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 أعوذ باهلل من الشيطان اللجيم

 بسم اهلل اللمحان اللحيم

 

{  ْ  رر ْ 1اقْررلْأْ بسامِررمس كْباررذْ الَررقَ}  ْ  رر ْ  

{ اقْرلْأْ َْكْبكرذْ   2الْإسنسْانْ مَرنِ عْ  ر     

{ عْ َمْ 4{ الَقَ} عْ َمْ بسالْق   مس 3الْأ كْلْمُ 

 { 5لْإسنسْانْ مْا ل مِ يْعِ  مِ ا
 سورة العلق
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 المقدمة 
 الحمد هلل رب العالميف، كالصالة عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف كبعد:

تطػٌكرا بمػا يحمػؿ بػي بنيتػ   اإلنسػاني  الخطاب الشعرم مف أكثر الخطابات د  ييعى 
 ، بعبػر مكسػيقاي يقػٌدـ ايقاعػا خاصػا ت تجعمػ  يقػٌدـ لنػا الكجػكد بػي أب ػى حمٌػمف مقٌكمػا

لمغ  التي تشٌكؿ مبناي، أما تصكيري بيتجػاكز التػداكؿ الػى اينزيػاح كخمػؽ بالػاء ديلػي 
متمٌيز. كعمى اختالؼ المغات احتؿ الشعر مكانت  المرمكق  بػي األكسػاط األدبيػ  كبػي 

ع عمػى الشػعر يترب ػ بػي عمػى مػر عصػكري كمراحمػ  ظػؿ  أبئدة المتمقػيف. كبػي األدب العر 
عػػرش األجنػػاس األدبيػػ ، بػػرغـ ظ ػػكر غيػػري عمػػى السػػاح  بػػي العصػػر الحػػديث اي أف 

يحفظػػػاف لػػػ  الريػػػادة مػػػف بػػػيف األجنػػػاس األدبيػػػ  األخػػػرل، كمػػػف أجػػػؿ  دكري كقيمتػػ  ظػػػالٌ 
د طػٌكر الػنص   العربي  بقػمكاكب  التطٌكرات الحاصم  عمى مختمؼ المستكيات بي األمٌ 

الشػػػعرم العربػػػي بنياتػػػ  عمػػػى مسػػػتكل المعجػػػـ كالمكسػػػيقى كطريقػػػ  التصػػػكير، لتظ ػػػر 
اتجاهػػات كمػػدارس خاصػػ  بالتجديػػد الػػذم لػػـ يقتصػػر عمػػى رقعػػ  مػػف بػػالد العػػرب بػػؿ 

عػد الجزائػر مػف سابر مشرقا كمغربا معٌبرا عمػى مبػدأ أف كػؿ األكطػاف كطػف لمشػعر، كتي 
كمػػف  .لشػػعر العربػػي بػػي  بػػدايات العصػػر الحػػديثبػػيف بػػالد المغػػرب التػػي احتالػػنت ا

أجػػؿ التعػػٌرؼ أكثػػر عمػػى طبيعػػ  بنػػاء الػػنص الشػػعرم الجزائػػرم المعاصػػر بػػي مراحمػػ  
بنيػة الػنص  ػل ال ػلر الرزا ػر  المتطٌكرة جاء اختيػارم ل ػذا البحػث الػذم كسػمت  بػػ" 

" بعبػػر هػػذي حكػػيـ ميمػػ دّ ةّينػػة –م ػػر  بػػف رمي ػػة  –الملاصػػرا اضر ػػر  مػػ س 
عػف مقكمػات  ثػتبحف النص الشعرم الجزائػرم المختمػؼ لنصكص التي تمثؿ عٌين  ما

مرحمػػ  بمػػه بي ػػا التجريػػب ذركتػػ ، منطمقػػ  بػػي البحػػث مػػف مرجعيػػات  بػػي كطبيعػػ  بنائػػ 
كتػػيتي أهميػػ  هػػذا المكالػػكع بػػي محاكلتػػ   الشػػعراء المختمفػػ ، كربط ػػا بمقٌكمػػات البنػػاء.
معاصػػرة لجيػػؿ الثمانينيػػات كمػػا تبػػرز قيمتػػ  لمكشػػؼ عػػف التجربػػ  الشػػعري  الجزائريػػ  ال

مػػف خػػالؿ رصػػدي ألهػػـ مقٌكمػػات بنيػػ  هػػذا الػػنص انطالقػػا مػػف المغػػ  كاإليقػػاع كصػػكي 
لمفالاء النصي. أما ال دؼ األسمى الذم أحػاكؿ الكصػكؿ اليػ  هػك التعريػؼ بالتجربػ  

ػػ ا المختمػػؼ، جممػػ  مػػؿ كقػػد حٌفزنػػي ل ػػذا الع الشػػعري  الجزائريػػ  كتقػػديـ بليػػات بنػػاء نصف
 الدكابع من ا الذاتي  كمن ا المكالكعي ، يمكف تمخيص ا بيما يمي: مف
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 الد ا ع الذاتية:   -1

تعٌمقػػػي بالشػػػعر قػػػراءة كدراسػػػ ، خصكصػػػا الحػػػديث منػػػ ، حممنػػػي لمبحػػػث بػػػي بنياتػػػ   -
 كميساءل  نصكص .

مػػف خػػالؿ قراءاتػػي لنصػػكص جزائريػػ  حديثػػ  تبػػٌيف لػػي قيمت ػػا الفنيػػ  العاليػػ  بػػيردت  -
خراج ا لتيخذ حق ا.  ابرازه  ا كا 

 رغبتي بي الدراسات الشعري ، دبعتني لطمب التخصص بي هذا الميداف. -
كجػػػػػكد بعػػػػػض الشػػػػػعراء الحػػػػػداثييف بيننػػػػػا حٌفزنػػػػػي لػػػػػدخكؿ معتػػػػػرؾ نصكصػػػػػ ـ كأنػػػػػا  -

 مطمئن .

 قٌكة التجريب بي النص الجزائرم المختمؼ أغرتني يقتحام  ككشؼ نقاب . -

 الد ا ع الم   ةّية: -2

 جع بي هذا المكالكع، جعمني أنطمؽ بي  مطمئن .تكٌبر المرا -
كجكد نخب  مف األساتذة بالقسػـ كعمػى رأسػ ـ المشػرؼ مختصػيف بػي دراسػات بنيػ   -

 النص الشعرم، مما قٌدـ لي دبعا معنكيا قكيا.

 كالكح معالـ البحث كقٌم  مزالق  ساعدني عمى البط خطت  كالسير كبق ا. -

ختمػػؼ لمقػػراءة تجعػػؿ العمػػؿ عميػػ  أكثػػر اإلمكانػػات التػػي يمنح ػػا الػػنص الشػػعرم الم -
 امتاعا، بمركن  بنيت  ككثاب  صكري تجعالي مراكغا مما يغرم الناقد أكثر.

االاب  لما تقٌدـ مف دكابع أشير لرحمتي بي الدراس  الجامعي  أثناء التدٌرج كبعػدها، 
 .بقد كاف ل ا أثر كبير بي تكجي ي نحك النص الشعرم المختمؼ

ث اجابػػػ  عػػػف أسػػػئم  تفسػػػس متنػػػ  بقػػػد كالػػػعت جممػػػ  مػػػف انطالقػػػا مػػػف أف البحػػػ
 ػػػا بػػػي مػػػا مي جمً األسػػػئم  انطمقػػػت من ػػػا باحثػػػ  بػػػي الػػػنص الشػػػعرم الجزائػػػرم المعاصػػػر أي 

 يمي:
 ما مف ـك النص الشعرم؟  -

 ما هي محطات الشعري  العربي  الحديث ؟ كما هي أهـ مقٌكمات بني  نص ا؟. -

 ايختالؼ؟كيؼ تطٌكرت الشعري  الجزائري  كصكي لشعري   -

 ما هي مرجعيات النص الشعرم الجزائرم المختمؼ؟  -
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 كيؼ يقٌدـ النص الشعرم المختمؼ نفس ؟. -

 كيؼ يتمايز النص الشعرم المختمؼ حسب تجارب أعالم ؟. -

 ما هي مقٌكمات بني  النص الشعرم لدل أعالـ شعر ايختالؼ؟.     -

بسطت ا بي كمف أجؿ اإلجاب  عف مختمؼ هذي األسئم  كالعت خٌط  محٌددة 
منطمق  مف تم يد قٌدمتي عبري بعض مالمح الشعري  العربي  عبر  ،أربع  بصكؿ

األكؿ مف ـك مسارها التاريخي عمى مستكيي المرجعي  كالبني ، ثـ تتٌبعت بي الفصؿ 
رصدتي بي  تعريؼ البني  خالؿ المبحث األكؿ، الذم كهذا  النص الشعرم كالبني ،

، أما المبحث الثاني مف الفصؿ ص كمف ـك الشعربيف المغ  كايصطالح، ثـ الن
الذم بحثت بي مرجعيات   الحديثالجزائرم لنص الشعرم ابجعمت  حكؿ األكؿ 

كبنيات ، عبر نصي  التقميدم كالكجداني، كما أشرت عبري لمنص الشعرم بي ع د 
 الثكرة التحريري ، أما المبحث الثالث بجعمت  حكؿ النص الشعرم الجزائرم المعاصر
بي بترة السبعينيات كالثمانينيات حيث اخترت من ا عٌينات البحث التي درست ا بي 

ت١ٕح إٌض فٟ د٠ٛاْ "ِشث١ح  الفصكؿ التطبيقي  بانطمقت بي الفصؿ الثاني مف تتٌبع

ّذخً ٚطفد ف١ٗ اٌذ٠ٛاْ ت ز١ث تذأخ ف١ٗاٌشخً اٌزٞ سأٜ " ٌألخؼش فٍٛط، 

أما المبحث الثاني  ،لنص بي المبحث األكؿالمغ  الشعري  كبني  اشى١ٍا، ثُ ذرثّؼد 
المبحث الثالث بي حيف رصدت بي بكاف حكؿ التشكيؿ اإليقاعي بي الديكاف، 
الى دراس   بناء الغالؼانطالقا مف  ،كاألخير مف هذا الفصؿ الفالاء النصي

  .التشكيالت النصي  كمختمؼ العالمات غير المغكي
النص بي ديكاف" سيف" لمشرم بف بني   بحثت بي الفصؿ الثالث الذم أما 

خميف ، بقد سرت بي  عبر نفس المباحث بي الفصؿ الثاني مع بعض التغيير بي 
بني  المغ  كأثرها بي النص، حيث بحثت بي لالمطالب بخصصت المبحث األكؿ 

بليات تكظيؼ المغ  الشعري ، ثـ عف العالقات المغكي  كتشٌكؿ النص، أما المبحث 
 إل٠ماعالتشكيؿ اإليقاعي بي الديكاف كتجميات  المختمف  بداي  با الثاني بتتبعت بي 
. أما المبحث الثالث بكاف حكؿ أشكاؿ حالكر ، ثـ اإليقاع المرٌكبالمفرد بي الديكاف

 .كمف خالؿ التشكيالت النصي  المختمف عبر الغالؼ  الفالاء النصي بي الديكاف
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بني   ست ا، بجعمت  حكؿأما الفصؿ الرابع بكاف حكؿ بخر العٌينات التي در 
النص بي ديكاف" امرأة لمرياح كيٌم ا" لحكيـ ميمكد، بكصفت  شكميا بي المدخؿ كدرست 
بني  لغت  بي المبحث األكؿ، أما المبحث الثاني مف هذا الفصؿ بدرست بي  أشكاؿ 

أما المبحث ، ، الى اإليقاع المفرد كالمرٌكبالتفعيم اإليقاع بي الديكاف مف ايقاع 
 .خير ببحثت مف خالل  الفالاء النصيلث كاألالثا

 ، خاص خالؿ الفصكؿمف  اتكٌصمت ل بحث قٌدمت جمم  مف النتائج خاتم  الكبي 
 .                                           من ا التطبيقي 

بكػاف المػن ج  مجٌسدة بي الخط  أعػالي، أما المن ج الذم اتبعت  لتقديـ مادة البحث
كصػػؼ كقػػراءة بنيػػ  الػػنص المختمػػؼ، كمػػا اسػػتثمرت ك األنسػػب يحتالػػاف   البنيػػكم ألنػػ

ػػػػ   عػػػػددا مػػػػف األدكات اإلجرائيػػػػ  كالكصػػػػؼ كالتحميػػػػؿ كاإلحصػػػػاء، كذلػػػػؾ لتسػػػػ يؿ مى م 
الدراسػػ  كتحديػػد دقيػػؽ لمعناصػػر المشػػٌكم  لمبنيػػ  ليتسػػنى لػػي التعميػػؽ عمي ػػا. كمػػف أجػػؿ 

ر كمختمػػػػؼ األدكات اإلجرائيػػػػ  التعبيػػػػر السػػػػميـ عمػػػػى المػػػػن ج البنيػػػػكم بػػػػي قػػػػراءة الشػػػػع
 استخدمت مصطمحات محٌددة، أذكر أهم ا بي ما يمي:

 -االنزيػػاح -الرمػػز -اإليقػػاع -ال ػػكؿ -االرػػت ؼ -ال ػػلرية -البنيػػة -الػػنص
كغيرهػػػا مػػػف المصػػػطمحات التػػػي سػػػنقٌدـ ّّّ التكثيػػػؼ -الرممػػػة ال ػػػلرية -نا يػػػاتالث

دارسػػيف بمكالػػكع بنيػػ  الػػنص أمػػا عػػف اشػػتغاؿ ال مفاهيم ػػا تباعػػا عبػػر بصػػكؿ البحػػث.
عمػػػى المسػػػتكييف كػػػاف محػػػدكدا الشػػػعرم عمكمػػػا كالجزائػػػرم المعاصػػػر بكجػػػ  خػػػاص، ب

كمػػػػف الدراسػػػػات التػػػػي عنيػػػػت ب ػػػػذا  كالتػػػػيليؼ النقػػػػدم الحػػػػر، -الجػػػػامعي -األكػػػػاديمي 
 –الشػػػػعر الجزائػػػػرم الحػػػػديث، اتجاهاتػػػػ  كخصائصػػػػ  الفنيػػػػ  المكالػػػػكع  نػػػػذكر كتػػػػاب 

عػػػالج بيػػػ  بعػػػض القالػػػايا الفنيػػػ  بػػػي الشػػػعر  حيػػػث محمػػػد ناصػػػرل -1975، 1925
   حمد يكسؼ.ألييٍتـ النص، الجينيالكجيا الالائع ، الجزائرم، االاب  لكتاب 

كقػػػػد كاج ػػػػت صػػػػعكبات كثيػػػػرة بػػػػي البحػػػػث، عمػػػػى رأسػػػػ ا كثابػػػػ  النصػػػػكص ديليػػػػا 
بالتعامػػؿ مع ػػا كػػاف ًجػػد  صػػعب خصكصػػا مػػع قصػػائد النثػػر التػػي ي تعػػٌرؼ بػػذات ا اي 

كبير مف القراءة، كلكف رغـ ذلؾ حاكلت تجػاكز هػذي المشػكم  بتكثيػؼ  بعد شكط كج د
عادت ا ألالبط تصكرم الخاص إليحاءات كؿ نص، كرغـ أف ذلؾ أخػذ كقتػا  القراءة كا 
كبيرا عمى حساب انجاز المذكرة بي كقت ا اي أنػ  أبػادني كثيػرا بػي كالػع تصػكر عػاـ 
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ـ خاصػ  بكػؿ من ػا بتقػٌدـ تجػارب لقراءتي لبني  هذي النصكص التي اتخذت لذات ا معال
شعري  متنكع  مػف حيػث البنيػ  كهػذا يعكػس تنكعػا بػي المرجعيػات كالمشػارب لمختمػؼ 

 هفيء الشعراء.
كيبقػػػػى مػػػػا قمػػػػت بػػػػ  مجػػػػٌرد محاكلػػػػ  بػػػػي قػػػػراءة نػػػػص يػػػػيبى أف يقػػػػٌدـ ذاتػػػػ  بيسػػػػر 
ف  كطكاعيػػ ، بػػنف كنػػت اقتربػػت مػػف كن ػػ  بػػذاؾ بالػػؿ مػػف اهلل كعػػكف مػػف أسػػاتذتي كا 

أتقػػػٌدـ بالشػػػكر دمي بػػػي غياهػػػب كمماتػػػ  ب ػػػك تقصػػػير منػػػي، كمػػػا ي يفػػػكتني أف زلٌػػػت قػػػ
اضستاذ الدكت ر : م ر  بػف كالعرباف لكؿ مف ساعدني عمى هذا العمؿ كعمى رأس ـ 

، كأسػػيؿ اهلل أف يجمعنػػػي بػػ  بػػػي دراسػػ  أخػػػرل بػػػي المشػػػرؼ عمػػػى هػػذا البحػػػث رمي ػػة
 .مجاؿ الشعري  العربي 

 كة اي باهللاهلل المكبؽ كي حكؿ كي ق
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 مررلياتو  بنياتو االملاصرالحديث    لنص ال لر  اللربلا

بػػي مسػػيرت  بتحػػٌكيت كثيػػرة عمػػى  كالمعاصػػر الػػنص الشػػعرم العربػػي الحػػديث مػػرٌ 
كأخػػػػرل نتيجػػػػ  حتميػػػػ  لتحػػػػٌكؿ بنيتػػػػ   مسػػػػتكل بنيتػػػػ ، بعالػػػػ ا متعمٌػػػػؽ بيسػػػػباب خارجيػػػػ 

كعبػػر هػػذي التحػػٌكيت المختمفػػ  قػػٌدـ األرالػػي  المناسػػب  لتنمػػك بعػػدي ايتجاهػػات  داخميػػا،
الشعري  المعاصرة، التي لـ تكف لترل النكر لكي تمؾ التحٌكيت المفصمي  التػي انطمقػت 

طٌكر مػػف الػػنص اإلحيػػائي كصػػػكي لمػػنص الركمانسػػي ثػػـ الحػػػر عبػػر مسػػار حابػػؿ بػػػالت
 كالتالي:    عمى مستكل المرجعي  كالبني ، يمكف ايجازي بي مراحؿ نصي  محددة

 ا المررلية  البنية:اللربل النص التقميد  -1
 19ن ايػػػ  القػػػرف  بػػػي مختمػػػؼ المجػػػايت مػػػع أمػػػاـ التخػػػٌبط الػػػذم شػػػ دي العػػػرب 
بػػػي مختمػػػؼ  -بػػػي ايتجػػػاي المعػػػاكسكبػػػدايات القػػػرف العشػػػريف بػػػدأت الن الػػػ   لممػػػيالد

كبػػي  باحثػػ  عمػػى قكاعػػد تنطمػػؽ من ػػا كمرجعيػػات تفسػػس عمي ػػا خطاب ػػا، -لمجػػايتا
خالـ هذا المخاض العسير اقػتحـ الشػعر العربػي مشػركع حداثتػ ، حيػث صػاحب هػذا 
ـى متاع معربي متشابؾ كمتداخؿ األطراؼ محمػال "برفيػات كممارسػات تنظيريػ   ايقتحا

ا الخاصػػػػ ، متفاعمػػػػ  مػػػػع الخػػػػارج كنصػػػػي  متعػػػػٌددة، لكػػػػؿ من ػػػػا اسػػػػتراتيجيات ا كبرامج ػػػػ
، ب ذا انطمؽ النص الشعرم العربػي بػي بدايػ  العصػر 1كالداخؿ النصي بي اآلف ذات "

الحػػديث باحثػػا عػػف مرجعيػػ  يسػػتند الي ػػا، كمحمػػال بفكػػر ن الػػكم يػػرل بػػي زمػػف القػػكة 
الشعري  العربي  هك الزمف األصؿ كالقدكة التي يجب أف تنطمؽ من ػا الشػعري  العربيػ ، 

مػػػف الشػػػعر الجػػػاهمي الػػػى  –أ الشػػػعراء بػػػي البدايػػػ  بنحيػػػاء التػػػراث الشػػػعرم القػػػديـ ببػػػد
معتقػػديف أف مسػػتكل الشػػعر بػػي تمػػؾ العصػػكر كػػاف ربيعػػا كيجػػب محاكاتػػ   -العباسػػي

كايقتػداء بػ  بػي كػػؿ شػيء، مسػقطيف بػػذلؾ المرحمػ  التػي تفصػػم ـ عػف تمػؾ العصػػكر، 
قكاعػػػػد الػػػػنص القػػػػديـ  سػػػػي  كسػػػػعكا الػػػػى تر حيػػػػث اعتبركهػػػػا مرحمػػػػ  انحطػػػػاط شػػػػعرم، 

                                                 
 عمى األساس النصي دكف التركيز عمى ما كالمعاصر سيعتمد التصنيؼ ألهـ محطات الشعر العربي الحديث ،

 هك خارج النص كالجانب التاريخي.
بدايت ا، مساءل  الحداث ، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيالاء،  1 محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنيات ا كا 

 .135، ص2001، 2،طالمغرب
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دة عمػى مختمػؼ مسػتكيات بتمٌيزت نصكص ـ بخصائص محػدٌ  بمختمؼ مقٌكمات بنيت ،
   :نذكر أهم ا عبر نقاط محٌددة البني 
ظػػؿ القػػامكس نفسػػ ، بمػثال لػػـ يتجػػاكز الشػػعراء  مسػػت ا الم ػػة ال ػػلرّية: -1-1

بي ػػا،  اسػػتخداـ السػػيؼ كالػػرمح بػػي كصػػؼ المعػػارؾ، رغػػـ تطػػٌكر األدكات المسػػتخدم 
 :لمعرك  البار د  كنذكر مثاي عف ذلؾ بي كصؼ

 أ اءت َلنا  ىنًا َسما ةَ  باِرِؽ ؟ ***أَسمَّةُ  سيٍؼ ا أـ َةقيقةُ  باِرؽِ 
 1ِبَزْ َرةِ  َمْحُز ٍفا َ َنْظَرةِ  َ اِمِؽ  ***َلَ ا الرَّْكُب َأْةَناقًا ِإَلْيَيا َرَ اِ لاً 

مػػا لػػك أف المعػػارؾ تػػدكر رحاهػػا نالحػػظ أف البػػاركدم يصػػؼ السػػيؼ كالركػػب ك
ف تغٌيػر  بي زمن  بالسػيؼ كالػرمح، ليرجػع بيلفاظػ  لمماالػي التميػد كيحييػ  مػف جديػد، كا 

بالشػػػاعر التقميػػػدم بػػػذلؾ لػػػـ ييػػػدرؾ بٍعػػػد انفصػػػال  عػػػف األقػػػدميف، "كلػػػـ  الػػػزمف كالنػػػاس،
. 2يسػتطع أف يتخيػػؿ زمنػا شػػعريا متبػٌدي عػػف األزمنػ  الماالػػي ، التػي اعتبرهػػا النمػػكذج"

كنجد نماذج كثيرة عػف هػذا القػامكس التقميػدم بمختمػؼ حقكلػ  الديليػ  كأشػكاؿ تراكيبػ  
 مف الناحي  النحكي  كالبالغي .

 تفعػػػػيالت الػػػػكزف عبػػػػرايقػػػػاع الػػػػنص التقميػػػػدم  يػػػػتـ رصػػػػد :يقػػػػاعمسػػػػت ا اإل -1-2
محػدد مػف قالػب كزنػٌي  بػي الػنص التقميػدم مكػٌكفكهك " الشعرم بيتالقابي  كتحديدات 

بػي  كمنتظمػ  الت كزنيػ  متسػاكي  العػدديمف تشػك حيث يتيلؼبنائ ،  فع مسبؽ بشكؿ
، بعمد بذلؾ ركاد اإلحياء عمى تفعيؿ هذي الخاص  بجعمكا مػف 3 "كؿ شطر مف شطري

البيت منطمقا بي بناء نصكص ـ، "انطالقػا مػف كػكف بنيػ  البيػت الشػعرم المكتممػ  بػي 
كمػف البيػت ينطمػؽ اإليقػاع بػيهـ مقٌكماتػ   ،4النص القديـ هي أساس بناء القصيدة بي "

                                                 
  سنقٌدـ عرالا مكجزا ألهـ الركابط بيف النص اإلحيائي كالتقميدم بالنص القديـ أك المرجعي  األكلى. كسنكتفي

 ببعض النماذج عمى سبيؿ ايستش اد بقط.
، محمد شفيؽ معركؼ،  1 محمكد سامي الباركدم، ديكاف الباركدم، حقٌق  كصٌحح  كالبط  كشرح ؛ عمي الجاـر

 .354، ص2ـ، الجزء 1942هػ/1361مصر، دط،  -(، دار الكتب المصري ، 2ج-1)ج
 .68محمد بنيس، الحؽ بي الشعر، ص 2
بدايت ا  3  .191التقميدي  ػ ص –محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنيات  كا 
بدايت ا النصي ،  4 بي بمناسب  دراس ، صدر عف كزارة الثقامشرم بف خميف ، الشعري  العربي  ػ مرجعيات ا كا 

 .91ص ، دط، 2007الجزائر عاصم  لمثقاب  العربي ، 
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تكػػػػرار المػػػػع اإلحيػػػػاء غيػػػػر  اعربػػػػبػػػػي شػػػػعري  التقميػػػػد كهمػػػػا الػػػػكزف كالقابيػػػػ  المػػػػذاف لػػػػـ ي
اد هػذا ايتجػػاي مػف عمػػكد استنسػػ  ركٌ ب كاستحالػار الماالػػي بيكزانػ  كأالػػرب  المختمفػ ،

ف شػػعرا  ـ ينظمػػك الشػػعر كػػؿ شػػركط  بمف كم ػػا التقميػػدم كأٌسسػػكا قصػػائدهـ عميػػ  ككػػينٌ 
 قكؿ الباركدم:قديما كمف أمثم  ذلؾ 

ـَ اَضْيِؾ ِإْلُ َؾ َحاِ ر  أَ   ـَ َتن ُح؟ ***اَل يا َحَما  غصُنَؾ ميَّاد  ا   ي
1   

 ااه اه   ااه اه اه  ااه ا  ااه ااه  *** ااه ا ااه اه اه  ااه ا ااه اه            
  ل لف / ل ؿ /ةيمفم ا /م اةمف ***  ل ؿ / ل ؿ /م اةيمف / ل لف           

ػػػٍرب  "   " تعٌرالػػػت لعمػػػ  م ػػػاةيمف"" كأصػػػم ا  لػػػ لفكهػػػك مػػػف البحػػػر الطكيػػػؿ الػػػذم الى
، "كيعػد هػذا البحػر مػف البحػكر الشػعري  2حذؼ السػبب الخفيػؼ األخيػر، ب ػي محذكبػ 

، كمػػا نالحػػظ مػػف 3الكثيػػرة ايسػػتخداـ بػػي الشػػعر القػػديـ، حيػػث تعػػد نسػػبت  أربػػع نسػػب "
  أن ػػا تحػػابظ عمػػى القابيػػ  ذات ػػا كهػػي " اي اي/عػػكلف" بػػي كامػػؿ خػػالؿ القصػػيدة المقٌدمػػ

القصػػػيدة كبػػػي ذلػػػؾ اتبػػػاع لنمػػػكذج القصػػػيدة القديمػػػ . حيػػػث نجػػػدي حاالػػػرا بػػػي أغمػػػب 
قصائد شعراء التقميد كاإلحياء بكظفكا ايقاعات األكزاف القديم  مف الطكيؿ الػى الكامػؿ 

 كالبسيط كغيرها.
تقميػػػػد عمػػػػى المسػػػػتكل الشػػػػكمي عبػػػػر الفالػػػػاء كمػػػػا يمكننػػػػا متابعػػػػ  هػػػػذا اإلحيػػػػاء كال
حيػث حػابظ الشػعراء عمػى الشػكؿ العمػكدم ا النصي كمعمارٌيت  بػي القصػيدة التقميديػ 

 كمف ذلؾ نذكر قكؿ الباركدم:المتكازم لألبيات كما كيتبت قديما 
 َ َمَ ْت َةَمى َأْةَقاِبَيا اَضْ َ اؽُ *** ِت اآلماُؽ سكَف ال ؤاُد ا  ر ّ 

ِِ ال بيبةِ   الِصبا نزةُت ةْف ن  َبْلَد اْلَمِ يِبا  ِلم ََّباِب ِنَزاؽُ  ***زِؽ
َبا   4ةّنل ا  ال تمَؾ الر اُؽ ر اؽُ ***اَل الدَّاُر َدار  َبْلَد َما َرَحَؿ الصِّ

نالحظ الشكؿ العمكدم المتكازم لألبيات التي تقٌدـ تمثيال لمقصيدة العمكدي  كما 
 يمكف تمثيم  كما يمي:دٌكنت قديما بالشكؿ التناظرم الذم 

                                                 
 .125، ص 124، ص 1محمكد سامي الباركدم، ديكاف الباركدم، ج 1
ينظر، الخطيب التبريزم، كتاب الكابي، بي العركض كالقكابي، شرح كتعميؽ محمد أحمد قاسـ، المكتب   2

   .18ـ، ص 2003هػ، 1423، 1لبناف، ط –العصري ، بيركت 
بدايت ا النصي ، ص  3  .93مشرم بف خميف ، الشعري  العربي  ػ مرجعيات ا كا 
 .293، ص2محمكد سامي الباركدم، ديكاف الباركدم، الجزء  4

..................................         ............................... 

.         ................................................................ 

..................................         ............................... 

..................................         ............................... 

................................         ................................. 

..................................         ............................... 
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ب ػػػذا الشػػػػكؿ يمكػػػػف تسػػػجيؿ التجميػػػػات ال ندسػػػػي  لمقصػػػيدة التقميديػػػػ  عنػػػػد مختمػػػػؼ 
أعالم ػػا حيػػث حػػابظكا عمػػى الشػػكؿ التنػػاظرم كالمتػػكازم كنمػػكذج كقالػػب يصػػٌبكف بيػػ  
قصائدهـ، حيث "يقـك هذا الشكؿ برصؼ الكحدات المغكي  بي شطريف متقػابميف أبقيػا 

ين مػػا بيػػاض ذك طػػكؿ محػػدد، ليشػػكال نمػػكذج البيػػت الشػػعرم بػػي خػػط كاحػػد، يفصػػؿ ب
، ب ػػذا يػػتـ بنػػاء الشػػكؿ ال ندسػػي 1الػػذم تتػػكالى أسػػفم  أبيػػات أخػػرل مكازيػػ  لػػ  عمكديػػا"

 المتكازم كالتناظرم لمقصيدة التقميدي .
بمػػف الناحيػػ   ممػػا تقػػٌدـ نالحػػظ سػػيطرة الػػن ج التقميػػدم القػػديـ عمػػى نػػص اإلحيػػاء،

الثقابػػ  األصػكلي  عمػػى الشػػعر الػػى العػكدة لمقػػيـ الشػػفكي  الجاهميػػ   الفنيػ ، "أٌدت هيمنػػ 
لدل شعراء عصر الن ال ، غيػر أف معارالػ  القػديـ بحجػ  التجديػد لػـ تسػتند لحداثػ  

، بمـ تخرج القصيدة اإلحيائي  عف مقٌكمات القصيدة القديم  ممثمػ  بػي 2شعري  عربي "
 الماالػػكي  مرجعيػػ ، ب ػػذا سػػيطرت العمػػكد الشػػعر أساسػػا لبنائ ػػا كمعيػػارا لمحكػػـ عمي ػػا

بػي الماالػي القػدكة كالنمػكذج الػذم يجػب أف يينسػج عمػى  أتر  حيػث هذا ايتجايعمى 
ر هػػػذا ايتجػػػاي الشػػػعري  العربيػػػ ، بػػػؿ كػػػٌرس الماالػػػي بكػػػؿ مػػػا منكالػػػ ، كعميػػػ  لػػػـ يطػػػكٌ 

يحمؿ، كهػذا ي يػدؿ عمػى سػمبي  هػذا ايتجػاي الػد الشػعري  العربيػ  الحديثػ ، بػؿ عمػى 
حػػػػاكلكا " حيػػػػث س بقػػػػد قػػػػٌدـ اإلحيػػػػائيكف خدمػػػػ  جميمػػػػ  لمشػػػػعر العربػػػػي الحػػػػديث،العكػػػػ

الن ػػػكض بػػػ  الػػػى مسػػػتكيات  الراقيػػػ  التػػػي بمغ ػػػا ذات يػػػـك عمػػػى أيػػػدم كبػػػار الشػػػعراء 
بػػذلؾ أعػػادكا بعثػػ  مػػف جديػػد كلػػك بػػي حٌمتػػ  القديمػػ ، بػػي عصػػر كمرحمػػ  ي  3"القػػدامى

   تسمح بيكثر مما قٌدمكي.
أف ايتجاي اإلحيائي لـ يسػتقر عنػد مػا قٌدمػ  البػاركدم، بػؿ  كما تجدر اإلشارة الى

حػيف أدرؾ  كلك بشػكؿ نسػبي،  مف جٌدد المرجعٌي  كطٌكر الرفي  مف ركاد اإلحياء برز
                                                 

، 1991، 1محمد الماكرم ،الشكؿ كالخطاب، مدخؿ لتحميؿ ظاهراتي،المركز الثقابي العربي، بيركت، لبناف، ط 1
 .136ص 

 .84ـ، ص 1989، 2لبناف، ط - ، دار اآلداب، بيركت أدكنيس، الشعري  العربي 2
عز الديف اسماعيؿ، الشعر العربي المعاصر، قالاياي كظكاهري الفني  كالمعنكي ، دار الثقاب ، بيركت، لبناف،  3

 . 43دط، ص 

شىً ٠ّٛضؼ اٌجٕبء إٌٙذسٟ 

 ٌٍمظ١ذح اٌزم١ٍذ٠خ اٌزٕبظش٠خ

 (01) اٌشىً سلُ
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الػػػذم ايتجػػػاي التقميػػدم،  ـ تغٌيػػر كعمػػػى الشػػعر مكاكبػػػ  ذلػػؾ، كتمثٌػػؿ ذلػػػؾ بػػيأف العػػال
كا الن ػػكض بالشػػعر العربػػي ككككبػػ  مػػف الشػػعراء الػػذيف أراد أحمػػد  ػػ قل حمػػؿ لػػكاءي

برغـ أن ػـ يٌتفقػكف مػع البػاركدم عمػى احيػاء التػراث الشػعرم، ليكاكب الشعر العالمي، 
بيالػػػػابكا الجديػػػػد  ،الػػػػركرة الرجػػػػكع لمماالػػػػي لكػػػػف بعيػػػػكف الحاالػػػػر كبكػػػػريلكػػػػف رأكا 

 كهذبكا األلفاظ لتتماشى كحاالرهـ. لممكالكعات كما حٌسنكا
 القصػػػيدة اإلحيائيػػػ  كالتقميديػػػ  بنيػػػ العػػػاـ لانطالقػػػا ممػػػا تقػػػٌدـ نالحػػػظ أف الشػػػكؿ  

بدايػػػػػػ  بالمغػػػػػػػ  مػػػػػػػركرا باإليقػػػػػػاع كال ندسػػػػػػػ  العمكديػػػػػػ  المتكازيػػػػػػػ  كصػػػػػػػكي  بقػػػػػػي ثابتػػػػػػػا،
لممكالػػكعات التػػي بقيػػت ثابتػػ  كمػػا كانػػت بػػي القصػػيدة القديمػػ ، كرغػػـ محاكلػػ  بعػػض 
 التقميػػػدييف التجديػػػد مػػػف خػػػالؿ طىػػػٍرؽ بعػػػض المكالػػػكعات الحديثػػػ  اي أف نٌصػػػ ا بقػػػي
معتمػػػدا عمػػػػى الػػػنص اإلحيػػػػائي، كمرجعيػػػ  أكلػػػػى قريبػػػ  كعمػػػػى الػػػنص القػػػػديـ باعتبػػػػاري 

ب ػػػػذا ظػػػػؿ الػػػػنص الشػػػػعرم العربػػػػي الحػػػػديث يخطػػػػك نحػػػػك  المرجعيػػػػ  األصػػػػؿ البعيػػػػدة.
التيسػػيس لقاعػػدة تنطمػػؽ من ػػا الشػػعري  العربيػػ ، معتمػػدا عمػػى مرجعيػػات ماالػػكي  قكٌيػػ  

بكػػر يػػفمف بػػيف البٍعػػث الحقيقػػي كبنيػػ  ميفسسػػ  عمػػى عمػػكد الشػػعر، كبػػكؽ ذلػػؾ عمػػى 
ايتجػاي التقميػدم هػذا كيمكػف التمثيػؿ لرفيػ  لمشعر ينطمؽ مف الماالي بكؿ ما يحمػؿ، 

 التالي: المخططكمرجعٌيت  الماالكي  مف خالؿ 

    

 ثٙب اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌؼظٛس اٌزٟ ِشّ 

دسعخ 

اٌّسزٜٛ 

 اٌفٕٟ

ػٕذ إٌمبد 

فٟ وً 

 ػظش 

اٌؼظش 

 غبٍٟ٘اٌ

اٌؼظش 

 ا٦سالِٟ

اٌؼظش 

 ا٤ِٛٞ

اٌؼظش 

 اٌؼجبسٟ

ػظش 

 اٌظٕؼخ

اٌؼظش 

 اٌؾذ٠ش

ِسزٜٛ 

 إٌّٛرط

ِسزٜٛ 

ِظطٕغ 

 ِجززي

 اٌّغرٜٛ إٌّٛرج اٌزٞ

 أسادٖ سٚاد اإلز١اء 

 (01سلُ )ّخطظ اٌ

شىً ٠ٛضؼ سؤ٠خ 

سٚاد ا٦ؽ١بء ٌٍٕض 

 اٌشؼشٞ إٌّٛرط
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 ، نالحػػػظ كيػػػؼ اعتبػػػر ايتجػػػاي التقميػػػدم الماالػػػي مقٌدسػػػا مخطػػػطمػػػف خػػػالؿ ال      
ى الشعراء محاكػاة ماالػي ـ اف أرادكا بمػكغ المسػتكل المطمػكب، بػذلؾ ألغػكا كاشترط عم

مرحم  عصر الصنع  المفظي  الذم اعتبركي عصر انحطاط لمشػعر، بيسػقطكي كربطػكا 
العصػػر الحػػديث بالقػػديـ ككػػيف الشػػعر انتقػػؿ مباشػػرة عبػػر الػػزمف، ب ػػذا رٌسػػخكا الرفيػػ  

 داء كظيفت  التبميغي  كاإلرشادي .الماالكي  كدابعكا عن ا بنصكص ـ، بعاد الشعر أل
لكػػف رغػػـ مػػا قٌدمػػ  ايتجػػاي التقميػػدم مػػف احيػػاء لمتػػراث كتخمػػيص لمسػػاح  الشػػعري  

غريبػا عمػى  ، بجػاء نصػ قػراءة لكاقعػ  ف الزخرب  المفظي ، اي أن  لـ يقٌدـ عبر نٌصػ م
ض ، رغـ محاكلػ  بعػيقاعمستكل مختمؼ مقٌكمات بنيت ، مف القامكس الشعرم الى اإل

التجديد بػي المكالػكعات اي أف الطػابع العػاـ بقػي تقميػديا،  -كيحمد شكقي –الشعراء 
كلعػػؿ هػػذا مػػف بػػيف األسػػباب الرئيسػػ  التػػي دبعػػت اتجاهػػا بخػػر لمظ ػػكر كتىٍكممػػ  مسػػار 

 الشعري  العربي  الحديث ، ممثال بي النص الركمانسي. 
 الر مانسية  النص الذاتلا المررلية  البنية:  -2

ل ػػذا كػػاف  1"مانسػػي  نكػػكف بػػي حالػػرة اآلخػػر األكركبػػي، ثقابػػ  كتاريخػػا"مػػع الرك  
ػػٌدرت كغيرهػػا مػػف ايتجاهػػات لمفكػػر العربػػي منبػػع الركمانسػػي  العربيػػ  غربػػي، بقػػد  صي

"بػيٌدت بػذلؾ هجػرة الركمانسػي  األكركبيػ  الػى العػالـ  لتجد أبالؿ مناخ لتنمك كتزدهر،
ى اعػادة قػراءة التػراث الشػعرم العربػي، العربي، كخاص  الفرنسي  كاينجميزي  من ػا، الػ

مف طرؼ شعراء الركمانسي  ليعيدكا ترتيب شجرة النسب الشعرم، كلـ يتـ ذلؾ بقػراءة 
. االػػاب  الػػى 2محايػدة، ممػػا أثػػر بشػػكؿ كبيػػر عمػػى المػػتف الشػػعرم الركمانسػػي العربػػي"

الشػعر العربػي غنػائي من ػا كػكف ، ذلؾ بقد عممػت عكامػؿ عػدة عمػى بعػث هػذا الػنص
كمػػا أف العػػرب يتكقػػػكف لمحريػػ  كهػػػـ  جػػداني كالركمانسػػي  تناشػػػد الغنائيػػ  كالكجػػػداف،كك 

تحػػت نيػػر المحتػػؿ، كالركمانسػػػي  تػػدعك لمتحػػرر، االػػاب  الػػػى ذلػػؾ دعػػت الركمانسػػػي  
بػػداع نػػص يتناسػػب كالعصػػر، ككػػاف  لتخمػػيص األدب مػػف الجمػػكد كمحاكػػاة الماالػػي كا 

يػػػ  اجتمعػػت عػػػدة أسػػباب لت ٌيػػػي كعم ذلػػؾ مطمػػب عػػػدد مػػف المفكػػػريف كاألدبػػاء العػػرب.
الػػػذم انطمػػػؽ معميػػػا دكر الػػػذات، التػػػي صػػػارت  العربػػػي األرالػػػي  لمػػػنص الركمانسػػػي
                                                 

بدايت ا  1  .16الركمانسي  العربي ، ص–محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنيات  كا 
 .29المرجع نفس ، ص 2
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عبػر  العربػي ميٌثؿ النص الركمانسي. كقد كمف أجم  القصيدة حكل المركز الذم تدكر 
كبعالػػ ا غمػػب عميػػ  الطػػابع  ،عػػدة اتجاهػػات بعالػػ ا اهػػتـ بػػالنص مػػف خػػالؿ اإلبػػداع

عمػى  التػي شػٌكمت مػدارس ركمانسػي  متمػايزة نػذكر هذا ايتجاهػاتالنقدم، كمف بيف 
، كالرابطػػػػ  القمميػػػػ  بػػػػالم جر ، كجماعػػػػ  أبكلػػػػك: مدرسػػػػ  الػػػػديكافسػػػػبيؿ ايستشػػػػ اد

تعزز ايتجاي الركمانسي بثالث مدارس كاف ل ا األثر الكبيػر بػي  . "ب ذااألمريكي
، كسنحاكؿ تتبػع أهػـ 1تكيات"تطكر الشعر العربي الحديث كتجديدي عمى مختمؼ المس

 خصائص النص كبؽ تصكر ركاد هذي المدارس كما يمي: 
 بنية الم ة  ل النص الر مانسل: -2-1

عربػػػت المغػػػ  الشػػػعري  مػػػع الػػػنص الركمانسػػػي تحػػػٌكي بػػػي التكظيػػػؼ عمػػػى مختمػػػؼ 
مسػػػػتكيات ا، بدايػػػػ  بػػػػالمعجـ مػػػػركرا بالتركيػػػػب كنظػػػػاـ الصػػػػكر، بعمػػػػى مسػػػػتكل المعجػػػػـ 

الحدكد الفاصم  بيف المغ  الشػعري  كالمتداكلػ ، كهػي الحػدكد التػي أسقطت الركمانسي  
زٌكت ػػػا كرٌسػػػخت ا التقميديػػػ ، لكػػػف ركاد الركمانسػػػي  انطمقػػػكا ليعٌبػػػركا بمغػػػ  أقػػػرب لػػػكاقع ـ 

                                                 
  سنطمؽ تسمي  المدرس  كالجماع  كايتجاي عمى مختمؼ ايتجاهات الركمانسي  العربي  دكف تفصيؿ بي الفكارؽ

بيف التسميات، كما سنرٌكز عمى أهـ ايتجاهات الركمانسي  العربي ، دكف التعٌرض لبعض األصكات المفردة التي 
نص الركمانسي. االاب  الى أننا لف نتعٌرض بشكؿ كبير ي تشٌكؿ اتجاها كاالحا، ل  مقٌكمات  كبمسفت  بي بناء ال
 لتاري  هذا ايتجاهات، اي ما ل  عالق  بالنص مباشرة.

