ونجد الدیار الجامدة تأخذ صفات ا    

  .عند ناجى  بالحبیب في جموده وتنكر بعد كانت تضحك لھ كما

مجال آخر حسي ثم بث الحیاة        إلى كما استخدموا التجسید فحولوا المعنویات من مجالھا التجریدى    

موا التشبیة وقد تتراكم عندھم الصور التشبیھیة لتعمل في جمیعًا علي       دفیھا وجعلوھا تتحرك واستخ

  . اجالء صورة مشبھ  واحد 

م شدیدوا اإلحساس في الحیاة  نھألء الشعراء ساس تكوین الصورة عند ھؤال أ الّتضادون وقد یك

والمجتمع والطبیعة والنفس من مفارقات وبنوا كثیرًا من صورھم على األضداد فتطرقنا لھذه        

  . الظاھرة وبینا الخصائص الفنیة في ھذه الظاھرة 

یجنب الشاعر المباشرة  روقد تعتمد الصورة علي القص والحوار فالعنصر القصصي في التعبی

غموض ویجعلھ أقدر علي اإلیحاء فتكسب العواطف الذاتیة مظھر الموضوعیة وتتماسك ھذه وال

  أسلوب  أبوّللوستخدم شعراء من ھذه اإلطار القصصى وإ. بنائھا الصور الجزئیة مكتسبة وحدة 
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عاطفة  أوعاطفة حب   نت  ایزید التوتر ویكشف الحالة النفسیة وسیول العواطف سواء أك نھألالتكرار 

التكرار یؤدى غرضًا فنیًا كالتأكید علي عاطفة معینةوااللحاح علي إبراز وحدة انفعال           ألنحزن و

في الموسیقى في شعرھم وجددوا في       أبوّللووجدد شعراء .الشاعر وأبرزنا خصائص التكرار الفنیة 

  .لمدرسةالت ولكن أتى ھذا التجدید ثماره مع نضوج وازدھار ااوھذا الجانب تجدیدًا مسبوقًا بمح

علي ھذه  أبوّللوفخرج شعراء  أبوّللوكب الحداثة عند اإن بناء القصیدة العربیة القدیمة ال یو     

في أطر جدیدة تناسب التجربة الوجدانیة والمفھوم العصري للشعر   القوالب القدیمة وانشدوا اشعارھم 

القافیة  ألنفي دعوتھم  وقد نجح ھؤالء الشعراء   . واتجھوا لنظام المقطوعات المتغیرة القوافي   

زان والقوافي وونوعوا في األ. وقد اعتمدوا في تجدیدھم علي القالب المقطعى  الواحدة فقدت منزلتھا 

عملیة   إلىوكتب ھؤالء الشعراء الشعر الحر ، واعتمدوا علي البحور الجیاشة المتدفقة وھكذا تطرقنا 

 أبوّللو وأخیرًا اتسمت حركة جماعة     . وأبرزنا الخصائص الفنیة في بنیة القصیدة  أبوّللوعند  اإلبداع

بوساطة الترجمة من     الغربي ا عمقت االتجاه الوجداني للشعر وانفتحت علي التراث الشعرى         أنھب

تعمیق المضامین الشعریة واستلھام التراث بشكل مبدع واستخدام        إلىربي ودعت  والشعر األ

تجریب أشكال جدیدة للشعر المرسل     إلى ظار ألنب المتطورة للقصیدة ولفتت ا  لیااألسطورة واألس  

 في األجناس الشعریة عبر الغنائیة ومھدت الطرق لظھور مجلة وحركة اإلبداع إلىوالحر كما التفتت 

ین ومجموعات  اوما تركھ لنا شعر ھذه الجماعة من الدو    إلىشعر في بیروت باالضافة أخرى مجلة 

كانت   يالت  أبوّللو فیھا النزعة الرومانسیة ھي األقوى مضمونًا وشكًال وانفعاًال فمجلة         شعریة تبدو 

 ولھ الشعراء من العواصم العربیة      ھم كانت المنبر الذى التف ح    أفكار قصائدھم و   تنشر علي المأل 