 ( براهيـ شكرم )1964-1889شٌكم ا عباس محمكد العقاد ( كعبد القادر المازني 1949-1886( ، كا 
ـ، 1921بي جزئيف سن  ( كقد ظ ر أكؿ عمؿ نقدم ل ذي الجماع  ممثال بي كتاب الديكاف 1889-1949)

حيث جاء بي مقٌدمت  أف الغاي  مف الديكاف هك اإلبان  عف الجديد بي الشعر كالنقد كالكتاب ، ينظر، محمد عبد 
 .41، ص1المنعـ خفاجي، دراسات بي األدب العربي الحديث كمدارس ، ج

   ـ، مف ركادها 1955بمصر، كتكبي سن   1892كلد سن   أحمد زكل أب   اد  ـ، كيعد1932تيسست سن
األكائؿ، ينظر، أحمد زكي أبك شادم، الشاعر النمكذجي، اعداد الشي  كامؿ محمد عكيال ، دار الكتب العممي ، 

 .17ـ، ص 1994هػ/ 1414، 1لبناف، ط –بيركت 
 كقد كاف  1920أبريؿ  20تيسست بي الم جر األمريكي )نيكيكرؾ( عمى يد كككب  مف األدباء العرب بي ،

( عميدان ل ا، يعاكن  بي ادارت ا؛ ميخائيؿ نعيم  مستشاران، كمف أعالائ ا 1883/1931خميؿ جبراف ) جبراف
( ينظر، عبد المنعـ خفاجي، األدب 1946( كنسيب عىريالى )تكبي سن  1889أيالا نذكر ايميا أبك ماالي)

 .22، ص 3العربي الحديث، مدارس كمذاهب كنظريات كأعالـ، ج
لبناف، دط،  –، دار الجيؿ بيركت 1جي، دراسات بي األدب العربي الحديث كمدارس ، جمحمد عبد المنعـ خفا 1

 .41ص
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كمف كم  لمعام ، كمػف ذلػؾ نقػرأ مػف قصػيدة ألحمػد زكػي أبػك شػادم يبػث بي ػا أحزانػ  
 بيقكؿ:

 راح ةمى أتراحىذ  حياتل كميا تلب ةمى*** تلب  أت
  كأننل را زت رمراف الردا*** بس ينتل  نلمت باضقداح
 1 الدىر يلمـ أننل  ل ن  تل ***  ل قب ة الررّاح  السّ اح

مػػػف خػػػالؿ معجػػػـ هػػػذي األبيػػػات تٌتالػػػح عمميػػػ  التحػػػٌكؿ بػػػي تكظيػػػؼ المعجػػػـ بقػػػد  
احا حيػػاتلا أتػػراحا رمرػػافا اضقػػدصػػار أكثػػر مركنػػ  كتػػداكي، بػػنالحظ مػػثال كممػػات: 

كغيرهػػػا، حيػػػث تعػػػد بسػػػيط  كمتداكلػػػ  بػػػي الكػػػالـ الفصػػػيح المتػػػداكؿ، ب ػػػي  الػػػدىرّّّ
مف كم  كي تحتاج شػرحا أك ربطػا بمقػٌدمات معٌينػ ، ل ػذا صػٌكرت حيػاة الشػاعر بشػكؿ 
كاالح كبسيط، رغـ أن  ييخفي الكثير، بػيدت كظيفت ػا األكلػى بػي التبميػه، ثػـ تجػاكزت 

اعر ي يريػػػد ابػػػالغ كبػػػث أحزانػػػ  بقػػػط بػػػؿ يصػػػكرها ذلػػػؾ الػػػى الكظيفػػػ  الجماليػػػ ، بالشػػػ
بشػػكؿ بنػػي جمػػالي يجعػػؿ مػػف نصػػ  يتجػػاكز كظيفتػػ  التبميغيػػ  الػػى كظيفتػػ  الجماليػػ  
الشعري ، كيعد هذا مف أهـ الخصائص التػي نقمػت كظيفػ  الشػعر التبميغيػ  بػي الػنص 

 التقميدم  الى أكلى الخطكات نحك الشعري  كالجمالي  بي النص الركمانسي.  
 نية اإليقاع  ل النص الر مانسل:ب -2-2

مػػف لمظػػكاهر المتراكبػػ   كالمتػػكاتر التنػػاكب الزمنػػي المنػػتظـبكصػػف  يعتبػػر اإليقػػاع "
، ل ذا بقد احتؿ مكان  م مػ  2"الشعرم كالمبدأ المنتظـ لمغت  نصالمميزة لمالخصائص 

كزف الخميمػي، بي النص الركمانسي، الذم قٌدـ أكلى النماذج الرائدة بي كسر نمطيػ  الػ
حيػػػث عممػػػت مختمػػػؼ ايتجاهػػػات الركمانسػػػي  عمػػػى محاكلػػػ  التجديػػػد العركالػػػي كلػػػك 
بشكؿ جزئي، بجاءت المحاكيت؛ اما بالكتاب  بالبحكر األكثر انسػيابي  كحركػ  كالرمػؿ 
كالمجتث، كهي قميم  ايستخداـ بي النص التقميدم، أك الكتابػ  بػالمجزكء بشػكؿ ممفػت 

عركض بكسر بعض قكانين ا، أك الكتاب  بقكابي مختمف  كغيرهػا أك التخفيؼ مف قيكد ال
عػػدة الػػذم قػٌدـ الشػاعر الركمانسػػي العربػي، مػف المظػػاهر التػي "نتجػػت عػف ممارسػػات 

                                                 
 .72أحمد زكي أبك شادم، الشاعر النمكذجي، ص  1
محمد صابر عبيد، القصيدة العربي  الحديث ،بيف البني  الديلي  كالبني  اإليقاعي ، حساسي  اينبثاق  الشعري   2

 .17ـ،  ص 2001نات، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، األكلى، جيؿ الركاد كالستي
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. 1الذم برالت " أشكاؿ شعري  لخرؽ صرام  القصيدة النمطي  كتجاكز الشعر التقميدم
اإليقاعيػػػػ  كهػػػػي  عمػػػػى نمػػػػكذج كاحػػػػد مػػػػف  التجػػػػاكزات -بقػػػػط –كسػػػػنرٌكز بػػػػي مػػػػا يمػػػػي 

تكظيػػػػػؼ تعػػػػػدد الػػػػػركم  بػػػػػي القصػػػػػيدة الكاحػػػػػدة، مػػػػػف خػػػػػالؿ عينػػػػػ  مػػػػػف قصػػػػػائد ركاد 
لمشػابي ك التػي  إلى ط اة اللػالـالركمانسي  العربي . كمف ذلؾ نقرأ ما جاء بي قصيدة 

 قاؿ بي ا:
ـُ المستبُد ػيا الظَّ ػػػػػػأال أي ا َةد ُّ الحياهْ * ال  َحبيُب الظَّ ـِ
  ك َُّؾ مر  بةُ  مف ِدماهُ * َ ْلٍب َ ليٍؼ  ْرَت بأّناتِ ػَسرَ 

  تبذُر   َؾ اضسى  ل ُرباهُ *  َ ِسْرَت ُتَ  ِّه ِسْحَر ال ر ِد 
  صحُ  الَ  اِءا    ُء الصباحْ *  ُرَ يَدَؾ! ال يردةْنؾ الربيُع 

ياحْ *    ل اضُ ؽ الرحب ى ُؿ الظ ـ    قصُؼ الرُّة ِدا  َةْصُؼ الرِّ
 2 َمف َيْبُذِر ال َّ َؾ َيْرِف الرراحْ *  ِد المييُب حذاِر!  تحت الّرما

نالحظ اختالؼ حرؼ الركم بيف الثالث  أبيات األكلى كاألخيرة، برغـ أف القابي  بقيػت 
ثابت  مف حيث الحرك  كالسككف اي أف نغم  الركم تغٌيػرت، كبتقطيػع البيػت األكؿ مػف 

 بشكؿ جمي: الثالث  أبيات األكلى كاألكؿ مف األخيرة يتالح ذلؾ
ـُ المستبُد ػيا الظَّ ػػػأال أي ا َةد ُّ الحياهْ * ال  َحبيُب الظَّ ـِ

 ااه اه  ااه اه  ااه اه  ااه اه* ااه اه   ااه ا  ااه اه  ااه اه
  ل لف   ل لف    ل لف  ل لف  *   ل لف    ل ؿ   ل لف  ل لف

 باحْ  صحُ  الَ  اِءا    ُء الص*  ُرَ يَدَؾ! ال يردةْنؾ الربيُع 
 ااه ا   ااه اه    ااه اه  ااه اه* ااه اه   ااه ا   ااه اه    ااه اه

  ل لف   ل لف     ل لف   ل لف  *  ل لف   ل ؿ   ل لف  ل لف         
،  لػػػػ لف"نالحػػػػظ أف القصػػػػيدة بينيػػػػت عمػػػػى البحػػػػر المتقػػػػارب الػػػػذم تفعيمتػػػػ  الصػػػػابي  "

اتبٌيػػ  تفعيالتػػ  كتسػػاكي ا مػػف حيػػث كتكظيػػؼ هػػذا البحػػر راجػػع لمحركػػ  التػػي يقػػٌدم ا بتر 
اإليقاع، ب ك يقٌدـ ايقاعا أكثر انتظامػا مػف البحػكر المرٌكبػ ، أمػا القابيػ  ب ػي ثابتػ  بػي 

عػػكلف( لكػػكف الالػػرب سػػالـ كػػالعركض، كلكػػف هػػذا التماثػػؿ -كػػال البيتػػيف كهػػي )اي اي 
                                                 

بدايت ا النصي   1  .111ص -مشرم بف خميف ، الشعري  العربي  ػ مرجعيات ا كا 
 .189، ص 188أبك القاسـ الشابي، ديكاف أبي القاسـ الشابي كرسائم ، ص  2



 20 

كهػػػػك أشػػػػػدها قػػػػٌكة مختمػػػػػؼ بػػػػػيف  -الػػػػػركم -ايقػػػػاعي بقػػػػػط ألف أحػػػػد حػػػػػركؼ القابيػػػػ   
لمجمكعتيف، كهػذا ايخػتالؼ هػك الػذم يجعمنػا أمػاـ مجمػكعتيف كنسػقيف متمػايزيف مػف ا

العامػػػ ، ممػػػا يػػػنعكس عمػػػى المكالػػػكع المعػػػالج بػػػي القصػػػيدة،   حيػػػث البنيػػػ  اإليقاعيػػػ
باختالؼ الػركم لػيس اعتباطػا اذا تتبعنػا القصػيدة بػي كحػدت ا العالػكي  كالمكالػكعي ، 

ممحتػػؿ كيكٌجػػ  لػػ  مظػػاهر ظممػػ  كتعٌسػػف ، بفػػي األبيػػات األكلػػى يقػػدـ الشػػاعر كصػػفا ل
من ػػا: حبيػػب الظػػالـ، كفػػؾ مخالػػكب ، تبػػذر الشػػكؾ. أمػػا بػػي األبيػػات الثالثػػ  األخػػرل 
المختمفػ  القابيػ  يقػٌدـ مػػظؿ الظػالـ المسػتبد كنتيجػػ  لمصػكرة التػي رسػػم ا لػ  بػي البدايػػ ، 

دةنؾا ىػػػ ؿ ر يػػػدؾ ال يرػػػبجػػػاءت األبيػػػات األخيػػػرة لتقػػػٌدـ النتيجػػػ  المفكػػػدة لمظمػػػـ: " 
". كلكي اخػتالؼ الػركم لمػا اتالػحت أنسػاؽ الػنص الظ ـا حذار  تحت الرماد المييب

ب ذا الشكؿ الممفت، كعمي  بتكظيػؼ القػكابي المختمفػ  الػركم بػي الػنص الركمانسػي لػـ 
يكػػف مجػػرد حميػػ  ايقاعيػػ  كرغبػػ  بػػي المخالفػػ  بػػؿ كظيفتػػ  حٍمػػؿ التغٌيػػر الػػداخمي لمػػنص 

ككٍشػػػػؼ الحركػػػػ  الداخميػػػػ  لمشػػػػاعر الػػػػذم غٌيػػػػر الػػػػنفىس بتغييػػػػر  كالتعبيػػػػر عنػػػػ  جماليػػػػا،
النسؽ، بحػاكؿ اعطػاء كػؿ مرحمػ  شػعكري  حق ػا اإليقػاعي المتمٌيػز عػف اآلخػر، لييفػٌرؽ 

 بيف الحالتيف، كبي ذلؾ قٌم  الذاتي  التي تمٌيزت ب ا الركمانسي . 
 :ةىندسة القصيدة الر مانسي -2-3

اإليقاع التقميدم القائـ عمػى الػكزف الخميمػي كالقابيػ  انطالقا مف العالق  الكثيق  بيف 
حابظت القصيدة عمى عمكديت ا كتناظرها المػكحي بتنػاظر زمنػي يحممػ  اإليقػاع، كمػا 
داـ اإليقاع قد خطا خطكة نحك األماـ عبر النص الركمانسػي بقػد تبعتػ  بػذلؾ هندسػ  

ص يبقػػى محػػدكدا القصػػيدة بػػي ذات ايتجػػاي، "بكػػؿ اشػػتغاؿ بالػػائي جديػػد يقدمػػ  الػػن
، حيػػث حػػاكؿ الشػػعراء "تقػػديـ شػػعرهـ بشػػكؿ مختمػػؼ 1بػػالمتغير عمػػى مسػػتكل اإليقػػاع"

عف سابقي ـ معتمديف بي ذلؾ عمى ما تمنح  الطباع  مف امكانات، باستغمكا المكػاف 
، أبالػػػػؿ اسػػػػتغالؿ، مػػػػكٌزعيف نصكصػػػػ ـ عمػػػػى 2الطبػػػػاعي كهػػػػك الػػػػذم يحتمػػػػ  الػػػػنص"
يق يقاعػػػ  بػػػي البيػػػاض حسػػػب أنسػػػاق ا المختمفػػػ  كا  اعػػػات ـ المتداخمػػػ ، بػػػتحٌكـ الػػػنص كا 

                                                 
 .177محمد الماكرم ،الشكؿ كالخطاب، مدخؿ لتحميؿ ظاهراتي، ص  1
 .23ي  كحمكش، بالغ  المكاف، قراءة بي مكاني  النص الشعرم، صبتح 2
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الكثيػػػر مػػػف األحيػػػاف ب ندسػػػ  بالػػػاء القصػػػيدة، كسػػػنحاكؿ بػػػي مػػػا يمػػػي تقػػػديـ بعػػػض 
 العينات مف أنماط التجمي الفالائي لمنص الركمانسي.

كمف نماذج هذي األنمػاط الجديػدة لمكتابػ  عمػى الكرقػ  نجػد نمػط كتابػ  القصػيدة بيبيػات 
ب عمكديا بي ركاؽ كاحد كسط الصػفح ، "كهػك مػا أيطمػؽ عجزها تحت صدرها أم تكت

 ، حيث تحمؿ القصيدة الشكؿ التالي:1عمي  ظاهرة اإلدماج"
 
 

 
 
 
 
 

 ألبي ماالي: ال اةر  الممؾ الرا ركمف عينات هذا التكظيؼ نقرأ مطمع قصيدة 
 أمر السمطاف بال اةر ي ما  أتاه
 2 ل كساء حا ؿ الصب ة  اه رانباه

بيت يظ ر بكالكح ادماج العجز تحت الصدر، كرغػـ أف القصػيدة مف خالؿ ال
سػػتتخذ بعػػد ذلػػؾ الػػنمط التقميػػدم التنػػاظرم اي أف مطمع ػػا يفتتح ػػا بشػػكؿ مغػػاير ممػػا 

بػيف مكالػكعات القصػيدة الكاحػدة حسػب حالػ   يػفثر كمػا رأينػا عمػى اإليقػاع، كيفصػؿ
 الشاعر الكجداني .  

ؿ شػػػكميا كهندسػػػيا عمػػػى المغػػػايرة نالحػػػظ ممػػػا تقػػػٌدـ أف الػػػنص الركمانسػػػي عمػػػ
ليفسػػػس لنصػػػ  بالػػػاء جديػػػدا ينطمػػػؽ منػػػ  بػػػي بنػػػاء صػػػرح القصػػػيدة العربيػػػ  الحديثػػػ ، 
بػػػرغـ ت مػػػيش البعػػػد الفالػػػائي لمػػػنص الشػػػعرم بػػػي العديػػػد مػػػف الدراسػػػات اي أف دكري 
يظؿ م ما بي تكزيع النص عمى الكرؽ، مما ل  باله األثر عمى النص أكي مػف حيػث 

                                                 
 .110مشرم بف خميف ، الشعري  العربي ، ص  1
شرح ديكاف ايميا أبك ماالي، شاعر اإلنساف كالحياة، تقديـ كدراس ، حجر عاصي، دار الفكر العربي، بيركت  2
 .414ـ، ص 1999، 1لبناف، ط -
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 (02اٌشىً سلُ )

اٌشىً اٌّذِظ فٟ اٌمظ١ذح 

 ِٚبٔس١خاٌش
 طذس اٌج١ذ

 ػغض اٌج١ذ
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ايقاعػػ  كحتػػى مكالػػكعات ، كمػػف ج ػػ  أخػػرل يػػفثر التشػػكيؿ الفالػػائي  تراكيبػػ  كتػػكاتر
عمى المتمقي الذم تعٌكد الشكؿ التناظرم مػع الػنص التقميػدم، كهػك اآلف يكاجػ  تحػٌديا 
جديػػػدا ليعيػػػد ترتيػػػب نمطيػػػ  تمقيػػػ  كبػػػػؽ نػػػص يحػػػاكؿ اينطػػػالؽ بشػػػكؿ جديػػػد، كهػػػػذا 

تحػٌكؿ بػي كظيفػ  الشػعر بالتيكيد سػيفثر عمػى طبيعػ  التمقػي الشػعرم، ممػا يػفدم الػى 
ذات ، بمـ يعػد مجػٌرد تبميػه، بقػد حٌمػؿ بالكظيفػ  الجماليػ  الشػعري  التػي تػدبع بشػحنات ا 
الػػى المتمقػػي ليسػػاهـ بػػي مػػيالد جديػػد لمػػنص. كلكػػف هػػذا ي يغػػرم بػػالقكؿ أف الشػػعري  
العربيػػػ  قػػػد أسسػػػت نمكذجػػػا هندسػػػيا جديػػػدا كميػػػا ألف النمػػػكذج الفالػػػائي القػػػديـ بقػػػي 

ـ مػػا اعتػػراي مػػف تغييػػر، "كذلػػؾ لكػػكف المسػػٌكغات اإليقاعيػػ  مسػػتمرة الفعػػؿ حاالػػرا رغػػ
، ل ػػذا بالتشػػكيؿ الجديػػد يقػػيـ قكاعػػدي بمحػػاذاة 1عمػػى مسػػتكل ذاكػػرة الشػػاعر كالمتمقػػي"

الػػنمط القػػديـ الػػذم بقػػي حاالػػرا بقػػكة بػػي الشػػعري  العربيػػ  الحديثػػ ، التػػي تتقػػٌدـ بػػبطء 
قام  ما يتماش ى كتطػٌكرات العصػر المنعكسػ  بالالػركرة عمػى نحك هٍدـ هذا النمكذج كا 
 الفعؿ الشعرم بكرا كممارس  نصي . 

رغػػػـ حداثػػػ  الػػػنص الركمانسػػػي كجرأتػػػ  بػػػي تجػػػاكز البنيػػػ  التقميديػػػ  اي أنػػػ  لػػػـ كعميػػػ  
ائمػػا رغػػـ محػػاكيت تجػػاكزي، التػػي البنػػاء التقميػػدم ق يػػ  مع ػػا بظػػؿٌ ئييحػػدث القطيعػػ  الن ا

الشػػعر الحػػر، الػػذم جػػاء بػػي مػػا نعتبػػري بالمرحمػػ  مػػع مرحمػػ  الػػنص الجديػػد ك  انطمقػػت
 .   العربي ي المعاصرة مف الشعر 

 الشػعري  كبػػؽ هػػذا الػػنمط أكلػػى المحػػاكيت: ظ ػػرت ال ػػلر الحػػر مررليتػػو  بنيتػػو -3
 بػػػدر  ػػػاكر السػػػيابك ـا1947الكػػػ ليراا سػػػنة بقصػػػيدت ا  نػػػازؾ الم  كػػػةعمػػػى يػػػد 

ـ، باعتبرهػػا النقػػػاد أكلػػػى 1946ذكػػػر بينػػ  نظم ػػػا سػػػن  التػػػي  "ىػػػؿ كػػػاف حبػػػا" قصػػيدةب
الػػػذم طبػػػع بمصػػػر سػػػن   أزىػػػار ذابمػػػة"كقػػػد تالػػػمن ا ديكانػػػ  ""تجػػػارب الشػػػعر الحػػػر، 

اي أف مػا  3"جػدؿ حػكؿ األسػبقي  بػي ريػادة الشػعر الحػر كرغـ مػا دار مػف"ا 2"ـ1947
                                                 

 .176دخؿ لتحميؿ ظاهراتي، ص محمد الماكرم ،الشكؿ كالخطاب، م 1
   ـ   ينظر، بدر شاكر السياب، رائد الشعر العربي الحديث، دراس  حيدر تكبيؽ 1923كلد السياب سن

 .13ـ، ص 1991هػ/1411، 1لبناف، ط –بيالكف، دار الكتب العممي ، بيركت 
 –الكتب العممي ، بيركت بدر شاكر السياب، رائد الشعر العربي الحديث، دراس  حيدر تكبيؽ بيالكف، دار  2

 .23ـ، ص 1991هػ/1411، 1لبناف، ط
 .15احساف عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص 3
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ي ٌمنػػا مرجعيػػػات هػػػذي الحركػػػ  الشػػػعري  التػػػي تطػػٌكرت عبػػػر الػػػزمف مقٌدمػػػ  نصػػػا متميػػػزا 
سػػتكيات البنائيػػ  كالمكالػػكعاتي ، حيػػث دعػػا ركاد هػػذي الحركػػ  لتطػػكير عمػػى جميػػع الم

تكظيػػػػؼ مكسػػػػيقى الشػػػػعر مػػػػف خػػػػالؿ ايعتمػػػػاد عمػػػػى التكزيػػػػع الحػػػػر لمتفعػػػػيالت عبػػػػر 
األسػػػػطر كالجمػػػػؿ الشػػػػعري  حسػػػػب مػػػػا تقتالػػػػي  الدبقػػػػ  الشػػػػعري ، كمػػػػا شػػػػ د القػػػػامكس 

يػػػب البسػػػيط ، أمػػػا الشػػػعرم تحػػػٌكي نحػػػك اينفتػػػاح عمػػػى المغػػػ  المتداكلػػػ  كتكظيػػػؼ التراك
المكالكعات بمـ تعػد محػدكدة بػؿ انطمقػت بػي مختمػؼ ايتجاهػات ليكتػب الشػعراء بػي 
كػػػؿ شػػػيء. كبػػػي مػػػا يمػػػي نقػػػٌدـ أهػػػـ الخصػػػائص البنيكيػػػ  لمػػػنص الحػػػر، بدايػػػ  بالمغػػػ  

 الشعري  كاإليقاع كانت اء بالفالاء النصي.

 بنية الم ة  ل النص الحر ) لر الت ليمة(: -3-1

ر قفػػػػػزة نكعٌيػػػػػ  بػػػػػي مجػػػػػاؿ تكظيػػػػػؼ المغػػػػػ  الشػػػػػعري ، مقارنػػػػػ  حقٌػػػػػؽ الشػػػػػعر الحػػػػػ
بايتجاهػػػات الشػػػعري  قبمػػػ ، بقػػػد قػػػٌدـ أكلػػػى الخطػػػكات نحػػػك تحطػػػيـ الحػػػدكد بػػػيف المغػػػ  

بمػػػػـ تعػػػػد المغػػػػ  الشػػػػعري  تحتفػػػػي "المتداكلػػػػ  كمػػػػا كػػػػاف يطمػػػػؽ عميػػػػ  المغػػػػ  الشػػػػعري ، 
لمتحكـ بي  هػك كا ،بالقامكس الخاص الذم يخاطب النخب ، بؿ صار القامكس متداكي

التجربػ  الشػعري  كالحالػػ  التػي يعاني ػا الشػػاعر أثنػاء خمػؽ نصػػ  الشػعرم الػذم أصػػبح 
أشب  بالغاب  المتشابك  كالمتداخم  كالمعقدة مف األسئم  الجمالي  المتعددة التي تتطمػب 

ها كالتحػػػاكر مع ػػػا مػػػف أجػػػؿ بػػػؾ رمكزهػػػا كتشػػػابك ا مغػػػامرة مػػػف نػػػكع بريػػػد لمكلػػػكج لسػػػرٌ 
، كهذا يتطمٌػب تكظيػؼ لغػ  ل ػا ميػزات خاصػ  ب ػي 1"مكال ا غير المب ـكتعقيدها كغ

مف كم  كبسيط  كلكف تحمؿ بي الكقت ذات  قيما رمزي  غاي  بػي العمػؽ ل ػذا تتطمٌػب 
قػػػراءة مػػػف نػػػكع خػػػاص، تتجػػػاكز السػػػطح الػػػى أعمػػػاؽ الػػػنص، ب ػػػذا يتجػػػاكز التعبيػػػر 

ارئ برصػػ  تعػػدد قػػراءة ليمػػنح القػػ"الشػػعرم بػػي الػػنص الحػػر المعنػػى الكاحػػد كالمحػػدد، 
، كانطالقػػػػػا مػػػػػف أف المغػػػػػ  هػػػػػي رحػػػػػـ مختبػػػػػر الشػػػػػعر 2"الػػػػػنص كتيكيمػػػػػ  حسػػػػػب تمقيػػػػػ 

، بقػػػد حػػػاكؿ ركاد الشػػػعر العربػػػي الحػػػر أف يجػػػٌددكا 3المعاصػػػر الػػػذم حقػػػؽ ب ػػػا تمٌيػػػزي

                                                 
محمد صابر عبيد، المغامرة الجمالي  لمنص الشعرم، جدارا لمكتاب العالمي، عالـ الكتب الحديث،  1

 .13، ص 2008، 1األردف،ط
 .25اني  النص الشعرم، صبتحي  كحمكش، بالغ  المكاف، قراءة بي مك 2
 .76، الشعر المعاصر، ص3ينظر، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث 3
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، كمػف احتكػاك ـ بالحيػاة الجديػدة، مػف ج ػ  عبػرالشعر مف خالؿ تجديد لغتػ ، كذلػؾ 
حيػػاة جمػػكد المغػػ  التقميديػػ  كعجزهػػا عػػف مكاكبػػ  حركػػ  الكصػػكل ـ لقناعػػ  بج ػػ  أخػػرل 

صػػار مجػػرد ألفػػاظ ميتػػ  تحمػػؿ معػػاني محػػددة مكػػررة ي  بثػػاركا عمي ػػا، لكػػكف قامكسػػ ا
ـ  كػػاف ي بػػد مػػف تجديػػد المغػػ  انطالقػػا مػػف تجربػػ  جديػػدة  عالقػػ  ل ػػا بحيػػات ـ، كمػػف ثػػ

لغػػػت ـ مػػػف حيػػػث ، كعميػػػ  جػػػاءت 1"بمكػػػؿ تجربػػػ  لغت ػػػا الخاصػػػ "كب ػػػـ جديػػػد لمحيػػػاة، 
كمػػػػف نمػػػػاذج  ،القػػػػامكس كالتركيػػػػب حسػػػػب تجػػػػارب ـ، كحػػػػايت ـ النفسػػػػي  أثنػػػػاء قػػػػكل ـ

ي ّيػر أل انػو ديكان ػا  مػفلنػازؾ المالئكػ    يبقى لنا البحر"قامكس ـ نذكر مف قصيدة "
 حيث تقكؿ:   البحر
 

  ق نا ةمى البحر تحت الظييرة ط ميف من لمْيف
  ر حل يسبحا ةبر مر رؾَ 

  ل نير ةينيف م دقتيفْ                
  قْمبَل يركض رمؼ سؤاؿ

 2حممت براةمو ةطر مرةىا ةمى   تيؾ
نالحػػظ مػػف خػػالؿ هػػذي األسػػطر الشػػعري  تكظيػػؼ الشػػاعرة لقػػامكس شػػعرم بسػػيط 
بػػػػي طابعػػػػ  السػػػػطحي بالكممػػػػات المكظفػػػػ  متداكلػػػػ  كي تحمػػػػؿ أم غمػػػػكض أك اب ػػػػاـ 

كحقػػؿ الكجػػكد كالطبيعػػ  بػػي كممػػات  ظػػاهرم، بمػػـ تتجػػاكز الحقػػكؿ الديليػػ  المعركبػػ 
كػػػالبحر، كمركجػػػؾ، كن ػػػر. أك حقػػػؿ اإلنسػػػاف بشػػػقي  المػػػادم كالمعنػػػكم كمػػػف كمماتػػػ : 
ركحػػػي، يسػػػػبح، عينػػػػيف، قمبػػػػي، يػػػػركض، شػػػػفتيؾ. انطالقػػػػا مػػػػف هػػػػذي الحقػػػػكؿ تتالػػػػح 
بسػػاط  القػػامكس كتداكلػػ ، لكػػف هػػذا ي ييغػػرم بػػالف ـ البسػػيط كالمباشػػر لمقصػػيدة، بعبػػر 

قػػامكس ينفمػػت مػػف الديلػػ  السػػطحي  كالمباشػػرة ليقصػػد بالػػاءات ديليػػ  تركيػػب هػػذا ال
 يق  ي يمكف الكصكؿ الي ا بس كل .عم

 بنية اإليقاع  ل النص الحر: -3-2

                                                 
ص ،2005منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ باتح عالؽ، مف ـك الشعر عند ركاد الشعر العربي الحر،  1

 .210، ص 209
، بباؽ الكتاب ، ال يئ  العام 2  .31، دط، ص 1998  لقصكر الثقاب ، القاهرة، نازؾ المالئك ، يغي ري ألكانى  البحري
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يعد التجديد اإليقاعي أهـ ما مٌيز النص الحػر عػف سػابقي ، باينطالقػ  األكلػى لػ  
عثػػ  هػػذا الػػنمط كانػػت عمػػى أسػػس عركالػػي  بحتػػ ، حتػػى أف نػػازؾ المالئكػػ  كهػػي با
كذلؾ ألن  يتنػاكؿ "الشعرم الجديد عٌربت الشعر بين  ظاهرة عركالي  قبؿ كؿ شيء، 

أف  ، لتفٌكػد منػذ البػٍدء1"الشكؿ المكسيقي لمقصػيدة كيتعمػؽ بعػدد التفعػيالت بػي الشػطر
 . 2مستمد مف عركض الخميؿ بف أحمد قائـ عمى أساس  -الجديد – الشعر الحر

تجربت ػػا الخاصػػ  حػػرة تتمتػػع بسػػياق ا ك كػػؿ قصػػيدة "كمػػف ج ػػ  أخػػرل كعبػػر كػػكف 
، بػػنف أنمػػػاط 3ت ا"يػػػتالءـ مػػع خصكصػػػي ايقاعيػػػان محػػددان  الػػػركرة نمطػػان بالالتػػي تفػػرض 
عػػدد من ػػا بػػي تجػػػارب شػػعراء القصػػيدة الحػػرة كنػػػذكر حصػػػر  كيمكػػفدت اإليقػػاع تعػػدٌ 

 نمػػكذجبػػي قالػػايا الشػػعر المعاصػػر، بػػي  دي الناقػػد عػػز الػػديف اسػػماعيؿحػػدٌ  من ػػا مػػا
 .4 كالجمم  السطر الشعرم

 ال  اء النصل  ل القصيدة الحرة: -3-3

مػػف خػػالؿ التحػػٌكؿ الػػذم حػػدث لمقصػػيدة العربيػػ  عمػػى مسػػتكل اإليقػػاع ، بػػدأ نظػػاـ 
رات اإليقاعيػػػػ  التػػػػي مػػػػرت المتغٌيػػػػ انعكسػػػػتلػػػػذلؾ، "ب ػػػػذا هندسػػػػت ا بػػػػي التحػػػػٌكؿ تبعػػػػا 

، ببعػػػد أف كانػػػت 5"عتػػػادعمػػػى اشػػػتغال ا الفالػػػائي المبشػػػكؿ مباشػػػر بالقصػػػيدة العربيػػػ  
القصػػيدة الخاالػػع  لعمػػكد الشػػعر تيبنػػي عمػػى نظػػاـ تػػكازم الشػػطريف، قامػػت القصػػيدة 

نظاـ األسػطر المختمفػ  الطػكؿ حسػب عػدد التفعػيالت  محم  الحرة عمى اسقاط  ليحؿٌ 
كالتطػٌكر الػذم حػدث    مختمف  تتماشػىالمشٌكم  لكؿ سطر، ل ذا ظ رت أنظم  هندسيٌ 

ؼ عنػػدي  قػػارئ الشػػعر المعاصػػر هػػك ؿ مػػا يتكقٌػػلحديثػػ ، كعميػػ  بػػيكٌ لمقصػػيدة العربيػػ  ا
" الصػػػػ حة المتلػػػػددةانقػػػالب كتحػػػػٌكؿ بػػػػي عمميػػػػ  مػػػػؿء الصػػػفح ، ليجػػػػد نفسػػػػ  أمػػػػاـ "

أمػػػا "المتفاعمػػػ  مػػػع بعالػػػ ا،  -الكممػػػات  -بالفالػػػاء النصػػػي تشػػػٌكم  كتنٌظمػػػ  الػػػدكاؿ 
ؿ الػى صي، الذم تحكٌ د كيختزؿ احتمايت البناء النالعركض بال يمكن  كحدي أف يحدٌ 

                                                 
 .122مشرم بف خميف ، الشعري  العربي ، ص 1
 .07ينظر، نازؾ المالئك ، قالايا الشعر المعاصر، ص  2
 .42محمد صابر عبيد، القصيدة العربي  الحديث ، بيف البني  الديلي  كالبني  اإليقاعي ، ص  3
 .79بي المعاصر،  قالاياي كظكاهري الفني  كالمعنكي ، صينظر، عز الديف اسماعيؿ، الشعر العر  4
 .176، ص 175محمد الماكرم ،الشكؿ كالخطاب، مدخؿ لتحميؿ ظاهراتي، ص  5
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كهذا انطالقا مما تمنحػ  امكانػات المغػ   ،يقٌدـ أشكاي ي حصر ل ا 1"مختبر بال ن اي 
بالدرجػػ  األكلػػى،  الفالػػاء النصػػي هػػك"ب ،كاإليقػػاع مػػف تمظ ػػر مكلٌػػد لمشػػكؿ المختمػػؼ

سػػاير التطػػٌكر ، الػػذم يتشػػٌكؿ بمظػػاهر مختمفػػ  لي2"الفالػػاء الػػذم يحتػػكم الػػداؿ الخطػػي
ي كاقػػع الحيػػاة المعاصػػرة التػػي صػػارت ت ػػتـ بجانػػب المػػادة كالمػػدركات الػػذم حػػدث بػػ

ب لمتشػػػػكيؿ حمػػػػؿ الشػػػػكؿ الجديػػػػد كالػػػػعيات كمظػػػػاهر أقػػػػر يبشػػػػكؿ ممفػػػػت، ل 3الحسػػػػي 
مػػػف أشػػػكاؿ القصػػػائد تحمػػػؿ مظ ػػػرا هندسػػػيا  بػػػذلؾ بػػػيف عػػػدد نمٌيػػػزال ندسػػي كالرسػػػـ، ب

كهػك الشػكؿ  4عشكؿ الخػط المنكسػر أك المالػمٌ  الكثيرة نذكر خاصا كمف هذي األشكاؿ
األكثػػػر شػػػيكعا بػػػي تمظ ػػػر القصػػػيدة العربيػػػ  الحػػػرة، حيػػػث تنػػػتظـ األسػػػطر الشػػػعري  
بيطكاؿ متفاكتػ  ممػا يجعم ػا تشػكؿ خطػا منكسػرا اذا ربطنػا أطراب ػا حيػث تقػٌدـ الشػكؿ 

 التالي:
 
 
  
    
 
 

 كيحتؿ هػذا الشػكؿ نصػيبا كابػرا مػف التمثٌػؿ بػي الشػعر الحػر كمػف ذلػؾ مػا نرصػدي
 :5التي يقكؿ بي اردارّية محم د در يش مف شكؿ أسطر  
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اٌشىً سلُ 

(03) 

 ىذا ُىَ  اسُمَؾ / 
 
 قالِت امرأة  ا  
 
 …  غابْت  ل الَمَمرِّ الم لبلِّ  
 
 أرا السماَء ُىَناَؾ  ل ُمَتناَ ِؿ اَضيد  ّ  
 
 نل رناُح حمامٍة بي اَء َصْ َب  يحممُ  
 
ـْ بأنل    ُطُ  َلٍة َأررا ّ  لـ َأحُم
 
ـُ ّ ُكؿُّ  لٍء  اقللٌّ ّ ُكْنُت    كنُت َأحُم
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مػػف خػػالؿ األسػػطر نالحػػظ تشػػٌكؿ المالػػٌمع انطالقػػا مػػف كصػػؿ أطراب ػػا ببعالػػ ا 
بالشػاعر "خػاص،  البعض، كهذا قٌدـ شكال متمٌيزا كأكثر بركزا لمنص، مما يمنح  تمػؽٌ 

بي التمقي، مما يدبع اطمئناف المتمقي نحػك  أحدث بتركيب  الالمتناهي لألسطر خمخم 
، كهػك حػػاؿ الشػعر المعاصػر الػػذم يعٌبػر عػف حالػػ  1"الشػؾ كالػدخكؿ بػي متاهػػ  القمػؽ

 الشاعر/المتمقي غير المستقٌرة انطالقا مف محيط  المشٌكي ككاقع  المتناقض.
نالحػػظ مػػدل القفػػزة مػػف خػػالؿ مػػا تتٌبعنػػاي مػػف مسػػتكيات القصػػيدة العربيػػ  الحػػرة، 

مػػف الناحيػػ  المغكيػػ  عبػػر كسػػري لمبنيػػ  القديمػػ  المعاصػػر  ػػا الشػػعر العربػػي لتػػي حققٌ ا
مػٌد الشػعر بقػدرة هائمػ  لمتشػكؿ بمركنػ ، ليعٌبػر  امتفػٌرد اايقاعػكاإليقاعي ، حيث طػٌكرت 

كقػػد تبػػع هػػذا التحػػٌكؿ اإليقػػاعي تحػػكي بػػي  عمػػى التحػػٌكؿ الػػذم تعيشػػ  الػػذات العربيػػ ،
عمػى  ـ الحرٌي  المغري  التي تىمتٌػع ب ػا بنػاء القصػيدة الحػرةكلكف رغ التشكيؿ ال ندسي،
يػد ؿ عمػى تقيً ًمػاي أف نظاـ اإليقاع الذم اعتمد التفعيم  كحػدة لػ  عى  مختمؼ مستكيات ا

الشاعر مف جديد كلك بشكؿ مختمؼ، االاب  الػى ذلػؾ بقػد تطػٌكرت األشػكاؿ الشػعري  
أمػػػاـ ايقػػػاع مػػػف نػػػكع بخػػػر  -يػػػان ائ -العالميػػػ  الػػػى نمػػػاذج أسػػػقطت اإليقػػػاع السػػػمعي 

                                                 
 .52محمد صابر عبيد، القصيدة العربي  الحديث ، بيف البني  الديلي  كالبني  اإليقاعي ، ص  1
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محػػٌددات مختمفػػ  كػػالتكرار كالتالػػاد كالتراسػػؿ كغيرهػػا مػػف أشػػكاؿ اإليقػػاع يعتمػػد عمػػى 
جديػػدة حاكلػػت تقػػديـ  –مكجػػ   -، كانطالقػػا مػػف هػػذيف السػػببيف ظ ػػرت حركػػ  الجديػػد

ببنيت ػػػا الجديػػػدة  نػػػص مختمػػػؼ مػػػف حيػػػث البنػػػاء كالمكالػػػكعات، بكانػػػت قصػػػيدة النثػػػر
 كمي .