، كما برزت  أبوّللووبرز دور الشاعر بوصفھ فنانًا في حركة . اشعاعاتھم والمنارة التى نشرت  

ج القدماء وتحولت قضایا   اذالشعرى ال محاكاة نم اإلبداعأھمیة التجربة النفسیة والوجدانیة في عملیة 

جدیدة  قضایا الذات واستكشف بعض شعر الجماعة لغة شعریة    إلىالشعر من قضایا المجتمع  

  .متماسكة أكثر صفاًء ونقاء من شعر التقلیدیین وأغراضھم الموروثة 

 .واهللا المستعان  وفقنا في بحثنا ھذاقد اهللا أن نكون أرجو من 
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  :النتائج والتوصیات 

والتي عمقت مكانتھا في األدب العربي الحدیث  أبوّللوتبین الدراسات السابقة حول جماعة  - 1

 .دراستھ االتجاه الوجداني للشعر فیجب 

 ي فدعت إلي تعمیق المضامین الغربالتراث  تأثرھم بشعر أبوّللویجد المطلع علي شعر جماعة  - 2

 .مما یجعلھا مادة خصبة للبحث والدراسة واستلھام التراث بشكل مبدع 

سي النصوص األدبیة علي اختالف خلفیاتھم الثقافیة واسعة لدار مساحة  أبوّللوة عتركت جما - 3

 .من حیث فھما وتذوقھا 

والتكرار دورھا في  الّتضاد حقًال واسعًا للدراسة ، فكان لبنیة  أبوّللوشكلت اللغة عند جماعة  - 4

فادة واإلالسرد التي أظھرت تقنیات جدیدة  لبنیة تلقي النص وفھمھ وتذوقھ ، واتساع المجال

 .منھا نتیجة تحرره من وحدة البیت وتمتعھ بوحدة القصیدة

في شعر ستعاریة والتشخیص لھا حضورًا البنیة اال تفي التصویر ، فكان أبوّللوأبدعت جماعة  - 5

 . أبوّللوجماعة 

لفتت األنظار إلى تجریب أشكال جدیدة للشعر المرسل والحر كما التفتت إلى اإلبداع في  - 6

 .األجناس الشعریة عبر الغنائیة 

 مھدت الطریق لظھور مجلة وحركة أخرى ھي  مجلة شعر في بیروت - 7

ھ الشعراء من العواصم العربیة  والمنارة التى نشرت مجلة أبوّللو كانت المنبر الذى التف حول - 8

 .اشعاعاتھم 

 .كما برزت أھمیة التجربة النفسیة والوجدانیة في عملیة اإلبداع الشعرى - 9

 .الشعریة  أبوّللوأعمال جماعة  احثة في نھایة ھذه الرسالة بدراسة توصي الب -10
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  :والمراجع المصادر 

  القرآن الكریم

الدین ، المثل السائر ، تحقیق محمد بن محى الدین عبد الحمید مطبعة الباب الحلبى  ابن األثیر ،ضیاء -1
 )م1939( وأوالده 

ابن خلدون ، عبدالرحمن محمد بن خلدون،مقدمة بن خلدون دار احیاء التراث العربي بیروت  -2
  ) د،ت(4لبنان،ط

) م 1996( لسعادة بمصر ابن رشیق ، أبى علي القیرواني ، تحقیق محمد محى الدین عبد الحمید ا -3

 .3، ط2ج

 م)2005(ابن طباطبا  محمد بن أحمد ،عیار الشعر ، دار الكتب العلمیة  -4

 م)1980(ابن قتیبة ، أبو عبداهللا بن مسلم ،  الشعر الشعراء ، دار الكتب العلمیة بیروت  -5

المثاني دار إحیاء األلوسي أبو الفضل، شھاب الدین البغدادى  ،روح المعاني في تفسیر القرآن السبع  -6
 )د،ت(التراث العربي بیروت 

ابن محمد أحمد ، البنیة اإلیقاعیة في شعرعز الدین المناصرة منشورات اتحاد الكتاب الفلسطینى  -7
 )م1981(