الجديػد اي أف ركادي عممػكا عمػى بعثػ  الشػعرم الشػكؿ بالذم أحاط  غـ الجدؿبر 
ت التقميػػػد كبٌجػػػرت المغػػػ  كخمقػػػت نصػػػػا مػػػف خػػػالؿ تنظيػػػرات ـ كنصكصػػػ ـ التػػػي تحػػػػدٌ 

مختمفػػػػا بػػػػرض كجػػػػكدي عبػػػػر الػػػػزمف، مفكػػػػدا كمتمسػػػػكا بتسػػػػميت  قصػػػػيدة النثػػػػر، كيعػػػػد 
ف: محاكلػ  ؼ هػذا المصػطمح كذلػؾ بػي مقػاؿ لػ  بعنػكاأكؿ مف اسػتخدـ ككظٌػ أد نيس

رأل أف تحديػػد  حيػث 1959شػػر بمجمػ  " شػعر" صػيؼ بػي تعريػؼ الشػعر الحػديث  ني 
قػػد ينػػاقض الشػػعر بػػي "الشػػعر كالػػبط حػػدكدي بػػالكزف يعتبػػر تحديػػدا خارجيػػا سػػطحيا، 

أكلػػى الخطػػكات نحػػك نػػص  أد نػػيس، ب ػػذا قػػٌدـ 1"ذاتػػ ، لككنػػ  تحديػػد لمػػنظـ ي لمشػػعر
ختالؼ كايبتداع الدائـ، كقد عممت عػدة ركابػد جديد كمٌي  يفسس بنيت  انطالقا مف اي

التي كػاف ل ػا " لر"  مجم عمى بعث هذا النص، كاحتكاء تنظيرات  كتيتي عمى رأس ا 
حيػػػث عممػػػت تكػػػريس مف ػػػـك قصػػػيدة النثػػػر برابديػػػ  الغربػػػي كالعربػػػي،  دكر كبيػػػر بػػػي

مػى عمػى بعػث هػذا الػنص الػذم قػاـ ع أد نػيسعمػى رأسػ ـ ك مفاهيـ ركاد هذي المجمٌػ  
بيسمكب جديد كلغ  جديدة عممػت عمػى  كبعث  خمق  أعادالكجكد ك ك  هدـ ما عمؽ بالمغ 

 كاربالػػػالثػػػكرة بػػػي المغػػػ  حيػػػث  عمػػػى رأسػػػ ا"تيسػػػيس أصػػػكؿ بنيػػػ  كركحيػػػ  لشػػػعرهـ، 
بػداع عنػدهـ مجرد أداة تعبيػر، لتصػبح أن ا كصف ا ب ػذا كالػعكا أكلػى ، 2"أداة خمػؽ كا 

بػ  كمندهشػ  بػي قمقػا، لتنطمػؽ معػ  األقػالـ مجرٌ طريؽ النص األكثر انفتاحػا ك لمعالـ ال
هذا الكشؼ الذم أدخؿ الشعر العربي المعاصر عصرا جديدا، خػرج معػ  مػف التبميػه 

تعػػد أبػػرز سػػمات الحداثػػ  كمػػا كالتصػػكير الػػى الرفيػػا التػػي احتمػػت قمػػب قصػػيدة النثػػر، 
ابطػػػ  تقالػػػي كػػػؿ رفيػػػا بتغييػػػر نظػػػاـ األشػػػياء، كتحكيػػػؿ العالقػػػات الر "العربيػػػ ، حيػػػث 
كهػػػذا  ،3"ييفػػػرز هػػػذا التغييػػػر كالتحكيػػػؿ لغتػػػ  الخاصػػػ  كشػػػكم  الخػػػاص بين ػػػا، كمػػػف ثػػػـٌ 

                                                 
بدايت ا النصي  ػ  صم 1  .148شرم بف خميف ، الشعري  العربي  ػ مرجعيات ا كا 
 .15راكي ، يحياكم، شعر أدكنيس البني  كالديل ، ص 2
بدايت ا النصي  ػ  ص 3  .168مشرم بف خميف ، الشعري  العربي  ػ مرجعيات ا كا 
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أساس بناء قصيدة النثػر التػي اعتمػدت عمػى أسػس كمقٌكمػات تقػـك عمػى ايبتػداع بػي 
 ندسػػػي الػػػذم قػػػٌدمت كػػػؿ مسػػػتكيات ا انطالقػػػا مػػػف المغػػػ  المسػػػتخدم  كصػػػكي لمشػػػكؿ ال

 نص ا مف خالل . 
عي لػػػـ يعػػػرؼ حػػػدكدا بالشػػػعر أصػػػم  لغػػػ  كالمغػػػ  بػػػي حالػػػ  لكػػػف التطػػػٌكر اإلبػػػدا

تطػػػٌكر كانشػػػطار دائػػػـ، ل ػػػذا كػػػاف لزامػػػا عمػػػى ركاد قصػػػيدة النثػػػر أف يبتكػػػركا أنماطػػػا 
شػػعري  تسػػاير التطػػٌكرات الحياتيػػ  بكػػؿ مػػا تحمػػؿ مػػف أبعػػاد اجتماعيػػ  كنفسػػي  كتقنيػػ  

مػػػى تقنيػػػ  كغيرهػػػا، كهػػػك مػػػا أدل الػػػى التفكيػػػر بػػػي الػػػركرة خمػػػؽ نػػػص جديػػػد يعتمػػػد ع
الكتاب  لتصبح المغ  مف تقكؿ الػنص ي الشػاعر الػذم تجػٌرد مػف كػؿ مػا يحمػؿ ليتػرؾ 

مف مرحمػ  )القصػيدة(  المغ  عمى سجٌيت ا، "كقد تطٌكرت هذي التقني  كاآللي  بي الكتاب 
مػػف  ا، انطالقػػبػػي الػػنصسمسػػم  مػػف التحػػكيت الداخميػػ   عبػػرالػػى مرحمػػ  )الكتابػػ  (، 
كتابيػ    ممارسػلسػس لتف المعمـك الى المج ػكؿ،  انتقاي مفاؼ، ك جدلي  المحك كايكتش

، الػذم رٌسػخت  الممارسػات قبم ػا، بشػكؿ 1"خارج  عف الشكؿ المنت ي المعمػـكجديدة ك 
" بالشػعر ي يبػدأ الكتاب  ي يعترؼ بن اي  المعنى كالكصكؿ الى خط الكصكؿ، كعميػ  

شػكؿ الكتابػ  عنػد ب ، ب ػذا ػائين كغيػر قػار عمػى شػكؿ انػ  منفػتح 2"هنا كينت ػي هنػاؾ
لتصػػػبح المغػػػ  كين ػػػا "يخمػػػؽ بكػػػرا غيػػػر متكقٌػػػع،  –قصػػػيدة النثػػػر  –الشػػػاعر الحػػػديث 

الخالق  ي المخمكق ، كالكتاب  ليست شكال سابقا يحتالف بكػرة  كمعنػى يحقػا، ان ػا ي 
شػػػيء هػػػك كػػػؿ شػػػيء، كي تغمػػػؽ عميػػػ  انمػػػا  ر عػػػفر عػػػف شػػػيء، كذلػػػؾ ألن ػػػا تعٌبػػػتعٌبػػػ

 شػكؿ بػي تكػريس تعػد تجربتػ  كبكرتػ  كما يرل أدكنيس الذما 3"الالن ائي تفتح  عمى 
قبػػػر مػػػف أرػػػؿ ك" ىػػػذا ىػػػ  اسػػػمل"نصكصػػػ  " احتفػػػتالكتابػػػ  تجربػػػ  رائػػػدة، حيػػػث 

  بحالػػكر تكزيػػع بصػػي ة الرمػػع" م ػػرد" ك"مقدمػػة لتػػاريو ممػػ ؾ الط ا ػػؼك" ني يػػ رؾ"
رسػػػػت  لمكتابػػػػ  مامب "ليقػػػػٌدـمسػػػػكاد كالبيػػػػاض كسػػػػمؾ كحجػػػػـ الحػػػػركؼ كاألسػػػػطر، بريػػػػد ل

الػػنص بمجمػكع مككناتػػ   يظ ػػر عمي ػامختمػػؼ األبعػاد البصػػري  التػي كنقالػ  لمخطابػ  

                                                 
 .169ص  المرجع نفس ، 1
 .266أدكنيس، الثابت كالمتحكؿ، ص 2
 .267الثابت كالمتحكؿ، ص أدكنيس، 3
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 ، كانطالقػػا مػػف تصػػٌكرات  كنصػػكص ركاد هػػذي الشػػكؿ "أصػػبحت1"كهػػك يشػػتغؿ بالػػائيا
 تطػػػرح بعمػػػؽ اينشػػػطار المعتمػػػدة عمػػػى شػػػكؿ الكتابػػػ  منػػػارة م مػػػ  رفيػػػا،القصػػػيدة /ال
لشػػػػعر العربػػػػي، مػػػػف حيػػػػث المف ػػػػـك كالممارسػػػػ  الػػػػذم حػػػػدث بػػػػي كاقػػػػع ا كايخػػػػتالؼ

، بجػاء هػذا الػنص ليقػكؿ ألكؿ مػرة مػا تريػدي المغػ  أثنػاء تشػٌكم ا ي مػا يريػدي 2"النصي 
الناطقكف ب ا كما يحٌممكن  اياهػا مػف أبكػار كمرجعيػات، بقػد صػارت المغػ  سػٌيدة ذات ػا 

ؿ ألكؿ مرة مػا تريػد بي خمؽ نٌص ا بنفس ا انطالقا مف تكٌهج ا كعكدت ا لطفكلت ا لتقك 
دكف تكجي ػػػات أبكيػػػ . بالمغػػػ  بػػػي شػػػكؿ الكتابػػػ  تفسػػػس لعالم ػػػا كي تعتػػػرؼ بتاريخ ػػػا 

لتفػرض  كماالي ا، ب ي تخاطب الكجػكد بػي أصػم  ي مػف خػالؿ مػا عٌبػيي ب ػا الػزمف،
كانتمػاءي، ثػـ ييطمػؽ  رغبتػ  كحركتػ بيصػبح الػنص لػ  جسػد تاريخ ػا كقانكن ػا الخػاص ب

ان يػػار شػػكؿ عبػػر ك "تفعػػؿ بعم ػػا، بكصػػف ا مػػدار الػػنص، ب  ػػايتحكٌ تالعنػػاف لمغػػ  لتبػػدأ 
، التػػػي اسػػػتطاعت أف 3"الثبػػػات كاألنمػػػكذج، يبػػػدأ الػػػنص بػػػي تيسػػػيس كتابتػػػ  الخاصػػػ 

تفرض حالكرها بػي خارطػ  الشػعر العربػي المعاصػر باعتبارهػا ممارسػ  نصػي  رائػدة 
ى ككاقػع األمػ  تحاكؿ اكتشاؼ المج كؿ بػي لغتنػا كالتيسػيس لع ػد شػعرم جديػد يتماشػ

العربيػػ  التػػي شػػ دت تحػػٌكيت عمػػى جميػػع المسػػتكيات بػػي مشػػرق ا كمغرب ػػا، الػػذم لػػـ 
يقؼ شعرافي مكقؼ المتفٌرج عمى حركػ  الشػعر العربػي المشػرقي منػذ انطالقتػ  األكلػى 
بي عصر الن ال ، بؿ ساير ككاكػب الحركػ  الشػعري  العربيػ  كصػكي لمشػكؿ الجديػد، 

الدراسػػ  التركيػػز عمػػى أحػػد أهػػـ التجػػارب المغاربيػػ  بػػي كسػػنحاكؿ  خػػالؿ بصػػكؿ هػػذي 
الشػػػػػػعري  العربيػػػػػػ  كهػػػػػػي تجربػػػػػػ  الشػػػػػػعر الجزائػػػػػػرم بدايػػػػػػ  بن الػػػػػػت  كصػػػػػػكي لشػػػػػػعري  

 ايختالؼ.
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 184مشرم بف خميف ، الشعري  العربي ، ص 1
 .134مشرم بف خميف ، القصيدة الحديث  بي النقد العربي الحديث، ص 2
 .239ص المرجع السابؽ، 3
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لنص ال لر  الرزا ر  الحديث اال صؿ اضّ ؿ: 
 لياتو  بنياتو مرر  الملاصر

 مدرؿ -

 المبحث اضّ ؿ: البنية  النص ال لر ّ -
  البنية بيف الم ة  االصط حّ المطمب اض ؿ:

 المطمب الثانل: النص  م ي ـ ال لرّ
ال لر الرزا ر  مررليات  بنيات المبحث الثانل:  -

 الحديثّ
 مررلية  بنية النص التقميد  المطمب اض ؿ:
 دانل مررلياتو  بنياتواالتراه ال ر المطمب الثانل:
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ال لر  النص الثالث: مررليات  بنيات ثالمبح -
 الرزا ر  الملاصرّ

 اتيبنية النص  ل  لر السبلين المطمب اض ؿ:

 بنية النص  ل  لرية االرت ؼ المطمب الثانل:
 ر صة -
 
 

 

 
النص ال لر  الرزا ر  الحديث  الملاصرا مررلياتو ال صؿ اض ؿ: 

  بنياتو
 
 مدرؿ

عديػػػدة تعػػػٌد البنيػػػ  الشػػػعر عمػػػى اخػػػتالؼ لغاتػػػ ، تطػػػٌكرا عمػػػى مسػػػتكياتعػػػرؼ 
نػات الػنص الشػعرم كتصػ رها سػكي  لتقػٌدـ الػنص أهم ا لككن ػا تجمػع مختمػؼ مككٌ 

بي ليحم  كاحدة، حيث ي يمكننا تحديد دكر أم مكػٌكف اي مػف خػالؿ عالقتػ  ببقيػ  
كنػػات بنيػػ  الػػنص كتػػيتي المغػػ  بمختمػػؼ مسػػتكيات ا عمػػى رأس مكمككنػػات الػػنص، 

الشػػعرم، حيػػث تعػػد أسػػاس الػػنص الشػػعرم بمػػا تقٌدمػػ  مػػف أشػػكاؿ مختمفػػ  لمتجمػػي، 
عبػػػر كجكدهػػػا المفػػػرد كمػػػف خػػػالؿ عالقػػػات عناصػػػرها المختمفػػػ ، كمػػػا تسػػػاهـ بػػػي 
اظ ػػار غيرهػػا مػػف مككنػػات بنيػػ  الػػنص الشػػعرم كمن ػػا اإليقػػاع الػػذم يمثػػؿ الجانػػب 

ؼ مراحمػػػػ ، بالمغػػػػ  تقػػػػٌدـ الجسػػػػد األكثػػػػر حالػػػػكرا بػػػػي الشػػػػعر العربػػػػي عمػػػػى اخػػػػتال
لإليقػػػاع ليتشػػػكؿ بمختمػػػؼ أنماطػػػ ، كمػػػف ج ػػػ  أخػػػرل نجػػػد مكٌكنػػػا بخػػػرا؛ لمغػػػ  دكر 

                                                 
 .كالمالاميف كاألغراض 
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بارز بي ، كهك الفالاء النصي أم ما تقٌدمػ  األحػرؼ الطباعيػ  كمختمػؼ األشػكاؿ 
كالرسـك عمى الصفح  لشكؿ النص الشعرم، حيث يسػاهـ ذلػؾ بػي تكجيػ  المتمقػي 

  ببنيػػ  المغػػ  بػي الػػنص الشػػعرم تعػد محػػكرا لمبنيػػ  مػػف نحػك تمػػؽ مخصػػكص. كعميػ
مختمؼ النكاحي، ب ي تشكؿ المظ ر الخػارجي لمػنص كعبرهػا يظ ػر اإليقػاع كمػف 
خػػالؿ شػػكم ا الطبػػاعي تقػػٌدـ الفالػػاء النصػػي، ب ػػذا يمكػػف اينطػػالؽ من ػػا لدراسػػ  

كهك ما سػيبحث بيػ   ،مختمؼ مككنات النص الشعرم الجزائرم الحديث كالمعاصر
 الؿ هذا الفصؿ.خ

 
 

 

 المبحث اضّ ؿ: البنية  النص ال لر 
 البنية بيف الم ة  االصط حّ المطمب اض ؿ:

 :البنية ل ة -1
معنػػػػػى التشػػػػػييد كاإلقامػػػػػ  ب ،البنيػػػػػ  بػػػػػي المغػػػػػ  مػػػػػف بعػػػػػؿ بنػػػػػى يبنػػػػػي بنػػػػػاءتشػػػػػتؽ 
 الرمػع البنػاء: المبنػّل  ّّّنقيض اليدـا بنى البّنُاء البنػاَء بنيػًا   الَبْنل"،كالتركيػب

 1ّ" الِبْنيػػة  الُبْنيػػة: مػػا بنْيتػػو  ىػػ  الِبنػػى  الُبنػػى ّّّأبنيػػةا  بنيػػات رمػػع الرمػػع 
يٌتالح مف التعريؼ المغكم لمبني  أن ا تقػـك بكظيفػ  محػٌددة متمثمػ  بػي الجمػع كالتػيليؼ 

 .بيف عناصر خاص  بميداف ككسط محدد
 البنية اصط حا: -2 

حالػػػكر  ؼمػػػف ظػػػكاهر متماسػػػك  يتكقٌػػػهػػػي كػػػؿ مكػػػٌكف "بالبنيػػػ   اصػػػطالحاأمػػػا 
كؿ من ا عمى مجاكري بي السمسم  انطالقػا مػف عالقػات تجمػع بين ػا، بػال يمكػف  كعمؿ

أف تكػػكف لػػ  ديلػػ  اي الػػمف البنيػػ  التػػي ينتمػػي الي ػػا كتربطػػ  مػػف العناصػػر لعنصػػر 
سع هذا المف ـك انطالقا مف الخصائص التي يمكػف مالحظت ػا عميػ  كعمػى كيتٌ  بقي .الب

                                                 
ـ خميؿ ابف منظكر، لساف العرب، حقق  كعٌمؽ عمي  ككالع حكاشي ، عامر أحمد حيدر، راجع ، عبد المنع 1

ك،  – 14ـ،  المجمد 2003هػ/1424، 1ابراهيـ، منشكرات عمي بيالكف، دار الكتب العممي ، بيركت، لبناف،  ط
 .115، ص  -م 
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بػػي كتابػػ   رػػاف بياريػػوـ كقػػد قػػدٌ  .1"فػػ  عمػػى السػػياؽد المعنػػى كالمركنػػ  كتكقٌ ا تعػػدٌ رأسػػ 
مجمكعػػػػ  تحػػػكيالت تحتػػػػكم عمػػػى قػػػػكانيف " دا لمبنيػػػػ  باعتبرهػػػامف كمػػػػا محػػػدٌ  "البني يػػػة"
كهػػي مسػػتقٌم  بػػي نظام ػػا عػػف الكسػػائط الخارجيػػ ، كتتمٌيػػز بػػثالث ميػػزات  .كمجمكعػػ 

بالجممػػػػ  أك مػػػػا ييعػػػػرؼ بالشػػػػمكلي   .2"تلالػػػػذا الرممػػػػةا  التحػػػػ ي تا  ال ػػػػبطهػػػػي: 
"totalité" كبػي  ،العالقػات التػي تػربط عناصػر البنيػ  ببعالػ ا داخػؿ الكػؿ تقـك بتقػديـ

استقاللي  تام  عف ما هك خارج ا، ل ػذا ي ت ػتـ بتمػؾ العناصػر بػي كالػع ا التراكمػي 
 " أمػػػػػػػػػػا التحػػػػػػػػػػكيالت السػػػػػػػػػػمبي لكػػػػػػػػػػف تيعنػػػػػػػػػػى بمػػػػػػػػػػا يربط ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف عالقػػػػػػػػػػات.

"transformationsح الطػػابع المتحػػٌكؿ كالمتغيػػر لمبنيػػ ، حيػػث ي تسػػتقر عمػػى بتكاٌلػػ
ـ لنػػػا صػػػكرة عػػػف طبيعػػػ  القػػػانكف حالػػػ  بفعػػػؿ حركيػػػ  أنسػػػاق ا الداخميػػػ ، بػػػالتحٌكؿ يقػػػدٌ 

اسػػػتمرارها مػػػف   ؽ لمبنيػػػ بيحقٌػػػauto-reglage" "أمػػػا الالػػػبط الػػػذاتي  الػػداخمي لمبنيػػػ .
تي عػػػدـ حاجػػػ  البنيػػػ  لمػػػا هػػػك ، ب ػػػذا يالػػػمف الالػػػبط الػػػذاتنظػػػيـ نفسػػػ ا ذاتيػػػا خػػػالؿ

، لتيغمػػؽ عبػػر عالقػػات خاصػػ  بعناصػػرها تعيػػد تشػػكيؿ البنيػػ  بعػػد كػػؿ تحػػٌكؿ"خارج ػػا، 
   .3"نظام ا عف مختمؼ األنظم  الخارج  عن 

الح حدكد البني  كماهٌيت ا، كلكف يظؿ هذا التحديد عاـ يصمح اسػقاط  مما تقٌدـ تتٌ 
رٌكز عمػى تحديػد البنيػ  كحصػرها بػي عمى مختمػؼ البنيػات أيػا كػاف مصػدرها، ل ػذا سػن

الػنص األدبػػي عمكمػا كالشػػعرم بكجػ  أخػػص، كذلػؾ لالػػركرة البحػث، بػػالنص الشػػعرم 
يتشٌكؿ مف عناصػر لغكٌيػ  خاصػ  لكػؿ من ػا كظيفػ ، كعبػر عالقات ػا المحػددة تقػٌدـ لنػا 
بنيػػػ  خاصػػػ  متمٌيػػػزة عػػػف غيرهػػػا، أمػػػا خصػػػائص البنيػػػ  الػػػثالث ب ػػػي تعٌربنػػػا بطبيعػػػ  

كما تمػنح الػنص ميػزات تحػٌددي، كتالػبط حركتػ  الداخميػ ، بالكميػ  تجعمنػا نقػرأ تشٌكم ا، 
أمػػا التحكيػػؿ  ،كغيرهػػا كاإليقاعيػػ  مػػف جميػػع زكايػػاي الصػػكتي  كالتركيبيػػ  الشػػعرم الػػنص

بيمنحنػػا اشػػارة عمػػى حركيػػ  الػػنص كتكالػػدي ب ػػك مشػػٌكؿ مػػف المغػػ  التػػي ي تسػػتقر عمػػى 
                                                 

ـ، ص 1998هػ، 1419، 1صالح بالؿ نظري  البنائي  بي النقد األدبي، دار الشركؽ، القاهرة مصر، ط 1
121. 

، 4شير أكبيرم، منشكرات عكيدات، بيركت لبناف، باريس، طجاف بياجي ، البنيكي ، ترجم ، عارؼ منيمن ، كب 2
 .08. ص 1985

ميجاف الركيمي، سعد البازعي، دليؿ الناقد األدبي، االاءة ألكثر مف سبعيف تيارا كمصطمحا نقديا معاصرا،  3
 .71، ص 70، ص 2002المركز الثقابي العربي، الدار البيالاء، المغرب، بيركت، لبناف، الطبع  الثالث ، 
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لالػػبط الػػذاتي ليعيػػد تيسػػيس بنيػػ  الػػنص بػػي ، ثػػـ يػػيتي ا، خصكصػػا بتعػػدد القػػراءةحػػاؿ
ربػط عناصػرها بعالقػات جديػدة تتماشػى كطبيعػ  التحػكيت التػي  مػف خػالؿشكؿ جديد 

د مف ػػـك الػػنص انطالقػػا مػػف . كعميػػ  سػػنحدٌ 1"نػػ ع مػػف االن ػػ ؽأصػػابت ا، بيقػػٌدـ ل ػػا "
 ـ الػػنص كتحديػػد أبعػػاد بنيتػػ ،ككنػػ  بنيػػ  ل ػػا معالم ػػا الخاصػػ . كلكػػف قبػػؿ الػػبط مف ػػك 

د س ػػجى ح أمامنػػا تسػػافؿ حػػكؿ البنيػػ  كماهيػػ  كتطبيق ػػا عمػػى الػػنص باعتبارهػػا من جػػا تى ييمػػك 
جعػؿ البنيػ   باعتبارهػا من جػابي البنيكي ، كعمي  سنحدد مف ـك البنيكي  ككيؼ تيسسػت 

 أساس تحميم .   
 مف البنية إلى البني ية: -3

اهج النقػػػػد بػػػػي من جػػػػا مػػػػع تقػػػػٌدـ منػػػػباعتبارهػػػػا  -بشػػػػكؿ بعمػػػػي -ظ ػػػػرت البنيكيػػػػ  
ت من ػا القرف العشريف، منطمق  مف عٌدة ركابد أسست عمي ا قكاعػدها كاسػتمدٌ  منتصؼ

 أدكات ا اإلجرائي  نذكر من ا:
 عمػػى يػػدمدرسػػ  الشػػكالنييف الػػركس التػػي ظ ػػرت بػػي بدايػػ  القػػرف العشػػريف  -3-1

ألكلػى الجماعػ  ا"جماعتيف مف الدارسيف أخذتا عمى عاتق مػا الدراسػ  الشػكمي  لػألدب؛ 
ر مػػػػػاف  ، كمػػػػػف ركادهػػػػػا2"ـ1915هػػػػػي حمقػػػػػ  مكسػػػػػكك المغكيػػػػػ  التػػػػػي تيسسػػػػػت سػػػػػن  

"، OPOJAZالجماعػػ  الثانيػػ  ب ػػي أكبيػػاز ""، أمػػا  R.JAKOBSON راك بسػػ ف
ـ، كيعػػػد 1916اختصػػػارا لعبػػػارة " جمعيػػػ  دراسػػػ  المغػػػ  الشػػػعري " كبػػػدأت نشػػػاط ا سػػػن  

 .3"عالم اأهـ أ كت ر  م  سكل كBoris.Eikenbaum  ب ريس إرنبا ـ
كمنػػػذ ظ كرهػػػا األكؿ عمػػػؿ زعمافهػػػا عمػػػى تخمػػػيص األدب ممػػػا هػػػك غريػػػب عنػػػ ،  

كظركؼ المفلؼ ايجتماعيػ  أك حايتػ  النفسػي ، بػذلؾ دعػت لدراسػ  األدب بػي ذاتػ ، 
بمػػػا عيػػػرؼ باألدبٌيػػػ   ر مػػػاف راك بسػػػ فدعػػػا لػػػ   مػػػف خػػػالؿ مػػػاكتعٌمقػػػت هػػػذي الفكػػػرة 

"Literarityينصػب البحػث عمػى "عمال أدبيػا، ب ػذا  -النص –أم ما يجعؿ العمؿ  "؛
أدبيػػػػػػػ  األدب بكصػػػػػػػف  لغػػػػػػػ ، مػػػػػػػف دكف التيمػػػػػػػؿ بػػػػػػػي التجميػػػػػػػات الفمسػػػػػػػفي  كالنفسػػػػػػػي  

                                                 
 .13جاف بياجي ، البنيكي ، ترجم ، عارؼ منيمن ، كبشير أكبيرم، ص  1
 .33صالح بالؿ، نظري  البنائي  بي النقد األدبي، ص  2
 -راماف ًسمدف،  النظري  األدبي  المعاصرة، ترجم  جابر عصفكر، دار قباء لمطباع  كالنشر كالتكزيع، القاهرة  3

 .26ـ، ص 1998مصر، 
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  أكلػى القكاعػد لمبنيكيػ  بػي دراسػ  . كعمي  قٌدمت الشػكالنيٌ 1"ب  عن كاإليديكلكجي  المترتٌ 
الػػػػنص باعتبػػػػاري بنيػػػػ  مسػػػػتقم  عمػػػػا هػػػػك خػػػػارج عن ػػػػا؛ أم اغػػػػالؽ الػػػػنص كاإلنصػػػػات 

ؿ بػػي ناصػػري كعالقات ػػا الداخميػػ  دكف السػػماح لمػػا هػػك خػػارج عػػف الػػنص بػػي التػػدخٌ لع
 تحديدي.

 " "F.DE Saussure المسػانيات مجٌسػدة بػي أعمػاؿ بردينانػد دم سكسػير -3-2
حيػػػػػث تمثػػػػػؿ أعمالػػػػػ   البنيكيػػػػػ ، ( الػػػػػذم ييعتبػػػػػر األب األكؿ لمسػػػػػانيات1857-1913)

بػي محاالػرات   ، حيػث قػٌدـ2"ري  البنائيػ حجر الزاكي  كنقط  اينطالؽ بي النظ"كبراءي 
التػي نشػرها  ،Cours de linguistique général " (در س  ل اضلسػنية اللامػة)

ألبيػػر ك "   Charles Bally "-  ػػارؿ بػػالل؛ "تالمذتػػ  كعمػػى رأسػػ ـ بعػػد كباتػػ 
المفػػاهيـ األكلػػى كالمرجعيػػػ   ـ،1916عػػاـ  اAlbert Sechehaye "3 -سي ػػييا 
النسػػػػؽ  مصػػػػطمح رغػػػػـ أنػػػػ  لػػػػـ يسػػػػتعمؿ كممػػػػ  )بنيػػػػ ( بػػػػؿ اسػػػػتخدـك يكيػػػػ ، لمبنيػػػػ  كالبن
د يسػػػتقالؿ ت ، ب ػػػذا م ٌػػػاي أف ايتجاهػػػات البنيكيػػػ  كم ػػػا خرجػػػت مػػػف ألسػػػنيٌ  ،كالنظػػػاـ

الػػػنص األدبػػػي بكصػػػف  نظامػػػان لغكيػػػان خاصػػػان. منطمقػػػا مػػػف التفريػػػؽ بػػػيف المغػػػ  كالكػػػالـ؛ 
أمػػا الكػػالـ ب ػػك حػػدث "  الكالميػػ ، بػػي نظػػري نتػػاج المجتمػػع لمممكػػ -المسػػاف  - بالمغػػ 

االػػػاب  الػػى هػػػذي الثنائيػػ  بقػػػد نػػػاقش  .4"صػػػؿ بػػاألداء كبالقػػػدرة الذاتيػػ  لممػػػتكمـبػػردم متٌ 
كنػػػذكر من ػػػا اعتمػػػادي عمػػػى األسػػػاس  5العديػػػد مػػػف الثنائيػػػات األخػػػرل المتعٌمقػػػ  بالمغػػػ 

La Diachronique بػدؿ التعػاقبي  La Synchronique كالمن ج الكصػفي 
، ب ػذا 6

                                                 
، 1الشعري ، دراس  مقارن  بي األصكؿ كالمن ج كالمفاهيـ،المركز الثقابي العربي،بيركت، طحسف ناظـ، مفاهيـ  1

 .79، ص 1994
 .19صالح بالؿ، نظري  البنائي ، بي النقد األدبي، ص  2

   ـ .1986تٌمت ترجمت  لمعربي  سن 
 .119، ص2005، ـ2ئر، طينظر أحمد مكمف، المسانيات النشية كالتطكر، ديكاف المطبكعات الجامعي ، الجزا  3
مف من  رات محمد عز اـ،  تحميؿ الخطاب األدبي عمى الكء المناهج النقدي  الحداثي ، دراس  بي نقد النقد،  4

 ، مكقع :اتحاد الكتاب اللرب
.14، ص 2003، دمشؽ، سكريا، دط،   http://www.awu-dam.org 

 .82، ص 81بالؿ، مناهج النقد المعاصر، دار اآلباؽ العربي ، القاهرة، مصر، دط،  ص ينظر، صالح  5
ينظر، ابراهيـ محمكد خميؿ، النقد األدبي الحديث، مف المحاكاة الى التفكيؾ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،  6

 .88هػ، ص 1424ـ، 2003، 1األردف، ط -عماف

http://www.awu-dam.org/
http://www.awu-dam.org/
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، 1هػػي المنطمػػؽ األكؿ كالمفسػػس ل ػػذا التكٌجػػ  Saussure -س سػػير انػػت تكج ػػاتك
  ا. خرجت ايتجاهات البنيكي  كمٌ   مف أعمالب

دت المسػػانيات يسػػتقالؿ الػػنص األدبػػي بكصػػف  نظامػػان لغكيػػان خاصػػان، م ٌػػ كعميػػ  بقػػد
 ست لمن ج ي تـ بالبني  الداخمي  لمنص دكف التعٌرض لما هك خارج عن .بيسٌ 

األمريكػػي الػػذم  النقػػد الرديػػدب  لمرابػػديف المػػذككريف بقػػد أخػػذت البنيكيػػ  عػػف االػػا
 –ظ ر بي أربعينات القرف العشريف حيث دعػا أعالمػ  الػى التركيػز عػف شػكؿ الػنص 

كمػػػا اسػػػتفادت البنيكيػػػ  مػػػف  .2دكف ايهتمػػػاـ المفػػػرط بالمالػػػاميف -الشػػػعر خصكصػػػا
 ػػا الظاهراتيػػ  التػػي تعػػد الغطػػاء ركابػػد بمسػػفي  كثيػػرة تحمػػؿ تصػػكرات مختمفػػ ، نػػذكر من

، لكػف رغػـ تعػٌدد المرجعيػات الفمسػفي  لركابػد البنيكيػ  اي أننػا لػـ نرٌكػز 3النظرم لمبنيكيػ 
عمي ا بي صكرت ا الفمسػفي ، بػؿ اقتصػرنا عمػى تجميات ػا كصػكرت ا األخيػرة مجٌسػدة بػي 

ـٌ التركيػز عمػى ذلػؾ لمطػا بع التطبيقػي المقاربات النصػي  عمػى اخػتالؼ أشػكال ا، كقػد تػ
الػػػػػذم تتمٌيػػػػػػز بػػػػػػ  ممػػػػػػا يخػػػػػػدـ دراسػػػػػػتنا بعيػػػػػدا عػػػػػػف اإلغػػػػػػراؽ بػػػػػػي المفػػػػػػاهيـ الفمسػػػػػػفي  

 كايختالبات. 
نالحػػظ أف المػػن ج البنيػػػكم انطمػػؽ مػػػف عػػدة أسػػس نظريػػػ  كتطبيقيػػ ، اجتمعػػػت  

لمتحميػػؿ بكصػػف ا حاممػػ  لمنظػػاـ الػػذم يقػػٌدـ الػػنص،  امعظم ػػا عمػػى اعتبػػار البنيػػ  أساسػػ
البنيػػػكم عمػػػى اخػػػتالؼ مدارسػػػ  مػػػف كصػػػؼ نظػػػاـ بنيػػػ  الػػػنص، كعميػػػ  ينطمػػػؽ المػػػن ج 

الذم يقٌدـ شكال خاصا حسب الجنس، كعمي  مف أجؿ تحديػد نظػاـ البنيػ  بشػكؿ دقيػؽ 
الػػبط مف ػػـك الػػنص عمكمػػا ثػػـ حصػػر مف ػػـك الشػػعر باعتبػػاري الجػػنس األدبػػي  حاكلنػػا
الػػػػبط  عمػػػػىخػػػػالؿ المطمػػػػب الثػػػػاني  نعمؿ. ل ػػػػذا سػػػػتنتمػػػػي اليػػػػ  عيفنػػػػ  الدراسػػػػ الػػػػذم 

 مف كمي النص كالشعر.   
     

 
 

 

 

                                                 
 .81ص  ينظر، صالح بالؿ، مناهج النقد المعاصر، 1
 .85، ص 84ينظر، المرجع نفس ، ص  2
 .91ينظر، المرجع نفس ، ص  3
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 النص  م يـ  ال لر المطمب الثانل:
 ّ-الماىّية  الحد د –النص  -1

َنَصػػَص: الػػنصا رْ لػػؾ ال ػػلءا نػػص الحػػديث ينّصػػو الػنص بػػي المغػ  مػػف "
، انطالقػػا مػف التعريػؼ المغػكم لمػنص تظ ػػر 1"نًصػاا ر لػوّ  كػؿ مػػا ُأظِيػر  قػد نػّص 

ًزي كظ ػػكري المتفػػٌرد عنػػد تمقيػػ ، ب ػػك مػػا أيظ ػػر؛ أم مػػا تػػـ تقديمػػ  ل خػػر خاصػػي  تىمٌيػػ
 ليستقبم  كيتمقاي، كهذي أكلى كأهـ خصائص  كهي ككن  مكٌج  كيحقؽ التكاصؿ. 

أمػػا بػػي ايصػػطالح بقػػد أخػػذ مفػػاهيـ كثيػػر كمتمػػايزة بػػي النقػػد البنػػائي، كذلػػؾ 
النظر الى الػنص، كالمدرسػ   حسب مرجعيات كؿ ناقد كاختالؼ الزاكي  التي يتـ من ا

التػػي ينتمػػي الي ػػا، كبالتػػالي تشػػٌعبت المفػػاهيـ بػػيف البػػاحثيف، خصكصػػا أف بعػػض تمػػؾ 
، ل ذا سنحاكؿ التركيز عمى أهـ مفاهيـ النص مف خالؿ عػدد 2المفاهيـ اتسـ بالعمـك

مػف أعػالـ ايتجاهػػات النقديػ  الحديثػ ، ذات التكٌجػػ  البنػائي، التػي حاكلػػت رسػـ حػػدكد 
 :   ـك النص، كما كالعت قكاعد تالبط ماهيت لمف

                                                 
 .109، ص  -ص، ض، ط، ظ –ابف منظكر، لساف العرب، المجمد السابع  1
ينظر سعيد بحيرم، عمـ لغ  النص، المفاهيـ كايتجاهات، مفسس  المختار لمنشر كالتكزيع، القاهرة، مصر،  2

 .105دط، ص 
 ص بالخطاب بي الكثير مف الدراسات، بيىعتًبر البعض أف الخطاب هك الممفكظ كالنص هك يتداخؿ مف ـك الن

المكتكب، كيعمـ البعض اآلخر مف ـك النص ليجعم  يشمؿ المكتكب كالممفكظ، كبي هذا المقاـ لف نتعرض 
حث. لالختالؼ لالختالبات بيف المصطمحيف كسنكتفي بتتبع مف ـك النص كحدي عمى اعتبار عالقت  المباشرة بالب

بيف مف ـك النص كالخطاب، ينظر، بتحي  كحمكش، بالغ  المكاف، قراءة بي مكاني  النص الشعرم، اينتشار 
 .34، ص2008، 1العربي، بيركت، لبناف، ط
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يممسػميؼلػ يس عػٌرؼ -1-1
L- hjelmslev   1"جػدان  اكأعطػاي معنػى كاسػع"الػنص ،

ذ قػػػديمان كػػػاف أك حػػػديثان، مكتكبػػػان أك كػػػالـ منفٌػػػ كػػػؿٌ "أم  ؛طمقػػػ  عمػػػى أم ممفػػػكظحيػػػث أ
  2."ك قصيران أ  محكيان، طكيالن 

زا عػػػف ذ مف كمػػػا متمٌيػػػبػػػالنص عنػػػدي ييخػػػ T.TODOROV--تػػػ د ر ؼأمػػػا  -1-2
ي يقػؼ عمػى نفػس المسػتكل الػذم يقػؼ "ل أنػ  ، بيػر تحديػدها أجزاء الكالـ التي يمكػف

 المككنػػ  مػػفالفقػػرة  بػػالنص يتجاكزهمػػا كمػػا يتجػػاكزأك التركيػػب؛  عميػػ  مف ػػـك الجممػػ 
ب ػػػذا جممػػػ ن، كمػػػا يمكػػػف أف يكػػػكف كتابػػػان بكاممػػػ ،  ، كعميػػػ  قػػػد يكػػػكف الػػػنصعػػػدة جمػػػؿ
اسػػتقالليت  كانغالقيتػػ ، كهمػػا الخاصػػتاف  مبػػدأعمػػى  سيتيسػػلػػنص تعريػػؼ ا يتالػػح أف
 مسػػتقال عػػف مختمػػؼ األنظمػػ  األخػػرل، ؼ نظامػػان خاصػػان بػػ ،ب ػػك يفلٌػػ ،زانػػ المتػػاف تميٌ 

تركيػػب الجمػػؿ، كلكػػف أف نالػػع  بػػي  نرصػػدي بػػيال يجػػكز تسػػكيت  مػػع النظػػاـ الػػذم بػػ
 .3"مع  هي عالق  اقتراف كتشاب  عالق 

النصػػي  بتىعتبًػػر الػػنص ظػػاهرةن تقػػٌدـ جممػػ  مػػف األحػػداث المغكيػػ  أمػػا المسػػانيات  -1-3
بالدرجػػ  األكلػػى، حيػػث يكػػكف منطكقػػا أك  4"بػػالنص بنػػاء لغػػكمالمتعاقبػػ  زمنيػػا، ب ػػذا "

كلكن ػػػا ي تشػػػكؿ "مكتكبػػػا، كتنػػػتظـ أجػػػزافي بعالػػػ ا مػػػع بعػػػض كبػػػؽ المبػػػاني النحكيػػػ ، 
، ب ػػذا يعػػد 5"بايسػػتمراري  نصػػا اي اذا حٌققػػت مبػػدأ السػػبؾ الػػذم يجعػػؿ الػػنص يتمٌيػػز

 السبؾ مف أهـ المقٌكمات النصي  التي تجعمنا نحكـ عمى نصي  النص. 

ر ليػػػػػا أمػػػػػا الػػػػػنص بػػػػػي نظريػػػػػ  التنػػػػػاص بييخػػػػػذ بيعػػػػػدا جديػػػػػدا حيػػػػػث تػػػػػربط   -1-4
تبػػدأ تحميم ػػا بتقػػديـ تعريػػؼ بننتاًجػػ ، با الػػنصَّ كهػػي مػػف منظػػرم التنػػاصا كريسػػتيي ا
عبػر لسػاني يعيػد تكزيػع نظػاـ المسػاف بكاسػط  ك ج ػاز بػالنص هػ" ق ،برز تخمٌ لمنص يي 

                                                 
   ينظر أحمد مكمف المسانيات النشية كالتطٌكر، ديكاف  -الغمكسيماتيؾ –مفسس مدرس  ككبن اجف المساني

 .157ي ، الجزائر، ص المطبكعات الجامع
 .33ص ي  النص الشعرم،بتحي  كحمكش، بالغ  المكاف، قراءة بي مكان 1
 www.awu-.عدناف بف ذريؿ. النص كاألسمكبي  بيف النظري  كالتطبيؽ. مف منشكرات اتحاد الكتاب العرب 2

dam.com ،15ـ، ص2000. دط. 
 .15ؽ، ص المرجع الساب 3
 .32بتحي  كحمكش، بالغ  المكاف، قراءة بي مكاني  النص الشعرم، ص 4
جميؿ عبد المجيد، بالغ  النص، مدخؿ نظرم كدراس  تطبيقي ، دار غريب لمطباع  كالنشر كالتكزيع، القاهرة ،  5

 .16. ص 1999مصر، 

http://www.awu-dam.com/
http://www.awu-dam.com/
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مػػف  مختمفػػ اإلخبػػار المباشػػر، كبػػيف أنمػػاط   هدبػػ الػػذم تكاصػػميالكػػالـ الالػػربط بػػيف 
، أك نظػػػاـ تكالػػػػدم  انتاجٌيػػػ أك المتزامنػػػ  معػػػػ ، بػػػالنٌص اذفعنػػػ  الممفكظػػػات السػػػابق  

ؾ عمميػػػػ  بحيػػػػث يسػػػػمح لمنصػػػػكص السػػػػابق  لمظ ػػػػكر مجػػػػٌددا مػػػػف خاللػػػػ ، بيمثٌػػػػؿ بػػػػذل
التناص التي تتنابى كتتقػاطع بكاسػطت ا ممفكظػات مختمفػ ، بعالقػ  الػنص بالمغػ  عبػر 
، تتحػػٌدد بنمكانٌيػػ  الػػنص مػػف اعػػادة تكزيػػع نظػػاـ المغػػ  مػػف خػػالؿ تفكيك ػػا  هػػذا المف ػػـك

عػادة بنائ ػا مػف جديػد ب ػػذا يحتػؿ الػنص مكانػ  م مػػ  باعتبػاري ممتقػى تتكالػد عبػػري  1."كا 
 ك مينًتج بشكؿ دائـ كمستمر.النصكص السابق ، ب 

نػػػص قرائػػػي كنػػػص "بػػػالنص عنػػػدي نكعػػػاف؛  "R. BARTHES" بػػػارث أمػػػا-1-5
كتابي، كهك المقصكد كما دعا الي ، لككن  يحٌفز القػارئ الػذم يقػـك بننتاجػ  كي يكتفػي 

 -بػػي نظػػر بػػارث –. كتالػػمف الكتابػػ  لمػػنص 2"باسػػت الك ، بػػالقراءة بيػػ  اعػػادة كتابػػ 
، ب ػذا 3"ص عبر الكتاب  يتجٌسد كيصبح سالحا الد الزمف كالنسػيافبالن"ايستمراري ، 

هػػك الػػػذم يكًجػػػد "يسػػتمر الػػػنص عبػػر نسػػػيج  المكتػػكب متحػػػديا مػػػا يعترالػػ ، بػػػالنص 
رفيتػػ  لمػػنص بػػارث . كقػػد طػػٌكر 4الالػػماف لمشػػيء المكتػػكب جامعػػا كظػػائؼ صػػيانت "

فػػ  سػػكل عالقػػ  مسػػتفيدا مػػف براء التفكيكٌيػػيف، بػػاعتبر الػػنص نشػػاط ي تجمعػػ  مػػع مفل
احتكػػاؾ تيبػػٌدد مف ػػـك اينتمػػاء، ب ػػذا يٍنفمػػت الػػنص عػػف مفٌلفػػ ، بيمػػارس التيجيػػؿ الػػدائـ 
ممػػا يفػػتح دييتػػ  عمػػى مجػػاؿ ين ػػائي يمػػارس بيػػ  المتمقػػي دكر المتفاعػػؿ كالمشػػارؾ 

. مف خػالؿ هػذا المف ػـك لمػنص نالحػظ 5بي رصد بعض الدييت التي يقٌدم ا النص
البط حدكد النص باعتبػاري المحطٌػ  األخيػرة التػي يصػم ا نالحظ مشارك  المتمقي بي 

 النص المفتكح ليحٌدد أكلى دييت . 

                                                 
 . 19، ص 18عدناف بف ذريؿ. النص كاألسمكبي  بيف النظري  كالتطبيؽ، ص،  1
مصطفى السعدني، المدخؿ المغكم بي نقد الشعر، قراءة بنيكٌي ، الناشر منشية المعارؼ، اإلسكندري ، مصر،  2

 .20دط، ص
 .17عدناف بف ذريؿ. النص كاألسمكبي  بيف النظري  كالتطبيؽ.ص،  3
دراسات  الكتاب عبارة عف ترجم  كتعميؽ عمى عدة -محمد خير البقاعي، دراسات بي النص كالتناصي ،  4

. مف مقاؿ لركيف بارث، نظري  النص، 1998، 1مركز اإلنماء الحالارم، حمب، سكريا، ط -ألعالـ التناص
 .26ص 

 .18عدناف بف ذريؿ. النص كاألسمكبي  بيف النظري  كالتطبيؽ.ص،  5
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الػػذم رأل  -L.Lotman ل تمػػافكمػػا نسػػٌجؿ بػػي تحديػػد مف ػػـك الػػنص رفيػػ   -1-6
أف الػػػنص يعتمػػػػد بػػػػي تحٌققػػػ  عمػػػػى عػػػػدة مككنػػػات، عمػػػػى رأسػػػػ ا التعبيػػػر الػػػػذم يقػػػػٌدـ "

غػ ، ثػـ يػيتي التحديػد الػذم يػرتبط بالجانػب الحالكر المادم ل  مف خػالؿ عالمػات الم
الػػػػديلي، بػػػػالنص محػػػػدد بديلػػػػ  م مػػػػا اختمفػػػػت، ثػػػػـ يػػػػيتي مكػػػػكف الخاصػػػػٌي  البنيكيػػػػ ، 
بػػالنص لػػيس مجػػرد متكاليػػ  مػػف العالمػػات تقػػع بػػيف حػػديف باصػػميف، بػػؿ يحتػػكم عمػػى 

، ب ػػػذا تتالػػػابر عػػػدة مككنػػػات لتقػػػديـ الػػػنص، 1"تنظػػػيـ بنيػػػكم داخمػػػي يػػػربط عناصػػػري
تعمػؽ بمادتػ  كبعالػ ا بديلتػ ، كأخػرل مرتبطػ  بالنظػاـ الػذم يحكػـ عناصػري بعالػ ا م

 كيقٌدم ا لممتمقي. 
نالحػظ أف مف ػـك  - يممسػميؼ خصكصػا تعريػؼ –مف خالؿ بعض التعريفػات  

الػػػنص مػػػرتبط عنػػػد بعػػػض الدارسػػػيف بالجانػػػب المغػػػكم الكتػػػابي مػػػف ج ػػػ ، كمػػػف ج ػػػ  
  أثنػػػػاء التػػػػداكؿ، بيصػػػػبح الػػػػنص أخػػػػرل يتعػػػػالؽ مػػػػع الجانػػػػب الصػػػػكتي باعتبػػػػار تمٌثمػػػػ

خطابا، ل ذا ربط بعالػ ـ بػيف مف ػـك الػنص كالخطػاب الػى حػد اعتبارهمػا  متػرادبيف. 
الػنص "الذم اعتبػر   Van- Dijk اف دايؾلكف هناؾ  مف عارض هذا التكج  كمن ـ 

، 2"كحدة مجٌردة تتجٌسد كتظ ر عبر الخطاب الذم يعػد بعػؿ تكاصػمي بالدرجػ  األكلػى
النص نتاجا لغكيا ذا طبيع  مكتكب ، بي حيف يعػد الخطػاب تجسػيدا لمفعػؿ  ل ذا يعتبر

 التكاصمي لمممفكظات.
رغػػػـ مػػػا يمكػػػف تسػػػجيم  مػػػف اخػػػتالؼ بػػػيف الخطػػػاب كالػػػنص لػػػدل الدارسػػػيف، 
يبقػػى المصػػطمحاف بػػي الممارسػػ  التطبيقيػػ  متػػرادبيف الػػى حػػد كبيػػر، بيسػػتعمؿ أغمػػب 

انػا كمصػطمح الػنص أحيانػا أخػرل، كهػـ النقاد بي ذات الدراس  مصطمح الخطاب أحي
. ل ذا لف نخكض بي دراسػتنا هػذي بػي التفريػؽ 3بي كمتا الحالتيف يريدكف المف ـك ذات 

بيف المصطمحيف أك استخدام ما مترادبيف بؿ سنستخدـ مصػطمح الػنص بقػط لعالقتػ  
 المباشرة بالبحث.

                                                 
 .106، ص105سعيد بحيرم، عمـ لغ  النص، المفاهيـ كايتجاهات، ص 1
 .35، ص 34قراءة بي مكاني  النص الشعرم، ص  بتحي  كحمكش، بالغ  المكاف، 2
 .35ينظر، المرجع نفس ، ص 3
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حسػػػب ممػػػا تقػػػٌدـ نالحػػػظ اخػػػتالؼ الدارسػػػيف بػػػي تحديػػػد مف ػػػـك الػػػنص كذلػػػؾ 
تكٌج ػػات ـ كمدارسػػ ـ، ببعالػػ ـ ًاعتبػػري كػػؿ ممفػػكظ كمكتػػكب عمػػى اإلطػػالؽ بػػذلؾ بػػتح 
حدكد النص ليشمؿ مختمؼ أشكاؿ التعبيػر، بػي حػيف حػٌدد الػبعض اآلخػر الػنص بػي 

بقػػد بػػتح  بػػارثتكالػػدي مػػف نصػػكص أخػػرل، ليسػػتحيؿ الػػنص الػػى انتاجيػػ  دائمػػ ، أمػػا 
تحديػػػد مف ػػػـك الػػػنص الػػػذم ينفػػػتح  إلدخالػػػ  المتمقػػػي طربػػػا بػػػي  البػػػاب عمػػػى مصػػػراعي

يمكننػػا تحديػػد كيػػربض األبػػٌكة كيرتمػػي بػػي أحالػػاف المتمقػػي باحثػػا عػػف تحٌققػػ . كعميػػ  
، ل ػػذا سػػنحاكؿ اليػػ مػػنص كذلػػؾ حسػػب الزاكيػػ  التػػي ننظػػر من ػػا لالعديػػد مػػف المفػػاهيـ 

ألف ذلػػؾ يسػػاعدنا بػػي تطبيػػؽ  ،جنسػػ   الػػنص ك مف ػػـك انطالقػػا مػػف أدبٌيػػال الػػبط هػػذا
كمػػف   ،ذك طبيعػ  أدبٌيػػ -مكتػػكب أك ممفػػكظ–لػػذم نريػدي؛ بػػالنص كيػػاف لغػكم المػن ج ا

متػػػػػاز ، ي1"من ػػػػػا كحػػػػػدة كبػػػػػرل شػػػػػامم  ي تالػػػػػم ا كحػػػػػدة أكبػػػػػر"الناحيػػػػػ  البنائيػػػػػ  هػػػػػك 
يعتمػد عمػى  ابخصائص معين  بي كؿ لساف كحسب الجنس الذم ينتمي الي ، بمن  مػ

ي مػػا كمنػػ   ،نػػدعكي شػػعرابصػػكرة كبيػػرة ك  -عمػػى اخػػتالؼ أنماطػػ  كأشػػكال   -اإليقػػاع 
 يعتمدي بؿ يعتمد السرد كالتصكير بندعكي نثرا.

كانطالقػػػا مػػػف بمػػػؾ البحػػػث سػػػنركز عمػػػى الػػػنص الشػػػعرم مػػػف حيػػػث ماهيتػػػ  
كحػػدكدي كمقكماتػػ ، كلتحديػػد ذلػػؾ نقػػـك بالػػبط مف ػػـك الشػػعر كالشػػعري  بػػي البدايػػ ، ثػػـ 

   نربط ذلؾ بالنص الذم يعد التحٌقؽ الفعمي لمشعر.
  لرية اللربية: ال لر  ال -2

اف التصدم لمف ـك الشعر أمر غاي  بي الخطكرة بسبب تشػٌعب الشػعر عمػى 
جميع مستكيات  كبي كؿ ايتجاهات، ل ذا اف أردنا البط مف كم ، بعمينػا أخػذ اعتبػار 
مختمػػؼ التفريعػػات كالقالػػايا المتعٌمقػػ  بػػ ، التػػي يمكننػػا الػػبط ا بػػي محػػكريف يقػػٌدـ لنػػا 

مف ػػـك الشػػعر، كعبػػر اتحادهمػػا نحػػاكؿ الخػػركج بػػالمف ـك كػػؿ محػػكر مسػػارا بػػي تحديػػد 
التقريبي ل . المحكر األكؿ أبقي كيمثؿ البعد التاريخي لمف ـك الشعر، حيث ي يمكننػا 
كالػػع تصػػٌكر عػػف مف ػػـك الشػػعر دكف معربػػ  حمقػػات تطػػٌكري، أمػػا المحػػكر الثػػاني ب ػػك 

اصم  بي بني  الػنص المحكر العمكدم كيمثؿ البعد النصي؛ أم مختمؼ التحٌكيت الح
 الشعرم، كل ا دكر م ـ بي تحديدنا لمف ـك الشعر.

                                                 
 .108سعيد بحيرم، عمـ لغ  النص، المفاهيـ كايتجاهات، ص 1
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كعميػػػػ  بالشػػػػعر مػػػػرتبط بػػػػي خصائصػػػػ  كميزاتػػػػ  المحػػػػدفدة لمف كمػػػػ  بمسػػػػاري  
التاريخي كتحٌكيت  النصي ، كعبر اتحاد المساريف نحاكؿ تحديد مف كمػ  بدقػ ، كيمكػف 

 التمثيؿ لذلؾ بالشكؿ التالي:
 

                            
مػػػػػف خػػػػػالؿ المخطػػػػػط نالحػػػػػظ أف الشػػػػػعر مػػػػػرتبط بمراحػػػػػؿ تطػػػػػٌكري التاريخيػػػػػ  
كبتحكيتػػػ  النصػػػي  الداخميػػػ ، كعميػػػ  كػػػي نقػػػٌدـ مف كمػػػا قريبػػػا مػػػف الشػػػعر عمينػػػا تتبػػػع 

 المحكرٍيف.
 
 م يـ  ال لر   ؽ المح ر اض قل: -1

كي حسػب المرحمػ  التػي قػٌدمت لػ ، بعمى مستكل المحكر األبقي ش د مف ـك الشػعر تحػ
ؿ مف كمػػػ  مػػػرتبط بػػػالتحكيت التػػػي تطػػػرأ عمػػػى الحيػػػاة ػػػك  بكػػػؿ متعمقات ػػػا بػػػي كػػػؿ  1بتىحى

شػػػػركط ا  يختمػػػؼ مف ػػػـك الشػػػعر بػػػاختالؼ المراحػػػؿ التاريخيػػػ  كتطػػػكرمرحمػػػ ، ب ػػػذا "
 ا2"ايقتصػػادي  كالسياسػػي  كايجتماعيػػ  كالثقابيػػ . بمف ػػـك الشػػعر مػػرتبط بحيػػاة اإلنسػػاف

                                                 
ـ، ص 1996، 1ينظر، أحمد بزكف، قصيدة النثر العربي ، اإلطار النظرم، دار الفكر الجديد، بيركت لبناف، ط 1

37. 
ـ،  2005كاد الشعر العربي الحر، منشكرات اتحاد الكتاب العرب،  دمشؽ، باتح عالؽ، مف ـك الشعر عند ر  2

 .93ص 

 اٌّؾٛس ا٤فمٟ

س اٌزبس٠خٟ ٌّفَٙٛ اٌشؼش ّٛ  اٌزط

ّؾٛس اٌ

 اٌؼّٛدٞ

ي  ّٛ اٌزؾ

إٌظٟ 

  ٌٍشؼش

 ِفَٙٛ اٌشؼش

 ( 04اٌشىً سلُ )

 اٌشؼش رؾذ٠ذ ِفَٙٛ طج١ؼخ٠ّٛضؼ شىً 
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كيمكف عػرض ثػالث مفػاهيـ لمشػعر مػف خػالؿ تػاري  الشػعري  العربيػ ، مػف القػديـ الػى 
 :العصر الحديث

 م ي ـ ال لر ةند النقاد اللرب القدماء: -1-1

مػف ج ػ ، كمعانيػ   -المفػظ -ارتبط مف ـك الشعر بي النقد القديـ ببناء الػنص  
تػػي طيرحػػت بػػي مػػف ج ػػ  أخػػرل، ب ػػذا تعػػد مسػػيل  المفػػظ كالمعنػػى مػػف أهػػـ القالػػايا ال

أبػػػ  النقػػػد القػػػديـ، حيػػػث اتجػػػ  بريػػػؽ لالنتصػػػار لممعنػػػى عمػػػى حسػػػاب المفػػػظ كمػػػن ـ 
عمى اعتبار أف المعاني هي الال  الناس كغػايت ـ كمػا األلفػاظ ىػ( 231ىػ/188تماـ)

بقػد  1ىػػ(255ىػػ/163الرػاحظ)اي كسيم  لتمؾ الغاي ، أما الفريؽ اآلخر كعمػى رأسػ ـ 
، ب ػذا احتمٌػت هػذي 2"األساس بي دخكؿ الكالـ بػاب األدب باعتبارها"انتصر لأللفاظ، 

القالي  مكقعا م ما بي النقد عمكما كمػا كانػت مرتكػزا بػي تحديػد مف ػـك الشػعر الػذم 
أخػػذ صػػبغ  ايتجػػاي الػػذم تبنػػاي كػػؿ ناقػػد بػػي اينتصػػار لمفػػظ أك المعنػػى، االػػاب  ل ػػذي 

بصػػناع  الشػػعر كطبيعتػػ ، القالػػي  بقػػد شيػػغؿ النقػػد القػػديـ بعػػدة مسػػائؿ متعٌمقػػ  أساسػػا 
ل ػػذا دارت مختمػػؼ المفػػاهيـ حػػكؿ الكيفيػػ  التػػي ييسػػبؾ ب ػػا الشػػعر، كطرائػػؽ المفاالػػم  
بػػػيف نصػػػكص الشػػػعراء، كغيرهػػػا مػػػف القالػػػايا المتعمقػػػ  ببنيػػػ  الػػػنص الشػػػعرم، كعبػػػر 

ال ػػلر اسػػتقراء عػػدد مػػف كتػػب النقػػد القػػديـ تٌتالػػح رفيػػ  القػػدامى لمشػػعر. بفػػي كتػػاب "
يصػػٌنؼ الشػػعر الػػى أربعػػ  أالػػرب، مرتبطػػ   ىػػػ(276ىػػػ/213تيبػػة)البػػف ق  ال ػػلراء"

بمن ػػا الػػرب حسػػف لفظػػ  كجػػاد معنػػاي، كالػػرب حسػػف لفظػػ  "أساسػػا بػػالمفظ كالمعنػػى؛ 
لكػػػف تػػػيخر معنػػػاي بػػػال بائػػػدة مػػػف كرائػػػ ، ثػػػـ الػػػرب جػػػاد معنػػػاي كلكػػػف قٌصػػػرت ألفاظػػػ  

أنػػ   ابػػف قتيبػػة، نالحػػظ مػػف مف ػػـك 3"عميػػ ، كالػػرب بخػػر تػػيخر معنػػاي كتػػيخر لفظػػ 
كقؼ مف المفظ كالمعنى بي الشعر مكقؼ كسط بجعػؿ الػرب الشػعر األكؿ مػا حسػف 

                                                 
  سنركز عمى مفاهيـ الشعر عند العرب دكف التعٌرض لمفاهيم  عند األمـ قبم ـ، كاليكناف كالركماف، كذلؾ

 لحصر مفاهيـ الشعر عمى الشعري  العربي  يرتباط ا المباشر بالبحث.
قٌدم ، البياف كالتبييف، تحقيؽ، دركيش جكيدم، المكتب  العصري ، صيدا، بيركت، ينظر بي حياة الجاحظ م 1

 .07، ص 1ـ، ج2003هػ، 1423لبناف، دط، 
مصطفى عبد الرحمف ابراهيـ، بي النقد األدبي القديـ عند العرب، كمي  الدراسات اإلسالمي  كالعربي  لمبنيف  2

 .196ـ، ص 1998هػ/ 1419بالقاهرة، مك  لمطباع ، مصر، دط، 
 .15، ص14، ص13، ص12ابف قتيب ، الشعر كالشعراء، دار الثقاب  بيركت، لبناف، دط، ص 3
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لفظ  كجاد معناي، كعمي  يػرتبط الشػعر عنػدي بػالمفظ كالمعنػى معػا دكف تغميػب أحػدهما 
" كبٌصػؿ بػي البيػاف  التبيػيفبي كتاب  " الراحظعف اآلخر. كبي ذات القالي  تحٌدث 

، كمػػا قػػٌدـ رفيتػػ  لمقيػػاس 1حسػػاب المعنػػى حػػدكد المفػػظ كالمعنػػى، منتصػػرا لمفػػظ عمػػى
كأجكد الشػػعر مػػا رأيتػػ  جػػكدة الشػػعر الػػذم يعػػد أهػػـ مرتكػػزات مف ػػـك الشػػعر بقػػاؿ بيػػ :"

متالحـ األجزاء س ؿ المخارج، بييٍعمـ بذلؾ أن  أيبرغ ابراغػا جٌيػدا، كسيػبؾ سػبكا كاحػدا، 
حـ كالسػبؾ كلػيس بعيػدا عػف الػتال 2ّ"ب ك يجرم عمػى المسػاف كمػا يجػرم عمػى الػدهاف

ابػػػػػػػػػػف ر ػػػػػػػػػػيؽ الػػػػػػػػػػذم اعتبػػػػػػػػػػري الجػػػػػػػػػػاحظ مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػركط جػػػػػػػػػػكدة الشػػػػػػػػػػعر، نجػػػػػػػػػػد 
يحػٌدد مف ػـك  اللمدة  ل صناةة ال ػلر  نقػده"بي كتابػ  " ىػ(456ىػ/390القير انل)

مػف أربلػة أ ػياء  ىػل:  -بلد النيػة –ال لر يقـ  الشعر انطالقا مف بنيت  بيقػكؿ:" 
. ب ػذا يحػٌدد ابػف رشػيؽ أدكات 3" ػلرالم ظ  الملنىا  ال زف  القا يةا ىذا ى  حد ال

صػػناع  الشػػعر التػػي تيعٌربنػػا بماهٌيتػػ ، بنمٌيػػزي عػػف غيػػري مػػف النصػػكص، ليكػػكف الشػػعر 
، بػائف عػف المنثػكر الػذم يسػتعمم  النػاس : " ابػف طباطبػاعمى حد تعبير  كػالـ منظػـك
، كعميػػػػ  بشػػػػرط الػػػػنظـ مػػػػف كزف كقابيػػػػ  كمتعمقػػػػات عمػػػػكد الشػػػػعر 4"بػػػػي مخاطبػػػػات ـ

ي تحديد مف ـك الشعر عنػدهـ، كعمػى رأس أسػس التحديػد نجػد الػكزف الػذم الركرم ب
الػػكزف أعظػػـ أركػػاف حػػد الشػػعر جعمػػ  ابػػف رشػػيؽ أعظػػـ أركػػاف حػػد الشػػعر بػػي قكلػػ :" 

 .5كأكيها ب  خصكصي "
نالحػظ ممػا تقػػٌدـ التقػاء النقػػاد القػدامى بػي رسػػـ حػدكد الشػػعر رغػـ اخػػتالب ـ  

، كعيربػت بعمػكد معين  اي أن ـ يٌتفقكف عمى حدكدبي بعض متعمقات  كدرج  أهمٌيت ا، 
الشػػػعر الػػػذم ارتػػػبط بالجانػػػب البنػػػائي الحسػػػي، باشػػػترط الػػػكزف كحسػػػف المفػػػظ كتخٌيػػػري، 

                                                 
 .196ينظر، مصطفى عبد الرحمف ابراهيـ، بي النقد األدبي القديـ عند العرب، ص 1
يركت، الجاحظ أبك عثماف عمرك بف بحر، البياف كالتبييف، تحقيؽ، دركيش جكيدم، المكتب  العصري ، صيدا، ب 2

 .50، ص 1ـ، ج2003هػ، 1423لبناف، دط، 
ابف رشيؽ القيركاني، العمدة، بي صناع  الشعر كنقدي، تحقيؽ كتعميؽ، النبكم عبد الكاحد شعالف، مكتب   3

 .193، ص 1ـ، ج2000هػ، 1420، 1الخانجي، القاهرة، مصر، ط
يؽ، محمد زغمكؿ سالـ، منشية ابف طباطبا العمكم، محمد بف أحمد، عيار الشعر، دراس  كتحقيؽ كتعم 4

 .41المعارؼ، األسكندري ، مصر، دط، ص 
 .218، ص 1ابف رشيؽ القيركاني، العمدة، بي صناع  الشعر كنقدي، ج 5
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كجػػػػكدة المعنػػػػى، كغيرهػػػػا مػػػػف الشػػػػركط المرتبطػػػػ  بالظػػػػاهر الحسػػػػي، كقػػػػد عمػػػػؿ هػػػػذا 
بػؽ المف ػـك عمػى تكػريس األنمػكذج الشػعرم زمنػا طػكيال، بػال شػعر جيػد اي مػا كػاف ك 

األنمػػػػكذج الخاالػػػػع لعمػػػػكد الشػػػػعر. كلكػػػػف ذلػػػػؾ لػػػػـ ييػػػػثف عزيمػػػػ  بعػػػػض المجػػػػدديف، 
بنيػػ   تمسػػالتػػي تجديدٌيػػ  ال بػػي العصػػر العباسػػي، لمقيػػاـ بػػبعض المحػػاكيت خصكصػػا

عػػػف رغبػػػت ـ بػػػي التجديػػػد، كنػػػذكر مػػػن ـ عمػػػى سػػػبيؿ  عٌبػػػرتالقصػػػيدة، بقػػػٌدمكا نمػػػاذج 
مػف نمطيػ  القصػيدة القديمػ  عمػى  الػذم قػٌدـ قصػائد غٌيػر بي ػا أب  نػ اسايستش اد 

مختمػػؼ المسػػتكيات؛ المغكيػػ  من ػػا كالمكسػػيقي  كالبنائيػػ  بعامػػ ، بحػػاكؿ تغييػػر المػػن ج 
بمػـ يعػد "، ب ذا تعد أعمال  الربا مف اعػادة النظػر بػي مف ػـك الشػعر، 1العاـ لمقصيدة

مرتبطػػػػػا بػػػػػنمط بنػػػػػائي خػػػػػاص، حيػػػػػث أدخػػػػػؿ مكالػػػػػكعات جديػػػػػدة، كاسػػػػػتنكر البنػػػػػاء 
لمقصػػيدة قبمػػ  كػػالكقكؼ عمػػى الرسػػـك كاألطػػالؿ التػػي ثػػار الػػدها ثػػكرة  المكالػػكعاتي

   كمف ذلؾ يقكؿ: 2"جامح 
 ةاج ال قل ةمى رسـٍ يسا ػُمُو ***  ةرػت أسأؿ ةف رّمارة البمد
 3 يبكل ةمى طمؿ الما يف مف أسد*** ال دّر دّرؾ قؿ لل مف بن  أسد

يم  كرغبت  بي التجديد، عيػٌد مػف كنتيج  لثكرة أبي نكاس عف تقاليد القصيدة القد      
. كممػػػا أالػػػاب  تطػػػكيري لػػػبعض المػػػكازيف 4أكثػػػر شػػػعراء العصػػػر العباسػػػي اثػػػارة لمجػػػدؿ

الشعري  ككتابت  بي مكالكعات أكثر حداث  بي عصري، كأمثم  ذلػؾ كثيػرة سػكاء عمػى 
مسػػػػتكل المكالػػػػكعات أك عمػػػػى مسػػػػتكل الشػػػػكؿ كالبنػػػػاء، كمن ػػػػا قػػػػكؿ أبػػػػك نػػػػكاس مػػػػف 

                                                 
  أبك نكاس أك الحسف بف هانئ الحكمي الدمشقي؛ شاعر عربي مف أش ر شعراء العصر العباسي. يكنى بيبي

هػ/ 200ـ، كتكبي حكالي 756هػ/ 139بشاعر الخمر. كلد حكالي  عمي كأبي نفاس كالنفاسي، كعرؼ أبك نكاس
 –ـ، ينظر، أبك نكاس، ديكاف أبك نكاس، حٌقق  كشرح  كب رس ، سميـ خميؿ ق كجي، دار الجيؿ، بيركت 815

 ، مف المقٌدم . 05ـ، ص  2003هػ/1422لبناف، دط، 
ال يئ  المصري  العام  لمكتاب، مصر،  ينظر، العربي حسف دركيش، الشعراء المحدثكف بي العصر العباسي، 1

 .71ـ، ص 1989دط، 
 .231، ص 16ينظر، شكقي اليؼ، تاري  األدب العربي، العصر العباسي األكؿ، دار المعارؼ، مصر، ط  2
لبناف، دط،  –أبك نكاس، ديكاف أبك نكاس، حٌقق  كشرح  كب رس ، سميـ خميؿ ق كجي، دار الجيؿ، بيركت  3

 .278ـ، ص 2003هػ/1422
 ، مف المقٌدم .05ينظر، أبك نكاس، ديكاف أبك نكاس، ص  4
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ت : مفعػكيت مسػتفعمف مسػتفعمف، حيػث تيحػذؼ منػ  التفعيمػ  األخيػرة المقتالب كتفعيال
 بيقكؿ: 1كهك كزف سٌجم  الخميؿ كلـ ييستخدـ قبال
 حامؿ الي ا تلب *** يسترّ و الطربُ 
 2إف بكى يحؽ لو *** ليس ما بو تلب

كمػػػف األكزاف األكثػػػر خفٌػػػ  كالتػػػي تحمػػػؿ ركح التجديػػػد نجػػػد كزف المجتػػػٌث كتفعيالتػػػػ : 
 اعالتف الذم نظـ من  أبك نكاس قصائد كمقطكعات كثيرة كمف قكل :مستفعمف ب

  ذات رّد م ّرد*** تانة المترّرد
 تأّمؿ الليُف منيا***محاسنا ليس تن دْ 
 3الحسف  ل كؿ رزء***منيا ُملاد مرّددْ 

 كقكل  مف نفس البحر:
 طاب الي ا للميده***ل ال اةتراض صد ده
 4 قادنل حب ريـ***مي يؼ الك ح ر ده

نالحظ اسػتخدام  لبحػكر مجػزكءة لػـ تسػتخدـ قبمػ ، كهػذا يقػٌدـ لنػا دلػيال عمػى 
بمػػـ يعػػػد " سػػتكل اإلبػػداعي بػػي العصػػر العباسػػي.تحػػٌكؿ بػػي مف ػػـك الشػػعر عمػػى الم

الشػػػعر تقميػػػدا لنمػػػكذج تراثػػػي سػػػابؽ كي لمكاقػػػع بػػػؿ صػػػار ابػػػداعا ي يتحقٌػػػؽ اي بخمػػػؽ 
. كمػف أنمػاط 5"الكاقػع مػف ج ػ  أخػرلمساب  بينػ  كبػيف التػراث مػف ج ػ ، كبينػ  كبػيف 

بقػػػد اتخػػػذ مػػػف "الخػػػرؽ التػػػي اسػػػتخدم ا أبػػػك نػػػكاس ظػػػاهرة المجػػػكف التػػػي عيػػػرؼ ب ػػػا، 
مجكنػػ  قناعػػا لمتخفػػي خمفػػ ، كمػػا اتكػػي عمػػى السػػكر ليحػػٌرر جسػػدي مػػف رقابػػ  المنطػػؽ 

 ، بفي قكل  مف البسيط: 6"كالتقاليد، لتصبح الخمر رمزا لمتحرر الشامؿ

                                                 
 .194، ص 16ينظر، شكقي اليؼ، تاري  األدب العربي، العصر العباسي األكؿ، دار المعارؼ، مصر، ط  1
 .194المرجع نفس ، ص  2
 .235أبك نكاس، ديكاف أبك نكاس، ص  3
 .301المصدر نفس ، ص  4
بي اإلبداع كاإلتباع عند العرب، الجزء الرابع، صدم  الحداث  كسمط   أدكنيس، الثابت كالمتحٌكؿ، بحث 5

 .15المكركث الشعرم، دار الساقي، دط، ص 
 .62ـ، ص 1989، 2لبناف، ط -أدكنيس، الشعري  العربي ، دار اآلداب، بيركت  6
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 1الم ـ إغراء***  دا نل بالتل كانت ىل الداءدع ةنؾ ل مل  إف 
يريػػد مػػف خػػالؿ الخمػػر التحػػٌرر مػػف كػػؿ قيػػد لالنطػػالؽ بػػي بالػػاء ي قيػػكد بيػػ   

 سكاء عمى المستكل األخالقي أك الشعرم الذم حاكؿ كسر عمكدي. 
كما تصادبنا تجارب كثيرة بي العصر العباسػي لمخػركج عمػى التقميػد الشػعرم 

لمقصػػيدة العربيػػ ، لكننػػا نكتفػػي بمػػا قػػٌدمناي حػػكؿ تجربػػ  أبػػي  كمحاكلػػ  خمػػؽ بنػػاء جديػػد
نػػػكاس باعتبارهػػػا نمكذجػػػا عػػػف كػػػؿ تمػػػؾ المحػػػاكيت المبٌكػػػرة بػػػي تجديػػػد القصػػػيدة عمػػػى 

 المستكل اإلبداعي مف البناء الى المكالكعات. 
منيػاج البم ػاء  سػراج أما عمى المستكل التنظيرم بي التجديد، بنجد كتاب "

مثاي كاالحا عمى التطكر بي مف ـك الشػعر عنػد العػرب،  ارطارنلاضدباء لحاـز الق
كحداثيا بالنسب  لعصري حػكؿ مف ػـك الشػعر، ل ػذا  احيث قٌدـ خالؿ كتاب  تصٌكرا جديد

مػف أهػـ كتػب النقػد العربػي القػديـ مػف حيػث سػع  رفيػ  كاتبػ  كسػداد هػذا الكتػاب يعد 
، 3"لشعر مف الػنص الشػعرم ذاتػ من ج يستنبط قكانيف صناع  ا"، اٍذ دعا الى 2نظرت 

معتمدا بػي ذلػؾ عمػى عػدة مقػكيت كمصػطمحات كٌج ػت رفيتػ  ككانػت ركيػزة أساسػي  
ليسػت كزنػا "، حيث البط أطػر الشػعري  بػي عمكم ػا، ب ػي عنػدي 4لنظريت  بي الشعر

كي طبعا بؿ قكانيف يتيسس عمي ا عمـ الشعر، ب ذا قٌدـ بتصكري ما أحػدث تحػٌكي كبيػرا 
، كقػد 5"أسس الشعري ، معتمدا عمػى الػنص كمتنػ  بعيػدا عػف أم حكػـ قبمػيبي تحديد 

كػالـ "، بالشػعر مػثال عنػد ابػف سػينا 6انطمؽ بي مف كم  لمشػعر مػف نقػد مػف كػاف قبمػ 

                                                 
 .31أبك نكاس، ديكاف أبك نكاس، ص  1
   هػ.640باف هػ بي قرطاجن  التي سقطت بي يد اإلس 608كلد سن 
ينظر، سعد مصمكح، حاـز القرطاجني، كنظري  المحاكاة كالتخييؿ بي الشعر، عالـ الكتب، القاهرة، مصر،  2
 .46ـ، ص 1980هػ/1400، 1ط
بدايت ا النصي ، دراس ، صدر عف كزارة الثقاب  بمناسب ،  3 مشرم بف خميف ، الشعري  العربي ، مرجعيات ا كا 

 .21ـ، دط، ص 2007بي  الجزائر عاصم  لمثقاة العر 
 -ينظر، باطم  عبد اهلل الكهيبي، نظري  المعنى عند حاـز القرطاجني، المركز الثقابي العربي، الدار البيالاء 4

 .84ـ،  ص 2002، 1لبناف، ط –المغرب، بيركت 
بدايت ا النصي ، ص  5  .22مشرم بف خميف ، الشعري  العربي ، مرجعيات ا كا 
 .75ـ القرطاجني، كنظري  المحاكاة كالتخييؿ بي الشعر، ص ينظر، سعد مصمكح، حاز  6
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جعػؿ التخييػؿ قػكاـ "كعن  أخػذ حػاـز القرطػاجني أسػس مف كمػ  لمشػعر، حيػث  1"مخٌيؿ
نػػدي عمػػى الغرابػػ  كمػػا يتبع ػػا مػػف ، كيرتكػػز التخييػػؿ ع2"الشػػعر كاإلقنػػاع قػػكاـ الخطابػػ 

، كيظ ػػػر مػػػف خالل مػػػا التطػػػكر الكاالػػػح 3التعجيػػػب، كهمػػػا أمػػػراف رابقػػػا تعريفػػػ  لمشػػػعر
 لمف ـك الشعر عندي.

لكػػف رغػػـ جػػرأة المبػػدعيف كعبقريػػ  المنظػػريف ظػػؿ مف ػػـك الشػػعر قػػديما يتحػػٌكؿ   
ؿ مػػف عمػػى اسػػتحياء أمػػاـ قفػػزات الػػزمف الكبيػػرة، بقػػد ظػػؿ عمػػكد الشػػعر بكػػؿ مػػا يحمػػ

أسػػس كقكاعػػد حارسػػا أمينػػا عمػػى الشػػعري  العربيػػ  ردحػػا مػػف الػػزمف حتػػى بػػدأ صػػرح  
 يت اكل مع الشعر الحديث بمختمؼ أطياب ، بداي  بالنص التقميدم كالركمانسي.

 م ي ـ ال لر ةند التقميدييف  الر مانسييف  ل اللصر الحديث: -1-2

بػػدأت الن الػػ  العربيػػ  مػػع انت ػػاء القػػرف التاسػػع عشػػر كبدايػػ  القػػرف العشػػريف 
بقػػد أحػػدث العصػػر الحػػديث "تعػػرؼ أكلػػى خطكات ػػا الجػػادة بػػي بنػػاء ال كيػػ  العربيػػ ، 

بمتغٌيراتػػ  المختمفػػ  انشػػقاقا كبيػػرا بػػي الحيػػاة العربيػػ ، كهػػك نتيجػػ  لحركػػ  ايتصػػاؿ بػػيف 
، كقػد مػس هػذا اينشػقاؽ كالتحػٌكؿ المسػتكل األدبػي عمكمػا 4"العرب كالغرب األكركبػي

بشػػػػكؿ خػػػػاص، حيػػػػث ظ ػػػػرت كككبػػػػ  مػػػػف الشػػػػعراء أعػػػػادكا احيػػػػاء التػػػػراث كالشػػػػعرم 
الشعرم العربي القديـ، الذم اعتبركي األنمكذج الذم يجب أف ييحتذل، متخطٌػيف بػذلؾ 

 أحمد  ػ قلك محم د سامل البار د كيعد "النمكذج الذم كجدكا عمي  عصرهـ، 
، حيػػػث قػػػٌدما 5"بيػػػ  الحديثػػػ بػػػديكاني ما نمكذجػػػا لتمثيػػػؿ هػػػذي المرحمػػػ  مػػػف الشػػػعري  العر 

أكلى المفاهيـ لمشعر بي عصرنا الحديث، بيقكؿ الباركدم بػي تحديػدي لمف ػـك الشػعر 
" لمعػػػ  خياليػػػ  يتػػػيلؽ كميالػػػ ا بػػػي سػػػماكة الفكػػػر، بتنبعػػػث أشػػػعت ا الػػػى صػػػحيف  أنػػػ  

                                                 
 .100المرجع نفس ، ص  1
 .158المرجع السابؽ، ص  2
 .85ينظر، باطم  عبد اهلل الكهيبي، نظري  المعنى عند حاـز القرطاجني، ص  3
بدايت ا النصي  ػ ، ص 4  . 84مشرم بف خميف ، الشعري  العربي  ػ مرجعيات ا كا 
 ـ. 1904ـ كتكبي سن  1838الباركدم مف ركاد شعراء الن ال  بي العصر الحديث، كلد سن   محمكد سامي

، محمد شفيؽ  ق كصٌحح  كالبط  كشرح ؛ عمي الجاـر ٌّ ينظر، محمكد سامي الباركدم، ديكاف الباركدم، حقٌؽ
 .06ـ، ص 1942هػ/1361مصر، دط،  -(، محمد نديـ، دار الكتب المصري ، 2ج-1معركؼ، )ج

  ـ. 1932شكقي، شاعر مصر، كأمير شعراء العصر الحديث، تكبي سن  أحمد 
بدايت ا،  5  .77التقميدي ، ص-1محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنيات  كا 



 51 

ػػمى  المسػػاف، بينفػػث بػػيلكاف مػػف الحكمػػ   القمػػب، بيفػػيض بأليئ ػػا نػػكرا يتصػػؿ خيطػػ  بيسى
الحالػػؾ، كي تػػدم لػػدليم ا السػػالؾ، كخيػػر الكػػالـ مػػا ائتمفػػت ألفاظػػ ، كائتمفػػت  ينػػبمج ب ػػا

معاني ، ككاف قريب المظخذ، بعيد المرمى، سميما مف كصم  التكٌمؼ، بريئا مػف غشػكة 
بيػػربط بػػذلؾ الشػػعر  ا1التعٌسػػؼ، غنيػػا عػػف مراجعػػ  الفكػػرة، ب ػػذي صػػف  الشػػعر الجيػػد"

رم، كمػػا يشػػير بػػي مف كمػػ  لمشػػعر الػػى بالخيػػاؿ الػػذم يجعمػػ  مػػف أسػػس البنػػاء الشػػع
العقػػؿ كالحكمػػ ، كهػػي مصػػادر غيػػر حسػػي  لمشػػعر، ثػػـ يقػػٌدـ أسػػس بنػػاء الشػػعر الجٌيػػد 
التػػػي اسػػػتقاها مػػػف قكاعػػػد عمػػػكد الشػػػعر. كمػػػا يقػػػٌدـ بػػػي مكالػػػع بخػػػر منزلػػػ  الشػػػعر 

لمشػعر رتبػ  ي يج م ػا اي مػف جفػا طبعػ  كنبػا قبػكؿ الحكمػ  "كطبيع  متعاطيػ  بيقػكؿ:
ليقػػػٌدـ بػػػذلؾ رفيتػػػ  لمكانػػػ  الشػػػعر كعالقتػػػ  بتجربػػػ  الشػػػاعر الذاتيػػػ ، حيػػػث  ،2"سػػػمع 

يربطػ  بػالطبع كهػذا تكٌجػػ  نحػك احيػاء أهػػـ المفػاهيـ الشػعري  التقميديػػ  كهػي الطبػع بػػي 
قػػػكؿ الشػػػعر، كمػػػف هنػػػا يظ ػػػر تكٌجػػػ  البػػػاركدم كرغبتػػػ  بػػػي اسػػػتعادة التػػػراث الشػػػعرم 

شػعر بػيف لػ  أدبػا عظيمػا يالػػاهي أدب ممػا يجعػؿ اإلنسػاف العربػي عمكمػا ي"العربػي، 
. كليس بعيدا عف مف ـك الباركدم لمشعر نجػد أحمػد شػكقي الػذم 3"اآلخر كهك الغرب

مثٌػػؿ التيػػار التقميػػدم المنبثػػؽ عػػف اإلحيائيػػ  بػػي الشػػعر العربػػي الحػػديث، حيػػث طػػٌكر 
لػػكاء "مف ػػـك أسػػتاذي البػػاركدم كأالػػاؼ خطػػكة بػػي بػػتح أبعػػاد مف ػػـك الشػػعر، بػػاٍعتبر 

عر معقكدا بي األساس ألمراء العػرب كأشػراب ـ، كأشػار بػي ذلػؾ لبنػائ ـ لمقصػيدة، الش
. ب ػذا 4"حيث يبنكف كؿ بيت شعرم عمى أمتف أساس، مكبيف اجاللػ  حػابظيف خاللػ 

يمتقػػػػي كيتقػػػػارب مف ػػػػـك الشػػػػعر عنػػػػد البػػػػاركدم كشػػػػكقي ، بكمٍي مػػػػا يرسػػػػ  الممارسػػػػ  
كل الصػكت أك المعنػى المسػبؽ، الشعري  الماالكي  بكؿ خصائص ا، سكاء عمػى مسػت

                                                 
، محمد شفيؽ  1 ق كصٌحح  كالبط  كشرح ؛ عمي الجاـر ٌّ محمكد سامي الباركدم، ديكاف الباركدم، حقٌؽ

، مف 03ـ، ص 1942هػ/1361مصر، دط،  -لمصري ، (، محمد نديـ، دار الكتب ا2ج-1معركؼ، )ج
 المقدم .