 )م1995(ابن منظور،جمال الدین بن مكرم ، لسان العرب ط دار صادر  -8

قیق عبدا مھنا دار الكتب العلمیة بیروت بن علي المنقذ ،البدیع في البدیع ، تحابن المنقذ ، أسامة  -9
 ) م1980(

 )م1987( ، 1أبو دیب ، كمال في الشعریة ، بیروت مؤسسة األبحاث العربیة ط - 10

 )م 1936( أبو شادي ،زكي ، أحمد ، دیوان عودة الراعي ، مطبعة التعاون اسكندریة ط  - 11

 ) د،ت(دیوان الشفق الباكى، المطبعة السلفیة بمصر  - 12

 )م 2013(ؤسسة ھنداوى للتعلیم والثقافة  دیوان الشعلة م - 13

 )م2013(دیوان الینبوع مؤسسةھنداوي للتعلیم والثقافة   - 14

 )م2013(دیوان أنداء الفجر مؤسسةھنداوي للتعلیم والثقافة   - 15
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 )د،ت(دیوان من السماء مطبعة جریدة الھدى الیومیة أبو شادي ،زكي ، أحمد ، - 16

 )د،ت( دیوان أنین ورنین المطبعة السلفیة - 17

 م1963( دیوان أغانى أبو شادى مطبعة التعاون القاھرة  - 18

 )م1938( الیاس ، أفاعى الفردوس،منشورات دار المكشوف بیروت  ،أبو شبكة - 19

 )م1981( 2إبراھیم ،عبدالرحمن ، قضایا الشعر في النقد األدبي ، دار العودة بیروت ط - 20

دار ) ایة السوریة المعاصرة دراسة في الرو(إبراھیم ،علي النجیب ، جمالیات الروایة  - 21

 )م1994( البناء للطباعة والنشر دمشق 

 م)2010(إسبر ، میادة كامل ،شعریة أبي تمام الھیئة العامة السوریة للكتاب  - 22

 )م1983( سماعیل ، محمود حسن ،ھكذا أغنى، مطبعة االعتماد بمصر،ط إ - 23

 )م1935(دیوان أغانى الكوخ مطبعة االعتماد ، بمصر ،  - 24

 م)1935(مطبعة االعتماد بمصر أغاني الكوخ دیوان - 25

بدري ،عثمان ، دراسات تطبیقیة في الشعر العربي نحو تأصیل المنھج النقد التطبیقى  - 26

عبد الفتاح بسیونى فیود ، من بالغة نظم القرآن مؤسسة المختار ) م  2009) (د،ط(الجزائر ،

 )م2010( ، 1للنشر والتوزیع القاھرة،ط

 )م2002( ات اإلبداع األدبي ، مكتبة اآلداب البنداري ،حسن ، تجلی - 27

 )م 1990(االتھ الرومانسیة ط ابدبنیس ، محمد ، الشعر العربي الحدیث بنیاتھ  - 28

تبرماسین ،عبد الرحمن ،البنیة االیقاعیة للقصیدة العربیة ، دار الفجالة للنشر والتوزیع  - 29

 )م2003(القاھرة 

  ) م1992( ، دار الجیل بیروت  1ثابت ،حسان، شرح یوسف عید ط - 30

الثعالبى ، عبداهللا بن محمد أبى منصور ، فقھ اللغة ، تحقیق امین نسیب ، دار الجیل  - 31

 . )د،ت(،بیروت لبنان1ط

عمرو بن یحى ،البیان والتبیین ، تحقیق عبدالسالم ھارون ، دار الفكر  أبوالجاحظ ،  - 32

  )د،ت(العربي للطباعة والنشر 
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 )م1938( الجرجانى الشریف علي بن محمد ، التعریفات ،القاھرة  - 33

 )د،ت(جودت ،صالح ، دیوان حكایة قلب ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر - 34