 ، مف المقدم .05المرجع نفس ، ص  2
، الثابت كالمتحكؿ، بحث بي اإلبداع كاإلتباع عند العرب، الجزء الرابع )صدم  ةمل أحمد سليد إسبر أدكنيس، 3

 .44الحداث ، كسمط  المكركث الشعرم(، دار الساقي، دط،  ص 
بدايت ا محمد بنيس، الش 4  .81التقميدي  ػ ،ص –عر العربي الحديث، بنيات  كا 
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، كهػػك مػػا يمتقػػي بيػػ  1"تقػػـك رفيػػ  هػػذا ايتجػػاي عمػػى العػػكدة الػػى القػػديـ"كبػػي العمػػـك 
بمصػػدري عنػػدهما هػػك التػػراث المتعػػالي، كمػػا يٌتفقػػاف "مف ػػـك البػػاركدم كشػػكقي لمشػػعر، 

بػػي الرفيػػ  الػػى الػػنص كصػػناع  تتمتٌػػع بػػالطبع كالكالػػكح، كجػػكدة الصػػياغ ، أمػػا مػػا 
 2"صػػػؿ بينػػ  كبػػػيف صػػػناع  الشػػػعرفبيػػػ  ب ػػػك تقػػػديـ البػػاركدم لمخيػػػاؿ حيػػػث ي يختمفػػاف

 القائم  عمى الطبع كما يظ ر عمى المساف مما ائتمفت ألفاظ  دكف تكٌمؼ.
ممػػػا تقػػػٌدـ نالحػػػظ أف مف ػػػـك الشػػػعر عنػػػد ايتجػػػاي اإلحيػػػائي كالتقميػػػدم مػػػرتبط 

كاعػد عمػكد الشػعر، أساسا بالمف ـك القديـ لمشعر، بمػـ يخػرج بػي مجممػ  عػف ترسػي  ق
اي ما جاء عف ادخاؿ الخياؿ، أك تطكير بعض المكالكعات كاألغراض المسػتحدث ، 

نمػا  ((عصػر الن الػ ))" لػـ يينػتج لكف المف ـك التقميدم ظؿ حاالػرا بقػكة، ب ػذا شػعرنا، كا 
انطالقػػػا مػػػف احيػػػاء كتقميػػػد كتقػػػديس األنمػػػكذج القػػػديـ  ،3أعػػػاد انتػػػاج عمكديػػػ  الشػػػعر"

 كالمنطمؽ نحك شعري  عربٌي  حديث . كاعتباري األساس
لػػـ يمػػض زمػػف عمػػى احيػػاء التػػراث كتقميػػدي حتػػى ظ ػػر اتجػػاي جديػػد قػػٌدـ رفيػػ  
مخالف  لمشػعر كمف كمػ ، حيػث ايعتبػرت هػذي الرفيػ  نقطػ  اينطػالؽ لمحداثػ  الشػعري  
العربي ، ان ا رفي  ايتجاي الركمانسي الذم عرؼ كيػؼ يتغمغػؿ بػي بكػر العربػي لعػدة 

عمػػػى رأسػػػ ا دعػػػكة الركمانسػػػي  لمحريػػػ  كاحتفائ ػػػا بالذاتيػػػ  كالغنائيػػػ  التػػػي يعػػػد أسػػػباب 
نشػيت الػذات الركمانسػي  مفسسػ  لصػٍرح ا قكاعػدى جديػدة "الشعر العربي منبع ا، ب ػذا 

مناقال  تماما لمذات الكالسػيكي ، باختطٌػت لنفسػ ا مسػارا شخصػيا متمٌيػزا، أساسػ  أف 
. ب ػػػػذا كمػػػػف المحظػػػػ  4"طػػػػابع كجػػػػداني ذاتػػػػي الحقيقػػػػ  التػػػػي ينشػػػػدها الركمانسػػػػي ذات

األكلػػى مػػف المقػػاء العربػػي بالركمانسػػي  بػػي مصػػر كالشػػاـ، أك بػػي الم جػػر األمريكػػي 
كبرنسػػػا، بػػػدأت المكاقػػػع تت ٌيػػػي كتتحاٌلػػػر لتخطػػػيط هندسػػػ  الركمانسػػػي  ككاٍلػػػع معػػػالـ 

منيف عف باستعٌد شعراء الركمانسي  العرب، ل دـ المترٌس  كالثابت كالسائد، مع"سيبم ا، 

                                                 
 89مشرم بف خميف ، الشعري  العربي ، ص  1
بدايت ا  2  .84التقميدي  ػ ، ص –محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنيات  كا 
 .237الثابت كالمتحكؿ، ص  أدكنيس، 3
 .101مشرم بف خميف ، الشعري  العربي ، ص  4
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. بظ ػػرت انطالقػػا مػػف هػػذا التكٌجػػ  1"رفيػػ  مغػػايرة كمختمفػػ  لمف ػػكمي الشػػعر كالشػػاعر
عدة اتجاهات ركمانسي  بعال ا اهتـ بالجانب التنظيػرم كبعالػ ا رٌكػز عمػى اإلبػداع، 

قامػػت عمػػى "، التػػي رماةػػة الػػدي افكمػػف ايتجاهػػات التػػي رٌكػػزت عمػػى التنظيػػر نجػػد 
لشػػعر كمػػف ج ػػ  أخػػرل بمػػا يتصػػؿ بػػالتعبير كالبنػػاء مبػػادئ متعٌمقػػ  مػػف ج ػػ  بمف ػػـك ا

، بجػػػاءت مفػػػاهيـ الشػػعر عنػػػدهـ حسػػػب تػػكٌج  ـ، كيعػػػد العقػػػاد مػػف أبػػػرز مػػػف 2"الفنػػي
اهتمػػكا بالجانػػب النقػػدم كتحديػػد مف ػػـك الشػػعر انطالقػػا مػػف نقػػدي لشػػكقي حيػػث تالػػٌمف 

ر بػػػاعمـ، أي ػػػا الشػػػاعر العظػػػيـ، أف الشػػػاعر مػػػف يشػػػعر بجػػػكهرفيتػػػ  لمشػػػعر بيقػػػكؿ:" 
كصػفكة القػكؿ اف المحػؾ الػذم  ...األشياء ي مف يعػددها كيحصػي أشػكال ا كألكان ػا

ي ييخطػػئ بػػي نقػػد الشػػعر هػػك ارجاعػػ  الػػى مصػػدري: بػػنف كػػاف ي يرجػػع الػػى مصػػدر 
ف كنػت تممػح كراء الحػكاس شػعكرا  أعمؽ مػف الحػكاس بػذلؾ شػعر القشػكر كالطػالء، كا 

لؾ شػػػػػعر الطبػػػػػع القػػػػػكم كالحقيقػػػػػ  بػػػػػذ ...حيػػػػػا ككجػػػػػدانا تعػػػػػكد اليػػػػػ  المحسكسػػػػػات 
انطالقا مف نقد العقاد لشكقي يظ ر تكٌج   بي تحديد مف ـك الشعر، ب ػك  3ّالجكهري 

الػػذم يكشػػؼ عػػف مػػا يخػػتمج خمػػؼ الحػػكاس كي يكتفػػي بالظػػاهر المحسػػكس المباشػػر، 
بمزٌيػ  الشػعر بػذلؾ بػي كشػف  لمخفػي مػف الشػعكر كالكجػداف، ب ػذا بالشػعر عنػد العقػاد 

بالشػػعر عنػػد "لعاطفػػ  كمػػا يتعمٌػػؽ ب ػػا مػػف ذاتٌيػػ  كخيػػاؿ بػػي التصػػكير. كعميػػ  مػػرتبط با
جماع  الديكاف تعبير عف الذات، كما أن  كاسػع منفػتح كػالكجكد، ي يمكػف أف ييحصػر 

 .4"بي تعريؼ محدكد
  رميػؿ مطػرافمفاهيـ كثيػرة لمشػعر عنػد رٌكاد ايتجاهػات الركمانسػي ،  نجدكما 

 -كهػك الػديكاف األكؿ إليميػا أبػك ماالػي  -" تػذكار الما ػلبي كتابت  لمقدمػ  ديػكاف "
"عاطفػ  تتشػٌكؽ الػى القصػٌي غيػر المعػركؼ بتجعمػ  قريبػا معركبػا. عٌرؼ الشػعر بينػ  

                                                 
بدايت ا محمد بنيس،  1 الركمانسي  العربي  ػ ، دار تكبقاؿ لمنسر ، الدار –الشعر العربي الحديث، بنيات  كا 

 .10، ص2001، 2البيالاء المغرب،ط
 .74الثابت كالمتحكؿ، ص  أدكنيس، 2
بدايت ا  3  .27الركمانسي  العربي  ػ ، ص–محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بنيات  كا 
 .75ؿ، ص الثابت كالمتحك  أدكنيس، 4
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ػػػدرؾ بتحٌكلػػػ  الػػػى شػػػيء ظػػػاهر مف ػػػـك ، تظ ػػػر رفيػػػ  1"كبكػػػرة تنػػػاجي الخفػػػي غيػػػر المي
لشػػػعر ينػػػاجي خميػػػؿ مطػػػراف الكجدانيػػػ  لمشػػػعر، منػػػذ الكممػػػات األكلػػػى بػػػي مف كمػػػ ، با

الخفػػػي كيبحػػػث عػػػف المػػػاكرائي ليجعمػػػ  ظػػػاهرا، كهػػػذا المف ػػػـك ي يختمػػػؼ عػػػف الرفيػػػ  
العامػػػ  لمف ػػػـك الشػػػعر عنػػػد العقػػػاد حيػػػث ربطػػػ  بمػػػا كراء الحػػػس كالقشػػػكر. كمػػػا يقػػػٌدـ 

مخمػكؽ غريػب يتمتػع بعػيف ثالثػ  تػرل بػي الطبيعػ  "مطراف رفيت  لمشاعر عمكما ب ػك 
ذف باطنيػػ  تسػػمع همػػس األيػػاـ كالميػػالي مػػا ي يمكػػف أف مػػا ي تػػراي العيػػكف األخػػرل، كأ

ب ذا يجعؿ مف الشاعر كائف خرابي يختمػؼ عػف النػاس، كمػف  2."تعي  اآلذاف األخرل
متمٌيػػز كمختمػػؼ عػػف مػػا هػػك متػػداكؿ،  -شػػعر -هنػػا يصػػبح مػػا يصػػدر عنػػ  مػػف قػػكؿ 

يحػف  طائر غريب يفمت مف الحقػكؿ العمكيػ  كلكنػ  ي يبمػه األرض حتػى"بالشعر اذف 
الػػػى كطنػػػ  األكؿ بيغػػػٌرد حتػػػى بػػػي سػػػككت ، كيسػػػبح بػػػي بالػػػاء بسػػػيح رغػػػـ أنػػػ  بػػػي 

 .3"قفص
كيبقػػػى مف ػػػـك الشػػػعر عنػػػد الركمانسػػػي  منفػػػتح حسػػػب ايتجػػػاي الركمانسػػػي بػػػال 
يمكػػػف الػػػبط  بدقٌػػػ  انمػػػا تبقػػػى المفػػػاهيـ بػػػي حػػػدكد كج ػػػات النظػػػر التػػػي يتبناهػػػا كػػػؿ 

 اتجاي.  
م شػػػػػ دي مف ػػػػػـك الشػػػػػعر عمػػػػػى يػػػػػد ممػػػػػا تقػػػػػدـ نالحػػػػػظ التحػػػػػٌكؿ الكبيػػػػػر الػػػػػذ

الركمانسػػػييف رغػػػـ اختالبػػػات ـ بػػػيف مػػػتحفظ بػػػي نظرتػػػ  لالنفتػػػاح كالحريػػػ  كبػػػيف مغػػػاؿ 
بي ػػػا، كيعػػػد مف ػػػكم ـ لمشػػػعر المبنػػػ  األكلػػػى التػػػي قػػػادت القصػػػيدة العربيػػػ  نحػػػك تحػػػٌكؿ 

 البني  المتكازي  الى البني  الشجري  بي الشعر الحر. 
 لر الحر:م يـ  ال لر ةند ر اد ال   -1-3

بعد انت اء الحرب العالميػ  الثانيػ ، بػدأت بثارهػا المدٌكيػ  تنتشػر بػي كػؿ بقػاع 
األرض كلػػـ يسػػمـ من ػػا شػػيء حتػػى األبكػػار كالمفػػاهيـ  التػػي كػػاف الشػػعر أهم ػػا، بفػػي 

ـ ظ ر شعراء نٌددكا بقٍيد القصػيدة العمكديػ  المتكازيػ ، كطػالبكا بفٌك ػا، كقػد 1947عاـ 

                                                 
شرح ديكاف ايميا أبك ماالي، شاعر اإلنساف كالحياة، تقديـ كدراس ، حجر عاصي، دار الفكر العربي، بيركت  1
 .39ـ، ص 1999، 1لبناف، ط -
 .39المرجع نفس ، ص  2
 .40المرجع السابؽ، ص  3
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مف تقديـ أكلى القصائد التي تفٌسس لمػنمط الجديػد الػذم أسػمت   نازؾ الم  كةتمكٌنت 
" الػػذم  ػػظايا  رمػػاد"، التػػي تالػػٌمن ا ديكان ػػا ""الكػػ ليرابالشػػعر الحػػر، كهػػي قصػػيدة 

، كمػػا قػػٌدمت بػػػي 1بٌينػػت بػػي مقٌدمتػػ  رفيت ػػػا حػػكؿ الثػػكرة الشػػعري  كالػػػركرت ا الممحػػ 
ؼ كتابت ػا لتمػؾ القصػيدة ـ ظػرك 2691" الصػادر سػن  ق ايا ال لر الملاصػركتاب ا "

ككيػػػػؼ اكتشػػػػفت الشػػػػعر الحػػػػر، كذلػػػػؾ انطالقػػػػا مػػػػف الػػػػركرة التعبيػػػػر التػػػػي برالػػػػت ا 
مالبسات المكقؼ الذم شاهدت  بي الريؼ المصرم كهك يعاني مف هذا الداء الفتاؾ، 
بصػػٌكرت كقػػع حػػكابر الخيػػؿ كهػػي تجػػر عربػػات المػػكتى، بقادهػػا هػػذا المنظػػر لمتعبيػػر 

كرغػػـ أن ػػا حابظػػت بي ػػا عمػػى ايقػػاع  ،2تكتشػػؼ الشػػعر الحػػربكيفيػػ  حػػٌرة ممػػا جعم ػػا 
التفعػػيالت العمكديػػ ، اي أن ػػا نٌكعػػت تكزيع ػػا عمػػى األسػػطر ممػػا خمػػؽ ايقاعػػا خاصػػا. 

التػي نشػرها  لبدر  ػاكر السػياب" ىؿ كاف حبا؟كقد تزامنت هذي القصيدة مع قصيدة "
ن  قبػػؿ قصػيدة نػػازؾ ، رغػـ أنػػ  أٌرخ ػا بسػ3"أزىػار ذابمػػةبػي ذات السػن  الػػمف ديكانػ  "

 ، حيث قٌدـ بي ا نمكذجا ابداعيا عف تصٌكري لمقصيدة الحرة. 4ـ1946أم بسن  
اي  5نالحظ مما تقٌدـ أنػ  رغػـ اخػتالؼ الدارسػيف بػي تحديػد رائػد هػذا ايتجػاي

أف الجامع بين ما أن ما حاكي التجديػد بػي مف ػـك الشػعر انطالقػا مػف اإلبػداع، بقػٌدمت 
رها الخػاص لمشػعر الحػر، حيػث يتحػٌدد حسػب ا انطالقػا مػف البنيػ  نازؾ المالئك  تصكٌ 

كذلػؾ يرتباطػػ   ،6"بالشػعر الحػػر عنػدها ظػػاهرة عركالػي  قبػػؿ كػٌؿ شػػيء"العركالػي ، 
بالشػػكؿ المكسػػيقي لمقصػػيدة كمػػا يتعمػػؽ بػػ  مػػف تفعػػيالت بػػي الشػػطر، االػػاب  لترتيػػب 

                                                 
لفنكف كاآلداب، ينظر احساف عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، اصدار المجمس الكطني لمثقاب  كا 1

 .15ـ، ص1998، 02الككيت، رقـ 
، دط، ص . ـ 1983لبناف،  -ينظر، نازؾ المالئك ، قالايا الشعر المعاصر، دار العمـ لممالييف، بيركت  2

23. 
مجم  أدبي   -المكقؼ األدبي  مجم ينظر، مقاؿ بعنكاف "تحٌكيت بي بني  القصيدة العربي " لشكقي بغدادم،  3

 .15، ص 1999، بذار 335العدد  -بدمشؽ  اتحاد الكتاب العربش ري  تصدر عف 
ينظر، بدر شاكر السياب، رائد الشعر العربي الحديث، دراس  حيدر تكبيؽ بيالكف، دار الكتب العممي ، بيركت  4
 .23ـ، ص 1991هػ/1411، 1لبناف، ط –
 .15ينظر احساف عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص 5
، الشعر المعاصر، دار تكبقاؿ لمنشر، الدار البيالاء،  المغرب، 3نيس، الشعر العربي الحديثينظر، محمد ب 6
 .27،ص1996، 2ط
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ذا لػػػـ تىٍخػػػطي بمف ػػػـك ، ب ػػػ1األشػػطر كالقػػػكابي  كغيرهػػػا مػػػف القالػػػايا المتعمقػػ  بػػػالعركض
الشعر خطكات كبيرة، حيث برالت عمي  قيكدا عركالي  جديدة، بذلؾ لػـ يطػؿ عمػر 
الشعر الحر عمى يد نازؾ المالئك  خصكصا بالقكاعد التي كالػعت ا التػي نظػر الي ػا 
الشػػعراء عمػػى أن ػػا ي تختمػػؼ عمػػى القيػػكد الخميميػػ  لمشػػعر، كطػػالبكا بفٌك ػػا كتطكيرهػػا، 

حػػٌرة جديػػدة كنظػػاـ الجممػػ  الشػػعري ، حيػػث ي ينت ػػي السػػطر الشػػعرم بجٌربػػكا أشػػكاي 
بقابيػ  بػػؿ يسػػتمر بػػي التػػدٌبؽ حسػػب الدبقػ  الشػػعكري  الػػى أف يتكقػػؼ بػػي بخػػر الجممػػ  

تمتػد بػي نفػس كاحػد ي يتكقػؼ اي  الشعري  التي قد تسػتمر كتحػكم عػددا مػف األسػطر
بػيف سػطريف متػكالييف، كمػا قػٌدـ  كما ظ ر نظػاـ التػدكير كهػك تػكٌزع التفعيمػ  2بن ايت ا.

بعض الشعراء أمثم  عمى الكتاب  مف البحكر المركب  كالبحر البسيط كالطكيؿ كالمديػد 
كهػػػػي بحػػػػكر لػػػػـ تكػػػػف صػػػػالح  بػػػػي رأم نػػػػازؾ المالئكػػػػ ، لكػػػػف الشػػػػعراء برهنػػػػكا عمػػػػى 

، ب ػػذا نالحػػظ تحػػكي بخػػرا حػػدث لمف ػػـك 3امكانػػات ـ بػػي الكتابػػ  ب ػػذي البحػػكر المركبػػ 
بعد نازؾ المالئكػ  حيػث صػار أكثػر تحػٌررا كبعػدا عػف النمطيػ  كالتقميػد، معٌبػرا  الشعر

عمػػى رفيػػ  جديػػدة لمشػػعر تتيسػػس عمػػى الحريػػ  الكاممػػ  بػػي الػػنظـ دكف التخمػػي عمػػى 
ايقػػاع التفعيمػػ  كبػػديؿ لمػػكزف التقميػػدم. كلكػػف سػػرعاف مػػا تكلٌػػد تيػػار جديػػد أراد التحػػرر 

يفسػػػػػس لكتابػػػػػ  جديػػػػػدة منفتحػػػػػ  كمكلٌػػػػػدة لبشػػػػػكؿ مطمػػػػػؽ مػػػػػف قيػػػػػد اإليقػػػػػاع السػػػػػمعي، 
نتيجػػػػ  حتميػػػ  لعكامػػػػؿ اجتماعيػػػ  كتاريخيػػػ  كثيػػػػرة كال زيمػػػ  العربيػػػػ  "لمػػػدييت، أتػػػت 

بػػدأ مع ػػا التػػاري  الفعمػػػي "كتجمػػى ذلػػؾ بظ ػػكر جماعػػ  مجمػػ  شػػعر، التػػي ، 4"1967
يجمػع بػيف تػيٌثرهـ "، بيخذت عمى عاتق ا اعطػاء مف ػـك حػداثي لمشػعر 5"لقصيدة النثر

دراسػػات كالشػػعر الغربػػي كبػػيف رفيػػت ـ لمشػػعر العربػػي كحاجتػػ  الممٌحػػ  ليطػػٌكر ذاتػػ ، بال

                                                 
 .69ينظر، نازؾ المالئك ، قالايا الشعر المعاصر، ص  1
ينظر، عز الديف اسماعيؿ، الشعر العربي المعاصر،  قالاياي كظكاهري الفني  كالمعنكي ، دار الثقاب  ، بيركت ،  2

 .110ف، د/ط،صلبنا
 .18ص المكقؼ األدبي،  مجم ينظر، مقاؿ بعنكاف "تحٌكيت بي بني  القصيدة العربي " لشكقي بغدادم،  3
، سكريا،د/ط،  2008راكي  يحياكم، شعر أدكنيس البني  كالديل ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب, دمشؽ، 4

 .14ص
 .10أحمد بزكف، قصيدة النثر، اإلطار النظرم، ص  5
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، حيػث قػٌدـ ركاد هػذا ايتجػاي مفػاهيـ 1"بظ رت قصيدة النثر انطالقا مف عكامؿ كثيػرة
كثيػػػرة لمشػػػعر الػػػذم تحػػػٌكؿ الػػػى رفيػػػا، كهػػػي أكلػػػى القالػػػايا التػػػي يصػػػدر عن ػػػا مف ػػػـك 

بر الرفيػػػا بالشػػػاعر نحػػػك تجػػػاكز الكاقػػػع ، كتسػػػا2الخػػػاص لمشػػػعر المعاصػػػر أد نػػػيس
د عمػى المقػاييس، كمػا بالشػعر عنػدي متمػرٌ ، "كالمتداكؿ الى عالـ يحكم  الخرؽ كالخمػؽ

بخػػر، ككػػؿ نػػص شػػعرم ب ػػذا يخػػرؽ مقػػاييس  شػػعريان  يحكػػـ نصػػان  ي شػػعريان  يحكػػـ نصػػان 
ب ػػػذا تتيٌسػػػس قػػػكانيف أم نػػػص انطالقػػػا منػػػ  أثنػػػاء  3ّ"كيفسػػػس مقػػػاييس جديػػػدة  سػػػابق
عمػػػى حداثػػػ   -كمػػػا يراهػػػا -يبنػػػي بػػػذلؾ أدكنػػػيس تنظيراتػػػ  لمحداثػػػ  الشػػػعري  تاجػػػ ، بان

تنبنػػي عمػػى أف الشػػعر "المغػػ  الشػػعري  كتجػػٌددها المسػػتمر أثنػػاء كػػؿ خمػػؽ جديػػد، ب ػػي 
كعميػػ  دخػؿ مف ػػـك الشػػعر مػع رائػػد قصػػيدة  4."لػيس تعبيػػرا بالدرجػ  األكلػػى بػػؿ تيسيسػا

ؿ انتػػػاج شػػػعرم، بالمغػػػ  الشػػػعري  تتكالػػػد النثػػػر مرحمػػػ  جديػػػدة ب ػػػك خمػػػؽ جديػػػد مػػػع كػػػ
باستمرار. كلػيس بعيػدا عػف مف ػـك أدكنػيس لمشػعر نجػد شػعراء كمنظػرم قصػيدة النثػر 

الػذم يتفػؽ مػع  ي سػؼ الرػاؿيحٌددكف أبعاد مف ـك الشػعر المعاصػر، ك نػذكر مػن ـ 
بممشػػعر قانكنػػػ  "أدكنػػيس بػػي امكانيػػ  الشػػعر عمػػى التجػػػاكز، كخمػػؽ قكانينػػ  الخاصػػ ، 

، كالقصػيدة عنػدي تخمػؽ قانكن ػا، 5"اص الذم ي يمكف مع  الخالػكع لقػانكف مسػبؽالخ
أسس نظرٌيت  بي نقاط محػددة، تبػدأ بػيف المغػ  الشػعري  لغػ  متعٌديػ ،  الراؿكقد كالع 

يقػػاع، كالقصػػيدة بنػػاء يعتمػػد الكحػػدة، كأسػػبقي  المعنػػى عمػػى " كالشػػعر معجػػـ كصػػكر كا 
، كهػػػػي أسػػػػس عامػػػػ  6"لتػػػػداخؿ النصػػػػيالمبنػػػػى، كالشػػػػعر معربػػػػ ، كالػػػػنص مشػػػػركط با

                                                 
 .67المرجع نفس ، ص  1
   سكريابي  الالذقي بقري  قصابيف محابظ   1930كلد بي  أد نيسالمعركؼ بػ   ةمل أحمد سليد إسبرهك .

ي قصيدة . ل  أعماؿ شعري  رائدة ب1948تبنى اسـ أدكنيس الذم خرج ب  عمى تقاليد التسمي  العربي  منذ العاـ 
  النثر، من ا "مفرد بصيغ  الجمع"، كل  كتابات نقدي  كثيرة من ا "الشعري  العربي " ك"الثابت كالمتحكؿ".

 .37، الشعر المعاصر، ص3محمد بنيس، الشعر العربي الحديثينظر،  2
 .98باتح عالؽ، مف ـك الشعر عند ركاد الشعر العربي الحر، ص 3
 .18ني  كالديل ، صراكي  يحياكم، شعر أدكنيس الب 4
 .يكسؼ الخاؿ شاعر عربي معاصر مف ركاد مجم  شعر 
 .98باتح عالؽ، مف ـك الشعر عند ركاد الشعر العربي الحر، ص 5
 .33، الشعر المعاصر، ص3محمد بنيس، الشعر العربي الحديث 6
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لتصػػػٌكري لمف ػػػـك الشػػػعر، كرغػػػـ اختالبػػػ  بػػػي بعػػػض المبػػػادئ مػػػع غيػػػري مػػػف منظػػػرم 
 قصيدة النثر اي أن  رسـ الحدكد العام  لمف ـك الشعر كبؽ التصكر الحداثي.

نالحظ أف مف ـك الشعر بي النقد العربي تطكر حسػب المرحمػ  التػي عايشػ ا 
تمػػؼ المسػػتكيات، ل ػػذا يتحػػٌدد مف ػػـك الشػػعر بػػي المحػػكر حيػث طيبػػع بطابع ػػا عمػػى مخ

األبقي بشكؿ تسمسمي مترابط يقٌدـ الشعر حسب عصػري كمقتالػيات ، لكػف يجعمنػا هػذا 
التحديػػػد نػػػربط الشػػػعر بمػػػا هػػػك خػػػارج عنػػػ ؛ أم بظػػػركؼ عصػػػري، كهػػػذا يالػػػٌعؼ مػػػف 

مػػػكدم التحديػػػد الػػػدقيؽ لمف ػػػـك الشػػػعر، باعتبػػػاري نصػػػا، ل ػػػذا عمينػػػا كركد المحػػػكر الع
 المتعٌمؽ ببني  النص، لنجعم  عالدا لممحكر األبقي بي تحديد مف ـك الشعر.

 : -ال لر نص -م يـ  ال لر   ؽ المح ر اللم د   -2
م مػػػا اختمفػػػت المراحػػػؿ التاريخٌيػػػ  لتطػػػٌكر الشػػػعر، بالجػػػامع بين ػػػا أف الشػػػعر 
جنس أدبي مجٌسد بي نص يحمؿ بنيػ  خاصػ  تمٌيػزي عػف غيػري مػف النصػكص، حيػث 
تمتػػػاز هػػػذي البنيػػػ  بمقكمػػػات محػػػددة عمػػػى المسػػػتكل الشػػػكمي كالمغػػػكم ك المالػػػمكني، 
بعمى المستكل الشكمي ممثال بي الفالاء النصي يظ ر الػنص الشػعرم بشػكؿ مميػز، 
سػكاء كػاف بػي نػص الشػعر التقميػدم المتػكازم األطػراؼ أك بػي نػص الشػعر الحػر ذك 

الذم يقدـ لنفس  تجميػا بالػائيا  البناء الشجرم غير المنتظـ، كحتى نص قصيدة النثر
خاصا، أما عمى المستكل المغكم بالنص الشعرم يكثٌػؼ المغػ  كيسػقط ألفت ػا كيحٌمم ػا 
بالكثير مف الدييت مما يجعم ا تتجاكز بعدها التداكلي، ب ذا تقٌدـ المغػ  لبنيػ  الػنص 

صػيدة الشعرم كسيم  تمييزي  عػف غيػري مػف النصػكص، كي تختمػؼ هػذي الميػزة بػيف الق
التقميديػػػ  كالحديثػػػ ، رغػػػـ أف القصػػػيدة التقميديػػػ  لػػػـ تتجػػػاكز ايسػػػتعارات كالكنايػػػات بػػػي 
تكظيؼ قدرة المغ  عمى التجػاكز، مقارنػ  بالقصػيدة الحديثػ  التػي اسػتثمرت قػدرة المغػ  
عمػػػى التجػػػػاكز كالعطػػػاء غيػػػػر المحػػػػدكد، أمػػػا المالػػػػاميف بتقػػػػٌدـ تمييػػػزا خاصػػػػا لمػػػػنص 

  بيكثٌف ػا عبػر بنيتػ  كيقػٌدم ا كنشػارات ممػا تجعمنػا نمٌيػزي الشعرم حيث تتعٌدد مالػامين
عف غيري مف النصكص كنالبط حدكدي كمف كم  بنائيا كبؽ المحكر العمكدم. كعميػ  
بالنص الشعرم يتجٌسد عبر عدة مستكيات يػتـ تحديػدها مػف زكايػا مختمفػ ، كتعػد هػذي 

سػػػنرٌكز عمػػػى بنيػػػ   المسػػػتكيات مقٌكمػػػات لمشػػػعر ب ػػػي مرتبطػػػ  بالبنيػػػ  أساسػػػا، كعميػػػ 
الػػػػنص الشػػػػعرم بػػػػي رصػػػػد مختمػػػػؼ مقٌكماتػػػػ  التػػػػي تػػػػيتي عمػػػػى رأسػػػػ ا؛ بنيػػػػ  المغػػػػ ، 
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كالتشػػكيؿ اإليقػػاعي، كبنيػػ  الشػػكؿ. كسػػنحاكؿ بيمػػا يمػػي تتٌبػػع مختمػػؼ هػػذي المقٌكمػػات 
 اعتمادا عمى عدد مف المناهج الحديث  بي دراس  بني  النص الشعرم.

 بنية الم ة:  -2-1
هػػػاجس العمػػػؿ "رم م مػػػا كػػػاف شػػػكم  مػػػف المغػػػ  التػػػي تعػػػديترٌكػػػب الػػػنص الشػػػع 

، بكىحدات ا تشٌكؿ المبنػات األساسػي  بػي بنائػ ، بم مػا غػامرت 1"الفني كظاهرت  األكلى
تظػػؿ ج ػػدا ابػػداعيا "القصػػيدة/النص الشػػعرم بػػي البحػػث عػػف تقنيػػات جديػػدة لتتجٌسػػد، 

المغػػ  مػػف تجميػػات ، كيػػتـ ذلػػؾ بكػػؿ مػػا تمنحػػ  2"لمغػػ  كيتجٌسػػد مػػف خالل ػػا أكي اخاالػػع
حسػػػب مسػػػتكيات ا المختمفػػػ  بمػػػف الناحيػػػ  الصػػػربي  تقػػػٌدـ بنيات ػػػا دييت خاصػػػ  تفػػػتح 
أكلػػى األبػػكاب لكلػػكج عػػالـ الػػنص الشػػعرم، أمػػا معجم ػػا بيحػػٌدد حقػػكي ديليػػ  باصػػم  
تكٌجػػػػ  التمقػػػػي بػػػػي بالػػػػاء الػػػػنص، كعمػػػػى المسػػػػتكل التركيبػػػػي تتػػػػرابط مختمػػػػؼ كحداتػػػػ  

 -اسػػػػتبدالي  -سػػػػارات أبقيػػػػ  حالػػػػكري  كأخػػػػرل ترابطيػػػػ  المغكيػػػػ  بػػػػي عالقػػػػات كبػػػػؽ م
. كتقػػٌدـ العالقتػػاف عبػػر اجتماع مػػا كتعػػد هػػذي العالقػػات خاصػػ  لغكيػػ  عامػػ  3غيابيػػ 

طبيع  التشٌكؿ المغكم العاـ لمنص. ب ذا تعػد المغػ  بمػا تحممػ  مػف امكانػات أهػـ مقػٌكـ 
مختمػػؼ النصػػكص  بػػي بنػػاء الػػنص الشػػعرم، كعمػػاد مف كمػػ  البنػػائي الػػذم يمٌيػػزي عػػف

 .4التجرب  الشعري  قبؿ أف تككف تجرب  جمالي ، هي تجرب  لغ ""باألخرل، كعمي  
 

 الت كيؿ اإليقاةل: -2-2

ييعتبر اإليقاع مف أهـ ركائز النص الشعرم عبػر مختمػؼ مراحػؿ تطػكري، بػرغـ 
اخػػتالؼ مف ػػـك التجمػػي اإليقػػاعي داخػػؿ الػػنص كطبيعتػػ ، اي أف كجػػكدي ظػػؿ الػػركريا 

"اإليقاع مف الخصػائص الشػعري  األساسػي  ص الشعرم عف غيري، ل ذا يعد لتمييز الن

                                                 
 .13راكي  يحياكم، شعر أدكنيس البني  كالديل ، ص 1
 –لمرئي ، قراءات بي شعري  القصيدة الحديث ، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف عمى جعفر العالؽ، الديل  ا 2

 .11ـ، ص 2002، 1األردف، ط
 .102، ص 1985، 1مصر، ط  -ينظر، محمكد جاد الرب، عمـ المغ  نشيت  كتطٌكري، دار المعارؼ، القاهرة  3
 .يمكف مالحظ  هذي العالقات بي أم خطاب لغكم شعرم أك غير شعرم 
 .18راكي  يحياكم، شعر أدكنيس البني  كالديل ، ص 4
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، بفي النص التقميػدم عػرؼ حالػكرا سػمعيا متكازيػا كرتيبػا انطالقػا مػف الػكزف 1"الثابت 
الخميمػػػػي المحػػػػٌدد بػػػػالتفعيالت المنتظمػػػػ  كالمرتبطػػػػ  بالقابيػػػػ ، بظ ػػػػر الشػػػػكؿ التركيبػػػػي 

لتشػػكيؿ اإليقػػاعي بػػي الشػػعر العربػػي التنػػاظرم، أمػػا بػػي العصػػر الحػػديث بقػػد عػػرؼ ا
بدايػ  بالبيػت ذم الشػطريف المتػكازييف، كهػك اسػتمرار لمشػكؿ "تطٌكرا مر بمراحؿ ثالث 

التقميدم مػركرا بمرحمػ  التفعيمػ  كظ ػكر السػطر الشػعرم حيػث اعتمػد التفعيمػ  الكاحػدة 
ي ، كتكرارها بشكؿ غير منػتظـ حسػب الحالػ  الشػعكري ، كصػكي لمرحمػ  الجممػ  الشػعر 

، كقػػػد تطػػػٌكر اإليقػػػاع الشػػػعرم بعػػػد ذلػػػؾ 2"حيػػػث تسػػػتمر الدبقػػػ  الشػػػعري  عػػػدة أسػػػطر
ليتجػاكز البعػد الحسػػي السػماعي الػى ايقػػاع داخمػي ديلػي ايحػػائي عبػر المغػ ، كتجٌسػػد 
ذلؾ بي قصيدة النثر، حيث أخذت لٌذة التجريب بالشػعراء كالمنظػريف لمخػركج الن ػائي 

بعممكا عمى كسر الكيء لمكزف كالقابي  كأسقطكا "ة، عمى مسار النمكذج التراثي لمقصيد
، بطػػٌكركا مف ػػـك 3"مكانت مػػا كيسػػاس كسػػم  لمشػػعر الخػػالص كمنبعػػا لإليقػػاع الشػػعرم

اإليقػػػاع كلػػػـ يعػػػد مقتصػػػرا عمػػػى البعػػػد المكسػػػيقي السػػػماعي. ب ػػػذا نالحػػػظ أٌف حالػػػكر 
 مػ  بػي اإليقاع عمى اختالب  الركرم بي مختمؼ مراحؿ تطكر الشعر كيعػد ركيػزة م

 مف ـك الشعر بنائيا.

   بنية ال  اء النصل:  -2-3
كيتجمػػى "كهػػك البعػػد الشػػكمي لمػػنص الشػػعرم الػػذم يميػػزي عػػف بػػاقي النصػػكص، 

، 4"ذلؾ بي المكاف الطبػاعي الػذم تحتمػ  لغػ  الػنص الشػعرم المكتػكب عمػى الصػفح 
كدم كنممػح عػدة أنمػاط لتجميػػات الفالػاء النصػي بػي الشػػعر العربػي من ػا الشػكؿ العمػػ

يػػػػتـ رصػػػػؼ "المتػػػػكازم كهػػػػك التقميػػػػدم، كيقػػػػـك عمػػػػى التقابػػػػؿ األبقػػػػي لألشػػػػطر، حيػػػػث 
، أمػا بػي الشػعر المعاصػر 5"الكحدات المغكي  أبقيا بي شطريف متقابميف بي خط كاحػد

بقد تطٌكر شكؿ القصيدة ليصبح بنافها مختمفػا بػي رسػم  عمػى البيػاض، بظ ػر شػكؿ 
                                                 

نجاز(، المركز الثقابي العربي، بيركت فتامحمد م 1  –لبناف، الدار البيالاء  –ح، دينامي  النص )تنظير كا 
 . 55ـ، ص 1990، 2المغرب، ط

 .79عز الديف اسماعيؿ، الشعر العربي المعاصر،  ص 2
 .264الديل ، صراكي   يحياكم، شعر أدكنيس البني  ك  3
 .23بتحي  كحمكش، بالغ  المكاف، قراءة بي مكاني  النص الشعرم، ص 4
 .136محمد الماكرم ،الشكؿ كالخطاب، مدخؿ لتحميؿ ظاهراتي، ص  5



 61 

م كغيرها مػف األشػكاؿ ال ندسػي  التػي تقػٌدـ األسطر الشعري  العمكدي ، كالشكؿ الشجر 
بالتشػكيؿ البصػرم "تجرب  جديدة محٌمم  بدييت االابي  لمقصيدة عػف شػكم ا القػديـ، 

الحديث لمقصيدة كما يحمم  مف رمكز مختمف  يعد قيمػ  االػابي  لديلػ  الػنص عمكمػا 
داخمػػ  مػػف ج ػػ ، كمػػف ج ػػ  أخػػرل يعبػػر هػػذا التشػػكيؿ عػػف كاقػػع الحيػػاة المعاصػػرة المت

، ل ػػػذا جػػػاء 1"كالمتشػػػٌعب  كالتػػػي ت ػػػتـ بجانػػػب المػػػادة كالمػػػدركات الحسػػػي  بشػػػكؿ أكبػػػر
التشكيؿ البصرم ل ا ذا بعد حسي مباشر، يمكف ادراكػ  مػف خػالؿ المالحظػ  العينٌيػ  

تجػػػػاكز الشػػػػعراء النمػػػػكذج المكػػػػاني القػػػػديـ القػػػػائـ عمػػػػى التنػػػػاظر "قبػػػػؿ القػػػػراءة. كعميػػػػ  
ف جٌربػػكي بػػي ب ، ليػػدخمكا مرحمػػ  2"عػػض قصػػائدهـ بقػػد تجػػاكزكي بػػي األخيػػركالتػػكازم، كا 

 .3""بف الشعر كثيؽ الصم  بفف الرسـالتجريب بي التشكيؿ الحر الذم صار مع  

ممػػا تقػػٌدـ نالحػػظ أف الفالػػاء النصػػي المشػػٌكؿ لمػػنص ظاهريػػا يػػدخؿ بػػي تحديػػد     
 مف ػػـك الػػنص الشػػعرم عمكمػػا، حيػػث يمٌيػػزي عػػف غيػػري مػػف النصػػكص، كمػػا يبعػػث مػػف
خالل  دييت جديدة، ب ذا يقٌدـ النص الشعرم نسقيف مف األدلػ ، بػنلى جانػب األدلػ  

يتكػكف مػف كحػدات غيػر لغكيػ  ينتمػي لمجػاؿ "المغكي  يظ ر نسؽ ديلي بخر متمٌيػز، 
، كعبػػر النسػػقيف يمكػػف الػػبط مف ػػـك الػػنص الشػػعرم بنائيػػا، ب ػػك 4"سػػيميكلكجيا الػػنص

كتقػػيـ دعائمػػ  مػػف ج ػػ  أخػػرل، كي غنػػى  يقػػـك عمػػى أسػػس تمٌيػػزي عػػف غيػػري مػػف ج ػػ 
ألم نػػص شػػعرم م مػػا اختمفػػت مرحمتػػ  كنمطػػ  عػػف تمػػؾ المقٌكمػػات، التػػي تػػدخؿ بػػي 
تحديػػد مف ػػـك الشػػعر كبػػؽ المحػػكر العمػػكدم، الػػذم يتعػػالؽ بشػػكؿ مباشػػر مػػع المحػػكر 
األبقي الذم تتٌبعنا مف خاللػ  التطػكر التػاريخي لمف ػـك الشػعر، كعميػ  بمف ػـك الشػعر 

ط بالمسػػاريف معػػا، كي يمكػػف تحديػػدي اي بػػالنظر الي مػػا بػػي الكقػػت ذاتػػ ، بػػالحكـ مػػرتب
عمػػػى الشػػػعر ي يكػػػكف بالميالػػػي خمػػػؼ تطػػػٌكري الزمنػػػي كي بنيقابػػػ  بػػػي نقطػػػ  الصػػػفر 
كالحكػػػـ عميػػػ ، كلكػػػف بػػػالنظر بػػػي المسػػػاريف معػػػا، ل ػػػذا يصػػػعب تحديػػػدي بدقػػػ  لحركػػػ  

د المكػػاف د مف كمػ  بتعػدٌ يػاز يتعػػدٌ الشػػعر مصػطمح خالبػي بامت"المسػاريف، بيظػؿ بػذلؾ 

                                                 
 .22ـ(، ص2004-1950محمد الصفراني, التشكيؿ البصرم بي الشعر العربي الحديث) 1
 .85لنص الشعرم، صبتحي  كحمكش، بالغ  المكاف، قراءة بي مكاني  ا 2
 . 29ـ(، ص2004-1950محمد الصفراني, التشكيؿ البصرم بي الشعر العربي الحديث) 3
 .205محمد الماكرم ،الشكؿ كالخطاب، مدخؿ لتحميؿ ظاهراتي، ص 4
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مػػاهك الشػػعر؟ لعمػػ  السػػفاؿ الػػذم لػػف " كيظػػؿ السػػفاؿ مطركحػػاا 1"كالزمػػاف كالمػػذاهب
كي غراب  بػي الػبابي  مف ػـك الشػعر  2يحظى أبدا بنجاب  ن ائي  م ما كانت نجاعت ا."