 )م1980(لجدیدة في الشعر العربي المعاصر،مصرجیدة ،عبد الحمید ، االتجاھات ا - 35

الحاتمى ،بن المظفر، حلیة المحاضرة فى صناعة الشعر ، تحقیق جعفر الكنانى ، دار  - 36

 )م1979( الحریة للطباعة والنشر 

 دوارد الخراطإحسین خالد حسین، شعریة المكان في الروایة الجدیدة الخطاب الروائى  - 37

 )ھـ 1421(مؤسسة الیمامة الصحفیة 

 )م2006( ، مكتبة الرشد 6حسین ،علي محمد ، األدب العربي الرؤیة والتشكیل ، ط - 38

 )م1990(  حالوى ،ناصر ،محاضرات في التاریخ عند العرب ،دار الكتب العلمیة والنشر - 39

الحلبى ،شھاب الدین محمود سلیمان ،حسن التوسل في صناعة الترسل ، تحقیق أكرم  - 40

 ) م1980 ( بغداد عثمان یوسف ، دار الحریة للطباعة

 )م1966( ، دار المغرب العربي تونس 1الحلیوي ،محمد ، رسائل الشابي ، ط - 41

 )2000(، عالم الكتب بیروت  1حمود ، ماجدة ، عالقة اإلبداع في الفكر النقدي عند العرب،ط - 42

، المركز الثقافى 2الحمیدانى ،حمید، بنیة النص السردى من منظور النقد األدبي ط - 43

 ) م1993(     بیروت 

الدسوقى ،عبدالعزیز جماعة أبوّللو وأثرھا في الشعر العربي الحدیث ، الھیئة العامة  - 44

 )م1972( المصریة للتألیف والنشر 

 )م2008(، عمان األردن 7ربایعة ،موسى ، جمالیات األسلوب والتلقى ، ط - 45

الثقافیة الزبیدى ، مرشد ،بناء القصیدة في النقد القدیم والمعاصر مطابع دار الشئةن  - 46

 )م1994(العامة وزارة الثقافة واالعالم بغداد، 

 )م1953( زكي ، محمد العشماوى ، دراسات فى النقد المعاصر ،المطبعى المنیریة باألزھر  - 47

 صیدا بیروت لبنان )م 2003 ( ،1الزمخشرى ، أساس البالغة ، المكتبة العصریة ط - 48

201 



ب البدیع ، مكتبة المعارف الیالبدیع في تجنیس أسالسجلماسي ، محمد بن أبى القاسم ،المنزع  - 49

 )م1980 ( ،1ط

 )م1999(سعد ، مدحت الجیار الصورة الشعریة عند أبوالقاسم الشابي ، الدار العربیة طرابلس لیبیا  - 50

  )م1977(السعدني ،مصطفى ، التصویر الفني لمحمود حسن اسماعیل ، منشأة المعارف ، اسكندریة   - 51

 )م1995( ، دار المعرفة الجامعیة 1، علم الجمال اللغوى جسلیمان ، محمد یاقوت  - 52

 )د،ت(السمان ،علي محمود ،اسماعیل سرى الدھشان وجماعة أبوّللو ،دار الكتاب العربي القاھرة  - 53

 )م1978( ، دار المعارف القاھرة 4سویف ،مصطفي ، األسس النفسیة لإلبداع الفنى ط - 54

الفضل ابراھیم المكتبة  أبو، تحقیق محمد  3آن جالسیوطى جالل الدین، االتقان في علوم القر - 55

 ) م1988 ( المصریة ،

 )م2006( السید ،شفیع ، النظم وبناء األسلوب في البالغة العربیة ، دار غریب القاھرة  - 56

 )م1986( ، 2السید ،عزالدین ،التكرار بین المثیر والتأثیر ،عالم الكتاب بیروت ط - 57

 )م1966( ، الدار التونسیة للنشر  أبو القاسم ، أغانى الحیاة ،الشابى  - 58

 )م1987( الشرع ،علي  ، بنیة القصیدة في شعر أدونیس ، حلب سوریا  - 59

 )م1967( الشرنوبي ، صالح بن علي ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاھرة  - 60