بسػػبب تشػػٌعب الشػػعر ذاتػػ ؛ سػػكاء عمػػى مسػػتكل المكالػػكعات التػػي يعالج ػػا أك عمػػى 
بيعػػ  ابداعػػ  التػػي مازالػػت محػػؿ نقػػاش بػػيف النقػػاد، كمػػا تقكدنػػا هػػذي الطبيعػػ  مسػػتكل ط

 ال ػلريةلمبحث عف القكانيف المتحكم  بي بنػاء الػنص الشػعرم، كهػذا يربطنػا بمف ػـك 
 باعتبارها بحثا بي قكانيف النص عام . 

  :حد د ال لرية
بيػػػػ  تيعنػػػى الشػػػػعري  برصػػػد كاسػػػػتنباط كدراسػػػ  القػػػػكانيف داخػػػؿ النصػػػػكص األد

عمكما كالشعري  بشكؿ خاص، ب ػذا تعػد الشػعري  طريقػا لمبحػث بػي قػكانيف الشػعر أك 
، كعميػ  3"هي محاكل  كالع نظريػ  عامػ  كمجػٌردة كمحايثػ  لػألدب بكصػف  بنػا لفظيػا"

يتـ اينتقاؿ مف الشعر الى الشعري  بمكجب عقد الػنص بالنظريػ ، التػي تيخػذ قكانين ػا 
  بناء النص ككيفي  تقديـ ذات  لممتمقي.من ، بالشعري  متعمق  بطبيع  

كقػػػد أخػػػذ مف ػػػـك الشػػػعري  عبػػػر التػػػاري  دييت عديػػػدة انطالقػػػا مػػػف اخػػػتالؼ 
، بقػػػٌدـ 4"منػػػذ القػػػديـ -كمصػػػطمح  -أشػػػار الي ػػػا أرسػػػطك "الدارسػػػيف بػػػي تحديػػػدي، بقػػػد 

أكلػػى ايهتمامػػات بالشػػعر كطرائػػؽ معالجتػػ  بنيػػا، أمػػا تراثنػػا العربػػي بقػػد حفػػؿ بتحديػػد 
ط مف ػػػـك الشػػػعري  عبػػػر تكج ػػػات كرفل النقػػػاد العػػػرب القػػػدامى المختمفػػػ ، حيػػػث كالػػػب

. كمػف النقػاد 5"طيرحت الشػعري  عمػى أن ػا عمػـ مكالػكع  الشػعر، أك صػناع  كتػيليؼ"
الػػذم  ىػػػ(684حػػاـز القرطػػارنل )تػػ  ل العػػرب الػػذيف اهتمػػكا ب ػػذا المصػػطمح نػػذكر 

انما هي نظـ أم لفظ كيؼ اتفػؽ "...الشعري  بي الشعر ناقش مف ـك الشعري  بيقكؿ: 
نظم  كتالمين ، أم غرض اتفؽ عمػى أم صػف  اتفػؽ ي يعتبػر عنػدي بػي ذلػؾ قػانكف 

                                                 
 .93باتح عالؽ، مف ـك الشعر عند ركاد الشعر العربي الحر، ص  1
 .54ص الشعرم، صبتحي  كحمكش، بالغ  المكاف، قراءة بي مكاني  الن 2
  سنقدـ بعض المفاهيـ لمشعري  بقط، دكف التعٌرض لالختالبات بي تحديدها بيف القديـ كالحديث، ب دبنا التعٌرؼ

 عمى المجاؿ الذم نظر مف خالل  النقاد لمشعر كحكمكا عمي . 
 .09حسف ناظـ، مفاهيـ الشعري ، دراس  مقارن  بي األصكؿ كالمن ج كالمفاهيـ، ص  3
 .11جع نفس ، ص المر  4
 .51مشرم بف خميف ، القصيدة الحديث ، بي النقد العربي المعاصر،  ص 5
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. نالحظ مف خالؿ مف ـك القرطاجني لمشعري  أن  يربط ػا بػالقكانيف 1كي رسـ مكالكع"
الداخميػ  لمػنص كبػي ذلػؾ تطػٌكر حاسػـ بػػي نظػرة النقػد العربػي لمشػعر كدراسػت ، كلكػػف 

ف هذا الناقػد العربػي مػف الكصػكؿ الػى جكانػب م مػ  بػي نظريػ  الشػعري  اي رغـ تىمكٌ "
. 2"أف مف كم ػا لػػـ يتطػكر عنػػد العػػرب، كمػا أف القرطػػاجني عػػالج مف ػـك الشػػعر كحػػدي

كلكػػف رغػػـ ذلػػؾ قػػٌدـ أكلػػى الخطػػكات نحػػك تكسػػيع مف ػػـك الشػػعري  التػػي عربػػت تطػػكرا 
ات كاألعػػػالـ الغػػػرب الػػػذيف كبيػػػرا بػػػي العصػػػر الحػػػديث، مػػػف خػػػالؿ عػػػدد مػػػف ايتجاهػػػ

تحديدا لمشعري  مقٌسما اياها الػى  الذم قٌدـ انطالقا ممف سبقكي ت د ر ؼنذكر من ـ 
ب ي مف ج ػ  نظريػ  داخميػ  لػألدب، كمػا تعػد طريقػ  أك امكانيػ  مػف "، تعدة اعتبارا

اإلمكانػات المتاحػػ  لممفلػػؼ ليختػار، كمػػف ج ػػ  أخػرل هػػي شػػفرات معياريػ  تتمٌيػػز ب ػػا 
. نالحػظ أف تػػكدكركؼ يرٌسػػ  مف ػـك القػػانكف الػػذم 3"أك اتجػػاي معػيف عػػف غيػػري مدرسػ 

تحممػػػ  الشػػػعري ، كمػػػا يقػػػٌدـ مبػػػدأ ايختيػػػار الػػػذم تمنحػػػ  المغػػػ  لممفلػػػؼ، ليجعػػػؿ مػػػف 
الشعري  نظري  خاص  باألدب مف داخم ؛ أم مف بنيتػ  الداخميػ  التػي تقػٌدـ عناصػرها 

 كبؽ ركابط كعالقات محٌددة.   
نخمػػػػص بػػػػيف الشػػػػعري  تػػػػرتبط ببنيػػػػ  الػػػػنص، مقٌدمػػػػ ن قكاعػػػػد بنائػػػػ   ممػػػػا تقػػػػٌدـ

من ، كعبر ربط الشعري  بالشعر العربي يتالح لنا دكرهػا الم ػـ  -أساسا –المستنبط  
بػػػػي الػػػػبط أسػػػػس القصػػػػيدة العربيػػػػ  بػػػػي مختمػػػػؼ مراحػػػػؿ تطكرهػػػػا، بالشػػػػعري  تالػػػػبط 

 مقٌكمات الشعر عمى اختالب ا. 
  لر الرزا ر  الحديثالمبحث الثانل: مررليات  بنيات ال

 مررلية  بنية النص التقميد  المطمب اض ؿ:

                                                 
حسف ناظـ، مفاهيـ الشعري ، دراس  مقارن  بي األصكؿ كالمن ج كالمفاهيـ، عف، كتاب: من اج البمغاء كسراج  1

 .28ـ، ص1966األدباء، لحاـز القرطاجني، تحقيؽ، محمد الحبيب بف الخكج ، تكنس، دط، 
 .13المرجع نفس ، ص  2
  نكتفي بتقديـ مف ـك تكدكركؼ لمشعري  باعتباري ممثال لمنقد الحديث، بقد جمع بمف كم  أغمب أراء معاصري  بي

 الشعري .
 .19حسف ناظـ، مفاهيـ الشعري ، دراس  مقارن  بي األصكؿ كالمن ج كالمفاهيـ، ص  3
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لػػػيس بعيػػػدا عػػػف مختمػػػؼ األكالػػػاع األدبيػػػ  كالنقديػػػ  بػػػي المشػػػرؽ العربػػػي كػػػاف 
المغاربػػ  كعمػػى رأسػػ ـ الجزائريػػكف يتػػابعكف بحمػػاس التطػػكرات الشػػعري ، رغػػـ سياسػػات 

 لػـ ينػػثفً  الجزائػرم المبػدعاي أٌف  التج يػؿ كالتفقيػر كالتنصػير التػي مارسػػ ا ايحػتالؿ،

ببػػدأت جمػػكع الشػػعراء بػػي الن الػػ  الشػػعري  بػػي المشػػرؽ العربػػي، عمػػى مكاكبػػ  حركػػ  
كالبدايػ  كانػت مػع حركػ   -كؿ حسب تكج   كانتمائ  -التيثر بما يصدر عف المشرؽ 

اإلصالح التي حممت عمى عاتق ػا احيػاء التػراث الشػعرم القػديـ محاكيػ  بػذلؾ حركتػي 
اتجػػاي تقميػػدم جزائػػرم عمػػى مرجعيػػ   بػػذلؾ قػػاـبميػػد بػػي المشػػرؽ العربػػي، اإلحيػػاء كالتق

، كمػا تن ؿ مف التراث الشعرم العربػي القػديـ مشرقي  قريب  كأخرل تقميدي  قديم عربي  
تمٌيػػزت هػػذي الحركػػ  بحالػػكرها القػػكم كسػػيطرت ا شػػب  التامػػ  عمػػى الحيػػاة األدبيػػ  بػػي 

ع الجزائػرم كخكبػا مػف أم حركػ  تجديديػػ  الجزائػر، كذلػؾ بسػبب الطػابع الػديني لممجتمػ
أعالـ حركػ  اإلصػالح عمػى  بذلؾ عمؿبر الذكباف بي ثقابت ، بتحمؿ مكاية لممحتؿ ع

حيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػي يترسػػػػي  مبػػػػدأ محاكػػػػاة المشػػػػارق  التقميػػػػدي ف عمػػػػى كجػػػػ  خػػػػاص كا 
لينطمػػػػؽ مع ػػػػـ الشػػػػعر الجزائػػػػرم اإلصػػػػالحي، الػػػػذم قٌدمتػػػػ  جمعيػػػػ  العممػػػػاء  عمكمػػػػا،
تػػػػػػ  كاحتالػػػػػػنت ، كلكػػػػػػفالمسػػػػػػ تجػػػػػػدر اإلشػػػػػػارة الػػػػػػى أف الحركػػػػػػ   مميف الجزائػػػػػػرييف كحمى

اإلصػػػالحي ، ممثمػػػ  بػػػي جمعيػػػ  العممػػػاء، بػػػي ظ كرهػػػا لػػػـ تكػػػف األكلػػػى عمػػػى السػػػاح  
األدبيػػػ  الجزائريػػػ  بقػػػد سػػػبقت ا كم ٌػػػدت ل ػػػا حركػػػ  اصػػػالحي  قادهػػػا أعػػػالـ بػػػي الفكػػػر 

"عبد الحمػيـ بػف سػماي  كمحمػد   ـ،كاألدب الجزائرم مع بداي  القرف العشريف، نذكر من
، لكػػػف حالػػػكرهـ الفػػػردم بػػػي 1كغيػػػرهـ" بػػػف مصػػػطفى بػػػف الخكجػػػ ، كعمػػػر بػػػف قػػػدكر

السػػػاح  لػػػـ يمٌكػػػن ـ مػػػف خمػػػؽ تيػػػار بكػػػرم مكٌحػػػد لػػػ  أسسػػػ  الكاالػػػح  كمن جػػػ  الفكػػػرم 
المستقؿ، ل ذا لـ ييٍكتب لمحرك  اإلصالحي  أف تظ ر بشػكؿ ممارسػ  بعميػ  ل ػا سػبيم ا 

الجمعيػػػ  التػػػي حٌكلػػػت العمػػػؿ اإلصػػػالحي الػػػى شػػػكم  المقػػػٌنف كالمكٌجػػػ   الخػػػاص اي مػػػع
طالق ػػا لمجػػالت كغيرهػػا مػػف الممارسػػات التػػي طٌكرت ػػا مػػف مجػػٌرد  بتيسيسػػ ا مػػدارس كا 
بكػػػرة اصػػػالحي  لمفسسػػػ  لتخػػػريج الرجػػػاؿ، بيخػػػذت عمػػػى عاتق ػػػا حمػػػؿ مشػػػعؿ الفكػػػر 

ي الن الػػ ، التػػػي اإلصػػالحي الجزائػػرم الحػػديث، ككػػاف لمشػػعر نصػػػيب  األكبػػر بػػي هػػذ
اتخػػذت مػػف التقميػػد كالمحابظػػ  شػػعارا لمشػػركع ا الشػػعرم، ل ػػذا قػػٌدمت نصػػ ا بطابعػػ  
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المغكيػػ  من ػػا كاإليقاعيػػ  كال ندسػػي ، كهػػك مػػا سػػنتتٌبع    عمػػى مختمػػؼ مسػػتكياتالتقميػػدم 
مف خالؿ نماذج مف الشعر الجزائرم التقميػدم، معتمػديف عمػى أبػرز األسػماء الشػعري  

 .محمد العيد بؿ خميف  ـكعمى رأس  بي ،
كمػػػػا سنشػػػػير يتجػػػػاي بخػػػػر عاصػػػػر ايتجػػػػاي التقميػػػػدم المحػػػػابظ كهػػػػك ايتجػػػػاي 
الكجداني الػذم رسػـ لذاتػ  مسػارا بػدا أكثػر كالػكحا بعػد الحػرب العالميػ  الثانيػ ، حيػث 
اتخػػػػذ مػػػػف الركمانسػػػػي  العربيػػػػ  مرجعيػػػػ  أساسػػػػي  لنصػػػػ  الػػػػذم جػػػػاء مفعمػػػػا بالعاطفػػػػ  

تٌبػػع هػػذا الػػنص باعتبػػاري المسػػار الثػػاني لمشػػعري  الجزائريػػ  كبسػػاط  المغػػ ، كسػػنحاكؿ ت
 .الحديث 

 كبي ما يمي نقٌدـ أهـ خصائص ايتجاهيف مف خالؿ نماذج مف نصكص أعالم ما:
نتتٌبػػع بيػػ  أهػػـ مسػػتكيات الػػنص الشػػعرم  : -اإلصػػ حل –بنيػػة الػػنص التقميػػد   -1

كالػػػكعات، كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ بدايػػػ  بالمغػػػ  كالتشػػػكيؿ اإليقػػػاعي كال ندسػػػي كانت ػػػاء بالم
 التمثيؿ بنصكص أعالم .

اتبع شعراء ايتجاي التقميدم نمطا مشرقيا بي تكظيػؼ  مست ا الم ة ال لرّية: -1-1
المغ  التقميدي  التي لـ يتجاكز قامكسػ ا األلفػاظ القديمػ ، كمػف أمثمػ  ذلػؾ مػا نقػرفي مػف 

 حيث يقكؿ:    لمحمد الليد آؿ رمي ةقصيدة"حزب مصمح" 

 مع الت  يؽ  ي  الدليؿ * حصحص الحؽ  باف السبيؿسْر 
 1ػػؿػػػػػػيا إنػػيا سمسبيػػػػػػػا بكأس *  اْسقنيػػػػػةاطنل السراء كأس              

نالحػػػػظ مػػػػف خػػػػالؿ البيتػػػػيف أف الشػػػػاعر كظػػػػؼ ألفاظػػػػا عتيقػػػػ  مقارنػػػػ  بعصػػػػري 
 ػػػا مػػػف كمن ػػػا: حصػػػحص، السػػػراء، اسػػػقني ا، كغيرهػػػا مػػػف األلفػػػاظ التػػػي تيخػػػذ مرجعيت

 المعجػـ الشػعرم عنػد ايتجػاي التقميػدم ، ب ػذا "تظ ػر خاصػ الماالي الشعرم كالقربنػي
يسػػتمد طاقتػػ  مػػف القػػربف الكػػريـ كالشػػعر العربػػي القػػديـ، ككػػؿ مػػا تعمٌػػؽ باآلثػػار  بػػي أنػػ 

، كغيرهػػا ممػػا لػػ  عالقػػ  بػػالتراث، كمػػف خػػالؿ تتٌبػػع 2"اإلسػػالمي  مػػف تػػاري  كشخصػػيات

                                                 
  ينظر مقدم  الديكاف.1979كتكبي  1904كلد ، 
 .129، ص 3محمد العيد بؿ خميف ، الديكاف، المفسس  الكطني  لمكتاب، الجزائر، ط 1
جزائر، ، منشكرات جامع  باتن ، ال1945/1962عمر بكقركرة، الغرب  كالحنيف بي الشعر الجزائرم الحديث،  2

 .194، دط، ص 1997
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  المنتج  بي هذي المرحم ، نرصد العديػد مػف النمػاذج التػي عدد مف النصكص التقميدي
تيظ ر تمسؾ الشاعر الجزائرم بالمفظ العربي القكم كالشكؿ التقميدم، كلعؿ ذلػؾ راجػع 
لخكؼ الشاعر المصمح مف ذكبػاف المجتمػع بػي الثقابػ  الغربيػ  ل ػذا نػٌدد الشػاعر بكػؿ 

  األكلػػػػى لمشػػػػعب الجزائػػػػرم انحػػػػراؼ عػػػػف العركبػػػػ  كاإلسػػػػالـ المػػػػذيف يمػػػػثالف المرجعيػػػػ
كشػػعري، كقػػد عػػزز الشػػاعر دعكتػػ  بنٌصػػ ، الػػذم أٌكػػد ارتبػػاط الجزائػػر كشػػعب ا بالعربيػػ  

 كاإلسالـ.
 التقميد مف الناحي  النحكي  كالبالغيػ ، عفأما الناحي  التركيبي  بمـ تخرج أيالا 

هػذا بقد عمؿ الشاعر اإلصالحي عمى بعث التراكيب بػي حمت ػا القديمػ ، كمػف نمػاذج 
التكظيؼ نذكر مما قالػ  ال ػادم السنكسػي مخاطبػا ابػف بػاديس بعػد نجاتػ  مػف محاكلػ  

 اغتياؿ:
 ربرت الب دا  أ رارىا*  أقبمت تندب أحرارىا

 رةى اهلل  ل الحر أ كارىا  أرسمتيا نظرة حرة*
 1 صّ رت لمناس آالميا *  أرميت لمليف أغ ارىا

ربػػػرت الػػػب َدا  دم بػػػي طابعػػػ ،نالحػػػظ نمػػػط التركيػػػب النحػػػكم البسػػػيط كالتقميػػػ
، ب ػك مباشػر كسػطحي كي يتعػدل التركيػب اإلسػنادم أقبمتا أرسمتياا صػّ رت لمنػاس

المباشػػر الػػذم يظ ػػر طربػػاي بشػػكؿ جمػػي كلعػػؿ بسػػاط  التركيػػب راجعػػ  لثقابػػ  الشػػاعر 
التقميديػػػ  مػػػف ج ػػػ  كرغبتػػػ  بػػػي ايصػػػاؿ خطابػػػ  بشػػػكؿ مباشػػػر كبسػػػيط ليصػػػؿ لممتمقػػػي 

  د، بكظيف  الشعر بي زمن ـ لـ تتعدل التبميه الخطابي المباشر.الخاص بي ذلؾ الع
أمػػػا مػػػف ناحيػػػ  التصػػػكير البالغػػػي بمػػػـ يخػػػرج الػػػنص التقميػػػدم المحػػػابظ عمػػػى   

الصػػػػكر القديمػػػػ  مػػػػف تشػػػػبي  كاسػػػػتعارة ككنايػػػػ  كمػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػا نقػػػػرفي بػػػػي كصػػػػؼ ليػػػػؿ 
 ايحتالؿ لمحمد العيد بؿ خميف :

 أزاحايا ليؿّ ما  يؾ نرـ* ر  الدرىا   
 إال ك اكب حيرا * لـ تت ح لل ات احا

ّّّّ 
 أر ى ةمى ال لب ىْمكا* يبيده  ارتياحا
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 1مف ألسف قاذ ات * تر   القبيح  صاحا
نالحظ تكظيػؼ ايسػتعارة بػي البيتػيف الثػاني كاألخيػر بشػكم ا التقميػدم المباشػر 

ـى ت صػػكيرو السػػطحي بػػال اغػػراؽ بػػي الصػػكرة، كهػػذا لػػيس عيبػػا ألف الشػػاعر يحيػػي نظػػا
كالنبػػػػرة الخطابيػػػػ  كهػػػػي مػػػػف خصػػػػائص ايتجػػػػاي  بالغػػػػي قػػػػديـ، الػػػػذم يعتمػػػػد المباشػػػػرة

 الػػػذم احتػػػاج ألسػػػمكب "ي ػػػز كيثيػػػر التقميػػػدم
باعتمػػػد  لمتمقػػػي الجزائػػػرم المحػػػدكد األبػػػؽا

 2عمى أساليب ايستف اـ كاإلنكػار كالتعجػب كالنػداء، ككػؿ األلفػاظ الرنانػ  لتػكقظ ال مػـ"
اسػات التج يػؿ كالتفقيػر، كمػف نمػاذج األسػمكب الخطػابي بي شػعب أالػناي المحتػؿ بسي

المعتمػػػد عمػػػى التكػػػرار كالتيكيػػػد كالتحػػػريض مػػػا نقػػػرفي مػػػف قصػػػيدة سػػػعيد الزاهػػػرم سػػػن  
1925: 

ا  إنو * ل ل مرض مف الن ـ قاتؿ  أال  مي ؽ  لبل مف النـ 
 3أال  مي ؽ  لبل مف النـ  برىة *  إنا ل ل   ؿ مف الن ـ  اغؿ

لبيتيف تكظيف  لألمر بعد النداء كهك أسػمكب انشػائي غرالػ  نالحظ مف خالؿ ا
التمني كالرجاء، ب ك مشػاب  لألسػاليب التقميديػ  بػي ذات الغػرض، كمػا نالحػظ التكػرار 

 بي مطمعي البيتيف، كذلؾ لمتيكيد عمى رجائ  بي استن اض همـ الشعب الجزائرم.
تػػ  القديمػػ  كيٌ أف الػػنص التقميػػدم الجزائػػرم حػػابظ عمػػى ه صػػؿ الػػىممػػا تقػػٌدـ ن

كمسػػاري اإلحيػػائي لمشػػعر العربػػي متػػيثرا بالشػػعر التقميػػدم المشػػرقي مػػف ج ػػ  كمسػػتعينا 
بثقابتػػػ  األصػػػكلي  مػػػف ج ػػػ  أخػػػرل، بقػػػاـ بترسػػػي  مبػػػادئ نظػػػـ الشػػػعر التقميػػػدم كعمػػػى 

مػػ  شػػعراء التقميػػد بكػػؿ مقٌكماتػػ ، حيػػث تجػػاكزكا المغػػ  الػػى ثٌ مى رأسػ ا عمػػكد الشػػعر الػػذم تى 
ظػػؿ تقميػػديا باعتمػػد الػػكزف الخميمػي كالقابيػػ  المكٌحػػدة، بػػؿ تعػػدل ذلػػؾ الػػى اإليقػاع الػػذم 

لدرجػ  أن ػـ  القػديـ اتباع ذات البحكر التي نظػـ عمي ػا المشػارق  كأعػالـ الشػعر العربػي
ئد عمػػى نفػػس الػػركم بػػي شػػكؿ معارالػػات، كهػػذا مػػا سػػنراي بػػي المسػػتكل جػػافكا بقصػػا
 اإليقاعي.

 مست ا اإليقاع:  -1-2 
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ت القصيدة التقميدي  مثيمت ا المشرقي  بػي الجانػب المغػكم اتبعت ػا بػي مثمما اتبع
الجانػػب اإليقػػاعي، حيػػث خالػػعت لمػػكزف كالقابيػػ  بشػػكؿ مطٌػػرد مقتفيػػ  بثػػار المرجعيػػ  

ل ػذا ، 1"أسػاس بنػاء القصػيدة هػيبني  البيت الشػعرم المكتممػ   "التي تعتبرالماالكي ، 
عمػػػػكا مػػػػف البيػػػػت منطمقػػػػا بػػػػي بنػػػػاء عمػػػػد ركاد اإلحيػػػػاء عمػػػػى تفعيػػػػؿ هػػػػذي الخاصػػػػ  بج

نصكصػػ ـ، كمػػف البيػػت ينطمػػؽ اإليقػػاع بػػيهـ مقٌكماتػػ  بػػي شػػعري  التقميػػد كهمػػا الػػكزف 
كالقابي  المذاف لـ يعربا مع اإلحياء غيػر التكػرار كاستحالػار الماالػي بيكزانػ  كأالػرب  

العمػـ كمثاؿ اعتماد قكاعد عمكد الشعر ما نقرأي لمحمد العيد بؿ خميف  حػكؿ المختمف ، 
 :1937كهي قصيدة نالم ا سن  

 اللمـ سمطاف ال ر دا  سْد بو* مف  ْ تا أ  ذْد ةف حيا ؾ  اْد عِ 
 اه اه ااه  اه اه ااه   ا ااه ااه   *    اه اه ااه     اه اه ااه     اا اه ااه
 مست لمف  مست لمف  مت اةمف    *   مست لمف   مست لمف   مت اةمف

 2  أرا * حصنا كمدرسة سمتا أ  مصنع اْلرأ لو بدؿ الحص فا  
 اه اه ااه     اااه ااه     اااه ااه   *   اه اه ااه     اااه ااه   اه اه ااه
 مست لمف  مت اةمف  مت اةمف    *   مست لمف   مت اةمف   مست لمف

يظ ػػػر جميػػػا أف الشػػػاعر كظٌػػػؼ كزف البحػػػر الكامػػػؿ الػػػذم تفعيالتػػػ  تقػػػـك عمػػػى   
( المكػػررة سػػت مػػرات بػػي شػػطرم البيػػت، كقػػد اعتراهػػا زحػػاؼ الخػػبف تفعيمػػ  )متفػػاعمف

كتحٌكلػػت الػػى مٍسػػتفعمف، كانطالقػػا مػػف هػػذا نالحػػظ مػػدل التػػزاـ الشػػاعر بػػالكزف كالقابيػػ  
حتػػى أنػػ  لػػـ ييػػدخؿ مػػف العمػػؿ المسػػتحدث من ػػا كاكتفػػى بزحػػاؼ كاحػػد كهػػك الخػػبف ممػػا 

ميػػدم كالمحػػابظ نجػػد العديػػد يربطػػ  أكثػػر بػػالنص القػػديـ، كمػػف خػػالؿ متابعػػ  الػػنص التق
مف النماذج التي حابظت عمى الكزف كالقابي  كمختمؼ شركط عمكد الشعر ممػا يعػٌزز 
دكر الماالي الشعرم بي رسـ مالمح ايقاع النص التقميدم الجزائػرم، الػذم لػـ يكتػؼ 
بنتبػػاع قكاعػػد عمػػكد الشػػعر بػػؿ تعػػداها، كمػػا هػػك مكاٌلػػح بػػي أبيػػات محمػػد العيػػد، الػػى 

 دسي الذم ظؿ محابظا عمى تناظري كتكازي ، مقٌدما لنا الشكؿ التالي: الشكؿ ال ن
  

                                                 
بدايت ا النصي ، ص  1  .91مشرم بف خميف ، الشعري  العربي  ػ مرجعيات ا كا 
 .152صالح خربي، الشعر الجزائرم الحديث، ص  2
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 (05) اٌشىً سلُ

شىً ٠ّٛضؼ اٌجٕبء إٌٙذسٟ 

 ٌٍمظ١ذح اٌزم١ٍذ٠خ اٌزٕبظش٠خ
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ألبيػػات التػػي تقػػٌدـ تمثػػيال لمقصػػيدة شػػطر انالحػػظ الشػػكؿ العمػػكدم المتػػكازم أل
ال ندسػي النمكذج ديما بالشكؿ التناظرم المتكازم، كقد احتؿ هذا ٌكنت قالعمكدي  كما دي 

مػػف "زائريػػ  بصػػار قالبػػا يصػػبكف بيػػ  قصػػائدهـ، مكانػػ  م مػػ  بػػي الشػػعري  التقميديػػ  الج
خالؿ رصؼ الكحدات المغكي  بي شطريف متقابميف أبقيا بي خط كاحػد، يفصػؿ بين مػا 
بياض ذك طكؿ محدد، ليشكال نمكذج البيػت الشػعرم الػذم تتػكالى أسػفم  أبيػات أخػرل 

ـ القصػيدة ييقػدٌ هندسػي متػكازم كمتنػاظر األقسػاـ، ب ، ليتـ بنػاء شػكؿ1"مكازي  ل  عمكديا
، كيدٌعـ بذلؾ الرفي  المقٌدسػ  لمماالػي ككين ا مبعكث  بي صحيف  مف الماالي العتيؽ

 لدل الشاعر الجزائرم المحابظ.
   مست ا الم   ةات: -1-3

مثممػػا سػػٌجمت القصػػيدة التقميديػػ  الجزائريػػ  اتباع ػػا كتقميػػدها عمػػى مسػػتكل المغػػ  
طػػرؽ لرفيػػ  الماالػػكي ، حيػػث كاإليقػػاع ب ػػي لػػـ تخػػرج بػػي اطػػار المكالػػكعات عمػػى ا

المكالكعات القديم  مػف مػديح كرثػاء ككصػؼ كغيرهػا مػف المكالػكعات. كمػف  ركادها
نمػػػػاذج المكالػػػػكعات التقميديػػػػ  نػػػػذكر مكالػػػػكع الرثػػػػاء الػػػػذم احتػػػػؿ مكانػػػػ  م مػػػػ  بػػػػي 

ةبػد اللزيػز مممػؾ محمػد العيػد بؿ خميفػ  لرثػاء تػ  الشعري  التقميدي  الجزائريػ  كمػف أمثم
 قصيدت  بعنكاف "بقٍدنا مميكا عادي":بي  لسعكدي ()ممؾ ا آؿ سل د

 لؾ ال ْيؿ مف نلل بو ىتؼ البرؽ *  ريع لو اإلس ـ  ا طرب ال رؽ
 2 رّدده المذياع مف كػؿ م طػف *  ُصّمت بو اآلذاف  احتبس النطػؽ

يظ ر األسمكب التقميػدم مػف خػالؿ البيتػيف رغػـ أنػ  أدخػؿ بعػض المسػتحدثات 
لطابع تقميػديا محابظػا عمػى مسػتكل المكالػكع كالتنػاكؿ كتكظيػؼ كالمذياع، كلكف ظؿ ا

 المعجـ كاإليقاع.

                                                 
 .136حمد الماكرم ،الشكؿ كالخطاب، مدخؿ لتحميؿ ظاهراتي، ص م 1
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كمػػا نرصػػػد مكالػػػكع الرثػػػاء بػػػي رثػػاء أعػػػالـ الشػػػعر التقميػػػدم المشػػػرقي، ليفكػػػد 
خالصػػ  لمػػركح التقميديػػ  المشػػرقي ، كمػػف ذلػػؾ  رثػػاء الشػػاعر الجزائػػرم المحػػابظ كيءي كا 

 بي قصيدة "ذكرل شاعريف": يقكؿ، حيث محمد العيد ألحمد شكقي كحابظ ابراهيـ
 زاء مف نليـ أ   قاءػػ ت  ناء لبقاء *  رػػُرمؽ الم

 ؿ ن س أ   راقا  ل لقاءػػراؽ باغتا * كػػػػ لقاء  ل  
ّّّ 

 د لة ال لر مف ال رؽ انق ت *  انق ى  ييا مراء اضمراء
  ل اء ال اد  ل ال رؽ انحنى*  انحنى ال رؽ ةمى ذاؾ الم اء

 1اديث الثناءػػ   )  قل(  ال * )حا ظ( غير أحت الدنيا ػة 
االػػػػاب  لمكالػػػػكع الرثػػػػاء بقػػػػد طػػػػرؽ ركاد هػػػػذي ايتجػػػػاي مكالػػػػكع الغػػػػزؿ عمػػػػى 
 استحياء بسبب الطابع الديني لثقابت ـ كمرجعيت ـ كمف ذلػؾ الغػزؿ العػذرم بػي قصػيدة

 أيف ليالم، كالتي نممس بي ا اشارات سياسي  دقيق ، كيقكؿ بي مطمع ا: 
 ؿ بينل  بينياػػػػػػيػػح *ياػػػػػػػػػػ   أينػػػػػػػػػػيف لػػػأي

 2ىؿ ق ت ديف مف ق ى *  ل المحبيف دينيا
كيالػػػاؼ ل ػػػذا المكالػػػػكع العديػػػد مػػػػف المكالػػػكعات التقميديػػػ  الطػػػػابع التػػػي لػػػػـ 

بػي تتٌبػع المكالػكعات  رفيػ  الماالػكي ي ٌمش ركاد هػذا ايتجػاي أيػا من ػا، كلكػف رغػـ ال
لييػػذٌكركنا  المسػػتحدث ، مكالػػكعات عصػػرهـ ا بػػؿ كتبػػكا بػػي بعػػضلػػـ يكتفػػكا ب ػػ اي أن ػػـ

بايتجػػاي التقميػػدم المشػػرقي الػػذم طػػرؽ مكالػػكعات مسػػتحدث  بشػػكؿ تقميػػدم بكصػػفكا 
مػػػػثال القطػػػػار كالطػػػػائرة كغيرهػػػػا مػػػػف المخترعػػػػات، ل ػػػػذا كتػػػػب ركاد ايتجػػػػاي التقميػػػػػدم 

يقػػػػكؿ  كمػػػػف ذلػػػػؾ كالسياسػػػػ  كهمكم ػػػػا اإلصػػػػالحي بػػػػي مكالػػػػكعات جديػػػػدة كػػػػاألحزاب
 ال ادم السنكسي:

 قد س منا سياسة طر اىا    *     ػلا  ل رطى الرزا ر قيدا
 أرىقتنا مع )اليميف(  ةيدا   *    أرتنا )اليسار( أكثػر  ةػػدا
 1 الب ُد الب َد مف بيف ىاذيػ * ػِف رميلاا قاسػػػت ةذابا أ دا

                                                 
 .495، ص 493، ص 3محمد العيد بؿ خميف ، الديكاف، المفسس  الكطني  لمكتاب، الجزائر، ط 1
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بػػي قالبػػ   نالحػػظ أف الشػػاعر كظٌػػؼ عػػددا مػػف األلفػػاظ كالمصػػطمحات الحديثػػ 
التقميػػدم كػػاليميف كاليسػػار ككم ػػا مصػػطمحات سياسػػي  مسػػتحدث ، جػػاءت لتقػػٌدـ صػػكرة 
عف ارتباط الشاعر اإلصالحي بعصػري كمػا يػدكر بيػ ، بػي ظػؿ حفاظػ  عمػى مقٌكمػات 

 شعرٌيت .
كمػػػف نمػػػاذج التجديػػػد بػػػي المكالػػػكعات نجػػػد كصػػػؼ بعػػػض جديػػػد العصػػػر ككصػػػؼ  

 بتتاح مدرس  ال دل بالقنطرة:المدرس  كمف ذلؾ قكؿ محمد العيد بي ا
 2  تح رديد قد بدا*  ل  تح )مدرسة اليدا(

حيث انطمؽ الشاعر مف اسـ المدرس  ليرسػـ ل ػا صػكرة مشػرق  بػي نشػر العمػـ 
كالمعرب ، مفكدا عمى دكرها بػي الن ػكض بالشػعب الجزائػرم نحػك غػد أبالػؿ، "ليظ ػر 

ميػػػدم الجزائػػرم، الػػػذم بػػذلؾ الػػدكر اإلصػػػالحي اإلرشػػادم بشػػػكؿ جمػػي بػػػي الػػنص التق
، التػػػي صػػػارت عالمػػػ  لتمييػػػزي 3اإلصػػػالحي  كاإلرشػػػادي " احتفػػػى بمختمػػػؼ المالػػػاميف

 كمنارة ت دم ركادي.
بقػػي  المحابظػػ  انطالقػػا ممػػا تقػػٌدـ نالحػػظ أف الشػػكؿ العػػاـ لبنيػػ  القصػػيدة التقميديػػ    

كازم كصػػكي العمػػكدم المتػػالتشػػكيؿ ال ندسػػي المغػػ  مػػركرا باإليقػػاع ك  انطالقػػا مػػفثابتػػا، 
لـ تخرج عف صػكرت ا القديمػ  اي بػي كصػؼ بعػض األمػكر المسػتحدث ، التي  تيماتلم

كلػػػك أف هػػػذا الكصػػػؼ لػػػـ يخػػػرج عػػػف الشػػػكؿ التقميػػػدم الػػػذم اعتمػػػد الػػػنص المشػػػرقي 
. ب ػػػذا ظػػػؿ الػػػنص الشػػػعرم ثانيػػػ  بعيػػػدة مرجعيػػػ ص القػػػديـ كعمػػػى الػػػن، مرجعيػػػ  أكلػػػى

من ػا لبعػث نػص قػكم يجابػ  قػكة  نطمػؽيعدة الحديث يخطك نحك التيسيس لقاالجزائرم 
الع ػػػد الجديػػػد الػػػذم دخمتػػػ  الجزائػػػر كاألمػػػ  العربيػػػ  بشػػػكؿ عػػػاـ، ل ػػػذا عمػػػؿ ركاد هػػػذا 
ايتجاي عمى تكريس رفيت ـ الماالكي  بممارس  نصي  احتمت مكان  م م  بػي خارطػ  

ر عمػى ظ ػبقػد  الشعر الجزائرم الحديث، الذم لـ يتكٌقؼ بي تطٌكري عمى هذا ايتجاي،
عػػرؼ النػػكر حيػػث  مكازيػا لمتقميػػدم المحػػابظ، اسػتحياء اتجػػاي تجديػػدم كجػػداني الطػػابع،

بعػػػد الحػػػرب العالميػػػ  األكلػػػى عمػػػى يػػػد عػػػدد مػػػف األدبػػػاء كالشػػػعراء الجزائػػػرييف أمثػػػاؿ 
                                                                                                                                            

 .200لجزائرم الحديث، ص صالح خربي، الشعر ا 1
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كغيػرهـ متػيثريف بشػكؿ كبيػر  رم اف حم د  مبارؾ رم اح  محمد اضر ر السػا حل
كثػػػر مػػػف تػػػيثرهـ بالتيػػػارات الركمانسػػػي  الغربيػػػ  التػػػي بالركمانسػػػي  العربيػػػ  المشػػػرقي ، أ

خصػػائص الركمانسػػي ، بمختمػػؼ كقػػد تمٌيػػز الػػنص الكجػػداني يخشػػكف اينصػػ ار ب ػػا. 
 التي سنتعٌرؼ عمي ا تباعا.

 
 

 
 
 
 
 
 

 تواتو  بنياالمطمب الثانل: االتراه ال ردانل مررلي
عػث القصػيدة القديمػ  مػف لـ تتكقؼ الحرك  الشعري  الجزائري  عمى احياء التػراث كب   

خالؿ ايتجاي التقميدم اإلصػالحي، بقػد شػ دت الحركػ  الشػعري  بػركز اتجػاي بخػر بػي 
الساح  الشعري  الجزائري  ترٌس  بشػكؿ كبيػر بعػد الحػرب العالميػ  الثانيػ ، هػذا ايتجػاي 

ؿ مػػػػف تكظيػػػػؼ المغػػػػ  عيػػػرؼ بطابعػػػػ  الركمانسػػػػي الكجػػػػداني بقػػػػد خاطػػػػب العاطفػػػػ  كقمٌػػػػ
ب ػذا يمكػػف اإلقػرار منػػذ البدايػػ  بػيف هػػذا التكجػ  العػػاطفي الكجػػداني "لتقميػػدم، كاإليقػاع ا

تػػيثر بشػػكؿ كبيػػر بالركمانسػػي  العربيػػ  المشػػرقي ، كقػػد باٌلػػؿ أغمػػب الدارسػػيف تسػػميت  
ألن  لـ يمثؿ مذهبا خاصا بيسس  كمػا ظ ػر بػي المشػرؽ  1"بالكجداني دكف الركمانسي

لكػػف ظػػؿ طابعػػ   ،نػػ  بمػػا حػػدث عنػػد المشػػارق   محػػدكد نسػػبيا مقار د تكٌجػػبػػؿ كػػاف مجػػرٌ 
 تجػاي الشػػعرمالعػاـ ركمانسػػيا كعميػ  يمكػػف تحديػد مف ػػـك الشػعر الكجػػداني بػػين  ذلػػؾ اي

بػي الجزائػر متػيثرا بحركػ  الركمانسػي   "2ح ع "" كترٌس  بعػد  1الذم ظ ر بعد "ح ع 
مختمػػػؼ أصػػػحاب  الػػػى الخيػػػاؿ كالػػػذات الشػػػاعرة كانصػػػربكا عػػػف  كذلػػػؾ بجنػػػكحالعربيػػػ  

ز اتجػاه ـ عمكمػا دكا بػي المكسػيقى كاسػتخداـ المغػ  كتمٌيػالمكالكعات القديم  كما جػدٌ 
                                                 

 .13، ص1986عبد اهلل الركيبي، الشاعر جمكاح، مف التمرد لالنتحار، المفسس  الكطني  لمكتاب،  1
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بحػػار بػػي الخيػػاؿ، كبسػػاط  المغػػ   بمختمػػؼ خصػػائص الركمانسػػي  مػػف تمجيػػد لمػػذات، كا 
كغيرها مف الخصائص، كقد عممت عدة مفثرات لمتم يد كدبػع هػذا ايتجػاي نحػك النمػك 

 ي:كالتطٌكر كنذكر بعال ا بيما يم
 د ا ع سياسية  ارتماةية  اقتصادية: -1

 1كميػ  قبيػؿ "الحػرب ع بدأت تظ ر كتتجسد تمػؾ الػدكابع مػع بػكادر اليقظػ  الق
ظ رت بي هذي الفتػرة تصػؼ الكاقػع المريػر " كأثنائ ا، حيث نجد العديد مف النصكص 

د عاتػػ  الػػى غػػد أبالػػؿ، كقػػبػػي نغمػػ  يائسػػ ، كنظػػرة قاتمػػ ، كمشػػاعر كاعيػػ  بػػالفرد كتطمٌ 
"  تحممػػ  مػػف هػػذي األحاسػػيست بعػػض تمػػؾ القصػػائد مػػف خػػالؿ عناكين ػػا عمػػى مػػا دلٌػػ

"دملػػػة "،  ز ػػػرات الحيػػػراف ذ  ال ػػػرف" ، " ز ػػػرات الل ػػػل"، " ةدملػػػة ةمػػػى المّمػػػ
ي ، ""... كلكػػف هػػذي النصػػكص ػ مػػع تجاكزنػػا بػػي اطػػالؽ هػػذي التسػػمي  عمي ػػاك يػػب

ازاء  1"الحػػػرب العالميػػػ  األكلػػػى ر عػػػف مشػػػاعر الشػػػعراء، ابػػػافتتعػػدل ككن ػػػا بػػػذكرا تعٌبػػػ
شػػػعر الػػػذم الحيػػػاة كالمجتمػػػع. اي أف البدايػػػ  الحقيقيػػػ  ل ػػػذا ايتجػػػاي، انمػػػا بػػػدأت بػػػي ال

ظ ػػػر بعػػػد الحػػػرب العالميػػػ  األكلػػػى، مػػػع بدايػػػ  الػػػكعي بػػػالكاقع ايجتمػػػاعي كالسياسػػػي، 
بنػػػذاؾ تعػػػد مػػػفثرا أساسػػػيا بػػػي طغيػػػاف  حتػػػؿبػػػنف األكالػػػاع المفلمػػػ  التػػػي برالػػػ ا الم"

نػت الشػعر الجزائػرم بنئػذ، حتػى غػدت طابعػا عامػا يميػز أغمػب اعر الكظبػ  التػي لكٌ مش
، بقػػػػد صػػػػحب الن الػػػػ  بػػػػي الجزائػػػػر 2"اإلنتػػػػاج الشػػػػعرم الػػػػذم ظ ػػػػر بػػػػي العشػػػػرينيات

أكالػػػاع اجتماعيػػػ  قمقػػػ  أبرزهػػػا تمػػػؾ الصػػػراعات الدينيػػػ  كالفكريػػػ  بػػػيف دعػػػاة السػػػمفي  
اإلصػػػالحييف مػػػف ج ػػػ  ثانيػػػ . هػػػذا كالمتفرنسػػػيف مػػػف ج ػػػ ، كبػػػيف الطرقيػػػ  كالسػػػمفييف 

الصػػراع هػػك الػػذم طبػػع اإلنتػػاج الفكػػرم شػػعري كنثػػري عنػػد طائفػػ  الشػػباب الػػذيف كػػانكا 
 يحاكلكف زحزح  القديـ المتحجر. 

كلػػػـ تمػػػض معانػػػاة الشػػػعب طػػػكيال بعػػػد الحػػػرب األكلػػػى حتػػػى جػػػاءت الحػػػرب العالميػػػ  
تمػع الجزائػرم، كيسػيما بػي مف كؿ نكاحي الحياة بػي المج اخطير  االثاني  لتحدث انقالب

                                                 
 .495عبد اهلل الركيبي، الشعر الديني الجزائرم الحديث، ص  1
، 1ات  كخصائص  الفني ، دار الغرب اإلسالمي، بيركت لبناف، طمحمد ناصر، الشعر الجزائرم الحديث، اتجاه 2

 .80. ص1985
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الشعراء عميقا لمػا تمخالػت عنػ  هػذي الحػرب مػف  ىالميداف الكطني، بكاف تيثيرها عم
 تيارات شعكري  كبكري  ي تقؿ عف تمؾ التيثيرات التي تمخالت عن ا الحرب األكلى.

كهكػذا بػنف نغمػ  اليػػيس مػف الحيػاة عػػادت الػى الظ ػكر بػػي النصػكص الشػعري  بصػػف  
( ممػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى أف األكالػػػػػاع 1499ػػػػػػ1491سػػػػػيما بػػػػػي السػػػػػنكات) أكثػػػػػر حػػػػػدة كي
التػػي هػػي كليػػدة التػػيثيرات السياسػػي  كايقتصػػادي ، ل ػػا تػػيثير مباشػػر بػػي  ايجتماعيػػ ،

حيث أخذ الشعر الجزائرم بي هػذي الفتػرة "تكجي  الشعراء الى الشعر الذاتي الكجداني، 
كظ ػػػػرت بيػػػػ  انعكاسػػػػات  يتجػػػػ  اتجاهػػػػا كاالػػػػحا الػػػػى التعبيػػػػر عػػػػف المشػػػػاعر الفرديػػػػ ،

، 1"التجرب  الذاتيػ  بعػد أف كانػت نظػرة الشػاعر تطغػى عمي ػا الغيريػ  كشػعر المناسػبات
بػػػي المفػػػاهيـ كاإلنتػػػاج  حدكديػػػ مب، كلػػػك  كبػػػي ذلػػػؾ بػػػرزت أهػػػـ خصػػػائص الركمانسػػػي

 مقارن  بالمشرؽ العربي.
كيمكػػػػػف رصػػػػػد نػػػػػكعيف مػػػػػف التػػػػػيثر أحػػػػػدهما بالمشػػػػػارق  كاآلخػػػػػر د ا ػػػػػع تأثريػػػػػة:  -2

بقػد عكسػ  اإلقبػاؿ الكبيػر عمػى التػأثر بالم ػارقة  الغربي ، أما  بايتجاهات الركمانسي
شػػعر المشػػارق  كبرائ ػػـ النقديػػ ، كمػػف تمػػؾ ايتجاهػػات الركمانسػػي  بػػي المشػػرؽ نػػذكر؛ 

أمػػا انتػػاج جماعػػ  أبكلػػك بقػػد كػػاف "جماعػػ  أبكلػػك كالػػديكاف كالرابطػػ  القمميػػ  بػػي أمريكػػا، 
جزائرييف منذ نشػيت ا، ككانػت مجمػ  " أبكلػك " تصػؿ الػى الجزائػر معركبا لدل األدباء ال

ألحمد زكػي أبػك شػادم مفسػس جماعػ  أبكلػك معجبػكف مػف  -مثال  –بكاف  ،2"بانتظاـ
مت  بالشػػػػعراء الجزائػػػػرييف ظ ػػػػرت بػػػػارزة بعػػػػد الحػػػػرب العالميػػػػ  الشػػػػعراء الشػػػػباب، كًصػػػػ

ت تمقٌػيػـك رحيمػ ، حيػث  ريػ الصػحاب  الجزائ كمما يدلؿ عمى ذلؾ ما قالت  عنػ  الثاني ،
مػػف عػػدد مػػف  عمػػى الصػػحاب  قصػػائد بػػي كباتػػ  بيسػػى مريػػر، "لتتػػكارداألكسػػاط األدبيػػ  ن

معػػاش البػػاتني كمحمػػد األخالػػر السػػائحي أحمػػد  الشػػعراء ترثيػػ  كممػػف كتبػػكا بػػي ذلػػؾ؛
، حيػػػث أظ ػػػرت نصكصػػػ ـ مكانػػػ  الرجػػػؿ بػػػي األكسػػػاط األدبيػػػ  3" كالطػػػاهر بكشكشػػػي

 الجزائري .

                                                 
 .94، ص93، صنفس المرجع  1
 .109ينظر، المرجع نفس ، ص  2
 .111، ص110، صالمرجع السابؽ 3
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التػػػي كػػػاف ا 1"التػػػأثر باالتراىػػػات ال ربيػػػة النػػػكع الثػػػاني مػػػف التػػػيثر بكػػػاف"أمػػػا   
المنتظر أف تكػكف الصػم  قكيػ  بين ػا كالشػعراء الجزائػرييف، بحكػـ الثقابػ  الفرنسػي  التػي 
كانت مسيطرة عمػى المجتمػع الجزائػرم طػكاؿ الحكػـ ايسػتعمارم، كلكػف شػيئا مػف هػذا 

ت صػػم  الشػػعراء الجزائػػرييف بالشػػعر العربػػي لػػـ يحػػدث، اي مػػع أبػػراد قالئػػؿ. بقػػد كانػػ
أشد، كاستفادت ـ من  أقكل، بنف الحذر مف كؿ ما هػك اسػتعمارم جعم ػـ يزهػدكف حتػى 

حركػػػ  البػػػي األغمػػػب األعػػـ الػػػى ، االػػػاب  الػػػى كػػكف الشػػػعراء ينتمػػكف بػػي ثقابتػػػ  كأدبػػ 
 خالصػ .أغمبي  أصػحاب ا مػف ذكم الثقابػ  العربيػ  الك سمفي، الطابع الصالحي  ذات اإل
كلكػػف هػػذا لػػـ يمنػػع بعػػض المفرنسػػيف مػػف التػػيثر بالثقابػػ  كايتجاهػػات الغربيػػ ، مػػن ـ "

كمبػػػارؾ رمالػػػاف حمػػػكد، كأحمػػػد رالػػػا حكحػػػك، كالطػػػاهر بكشكشػػػي، كعبػػػد اهلل شػػػريط، 
مػػػف أكائػػػؿ الػػػدابعيف الػػػى ايحتكػػػاؾ بػػػاآلداب الغربيػػػ   رم ػػػاف حمػػػ د. كيعػػػد 2"جمػػػكاح

مسػػتكل التنظيػػر مػػف خػػالؿ مقايتػػ  التػػي نشػػرت كقػػد حقٌػػؽ ذلػػؾ عمػػى كايسػػتفادة من ػػا، 
بعال ا مجم  الشػ اب، كمػا قػٌدـ رفيتػ  لمشػعر مػف خػالؿ نصكصػ ، التػي قػٌدمت عمػى 
قٌمت ا رغبت  بػي التحػرر مػف قيػكد عمػكد الشػعر كاألخػذ مػف اآلخػر الغربػي، كلكػف زهػرة 
 ي تصنع ربيعا، بالشاعر رمالاف حمػكد كػاف صػكتا بريػدا منفػردا مػف ج ػ  كمػف ج ػ 

، حػػػاي دكف أف يشػػػكؿ تيػػػارا تجديػػػديا حقيقيػػػا ييحسػػػب كاتجػػػاي بػػػي أخػػػرل قصػػػر عمػػػري
 مسيرة الشعري  العربي  الجزائري .

 
 
 المؤثرات البي ية  الن سية : -3

ل امػػ ،  البيئػػ  عمػػى مػػرٌ  أٌدت العصػػكر دكرا م مػػا بػػي صػػقؿ مكاهػػب الشػػاعر كا 
ء ايتجػػػاي الكجػػػداني، كككػػػؿ ركاد ايتجػػػاي الركمانسػػػي، شػػػغمت البيئػػػ  بمػػػا حػػػكت شػػػعرا

أغمػػػب شػػػعراء ايتجػػػاي الكجػػػداني بػػػي  خصكصػػػا أفكأثػػػرت بػػػي عػػػكاطف ـ أيمػػػا تػػػيثير، 

                                                 
 .96المرجع نفس ، ص  1
 .303الشاعر جمكاح، مف التمرد لالنتحار، عبد اهلل ركيبي،، ص 2
  يحمؿ الش ادة. 1926، ك تكبي  1906كالعشريف. رمالاف حمكد: كلد بغرداي  عاـ لـ يتجاكز الربيع الثاني 

 .   ترؾ ما يقرب مف ثالثيف قصيدة، ك كتابا سماي بذكر الحياة ايبتدائي 
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حمػػد معػػاش البػػػاتني، أالجزائػػر كػػانكا مػػف سػػػكاف الصػػحراء، كالمنػػاطؽ النائيػػ ، أمثػػػاؿ، 
محمػػد األمػػيف العمػػػكدم، أحمػػد سػػحنكف، أبػػػك القاسػػـ سػػعد اهلل، أبػػػك القاسػػـ خمػػػار ... 

كي شػؾ أف البيئػ  كحػدها ي بيئت ـ عمػى تكجيػ  ن ج ػـ الشػعرم.  بعممت ر.يكغيرهـ كث
بػػػالحس المرهػػػؼ كالػػػنفس الشػػػاعري  بطبع ػػػا،  ةبػػػد اهلل ركيبػػػليػػػرل تخمػػػؽ شػػػاعرا كمػػػا 

لفلئػػؾ الشػػعراء، عممػػت عمػػى التػػيثير بشػػكؿ كبيػػر بػػي خمػػؽ ايتجػػاي الكجػػداني، بكػػؿ مػػا 
يعاني ػا الشػعراء بػي يحمؿ مف خصائص، كنػذكر مػف بػيف الحػايت النفسػي  التػي كػاف 

تمؾ الفترة، حال  القمؽ كايالطراب المسػتمر لمػا تعانيػ  الػبالد كمػا يػرزح تحتػ  العبػاد، 
بعممػػت تمػػؾ الحالػػ  غيػػر المسػػتقرة عمػػى تحريػػؾ أنفػػس الشػػعراء لتقػػذؼ ألسػػنت ـ بشػػعر 

 يعج بالعكاطؼ الجياش ، كاإلغراؽ بي الذاتي .
 د ا ع م ي مية:  -4

؟ هػػػذا السػػػفاؿ الػػػذم تػػػيخر طرحػػػ  حتػػػى العصػػػر مػػػا هػػػك الشػػػعر؟ كمػػػا حػػػدكدي
ب المػػكازيف، بمػػـ يعػػد الشػػعر الكػػالـ المػػكزكف المقفػػى، بػػؿ تغيػػرت مىػػقى  االحػػديث، كهػػك مػػ

حدكدي، ليصبح الثكرة، كسر القيكد، اينطالؽ اينعتاؽ مف كؿ اإلطػارات، انػ  التعبيػر 
 ذلؾ هػػػكالشػػػعر بػػػ بجػػػكهر ،األبػػػؽالجميػػػؿ المنبعػػػث مػػػف دكاخػػػؿ الشػػػاعر الالمحػػػدكدة 

 ،قػػع الػػذم تعيشػػ  اإلنسػػاني  المعذبػػ لكاا كترجمػػ  التعبيػػر عػػف معانػػاة الشػػاعر الحقيقيػػ 
، انمػػا هػػي تجربػػ  انسػػاني  مسػػتقم  بػػي حػػد  كالقصػػيدة الشػػعري  بػػي خالػػـ هػػذا المف ػػـك

كلـ يكف الشعر مجرد مجمكع  مػف العكاطػؼ، كالمشػاعر، كاألخيمػ ، كالتراكيػب " . اذات
جانػػب ذلػػؾ طاقػػ  تعبيريػػ  تشػػارؾ بػػي خمق ػػا كػػؿ القػػدرات  بػػؿ هػػك الػػى المغكيػ  بحسػػب،

كاإلمكانيات اإلنساني  مجتمع ، كمف هنػا ننطمػؽ بػي بالػاء مف ػكمي كاسػع لمشػعر بػي 
ب ذا التغيير بي مف ـك الشعر، تيثر اإلنتاج ذاتػ ، كانطمػؽ الشػعراء مػف  ،1"ظؿ التحرر

المغػ ، كقػد تجسػد  رى طػكٌ حدكد التعريؼ لخمؽ جديد ذك بنيات مكسيقي  كلغكيػ  متطػكرة ت
بالخصػػكص، كذلػػؾ  رم ػػاف حمػػ دالػػدابع المف ػػكمي بػػي انتػػاج الشػػعر الكجػػداني عنػػد 

 لتػػػيثري بمف ػػػـك الشػػػعر عنػػػد الغػػػرب، بػػػرأل كجػػػكب تطػػػكير األكزاف، كخمػػػؽ لغػػػ  جديػػػدة
ؽ لمكالػػكعات معاصػػػرة، كيمكػػػف رصػػػد براء رمالػػػاف ، كالتطػػػرٌ تتماشػػى كالكاقػػػع الجديػػػد

ر بي ػا عمػى تػ  التػي كػاف ينشػرها بمجمػ  الشػ اب، اذ عٌبػحمكد مف خالؿ مجمػكع مقاي
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محركػػػ  الشػػػعري  كالنقديػػػ  كقتػػػ  ي يكػػػاد يجػػػد المتتبػػػع لبرائػػػ  بصػػػراح  حػػػكؿ التجديػػػد، ك 
حػػكؿ التجديػػد الشػػعرم، كمػػف بػػيف مقايتػػ  نػػذكر مقػػاؿ بعنػػكاف" حقيقػػ    صػػكت كصػػكت

برائػػ  حػػكؿ  ـ بالشػػ اب، كقػػد الػػٌمف مقالػػ  مختمػػؼ1491الشػػعر كبكائػػدي" منشػػكر سػػن  
  نقػػكدا قكيػػ  ألصػػحاب ايتجػػاي التقميػػدم   جديػػدة، كمػػا كٌجػػاعػػادة بعػػث الشػػعر بػػي حمٌػػ

كخاص  بي المشرؽ كعمى رأس ـ أحمد شكقي، حيث يقػكؿ رمالػاف حمػكد بػي شػين :" 
... اف شػػكقي لػػـ يػػيت بشػػيء جديػػد لػػـ يعػػرؼ مػػف قبػػؿ ...... كأكثػػر شػػعري أقػػرب الػػى 

ريف الػػذم يحتػػاج الػػى شػػعر كطنػػي، قػػكمي... يجمػػب الع ػػد القػػديـ منػػ  الػػى القػػرف العشػػ
     1المنفع ..."

يتالػػػح رأيػػػ  بصػػػراح  بػػػي الشػػػعر التقميػػػدم، كدعكتػػػ   حمػػػ دمػػػف خػػػالؿ مقكلػػػ  
ر عػػف شخصػػي  قائمػػ  كعػػف لمتجديػػد، بػػاألدب حسػػب رأيػػ  لػػف يكػػكف ذا بائػػدة اف لػػـ يعٌبػػ

 تجارب ، كبؽ ما يتناسب مع العصر لغ  كأسمكبا.
ا أف ايتجاي الكجداني لـ يخرج مف براغ ب ناؾ دكابػع عديػدة ما تقٌدـ يتالح لنم 

اجتمعػػػػػػت لػػػػػػدبع عجمتػػػػػػ  نحػػػػػػك األمػػػػػػاـ، كعمػػػػػػى رأسػػػػػػ ا كمػػػػػػا ذكرنػػػػػػا الحالػػػػػػ  السياسػػػػػػي  
كايجتماعيػػػػ  التػػػػي كانػػػػت تعيشػػػػ ا الػػػػبالد، ممػػػػا خمقػػػػت سػػػػكداكي  بػػػػي الرفيػػػػ ، كبعثػػػػت 

بخصػػػائص  بالنغمػػػ  الحزينػػػ  عمػػػى ألسػػػن  الشػػػعراء، ممػػػا جعػػػؿ الػػػنص الكجػػػداني يمتػػػاز
مػػػػف النصػػػػكص التػػػػي عاصػػػػرت ، كمػػػػف هػػػػذي عػػػػف غيػػػػري عمػػػػى المسػػػػتكل البنيػػػػكم تمٌيػػػػزي 

الخصػػػائص مػػػا هػػػك متعمػػػػؽ بالمغػػػ  الشػػػعري  كمنػػػ  مػػػػا يػػػرتبط باإليقػػػاع كالمكالػػػػكعات 
بػي الشػعر الكجػداني  –عمػى اختالب ػا  –تتبع ػا اف أردنػا  مػف المسػتكيات التػي كغيرها

كن ػػا تشػػكؿ اإلطػار الػػذم أحػػاط بايتجػػاي لك  عمينػا اينطػػالؽ مػػف خصػائص الركمانسػػي
الكجػػػداني بػػػي الجزائػػػر، ل ػػػذا سػػػنذكر خصػػػائص الركمانسػػػي  مركػػػزيف عمػػػى مػػػا يخػػػص 

  حػكؿ تجسػد الركمانسػي  بػي ايتجاي الكجداني، كلكف تجدر اإلشارة بداي  لمفارق  م مٌ 
الػػد ايتجػػاي الكجػػداني الجزائػػرم، تكمػػف بػػي أف ركاد هػػذا ايتجػػاي لػػـ ينطمقػػكا مػػف ثػػكرة 

األكركبي ، الذيف انطمقػكا مػف بمسػف  ثكريػ ، بكػاف   الكالسيكي  كما بعؿ ركاد الركمانسي
تعد انطالقػ  ركاد ايتجػاي الكجػداني "عاـ بي مختمؼ المياديف، بي حيف ثكرم مذهب ـ 

                                                 
ي  عف : رمالاف حمكد، بذكر الحياة، ص محمد ناصر، الشعر الجزائرم الحديث، اتجاهات  كخصائص  الفن 1

115/116/117. 
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الثػػػػػػكرم الػػػػػػد المبػػػػػػادئ  مػػػػػػـ تيخػػػػػػذ الطػػػػػػابع، ب1"بسػػػػػػيط  بسػػػػػػاطت ـ، كمحػػػػػػدكدة لمغايػػػػػػ 
ف حػػػب ـ لمحريػػػ  كشػػػعكرهـ الحػػػزيف بػػػكاقع ـ المريػػػر، مػػػ ركادي انطمػػػؽالكالسػػػيكي ، بػػػؿ 

 ، سىػفس  مي  خاصػا لػ  نظريتػ  بػي الشػعر، كبمسػف كعمي  لـ يكف ايتجاي الكجداني مػذهبا 
ر بيػػػ  الشػػػعراء عػػػف مػػػا يجػػػكب بخػػػاطرهـ، بيشػػػكاؿ مختمفػػػ ، بػػػؿ كػػػاف مجػػػرد اتجػػػاي عٌبػػػ

مح ل ػـ هػذي بخذيف مف الركمانسي  أهػـ خصائصػ ا كهػي اإلغػراؽ بػي الذاتيػ ، لمػا تسػ
بمػػا   الخصيصػػ  مػػف تعبيػػر حػػر عػػف ذكات ػػـ. كعميػػ  سػػنتتبع أهػػـ خصػػائص الركمانسػػي

انطالقػػػػا مػػػػف المغػػػػ  الشػػػػعري  كمػػػػركرا باإليقػػػػاع كصػػػػكي  يتكابػػػػؽ مػػػػع ايتجػػػػاي الكجػػػػداني
 كالتالي : لممكالكعات،

اسػػػتخداـ المغػػػ  كالتراكيػػػب قػػػاـ الػػػنص الكجػػػداني عمػػػى  مسػػػت ا الم ػػػة ال ػػػلرية: -1
ي تعتػػػرؼ بكجػػػكد لغػػػ  بخمػػػ  كأخػػػرل أقػػػؿ شػػػينا من ػػػا، بػػػؿ كػػػؿ   مانسػػػيالبسػػػيط ، بالرك 

كمػػػف ذلػػػؾ جػػػاءت قصػػػائد ايتجػػػاي "األلفػػػاظ المغكيػػػ  تصػػػمح ألف تكػػػكف ألفاظػػػا شػػػعري ، 
ركا بػػػػذلؾ القػػػػامكس الكجػػػػداني ممكنػػػػ  بػػػػيلكاف المفػػػػردات عمػػػػى اخػػػػتالؼ حقكل ػػػػا، بطػػػػكٌ 

طؼ، كمػػف ج ػػ  أخػػرل بجػػاء نٌصػػ ـ "معٌبػػرا بيلفػػاظ بسػػيط  كمفعمػػ  بػػالعكا، 2"الشػػعرم
امتمػػػؾ الشػػػاعر الكجػػػداني األذف المكسػػػيقي  الحساسػػػ   ث، حيػػػ3"هامسػػػ جػػػاءت لغػػػت ـ 

بػرة كالزاخػرة بالػدييت ت  بقدرة عجيب  عمػى اختيػار األلفػاظ البسػيط  كالرنانػ  كالمعبيمدٌ 
محمػد ل  حػل اضسػى الجمالي ، كمف نماذج هذا القامكس الشعرم ما نقرفي مف قصػيدة

 يقكؿ: حلاضر ر السا 
  لمى ةيد  القديـ الس ـ *   غّيرتنل الرط ب  اآلالـ

 4 ـػػػأنو أحػػػػػػػانا كػػػػػػػػػػػػػة اهلل ةنو ةيدا ت لى *  زمػػرحم
مػف خػػالؿ البيتػػيف تظ ػػر ميػػزة القػػامكس ب ػػك لػػـ يتعػػٌد حقػػؿ العكاطػػؼ كالمظسػػي، 

ا هػػك مف ػػـك كمعٌبػػر بجػػاء بكممػػات أكثػػر تػػداكي كػػالخطكب كاآليـ كاألحػػالـ كغيرهػػا ممػػ
بسػػػػاط  المغػػػػ   عػػػػف دكاخػػػػؿ الشػػػػاعر الكجػػػػداني المتيٌججػػػػ ، كقػػػػد تػػػػـ ذلػػػػؾ انطالقػػػػا مػػػػف

                                                 
 .86، ص 85المرجع السابؽ، ص 1
 .332، صالمرجع نفس  2
 .317المرجع نفس ، ص  3
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الشػػاعر اسػػتخدـ ألفاظػػا عاديػػ  متداكلػػ  بػػيف ك  دكمركنت ػػا، بالقػػامكس المغػػكم غيػػر معقٌػػ
المعجػػػـ الشػػػعرم عنػػػد  ، ليمػػػٌرر خطابػػػ  لمتمقػػػي ذلػػػؾ الع ػػػد، ب ػػػذا يظ ػػػرأبػػػراد العامػػػ 

 المحػػػابظ، التقميػػػدم   عمػػػا يحظنػػػاي بػػػي ايتجػػػايمختمفػػػ صػػػكرة بػػػي ايتجػػػاي الكجػػػداني
شػػػارات  االػػػاب  لبسػػػاط  المغػػػ ، بامتػػػاز بػػػالنزكع لمذاتيػػػ  كمػػػا حممػػػت كمماتػػػ  ايحػػػاءات كا 

ريػر ًلميغػ  المغ  مف مجػٌرد التقميػد كالتق بذلؾ بانتقمت"، كنكازع ا خالعت لمطالب النفس
التحػٌكؿ بػي كظيفػ  المغػ  الشػعري   ، ب ػذا بػدأ1"نفسػ تنبع ألفاظ ا مف تجػارب الشػاعر ك 

نحػػك أبػػؽ رحػػب يحمػػؿ بػػذكر التحػػديث، الػػذم عربتػػ  الشػػعري  الجزائريػػ  المعاصػػرة بعػػد 
بتػػػرة مػػػف تم يػػػد ايتجػػػاي الكجػػػداني لػػػ ، كعميػػػ  يعػػػد هػػػذا ايتجػػػاي المنطمػػػؽ األكؿ نحػػػك 

 التيسيس لنص يتجاكز التقميد.
يػد المغػكم، كلعػؿ ذلػؾ قأما عمى مستكل التراكيػب، بكانػت سػ م  بعيػدة عػف التع

ممتمقػػػي، العميقػػػ  بػػػي ايصػػػاؿ أحػػػزان ـ كسػػػمكاهـ بصػػػكرة مباشػػػرة ل راجػػػع لرغبػػػ  الشػػػعراء
كمػػػػا يمكػػػػف مالحظػػػػ  خصيصػػػػ  م مػػػػ  بػػػػي التراكيػػػػب االػػػػاب   بعيػػػػدا عػػػػف أم تكمٌػػػػؼ،

مػف  الشػعري  المغػ  تكٌظف ػالس كلت ا كهي ابتكار الشعراء الكجدانييف عالقات جديدة لـ 
أك تراسػػػػؿ الحػػػػكاس كلػػػػك بػػػػي شػػػػكم   عمػػػػى مبػػػػدأ تػػػػظلؼ المػػػػدركات، يقػػػػـك أغمب ػػػػا"قبػػػػؿ، 

بيشػػػمكف األلػػػكاف كيػػػركف المكسػػػيقى، كيتغنػػػكف بالمنػػػاظر الجميمػػػ ، كبػػػي ذلػػػؾ  البسػػػيط،
، كمف أمثم  بسػاط  التركيػب كخصائصػ  المتمٌيػزة 2"تجسيد ألهـ خصائص الركمانسي 

 :ب   ل لمطاىر "ذكريات"ما نالحظ  مف قصيدة 
 *    ل ميرتل ىاتؼ قطلت الدرى آس ا

 3  ل كبد  كلبة    * بيا رمد  طا ؼ
نالحػػػظ التركيػػػب اإلسػػػنادم البسػػػيط كالمباشػػػر ب ػػػك مكػػػكف امػػػا مػػػف بعؿ باعػػػؿ 

 ػػل ميرتػػل ىػػاتؼا  ػػل )قطعػػت( أك خبر)شػػب  جممػػ (  مبتػػدأ )مػػفخر(  كذلػػؾ بػػي: 
، كانطالقػػا مػػف هػػذي التراكيػػب يظ ػػر األسػػمكب البسػػيط كبػػد  كلبػػةا بيػػا رمػػد  طػػا ؼ

ذم انت ج  الشاعر الكجداني، بقػد عٌبػر عػف خمػدي )م جتػي، كبػدم، خمػدم( ببسػاط  ال
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عمػى جػاء عمػى شػاكم  الكػالـ المتػداكؿ، ب ػذا سػاهـ التركيػب الػذم  ليسٌ ؿ تمقي نص .
بعيػػدة، بػػؿ المجػػازات الكثػػر بيػػ  مػػف التقػػديـ كالتػػيخير كي بمػػـ يي ايصػػاؿ رسػػال  الشػػاعر، 

مػا يخػتمج  اخػراجطحي  الفكرة، كرغب  الشاعر بي جاءت التراكيب مباشرة لتدؿ عمى س
 البسػػيط التفكيػر كالثقابػػ . كلكػػف تجػػدر بصػدري بكػػؿ بسػػاط  ككالػػكح لمتمقػي تمػػؾ الفتػػرة،

البسػػػاط  بػػػي التراكيػػػب كاسػػػتخداـ حكمنػػػا عمػػػى المالحظػػػ  بػػػي هػػػذا المكالػػػع الػػػى أف 
ايتجاهػػػات لكػػػف اف قارنػػػاي ب ،منظكر الحػػػداثيالاأللفػػػاظ اف نظرنػػػا لالتجػػػاي الكجػػػداني بػػػ

التػػػي ظ ػػػرت معػػػ  كايتجػػػاي اإلصػػػالحي، نجػػػدي أكثػػػر تعقيػػػدا، كأكبػػػر حظػػػا باسػػػتخداـ 
الرمػػػكز، كالمجػػػازات البعيػػػدة كيمكننػػػا مػػػف خػػػالؿ مقارنػػػ  بسػػػيط  بػػػيف قصػػػيدة لشػػػاعر 

ع التراكيػػػب الجديػػػدة رغػػػـ اصػػػالحي كأخػػػرل لكجػػػداني أف نممػػػس الفػػػرؽ. كمػػػا يمكػػػف تتٌبػػػ
 ستخداـ المغكم خاص  بي تمؾ الفترة.غير ميلكب  بي ايبساطت ا، بنجدها 

أمػػا عػػف تراسػػؿ الحػػكاس بقػػد كٌظف ػػا الشػػاعر الكجػػداني كلػػك بشػػكؿ بسػػيط ي يتعػػدل 
 بعض النماذج مف األبيات.

كبالنسػػػػػب  لمتراكيػػػػػب مػػػػػف الناحيػػػػػ  البالغيػػػػػ  بمػػػػػـ تتعػػػػػد الصػػػػػكر؛ التشػػػػػبي  كبعػػػػػض 
جػػداني حػػاكلكا تجػػاكز ايسػػتعارات كالكنايػػ  بشػػكم ا التقميػػدم، كلػػك أف شػػعراء ايتجػػاي الك 

الصكرة التقميدي  كلكف بشػكؿ نسػبي، بكٌظفػكا بعػض األسػماء التاريخيػ  كاألمػاكف يمكػف 
 اعتبارها رمكزا كلك أن ا لـ تيخذ الطابع الرمزم بي صكرت  الحداثي .

ال ػكر لمنلمػى  كمف نماذج تكظيؼ الصكرة بشكم ا المباشر نػذكر مثػاي مػف قصػيدة  
 ، يقكؿ:عمكدممحمد األميف الل ي  رىا

 مْذ غاب ةنِّل اضص ُر الرّنافُ *  حالل استحاؿ   اقنل اضقرافُ 
  أحّبتل نق  ا اللي د  ران ا* أر ى بن  غبراَء ن َر حقيقتل 

ّّّ 
َـّ الك اكَب ةاقو الد راف* أنا ك كب  يم ل اُلي ْيَنى حينما   1أ

                                                 
 تخرج بي قسنطين  بش ادة بي المحاماة ك  1890عاـ  -كادم سكؼ - كلد بي محمد األميف العمكدم ،

 صائد منشكرة ، ك ليس ل  ديكاف مطبكعل  ق -المسمميف ك ككيال شرعيا عمؿ كاتبا لدل جمعي  العمماء الترجم 
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كنايػػ  عمػػى  نالحػظ تكظيػػؼ الشػاعر لمكنايػػ  بػػي البيػت األكؿ )األصػػفر الرنػاف(
الماؿ، كالتشبي  البميه بي البيت األخير بشكؿ يشب  الى حد كبيػر الشػكؿ التقميػدم بػي 
تكظيؼ الصكرة، ل ذا ي يمكف تسػجيؿ اختالبػات كبيػرة عمػى مسػتكل بنػاء الصػكرة بػي 

 الشعر الكجداني، اي ما تعٌمؽ بمكالكع ا بقد ارتبط بالعكاطؼ ككجداف الشاعر.
ص مػف كػؿ لمػتخمٌ مبػدئيا دعت الركمانسػي  قاةل  اليندسل: مست ا الت كيؿ اإلي -2

القيػػكد سػػكاء عمػػى مسػػتكل األكزاف أك القػػامكس الشػػعرم، بمػػـ تعػػد هنػػاؾ خطػػكط حمػػراء 
كأخػػرل زرقػػاء، بػػؿ صػػارت سػػاح  األدب عنػػدهـ بيالػػاء يرسػػـ الشػػاعر بي ػػا مػػا يشػػاء، 

 ر التجديػػػدكقػػػد تجٌسػػػدت هػػػذي السػػػم  بقػػػكة عنػػػد شػػػعراء ايتجػػػاي الكجػػػداني، كذلػػػؾ عبػػػ"
كا بتنكيعات مكسػيقي  بػي القصػيدة الكاحػدة، كمػا ف ، بجا1"بي التشكيؿ المكسيقي النسبي

كتبػػكا عمػػى منػػكاؿ المكشػػحات، معتمػػديف عمػػى بكاصػػؿ متشػػاب   كاألقفػػاؿ بػػي المكشػػح، 
كيعد تجديدهـ بي التشػكيؿ المكسػيقي مػف أبػرز الػديئؿ عمػى رفيػت ـ الحداثيػ  لمشػعر، 

عمػػػى التجديػػػد بػػػي المكسػػػيقى  ر مػػػف القيػػػكد، كنعطػػػي مثػػػايلتحػػػرٌ كرغبػػت ـ العميقػػػ  بػػػي ا
ر بي ػا القػكابي، كيالػيؼ ، حيػث يغٌيػيػا قمبػلبي قصػيدت   رم اف حم دكالقكابي عند 

 الكثير لمكزف الخميمي.
 

  نصيبؾ مف الدنيا الريبة  الحرمافْ  **أنَت يا قمبل  ريد  ل اضلـ  اضحزاف
 0اه اه       اااه اا ااه اه اه اه اا اه اه اه اه ا اه اه اه ااه اه اه ااا اه اه 

 أنت يا قمبل ت ك  ىم مًا كبارًا  غير كبارْ 

 أنت يا قمبل مكم ـ  دمؾ الطاىر يلبث بو الدىر الرّبارْ 

 ار ْع ص َتَؾ لمسماء مّرًة بلد َمّره

  قؿ الميَـّ إف الحياة ُمّره

 أةّنل الميـ ةمى ارتراةيا
 ير قادر ةمى احتمالياُأمددنل بق ة  إنل غ
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 الميـ إنيا ُمّرة ثقيمة  ميس لل  ييا طريؽ

ـّ يذيب ر انحل   ي ه مف َى
 اه اه ا اه اه اه ااه ا ااه ااه
 مست لمف مست لمف مت اةمف

  كأنما  ل القمب رذ ُة نارِ                                                                      
 اااه ااه  اه اه ا اه   اا اه اه                                                 

 مت اةمف مست لمف مت اةؿْ                                                  

 ن سل ملّذبة  بيّمِة  اةرٍ 
 اه اه ااه اااه ااه اا اه ااه

 مست لمف مت اةمف مت اةمف

 دملل ةمى رغـ الترّمد رار                                                                   
 اه اه ااه  اه اه ااه  اا اه اه                                                
 مست لمف مست لمف مت اةّؿ                                                

 حّظل ةمى متف الن ا ب راكب  

 لمدىر مثُؿ سرّية اَضْ رار                                                                   

 ى  دا مًا ى  ةابس متنّكر  

1حتى الطبيلُة حسُنيا ُمَت ار                                                                 
 

 يقػػاعياإل نالحػظ مػػف خػػالؿ هػػذا المقطػػع مػف القصػػيدة طريقػػ  بنائ ػػا، كتشػػكيم ا
جػػػاء الػػػكزف غيػػػر قػػػار انطالقػػػا مػػػف بدايػػػ  ، حيػػػث الممتػػػـز بػػػكزف كي قابيػػػ  محػػػٌددة غيػػػر

القصيدة بتػارة نجػدي رمػال كطػكرا كػامال، لدرجػ  أننػا نيسػقط عنػ  الػكزف تمامػا خصكصػا 
بػػػي هػػػذا المقطػػػع، أمػػػا الجػػػزء األخيػػػر ب ػػػك مػػػف البحػػػر الكامػػػؿ حيػػػث اسػػػتقٌرت تفعيمػػػ  

ابات كعمػؿ، ليفٌكػد هػذا النمػكذج رغبػ  شػعراء هػذا ايتجػاي "متفاعمف" كما دخم ا مف زح
بقػػد  القػػكابيبػػي تنكيػػع األكزاف داخػػؿ القصػػيدة الكاحػػدة كنػػكع مػػف تطػػكير اإليقػػاع، أمػػا 

                                                 
سن   www.albabtainprize.orgييف لالبداع الشعرم: مف مكقع مفسس  جائزة عبد العزيز سعكد البابط  1

2002. 

http://www.albabtainprize.org/


 83 

ممػػا يجعمنػػا أمػػاـ ايقػػاع جديػػد يختمػػؼ تمامػػا  ،متغيػػرة عبػػر األبيػػاتاألخػػرل  جػػاءت هػػي
ؿ مباشػر عمػى هندسػ  القصػيدة عف ايقاع القصيدة التقميدي ، كقد أٌثر هػذا اإليقػاع بشػك

حيػػث بػػرض اختالبػػ  تشػػكيالت خاصػػ  كمتنٌكعػػ ، بمػػـ تػػيت القصػػيدة بالشػػكؿ التنػػاظرم 
 المتكازم، بؿ أخذت هيئات مختمف  حسب المقطكع  الشعري .

كعمي  بالقصيدة الكجداني  حاكلػت الخػركج مػف قيػد التقميػد عمػى مسػتكل اإليقػاع 
نسػػبي كبسػػيط بػػال نتكقٌػػع مػػف هػػذا الخػػركج  كالتشػػكيؿ ال ندسػػي، كلكػػف ذلػػؾ كػػاف بشػػكؿ

عف التقميد ثكرةن كما حدث مع الشعر المعاصر، بؿ كانت مجٌرد دعكات برديػ  بسػيط  
حاكلػػػت اينطػػػالؽ بػػػي بالػػػاء أكثػػػر رحابػػػػ  لمشػػػاعر، كدليػػػؿ محدكديػػػ  الخػػػركج عمػػػػى 
اإليقػػاع التقميػػدم كشػػكم  التنػػاظرم، هػػك بقػػاء أغمػػب شػػعراء ايتجػػاي الكجػػداني ممتزمػػكف 

 باإليقاع كالتشكيؿ التقميدم، بي أغمب انتاج ـ الشعرم، رغـ دعكت ـ لمتجديد.
عٌبر الركمانسيكف عمى مختمؼ المكالػكعات التػي تغػكص  مست ا الم   ةات: -3

بي الذات، بمـ يعد الشػعر عنػدهـ يعتػرؼ بحػدكد المكالػكعات، ككجػكد الشػريؼ كغيػر 
كبيمػ  كأحالمػ  هػك مكالػكع  الشريؼ، بؿ صار كؿ مكالكع يتعمؽ باإلنسػاف كنكازعػ 

الشػػػػػعر الركمانسػػػػػي، كعميػػػػػ  طػػػػػرؽ شػػػػػعراء ايتجػػػػػاي الكجػػػػػداني مختمػػػػػؼ المكالػػػػػكعات 
المتعمقػػ  باإلنسػػاف كدكاخمػػ ، بجػػاءت قصػػائدهـ عمػػى ألسػػن  قمػػكب ـ، تفػػيض بػػالعكاطؼ 

 ، الحػػػػػػب، كالغربػػػػػػ الطبيعػػػػػػ ، معانػػػػػػات ـ كبمػػػػػػال ـ، بكتبػػػػػػكا عػػػػػػف فاشػػػػػػ ، معٌبػػػػػػرة عػػػػػػالجيٌ 
 رها كثير، كسنحاكؿ تتٌبع بعض هذي المكالكعات بي ما يمي:كالت ميش، كالمكت كغي

ص األديػػػب مػػػف قبالػػػ  المدينػػػ ، جػػػاءت الركمانسػػػي  لػػػتخمٌ  :الرنػػػ ح لمطبيلػػػة -3-1 
بػي أحالػاف الطبيعػ ،  تمػىر كامتاعب المدين  كالرسػميات  ب رب الشاعر الكجداني مف

تمػؾ الحقبػ ، كلكػف  شعراء الكجداف بػي طبيع ت الرى كمثمما بعمت بركادها بي أكركبا أغٍ 
كمػا  -الغربيػ ، الػذيف كػاف اتجػاه ـ ثػكرة   مف زاكي  مغايرة لمػا حػدث لػركاد الركمانسػي

لمطبيعػػػػ ، أمػػػػا شػػػػعراء الكجػػػػداف   عمػػػػى الكالسػػػػيكي ، ب ربػػػػكا بعػػػػال بالركمانسػػػػي -ذكرنػػػػا
الجزائرييف بقد أغرت ـ الطبيع  مف زاكي  نفسي  لطبيعت ـ الشعري  كرغبت ـ بي الحريػ ، 

يككنػػػكا ثػػػائريف عمػػػى الكالسػػػيكي ، اذ نجػػػد العديػػػد مػػػن ـ يكتػػػب بػػػي الطبيعػػػ  كلكػػػف كلػػػـ 
بحػػرؼ كالسػػيكي. كمػػا ربطػػت ـ الطبيعػػ  بمػػكطن ـ األصػػمي اذ نجػػد جػػؿ الشػػعراء مػػف 

اؿ، تمتاز بطبيع  خالب ، كاف ل ا أثرها البػاله بػي الجبمناطؽ صحراكي ، أك نائي  بي 
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 حنينػػي الي ػػا ك أنينػػي عمي ػػا قصػػيدة " ت ـ، كنعطػػي مثػػاي عػػف هػػذا التػػيثر بػػيشػػعريٌ 

 :  1يقكؿ بي ا حمد بف يحيى األكحؿأل"

ر  ذاُت الم ارر  ال افِ « ِمْزَغنَّة  »أ   انلةميِؾ س ـُ اهلل أنِت  ا 

  ىـ  يِؾ رملًا مثُؿ ُح ٍر  ِ لدافِ   ما أنِت إاّل رّنُة الُرمد بيرةً  

   يِؾ ةي ف  ماؤىا ك ثر  ثاف  َبمى رّنُة اآلداب  يِؾ ز اىر  

  ما ت تيل ن س  كَرْ ح  ريحاف   اكية  مف كؿ ز ج بييرة   

 

بمفاتن ػػا، بقػػد مػػف خػػالؿ األبيػػات نالحػػظ ارتبػػاط الشػػاعر الكثيػػؽ بػػبالدي كتعٌمقػػ    
كصف ا بيحسف األكصػاؼ لدرجػ  أن ػا أصػبحت جنػ  الخمػد بػي نظػري، كمػف بي ػا حػكر 
ككلػداف، ليتنػاص بػي ذلػؾ مػع الكصػؼ القربنػػي لمجنػ ، ب ػذا تظ ػر مكانػ  الطبيعػ  بػػي 
شػػػعري  ايتجػػػاي الكجػػػداني، ب ػػػي بمثابػػػ  المػػػالذ األخيػػػر لمشػػػاعر الػػػذم ي ػػػرب اليػػػ  مػػػف 

    همـك ما يقاسي  بي كاقع .  