 )م2000( شكرى ،عبدالرحمن ،دیوان شكرى، جمعھ وحققھ المجلس األعلي للثقافة  - 61

 )م1968(، دار الكتاب العربي بیروت  11شوقیات ،طشوقى، أحمد ، ال - 62

 )م2001(صابر ، محمد عبید ، القصیدة بین الداللیة والبنیة االیقاعیة ، اتحاد الكتاب العرب دمشق  - 63

 )م2002(الصباغ ،رمضان ، في نقد الشعر المعاصر ، دار الوفاء للطباعة والنشر مصر  - 64

 )م2007(  دار الكتاب العربي،1صبح السید ،طلعت ، الشعر العربي الحدیث ط - 65

(  ر البیضاءا، المركز الثقافي الد11صالح صالح ، سرد اآلخر واألنا اآلخر عبر اللغة السردیة ط - 66

 )م2003

 )د،ت(الصیرفى ، حسن كامل ،دیوان  الشروق، دار المعارف ، - 67

 )م1982( دیوان نوافذ الضیاء ، دار المعارف  - 68

 )م1934 (دیوان األلحان الضائعة مطبعة التعاون  - 69
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 )م1962(ضیف ،شوقى ، في النقد األدبي ، دار المعارف القاھرة  - 70

 )د، ت(، دار المعارف ، األدب العربى المعاصر - 71

، عالم الكتب بیروت   1طھ ،محمد عصر، مفھوم اإلبداع في الفكر النقدى عند العرب ط - 72

 )م2000(

 )م1981(، 2للكتب ط الطیب ،عبداهللا ، المرشد لفھم أشعار العرب ، الدار السودانیة - 73

 )م 1978( عباس ،إحسان ،تاریخ النقد عند العرب ،دار الثقافة بیروت لبنان  - 74

صابر ،محمود حسن اسماعیل بین األصالة والمعاصرة ،دار المعارف القاھرة ،عبدالدایم  - 75

 )د،ت(

 )د،ت(، الناشر مكتبة الكلیات األزھریة القاھرة 2جاالدب الحدیث عبد المنعم، محمد الخفاجى  - 76

 )م2000( ، 1حسن عبداهللا القرشى شاعر من أبوّللو ، النادى األدبي بالمدینة المنورة ط - 77

حاتم ، التكرار وفعل الكتابة في األشارات اإللھیة ألبي حیان التوحیدى مطبعة التسفیر  ،عبید  - 78

 )م2005( تونس 

 )م1981( عبداهللا ،محمد حسن ، الصورة والبناء الشعرى ، دار المعارف ،مصر  - 79

 )م1988( عبدالمطلب ،محمد ، بناء األسلوب في شعر الحاثة الھیئة العامة المصریة للكتاب  - 80

 ) م2002(بالغة السرد ، القاھرة ،الھیئة العامة لقصور الثقافة كتابات نقدیة  - 81

 )م1959( ، دار الطباعة الحدیثة القاھرة1عبداللطیف ،محمد السحرتى ، شعراء مجددون ، ط - 82

 )م1986( ، 1ط ،القصیدة الرومانسیة في مصر،العزب ،یسري  - 83

 )م1906( منشورات المكتبة العسكریة صیدا بیروت ،أبو ھالل ، الصناعتین ،العسكرى  - 84

 )م1978( عشري ،علي زاید ، بناء القصیدة الحدیثة ،مكتبة دارالعلوم القاھرة  - 85

عامة عصفور ،جابر ، مفھوم الشعر دراسة في التراث األدبي ، الھیئة المصریة ال - 86

 )م 2000(،للكتاب مكتبة األسرة  ، 

 )م1967( الهيئة المصرية العامة للكتاب ،العقاد ، عباس محمود ، دیوان العقاد  - 87

 )م1951(شعراء مصر وبیئاتھم في الجیل الماضى ط  - 88
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 )م1981 (العالیلى ،جمیلة ، دیوان نبضات شاعرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب - 89

 )م1988(اللغة واإلبداع في مبادئ علم األسلوب العربي ط عیاد ،شكرى محمد،  - 90
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 م )1989(فیدوح ،عبدالقادر  ، االتجاه النفسي في نقد الشعر ،دار صفاء للنشر والتوزیع عمان األردن  - 93

القزوینى، الخطیب جالل الدین محمد بن عبد الرحمن  االیضاح في علوم البالغة ، تحقیق ابراھیم  - 94

 )م1980( شمس الدین، دار الكتاب العربي اللبناني

 )م1980( ، 1األدبي ، دار القلم العربي طالقصبجى ،عصام ، نظریة النقد  - 95

 )م 2008( ، 1قطب ، سید ،األعمال الشعریة الكاملة ، مركز الناقد الثقافى ط - 96

 )م1981(القط ،عبدالقادر  ،  االتجاه الوجدانى في الشعر العربي المعاصر ، مطبعة الشباب   - 97

 )د،ت(غنیمى ،محمد ھالل ، الرومانتیكیة ، نھضة مصر للطباعة والنشر  - 98

 30ص )م  1982 ( ، دار العودة ، بیروت ، 1ى الحدیث ، طالنقد األدب - 99
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 )د،ت(الكتب العربیة القاھرة دیوان اصداء من الغرب وأصوات من الشرق ، دار احیاء  -105

 )د،ت(دیوان زھر وخمر شركة فن الطباعة  -106

لإلبداع مصري محمد، أحمد محمد، عوین، الشعر العربي الحدیث مدرسة أبوّللو نموذجًا، الملتقى ال -107

 )د،ت(والتنمیة 

 )م2008( ) ،ن  د(، أبوّللو  محمد ،علي محمد السید ، صورة المرأة عند -108

 )د،ت(قاسم ، البنیة االیقاعیة في شعر الجوھري، دار دجلة محمد ، مقداد شاكر  -109
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مراد ، فتحى ، شعر أمل دنقل ، دراسة أسلوبیة ،عالم الكتاب الحدیثة أربد ، األردن  -110

 )م2003(،    1ط

 )م1992( مفتاح ،محمد ، تحلیل الخطاب الشعرى ،بیروت مركز الثقافة العربي  -111

والمسرح ، الھیئة العامة المصریة للكتاب  مصطفي ،محمد بدوى ،دراسات في الشعر  -112

 )م1979(

 )م1980( مطلوب ،أحمد ، دراسات بالغیة ونقدیة ،دار الحریة للطباعة بغداد  -113

 )م1986( معجم المصطلحات البالغیة وتطورھا ، مطبعة المجمع العراقى -114

 )م2013( المعتصم باهللا أحمد ، ناجى شاعر الوجدان الذاتى ، الدار القومیة للنشر  -115

 )م1967( ، 3المالئكة ،نازك ،قضایا الشعر العربي المعاصر ، منشورات ط -116

 )م1979(،  2دة بیروت ، طو، دار الع2مجلد  -117

 )م1998( العامة للقصور والثقافة القاھرة  ة، الھیئ انھدیوان البحر یغیر ألو -118

 )د،ت(مندور ، محمد ،النقد المعاصرون ، مطبعة نھضة الفجالة القاھرة  -119

 )م1980(دة بیروت ناجي ، دار العو،إبراھیم ، دیوان إبراھیم ناجي  -120

 )م1996(3دیوان الطائر الجریح ، دار الشروق ط -121

 )م1996(  3دیوان لیالي القاھرة دار الشروق ط -122

 )م1996(  3دیوان معبد اللیل دار الشروق ط -123

 )م1996(  3دیوان وراء الغمام دار الشروق ط -124

ناصر ،فھد عاشور ، التكرار في شعر درویش المؤسسة العربیة للدراسات  -125

 )م2004(،   4طوالنشر،األردن  

 )م1983(،  3ناصف ، مصطفى ، الصورة األدبیة ،دار األندلس ط -126

 )م1986( نصار ،حسین ،القصة في الشعر العربي الحدیث ،مكتبة الثقافة الدینیة  -127

 )م1997 ( دیوان أبى تمام ،دار الجنوب للنشرحسین ، اللغة الشعر في ، يالواد -128

 )م1990 ( ، دار المعارف3طھ ، شعر الموقف واألداة ،طوادى ، -129
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المدخل لدراسة الفنون األدبیة واللغویة ، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع الدوحة  -130

 )م1987( قطر ،

 )م1991(الجامعیة ،اسكندریة الورقى ،سعید ، القصة والفنون الجمیلة ،دار المعرفة  -131

 )م1980( ھالل ،ماھر  مھدى جرس األلفاظ ودالالتھا ، دار الحریة للطباعة  -132

ھالل ،عبدالناصر ،آلیات السرد في الشعر العربي الحدیث مركز الحضارة العربیة      -133

 )   م2005(

الھمشرى ، محمد عبدالمعطى ،دیوان الھمشرى الھیئة  المصریة العامة للكتاب  -134

 )                   م1974(

ھني ،عبدالقادر ، نظریة اإلبداع في النقد القدیم ، دیوان المطبوعات الجامعیة عكنون  -135

 )م1999( الجزائر 

 )م1994(،دار المعارف القاھرة  6ھیكل ، أحمد ، تطور األدب في مصر ط -136

العراقیة   الیافى ،عبد الكریم ، جدلیة أبى تمام ،دار الجاحظ وزارة الثقافة واالعالم -137

 )م1980

  

  

  

  

  

  

  

206  



  :الكتب المترجمة 

 )د،ت(فن الشعر مكتبة النھضة المصریة ، ترجمة شكري عیاد ،: س الیرسطو طأ - 1

 ) د،ت(إیرلیخ فكتور ، الشكالنیة الروسیة ، ترجمة  الولى محمد المركزالثقافى العربى  - 2

 )م1984( العودة بیروتجان بول سارتر ، ما األدب ؟ ترجمة وتعلیق غنیمى ھالل ، دار  - 3

جیرارجینت ، خطاب الحكایة ، ترجمة محمد المعتصم وآخرین ، المجلس األعلي للثقافة  - 4

 )م1997( القاھرة 

الجیوسى سلمى الخضراء ، االتجاھات والحركات في الشعر الحدیث ، ترجمة عبدالواحد  - 5

 )م2007(،  2لؤلؤة مركز دراسات الوحدة ط

 )م1992( ، منشورات اتحاد كتاب المغربي1السرد األدبي طروالت بارن ، طرائق تحلیل  - 6

سلسلة المعرفة األدبي ) م1988(،  1رومان یاكبسون قضایا الشعریة ، ترجمة الولى محمد ط - 7

 .للكتاب العربي 

، ترجمة محمد فتوح ، دار المعارف یورى لوتمان ، تحلیل النص الشعرى بنیة القصیدة  - 8

 )م1995(

  : المجالت 

  م 1932،عدد دیسمبر  أبوّللومجلة  - 1

رحل (زیدة ، دراسة أسلوب التكرارفي قصیدة السیاب  أبومجلة اللغة واآلداب ، عبد القادر  - 2

 م1999، 14عدد) النھار

 م1980صالح فضل ، أكتوبر ،مجلة فصول  - 3

 ،الكویت 162مجلة سلسلة عالم المعرفة ، صال فضل ، بالغة الخطاب وعلم النص ، عدد  - 4

م، مطبعة 1979،  98العربي ، جون سیول، تشومسكي الثورة اللغویة،عدد مجلة الفكر  - 5

 المتوسط
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 )م2012( ، عدد 37صدام أزھار مج) سانیة النوالعلوم ا(مجلة أبحاث البصرة  - 7
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، 3، عدد4مجلة فصول ، عاطف جودة ، البدیع في تراث الشعر العربي الحدیث مج  -10
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  :  ماجستیر  رسائل
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  : مقال 
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 :1821 - 1795( كلیزي جون كیتس النقصیدة للشاعر ا -یا شعراء العالم  - 2
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