يعػػد هػذا المكالػػكع مػف أبػػرز : م  ػ ع ر ػػض ال اقػػع  الثػػ رة  ػد اال ػػطياد -3-2
المكالػكعات حالػػكرا نتيجػػ  لمكاقػػع المريػر الػػذم عايشػػ  الشػػعراء ممػا دبع ػػـ لمزهػػد بػػي 

مػػف العػػيش أذلػػ  تحػػت سػػمط  المحتػػؿ، كمػػا  الحيػػاة كتمنػػي المػػكت عمػػى ظ ػػكر الجيػػاد
ةبػد  "المػ ت مرػد  ػ ؽ مػتف ريػاد"يدة لمعمـ مقترنػا بالج ػاد، كنمثٌػؿ لػذلؾ بقصػ ادعك 

 التي يقكؿ بي ا: اللق ف الرحمف بف

                                                 
 أخذ العربي  ك العمـك العقمي  عف  - .1905عاـ  كلد بي الجزائر -. أحمد بف يحيى بف أحمد الممقب باألكحؿ

عض الكتب ك المجالت، ك ليس ل  ديكاف نشرت قصائدي بي ب. بي الصحاب  عمؿ . بعض المشاي  بي الجزائر
 مطبكع. 

سن   /www.albabtainprize.orgمف مكقع مفسس  جائزة عبد العزيز سعكد البابطييف لالبداع الشعرم:   1
2008 

  بي التعميـ ، ك أصبح  دائي، كعمؿأتـ الدراس  ايبت، بكادم الزناتي 1908عبد الرحمف بف العقكف كلد عمؿ
، ك ل  مفلفات  1980ل  )) ديكاف ابف العقكف ((  صدر. عامالن بي صفكؼ جب   التحرير الجزائري  أثناء الثكرة

 . أخرل
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  قد انمحى بيف ال م ع  ؤاد   ُرحماَؾ ربِّ ت ّطرْت أكباد 

 «ال اد » لبثُت  ل البم ا  حيَد  ىرمْت ةملَّ الحادثاُت تن  نل 

 أ صاِؿ  اضحباب  اض الد   بم َتنل  دىيَتنل متقّطَع اْلػ

 ………. ّّّّ ّّّ 

1 الم ُت مرد    ؽ متِف رياد   الم ُت  ل َكَنؼ المذّلِة ُسّبة  
 

 

مف خالؿ هذي األبيػات يظ ػر ربػض الشػاعر لكاقعػ  المػزرم كيحبػذ المػكت شػربا عمػى 
حياة الم ان ، بي كاقع أبى أف يتغٌير، بسبب تالػييؽ المحتػؿ كممارسػات  المجحفػ  بػي 

 حؽ الجزائرييف.
كذكػػػػر مظسػػػػي الفقػػػػراء كالمسػػػػاكيف الػػػػذيف سػػػػدكا ءا م  ػػػػ ع البػػػػؤس  ال ػػػػقا -3-3

 :قكؿ بي ذلؾ مصطفى بف رحمكفيالطرقات بي ع د المحتؿ، 
 (( المسكيف )) مع  بح البؤس

   الحظُّ ةاكسو  الدىُر ةاداهُ  ال تلِذُل ُه  إف ال قر أ  اهُ 

  الر ُع آلمو  الصبُر أةياه ال تنير ه إف استردا َأُك َّكـُ  

 إال َ ِ ْرداُنو ةف ذاؾ ينياه  متسآؿ راحَتوُ ما كاف يبسط ل

ـُ  -تأّمم ا   2تدّلكـ ةف أليـ ال رز ةيناه ما يكابدهُ  -إْف أردت
  

نالحػػػػظ مػػػػف خػػػػالؿ األبيػػػػات دقٌػػػػ  الكصػػػػؼ ككػػػػيٌف الشػػػػاعر يػػػػرل كييعػػػػايش هػػػػذا 
المسػػكيف، ممػػا يفٌكػػد ارتبػػاط الشػػاعر الكجػػداني ب مػػـك كاقعػػ  كدقػػ  تصػػكيري ل ػػذا الكاقػػع 

ر، الػػػذم أعمػػػف عميػػػ  العديػػػد مػػػف الشػػػعراء حػػػرب الكممػػػ  كربالػػػكي بشػػػٌدة، لعالقتػػػ  المريػػػ
تػ  مػف ـ كمػا جرٌ 1499د ذلؾ أكثر بعد أحداث الثامف مام كقد تجسٌ  بالمحتؿ الغاشـ،

                                                 
مف مكقع مفسس  جائزة عبد العزيز سعكد البابطييف لالبداع الشعرم:  1
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ألن ػػػا حٌركػػػت  ،بقػػػكةمػػػف خالل ػػػا  الشػػػعراء الكجػػػدانيكفر ديف، بعٌبػػػقتمػػػى كجرحػػػى كمشػػػرٌ 
" ةربػػًا ل ريػػؾ كيػػؼ ةػػاد لحالػػو" يدةمػػف ذلػػؾ نيخػػذ قصػػك  ،نفكسػػ ـ كأل مػػت قػػرائح ـ

 :حتؿكؿ أحداث الثامف مام، كيمعف بي ا الش ر كالميصؼ بي ا ه لمربيع ب  امة
ْلَت مف أق اـِ   ُقبِّْحَت مف  ير مدا اضة اـِ   يا )ماُ ( كـ َ رَّ

  انماع صرر  مف أذاؾ الطامل  ابْت لي لؾ  ل الرزا ر ِصبية   

 ل الك ف حتى ميرُة اضياـ    ت ّطرْت أكباُد كؿ رحيمةٍ 

ـٍ   1 مدامٍع  ل ص حة اآلالـ تاريُرَؾ الم ؤ ـ ُسطِّر مف َد
 

مػػف خػػالؿ األبيػػات نالحػػظ مػػدل الحرقػػ  التػػي تعتصػػر الشػػاعر، الػػى درجػػ  أنػػ  
قٌبح زمف شػ ر مػام عمػى مػر األعػكاـ، كمػا تظ ػر المغػ  الرنانػ  التػي تحػٌرؾ الػدكاخؿ، 

أذاؾ، مػػػػدامع، كغيرهػػػػا ممػػػػا يشػػػػحذ الػػػػنفس  كمن ػػػػا : قٌبحػػػػت، هكلػػػػؾ، انمػػػػاع صػػػػخر،
.ٌج  ا ك كي  الى تمقي بجيع  كهكؿ هذا اليـك
نجػػدي حاالػػرا بقػػكة بػػي شػػعرهـ كمثالػػ   لملر بػػةا  اإلسػػ ـ:االنتمػػاء م  ػػ ع  -3-4

 بي قصيدت " أنا عربي" التي يقكؿ بي ا: عند مبارؾ جمكاح
 أنا ةربل

أنػػػػػا ةربػػػػػْل ال رػػػػػنَس أمرػػػػػُد مػػػػػف 
 رنسل

 د  اللر بَة بالن سِ أنا ةربْل أ  

ـُ المبدا رزا رُ  الِحمى   أنا بمبُؿ ال صحى المقّدسة الَرْرس أنا مسم

1البأس« ُةَمرِ »ال تِح بؿ « ةمر » أسياُؼ   «رالدٍ » د ُت بما  ادْت ص ارـُ 
 

                                                 
 -  ، درس عمى المشاي  بي المساجد ثـ ناؿ ش ادة  - 1916كلد بي " بنزاة " قرب سطيؼ عاـ الربيع بك شام

ل  ديكاف مطبكع نشر بعد ايستقالؿ بعنكاف " ديكاف الربيع بك شام "،  - التعميـ اشتغؿ بي -التطكيع مف تكنس.
 1959 .كأعدم  الفرنسيكف عاـ

 www.albabtainprize.orgبداع الشعرم: مف مكقع مفسس  جائزة عبد العزيز سعكد البابطييف لال 1
 
 بي )) قمع  بني عباس (( بكيي  سطيؼ، ك تكبي بباريس عاـ 1908كلد عاـ ، جمكاح مبارؾ بف محمد. 

ل  . أرسمت  الى برنسا كمرشد ديني قرأ القربف عمى كالدي، ك انخرط بي جمعي  العمماء المسمميف التي 1943
 . الدكتكر عبد اهلل ركيبي أعمال  الشعري  يس (( ، ك جمعديكاف شعرم بعنكاف )) دخاف الي
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يعمػػف الشػػاعر منػػذ اينطػػالؽ عػػف انتمائػػ  لمعركبػػ  التػػي يعتػػز ب ػػا، لدرجػػ  أنػػ  
بعػػػد ذلػػػؾ عػػػف مرجعٌيتػػػ  الثانيػػػ  كهػػػي اإلسػػػالـ الػػػذم لػػػـ يفػػػٌرؽ يفػػػدي ا بنفسػػػ ، كيعمػػػف 

الجزائرم بين  كبيف العركب  كهذا كاالح بي هذي األبيات، حيػث يعػٌزز الشػاعر انتمائػ  
ل ػػػػذي المرجعيػػػػ  بتكظيفػػػػ  ألسػػػػماء اسػػػػالمي  )خالػػػػد، عمػػػػرك( ليجعػػػػؿ من ػػػػا منطمقػػػػا بػػػػي 

 الفصحى.انتمائ  كتيسيسا لمن ج  بي الحياة كالشعر، ليككف بمبؿى 
كل  ػـ عػف  ر الشػعراء الكجػدانيكفعٌبػ : الحنػيف إلييػا الػ طف م   ع المدينة -3-5

بتنػػت ـ مباني ػػا كشػػكارع ا، بمحاسػػن ا، بقػػد تغنػػكا ب ػػا ك  كارتبػػاط ـ القػػكم بالمدينػػ ، ل ػػذا
يقػػكؿ  كمػػف ذلػػؾ نػػذكر قصػػيدة " المدينػػ  المنيعػػ : قسػػنطين " لمحمػػد الصػػالح خبشػػاش

   بي ا:
 )ةقسنطين (ة أ  المدينة المنيل

  ىؿ ح ْت ُكتُب التاريو ملناىا؟  تمؾ المدينُة ىؿ  ل اضرض مبناىا؟

ـَ البانل ليا ُأسساً    ُمْثمى  أتقف بلد ال  ع أْة ىا مدينة  أحك

 النرـُ يحرسيا  ال مُس ترةاىا  ُرطَّْت ةمى ذر ة ما بيف أى يةٍ 

ـْ بو رب ً   2ال رَر  الراىا بيف الرباؿ يح ز قامْت ةمى ربؿ َأةِظ
 

 

نالحػػػظ مػػػدل دقػػػ  تصػػػكير الشػػػاعر ل ػػػذي المدينػػػ  حيػػػث رسػػػم ا بالكممػػػات مػػػف خػػػالؿ 
 كصف  لمكان ا كبخري بشمكخ ا، ليفٌكد عمى ارتباط  ب ا كحٌب  لعظمت ا بيف المدف. 

كمػػا نسػػٌجؿ بػػي األخيػػر خاصػػ  تعػػد مػػف أهػػـ مػػا يمٌيػػز ايتجػػاي الكجػػداني عمػػى 
عٌبػر الشػاعر الكجػداني عمػا حيػث الغكص بي الذاتي ،  مستكل مختمؼ مستكيات  كهي

كشفابي ، ب ك المركػز الػذم تنطمػؽ منػ  القصػيدة، كمثػاؿ ذلػؾ  يدكر بي خاطري بصدؽ
، كمػا نجػد ذلػؾ حاالػرا نجدي عند رمالاف حمػكد، بػي قصػيدت  السػالف  الػذكر"يا قمبػي"
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ي، مػف خػالؿ أحزانػ  الذم يعد رائد الذاتي  الكجداني  بي هذا ايتجػا رم احعند الشاعر 
   :مصرع اضمؿالتي بث ا بي شعري كمف ذلؾ قكل  بي قصيدة 

 ىنا بيف الد ح  الزىػػرات      * غسمتؾ قبؿ الد ف اللبرات
 1ىنا راةنل  يؾ الق اء ب ربة *  قدت  ؤاد  بلدىا  حصاتل

يظ ػػر مػػف خػػالؿ البيتػػيف البعػػد الػػذاتي لمشػػاعر كالعاطفػػ  غيػػر المحػػدكدة التػػي 
يبػػرز لنػػا تكجػػ  الشػػاعر نحػػك ذاتػػ  كهمكم ػػا، كانصػػراب  الػػى مشػػاكم  ل  ػػا نصػػ ،ينبػػع من

، لككنػػ  مركػػز العػػالـ  يمكننػػا مػػف خػػالؿ البيتػػيف مالحظػػ كمػػا  .كاعتبارهػػا مركػػز ال مػػـك
خصكصػػا عمػػى مسػػتكل المغػػ  بالقػػامكس ينػػبض بمتعمقػػات العاطفػػ ؛ الطػػابع التجديػػدم 

عمػى انطالقػػ  الػػنص الكجػداني نحػػك التجديػػد ، كهػذا يقػػٌدـ دلػػيال ال ػػؤادالػػى  الَلَبػػراتمػف 
 بي مختمؼ مستكيات .

ممػػا تقػػٌدـ نالحػػظ أف ايتجػػاي الكجػػداني ظػػؿ يسػػير جنبػػا الػػى جنػػب مػػع ايتجػػاي 
ن اي  الحػرب العالميػ   بين ما، كقد ظؿ ذلؾ حتى رغـ ايختالؼ بي البني اإلصالحي 

، بػي العمػؿ المسػٌمح كالثػكرةالثاني ، كأحداث مام األليم ، حيث بدأ الجزائريكف يفكركف 
حتى انطمقت أكلى رصاصات ا، بظذنت بربع القيد،  1954ما كادت تنقالي سن  التي 

أخػػػػػذ مػػػػػف مختمػػػػػؼ مػػػػػا كػػػػػاف قبمػػػػػ  مػػػػػف بنيػػػػػات نصػػػػػي ، ليتمٌيػػػػػز بمغػػػػػ   نػػػػػصكظ ػػػػػكر 
كمكالكعات جديدة تخػدـ القالػي  الكطنيػ ، انػ  الػنص الثػكرم، الػذم أطمػؽ معػ  نصػا 

معتػرؾ السػاح  الشػعري  الػت ، كهػك الػنص الحػر الػذم دخػؿ رابق  بػي انتفا اجديدبخرا 
 مػػػػف سػػػتفيدلي حػػػػكالي السػػػن  بعػػػد انػػػديع الثػػػكرة الجزائريػػػ  كابػػػدا مػػػف المشػػػرؽ العربػػػي،
باتحػ  الطريػؽ نحػك  سلد اهلل "طريقل" أبل القاسـالتحٌكيت التي رٌسخت ا، بكاف نص 

شػػعر الحػػر بػػي الالػػنص الشػػعرم الحػػر، الػػذم أخػػذ مختمػػؼ مقٌكماتػػ  كخصائصػػ  مػػف 
كرغػػػـ حػػػاؿ الػػػبالد مػػػف تػػػيـز كبعػػػد عػػػف التكاصػػػؿ األدبػػػي عمكمػػػا اي أف هػػػذا  المشػػػرؽ.

النمط الشعرم عرؼ ازدهارا نسبيا عمى يػد عػدد مػف الشػعراء، ليرسػـ لنفسػ  طريقػا مػع 
 ايتجاهيف السابقيف. 

كبيمػػا يمػػي سػػنقـك بتتٌبػػع الػػنص الثػػكرم بشػػكمي  العمػػكدم كالحػػر، كمػػا سػػنعٌرج عمػػى أهػػـ 
 .مقكمات النص الشعرم الحر بعيدا عف بعدي الثكرم
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 :بنية النص ال لر  الرزا ر   ل مرحمة الث رة 
لـ تينتج الثكرة نصا مختمفا بالكامؿ انما هي مرحم  أٌثرت بي الشعري  الجزائريػ  
بمختمؼ أطياب ا كطبعت ا بطابع ػا عمػى المسػتكل المغػكم كالمكالػكعاتي بالخصػكص، 

نصػػا جديػػدا كميػػ ، بمرحمػػ   -العمػػكدم منػػ –نػػص مرحمػػ  الثػػكرة  ل ػػذا ي يمكػػف اعتبػػار
الثػػػكرة ليسػػػت اتجاهػػػا جديػػػدا انمػػػا مػػػفثرات خارجيػػػ  أثػػػرت بػػػي الشػػػعر، كعميػػػ  سػػػنتتبع 
خصػػائص الػػنص الثػػكرم انطالقػػا مػػف نمػػاذج عنػػ  تعػػد امتػػدادا لمػػا قبػػؿ الثػػكرة، بشػػعراء 

ف أكؿ مػػا كتبػػكا بػػي الثػػكرة أنفسػػ ـ مػػف كتبػػكا بػػي مػػا قبم ػػا، كيالػػاؼ ل ػػـ شػػعراء بخػػرك 
الثكرة لكف عمى ن ج مف سبق ـ، كتجدر اإلشػارة بػي هػذا المكالػع الػى "أف الرغبػ  بػي 

بػػؿ قبػػؿ ذلػػؾ بالشػػعب الجزائػػرم عػػرؼ حقيقػػ  الثػػكرة ك  1499لػػـ تكػػف مػػع سػػن   الثػػكرة
الداميػػ   1499دكرهػػا بػػي تخميصػػ  مػػف المحتػػؿ خصكصػػا بعػػد  أحػػداث الثػػامف مػػام 

زائػرم الػركرة القتػاؿ المسػمح لنيػؿ الحريػ ، ب ػذا بقػد عممػت التػي تيكػد بي ػا لمشػعب الج
أحػػداث العقػػديف الرابػػع كالخػػامس مػػف القػػرف العشػػريف دكرا م مػػا بػػي شػػحذ الجزائػػرييف 

، التػػي م ٌػػدت الي ػػا نصػػكص مبٌكػػرة أطمقػػت 1كتعبئػػت ـ لقالػػيت ـ كالتفػػاب ـ حػػكؿ الثػػكرة"
د العيػػد بؿ خميفػػ  محمػػ رائعػػ تيطالعنػػا  رصػػاص المغػػ  كانتفالػػت، كمػػف هػػذي النصػػكص

 ، ليككف أكؿ صرخ  غالب شعبي:1491كهي النشيد الذم ظ ر سن  
 مف ربالنا طمع ص ت اضحرار* ينادينا ل ستق ؿ

 ق ؿ  طنناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ل ستق ؿ* الستػػػػػػػػػػػينادي
  2ير مف الحياةػػػػلم طف *ر يػػػتنات ح

بػػي الػػتخمص مػػف نيػػر المحتػػؿ،  مػػف خػػالؿ هػػذا الػػنص تظ ػػر رغبػػ  الجزائػػرييف
بكؿ السبؿ بالتالحي  بي سبيؿ الكطف خير مف الحياة. "كمف هذا تظ ر بكادر النزعػ  

بي الشعر الجزائػرم قبػؿ الثػكرة، حيػث م ٌػدت ل ػا عػدت عكامػؿ، مػف أحػداث  التحرري 
مام الى  ظ كر الحركات السياسػي  الداعيػ  لمتحػرر كالحركػ  اإلصػالحي  كغيرهػا مػف 
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، حيػػث اجتمعػػت لتقػػٌدـ نصػػا بػػتح البػػاب أمػػا الػػنص الثػػكرم الػػذم تمٌيػػز عمػػى 1األسػػباب"
المسػػتكل المغػػكم كالمكالػػكعاتي، كبيمػػا يمػػي نتتٌبػػع أهػػـ خصائصػػ  مػػف خػػالؿ نصػػكص 

 أعالم :
كبيػػ  أخػػذت األلفػػاظ أبعػػادا جديػػدة بػػي التكظيػػؼ بقػػد صػػارت المسػػت ا الم ػػ  :  -1

 م ػد  زكريػاالتكظيؼ نػذكر مػا قالػ  محمم  بشحنات الثكرة كقامكس ا كمف أمثم  هذا 
 1499جكيميػػػ   11كهػػػك متٌجػػػ  لمشػػػ ادة بالمقصػػػم  ليمػػػ   أحمػػػد زبانػػػةكاصػػػفا الشػػػ يد 

 حيث يقكؿ:
 رتاؿ كالمسيح   يدا * يتيادا ن  افا يتم  الن يداػػقاـ ي

 باسـ الث ر كالم ؾ أ  كالكطػ*ػ ؿا يستقبؿ الصباح الرديدا
 2ينارل الرم دا لا رأسوػػرا أن و ر ال  تييا* را امػػ 

يرتػاؿا مف خالؿ هذي األبيات تظ ر قػكة القػامكس المسػتخدـ كرنػيف كمماتػ  بمن ػا؛    
ككم ػػا كممػػات قكيػػ  النغمػػ  مػػفثرة  ،المسػػيحا يتيػػاداا را لػػا ا  ػػامراا رػػ الا الرمػػ د

سػف بي المتمقي، كهذا ييمٌد النص بقكة ايقاعيػ  كبيػرة، تجعمػ  يثػكر أثنػاء تمقيػ  بييعٌبػر أح
تعبيػػػر عػػػف الثػػػكرة، التػػػي لػػػـ يكتػػػؼ الشػػػاعر بقػػػٌكة المفػػػظ كنغمػػػ  الرٌنػػػاف بػػػؿ كظٌػػػؼ معػػػ  
العديػػد مػػف األسػػماء كالمنػػاطؽ الجغرابيػػ  الجزائريػػ  ليزيػػد مػػف شػػحف الجزائػػرم لاللتفػػاؼ 
حكؿ الثكرة كقالػي  الحريػ ، كمػف نمػاذج تكظيػؼ أسػماء المنػاطؽ نجػد تكظيػؼ أسػماء 

 :مفدم زكرياح ا الكبير يقكؿ الجباؿ التي احتالنت الثكرة بصرٍ 
 ىذ  الرباؿ ال اىقات   اىد* سررت بمف مسو الحقا ؽ  ادةى
 سؿ )ررررا( تُنّب ؾ ةف غ باتيا*  است ت ) ميا( لحظة  ) ململا(
 1 ار ع بػ) ار نيس( إف ترابيا* ما ان ؾ لمرند الملّطر مصرةا

                                                 
عبد الحميد هيم ، مقاؿ بعنكاف "النزع  التحرري  بي الشعر الجزائرم الحديث قبؿ الثكرة التحريري "، مجم   1

الجزائر، العدد الثالث، مام  –األثر، دكري  أكاديمي  محٌكم ػ تصدر عف كمي  اآلداب كالمغاتػ جامع  كرقم  
 .277، ص 276ـ، ص 2004

 تابع دراست  بي جامع الزيتكن  كبي  1908كلد بي بني يزقف عاـ   ريا بف سميماف الشي  صالحمفدم زك
تحت  1961صدر ل  مف الدكاكيف الشعري  الم ب المقدس   عمؿ بي الصحاب  كالتعميـ المدرس  الخمدكني  بتكنس

  1977. تكبى عاـ 1976مف كحي األطمس 1965ظالؿ الزيتكف 
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التػػػػي  نالحػػػػظ مػػػػف خػػػػالؿ األبيػػػػات تكظيػػػػؼ الشػػػػاعر لعػػػػدد مػػػػف أسػػػػماء الجبػػػػاؿ
اتخػػذها الثػػكار حصػػكنا لالػػرب العػػدك، كمن ػػا جرجػػرة كشػػميا كشػػمعمع كغيرهػػا ممػػا دارت 

 بي  معارؾ طاحن  كٌبد بي ا الثكار المحتؿ الفرنسي خسائر باهظ .   
لكف رغـ حداث  النص الثكرم اي أن  لـ يخػرج بػي بنيتػ  عػف الشػعر التقميػدم مقمٌػدا أك 

 ا معارالا أبي تماـ بي بتح عمكري :محاكيا نصكص  كمف ذلؾ قكؿ مفدم زكري
 السيؼ أصدؽ ليرة مف أحرؼ * كتبتا  كاف بيانيا اإلبياـ
  النار أصدؽ حرةا  اكتب بيا* ما   ت تصلؽ ةندىا اضح ـ
 2إف الصحا ؼ لمص ا ح أمرىا *  الحبر حربا  الك ـ ك ـ

كمنػػػ  بػػػالنص الثػػػكرم العمػػػكدم القالػػػب لػػػـ يخػػػرج عػػػف خػػػط التقميػػػد سػػػكاء عمػػػى 
مستكل المغ  أك اإليقاع، اي أف هذا لـ يػدـ طػكيال ببظ ػكر الػنص الحػر الكابػد الجديػد 
مػػػف المشػػػرؽ، حتػػػى انطمقػػػت أقػػػالـ شػػػعرائ  بػػػي اقتحػػػاـ عبػػػاب الثػػػكرة مجػػػٌربيف الشػػػكؿ 
الجديد، كمما نسػٌجم  مػف النصػكص الحػرة التػي قيمػت بػي هػذي المرحمػ  خصكصػا بعػد 

 ايتجاي الشعرم الحر بي الجزائر:قكؿ أبي القاسـ سعد اهلل، رائد  1491
  ىيياتّ يا ألؼ ق ؿ حديد
 ااه اه  ااه اه  ااه ا  ااه اه
  ل لف  ل لف  ل ؿ  ل لف

  يا ألؼ س ط  ديد
  يا ألؼ زنزانة مظممة

 ستنيار ردرانؾ ال امرة
 3 أق الؾ المحكمة

نالحػػظ الشػػكؿ الحػػر بػػي بنػػاء الػػنص، بدايػػ  بشػػكم  ال ندسػػي الشػػجرم كانت ػػاء 
غػػػ  البسػػػيط  المتداكلػػػ  كاإليقػػػاع الػػػذم اتخػػػذ مػػػف تفعيمػػػ  "بعػػػكلف" البسػػػيط  أسػػػاس بالم
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لبنائػػػ ، حيػػػث اجتمعػػػت كٌم ػػػا لتحتالػػػف مكالػػػكعا ثكريػػػا، دلٌػػػت عميػػػ  ألفػػػاظ مثػػػؿ: قفػػػؿ 
 حديد، سكط، زنزان  كغيرها مف متعٌمقات الثكرة كالمحتؿ.

لثػػكرة لػػـ تخػػرج مكالػػكعات الػػنص الثػػكرم عمػػى مجػػاؿ االمسػػت ا الم  ػػ ةاتل:  -2
كالحرب كحؽ الشػعب بػي ايسػتقالؿ كبالػح جػرائـ المحتػؿ كمػف نمػاذج ذلػؾ مػا نقػرفي 

 بي رسال  مفدم زكريا ألحمد زبان  بي طريق  لمسماء، كمن ا يقكؿ:
 يا )زبانة( أبمغ ر اقؾ ةنا* ل السما اتا قد ح ظنا اللي دا

 1ةف ث رة الرزا را لأل ػ*ػ ؾ  الكا نات ذكرا مريدا  ِ رْ  اَ 
ختاـ تتبعنا لممش د الشعرم بي ع د الثكرة نعٌرج عمى جديػد تمػؾ المرحمػ   كقبؿ

نصػػيا كهػػػك الشػػػعر الحػػػر، الػػذم عػػػرؼ طريقػػػ  لمجزائػػػر عبػػر الطمبػػػ  الجزائػػػرييف الػػػذيف 
 درسكا بي المشرؽ.

 النص ال لر  الحر  ل ال لر الرزا ر :
د مػف ظ ر خػالؿ بتػرة الثػكرة التحريريػ  نمػط شػعرم جديػد كهػك الشػعر الحػر أرا

خاللػػػ  الشػػػعراء مكاكبػػػ  التطػػػكر الشػػػعرم العربػػػي المعاصػػػر، ككانػػػت أكلػػػى النصػػػكص 
 كمن ا يقكؿ:  2"1955سن   طريقلبقصيدة  أب  القاسـ سلد اهلل"لمشاعر الجزائرم 

 س ؼ تدر  راىبات  اد  ةبقر
 اه ااه اه اه ااه ا اه اه اه اه اه

  اة تف  اة ت  االتف 
  كيؼ ةانقت  لاع المرد أحمرْ 

 اه ااه اه اااه اه اه ااه اه
  اة تف  ل تف  اة تف

  سكبت الرمر بيف اللالميف
 اااه اه اه ااه اه اه ااه اه

 رمر  حب  انط ؽ  يقيف
 اه اه ااه اه اه ااه اه اااه اه
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  مسحت أةيف ال رر ال  ية 
 اااه اه اه ااه اه اه ااه اه
   د ت لنس ر ال طنية 

 إف ىذا ى  دينل
 ل أ  دة نل اتبل ن

  ل مر قل 
  قد ارترت طريقل

 1يا ر يقلّ
الطػػابع الحػػر بػػي البنػػاء كذلػػؾ عمػػى مختمػػؼ  سػػلد اهلليظ ػػر مػػف خػػالؿ نػػص 

مسػػتكيات القصػػيدة، المغكيػػ  من ػػا كاإليقاعيػػ ، بمغت ػػا مػػف قػػامكس متػػداكؿ كأكثػػر بعػػدا 
مػػف  كم ػػا ألفػػاظ قريبػػ  المرػػدا نسػػ ر ال طنيػػةا ر يقػػلّّّعػػف التقميػػد، كمػػف ألفاظػػ ؛ 

المتمقػػي المشػػٌبع بقػػيـ الثػػكرة، أمػػا تراكيب ػػا بمختمفػػ  عػػف التراكيػػب التقميديػػ  كتظ ػػر بي ػػا 
بػذكر التحػديث، حيػث يظ ػػر التركيػب المبنػي عمػى ركابػػط اسػنادي  مختمفػ  عػف الشػػكؿ 
التقميدم، مما يجعمنا أماـ نص جديػد يتشػٌكؿ ليفسػس ثػكرة بػي بنػاء القصػيدة الجزائريػ  

تكظيف  لمصػكرة بشػكؿ تجػاكز بيػ  التشػبي  كايسػتعارة بقػد أدخػؿ المعاصرة. كما نرصد 
ماالػػي األسػػطكرة بػػي قكلػػ  )كادم عبقػػر( لييحٌمم ػػا بشػػحنات شػػعري  تسػػتمد طاقت ػػا مػػف 

كالقدرة العجيب  الذم يمدها هذا الكادم بمخمكقات  الخرابيػ  لمشػاعر ليقػكؿ مػا األسطكرة 
خدـ الرمػػز بكثابػػ  كمػػف ذلػػؾ قكلػػ  ي يسػػتطيع غيػػري قكلػػ . االػػاب  لألسػػطكرة نجػػدي يسػػت
 )المجد األحمر( رمزا لمتالحي  بي سبيؿ الكطف.

كلكػػف "رغػػـ حداثػػ  التشػػكيؿ المغػػكم لمػػنص الحػػر كطمػػكح الشػػعراء التجديػػدم اي 
بػػي نصػػ ـ الػػذم لػػـ يتكقٌػػؼ بعػػد ايسػػتقالؿ اي لينطمػػؽ  2أن ػػـ احتفظػػكا بسػػم  الكالػػكح"

 معميا تمٌردي بي النص السبعيني.

                                                 
 .59، ص2002، 1أحمد يكسؼ، يتـ النص، الجينيالكجيا الالائع ، منشكرات ايختالؼ، ط 1
 .356شعر الجزائرم الحديث، ص صالح خربي، ال 2
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لمسػتكل اإليقػاعي بػنالحظ بعػد التقطيػع أف الػنص مبنػي عمػى تفعيمػ  أما عمى ا
بػػاعالتف  كهػػي تفعيمػػ  بحػػر الرمػػؿ كقػػد تكٌزعػػت بشػػكؿ متبػػايف عبػػر األسػػطر ممػػا كلٌػػد 

 الشكؿ الشجرم الذم قٌدـ تشكيال هندسيا مختمفا عف النص التقميدم التناظرم.
ب صػػػالح باكيػػػ  كأبػػػك مجٌربػػػ  الشػػػكؿ الجديػػػد بكتػػػ سػػػلد اهللكقػػد تكالػػػت النصػػػكص بعػػػد 

القاسـ خمار كغيرهما الكثير مف القصائد أخذت بي معظم ا طػابع الثػكرة كمكالػكع ا 
 :با ية بسبب السياؽ الذم كيجدت بي  كمف نماذج هذي النصكص نذكر ما كتب 

 إف تزرنا أييا النرـ الم امر
 ُنطمؽ اضقمار مف غ بة ثا ر

 ُنطمؽ اضسرار مف صمت الحنارر
ّّّّ 

 ص ر انط قات م اةرساةة ال
 1يقظة اإلنساف مي د الرزا ر

يظ ػػر جميػػا مػػف خػػالؿ هػػذا الػػنص البعػػد الثػػكرم الػػذم أسػػر أغمػػب شػػعراء تمػػؾ 
تطالعنػػػا نصػػػكص حػػػرة كتبػػػت بػػػي مكالػػػكعات  حيػػػث الفتػػػرة، كلكػػػف هػػػذا لػػػيس مطٌػػػردا

بػي  أبػ  القاسػـ رمػارمختمف  كالحب كالغربػ  كالكحػدة، كمػف ذلػؾ مػا نسػٌجم  بػي قػكؿ 
 حيث يقكؿ: "ربيلل الرريح"التي الٌمن ا ديكان   1958الرسال  األكلى سن   قصيدت 

 إليؾ يا حبيبتل 
 إليؾ يا حقيقة
 ك لرؾ الرميؿ

ّّّّ 
 2كأنؾ أ لة اضصيؿ

مػػف خػػالؿ هػػذي األسػػطر يظ ػػر المكالػػكع بشػػكؿ جمػػي كلػػك أف الشػػاعر حػػاكؿ 
مشػاعر  حبالػ( ك لرؾ الرميػؿتعتيم ، اي أف سطحي  الصكرة خصكصا بي التشبي )

، كالتػػػي احتمػػػت بػػػفرة القصػػػيدة ككانػػػت الشػػػاعر كخطابػػػ  لمحبيبػػػ  ذات الشػػػعر الجميػػػؿ
                                                 

 .244، ص السابؽالمرجع  1
 .21ـ، دط، ص 1983محمد أبك القاسـ خمار، ربيعي الجريح، شعر، المفسس  الكطني  لمكتاب، الجزائر  2
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المحٌرؾ ألسطرها، كهذا مكالكع خػارج عػف مسػار الثػكرة كمػا هػك كاالػح. كمػف خػالؿ 
 ن ا نذكر:مالشاعر نجدها تدكر بي ذات المكالكع ك تتبع العديد مف القصائد لذات 

 1958ال تسألينل سنة 
 ما ال ل عّّ؟ال تسألينل ّّ 

 ما الحبّّ؟ ما  ىج ال م عّّ؟
 سير ّّ تبارؾ الحياة

 1سير ّّ  لمرؾ  ل طم ع
 إلى ي ال
 ي الّّ

 إليؾ حكايتل
 سأةيدىاّّّ

  لكـ أةدت نسريا ممي ف مرة
 2حتى ت ابؾ ريطيا بأناممل

يظ ػػر بػػػي هػػذي النمػػػاذج اشػػارات مباشػػػرة لمكالػػػكع الحػػب كالغػػػزؿ الػػذم أسػػػر الشػػػاعر 
 رغـ أن  يحاكؿ التستر خمؼ مكالكعات أخرل تبدك الجزائر أهم ا. ككٌج  القصيدة،

كنسػػػٌجؿ بػػػي األخيػػػر أف الشػػػعر الحػػػر بػػػي بداياتػػػ  كحتػػػى بعػػػد ايسػػػتقالؿ لقػػػي 
مػػـ يقتنػػع بعػػض معارالػػ  شػػديدة مػػف طػػرؼ العديػػد مػػف الشػػعراء حتػػى مػػف كتبػػكا بػػ ، "ب

كممػػػف  ،يشػػػعراء الثػػػكرة ب ػػػذا الشػػػعر الػػػذم خػػػرج عمػػػى نظػػػاـ الشػػػطريف، كانكسػػػر عمػػػكد
، لكػػػف رغػػػـ ذلػػػؾ ظػػػؿ هػػػذا الشػػػكؿ الشػػػعرم 3"حمػػػد الغػػػكالميعارالػػػ  مفػػػدم زكريػػػا  كأ

الجديد قائما بؿ تطٌكر بشكؿ كبيػر بعػد ايسػتقالؿ باحتالػان  الػنص الشػعرم الجزائػرم 
  المعاصر، بي حٌمت  الحرة.

كمػػػا تجػػػدر اإلشػػػارة الػػػى أف ايتجاهػػػات الشػػػعري  األخػػػرل كالتقميديػػػ  كايتجػػػػاي 
بقيػػت قائمػػ  كقػػت الثػػكرة لكػػف طغػػى الجانػػب الثػػكرم عمػػى السػػاح  الشػػعري ،  الكجػػداني،

                                                 
 .27، ص السابؽالمصدر  1
 .33المصدر نفس ، ص  2
 .73أحمد يكسؼ، يتـ النص، الجينيالكجيا الالائع ، ص 3
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كمف نماذج ايتجاهات األخرل نجد ايتجاي الكجداني بػي طابعػ  الغزلػي كمػف ذلػؾ مػا 
حيػػػث  1955كتبػػػ  أبػػػك القاسػػػـ خمػػػار بػػػي قصػػػيدت  ربيعػػػي الجػػػريح التػػػي أٌرخ ػػػا بسػػػن  

   يقكؿ:
 ىتؼ الحماـ  ر رؼ ال حر ر ي د  بالص ير

 1تسابقت  ل اض ؽ أسراب القطا ردلى تطير  
 يقكؿ:  1960التي أٌرخ ا بسن  كبي قصيدت  شقراء

  قراءّّّيا  اتنة * ال لاع  ال ياء
 يا باسمة ال ر ؽ* يا  اىبة اإلغراء
 2إليؾ يا ساحرتل* يا منبع الص اء

يظ ػػػر بكالػػػكح الطػػػابع الكجػػػداني بػػػي هػػػذيف النمػػػكذجيف، حيػػػث ي يحمػػػالف أم اشػػػارة 
كرة كي لممحتػؿ، بػؿ يزخػراف بيلفػاظ العكاطػؼ كالكجػداف، ككػؿ مػا لػ  عالقػ  بالجانػب لمث

كغيرهػا مػف األلفػاظ  كاليتؼ  ال ػحر ر  القطػاا  ال اتنػة  منبػع الصػ اءالركمانسي، 
 التي تشير لمبعد الكجداني مباشرة.

   نص ما بلد االستق ؿ: -3
ـ الػػى 1962ؿ سػػن  تمتػػد بتػػرة مػػا بعػػد ايسػػتقالؿ، التػػي نقصػػدها، مػػف ايسػػتقال

، كهػػػي الفتػػػرة التػػػي تكٌقفػػػت بي ػػػا الحركػػػ  الشػػػعري  1970غايػػػ  بدايػػػ  السػػػبعينات سػػػن  
عػػػف تطػػػكير أسػػػاليب  الػػػركاد تكقػػػؼ الشػػػعراءكيعمػػػؿ الدارسػػػكف الجزائريػػػ  بشػػػكؿ نسػػػبي، 

الشػػعراء الػػى الدراسػػ  المتخصصػػ  كالبحػػث بعالػػ ـ ؼ اانصػػر  بسػػبب  هـ الشػػعري تعبيػر 
 تي شػبٌ تػال اتالًخالب ، كما عممتأصابت  دهش  ايستقالؿ خري كبعال ـ اآلاألكاديم

لصػرب ـ عمػى المكاصػم   بيف أبناء الثكرة قبيؿ ايستقالؿ كبعدي، كأحداث اقميمي  أخرل
، حتى أف مفدم زكريا يعٌبر عف تذٌمري مف قػكؿ الشػعر بػي هػذي الفتػرة 3بي قكؿ الشعر

 التي ش دت شقاقا بقكل :
 *  سم ت ابتسامتل ال تممنلأنا حّطمت مزىر ّ ال تسمنل

                                                 
 .17خمار، ربيعي الجريح، ص محمد أبك القاسـ  1
 .41المصدر نفس ، ص  2
 73أحمد يكسؼ، يتـ النص، الجينيالكجيا الالائع ، ص 3
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ّّّ 
 1مذ رأيت الس يف يرر يا اليـ * لس ء المصيرا أغرقت س نل

كلػػك مفقتػػا،  تتكٌقفػػت كعميػػ  كيتػػب لمحركػػ  الشػػعري  الجزائريػػ  بػػي هػػذي الفتػػرة أف 
كقػػػد مػػػٌس هػػػذا التكقٌػػػؼ القصػػػيدة العمكديػػػ  كالحػػػرة عمػػػى السػػػكاء، بػػػال نكػػػاد نجػػػد انتاجػػػا 

ت تسػػتحؽ أكثػػػر، خصكصػػا اذا قارنػػا هػػػذي المرحمػػ  بمرحمػػػ  جػػديرا بالػػذكر لمرحمػػػ  كانػػ
الثػػكرة قبم ػػا، التػػي شػػ دت كمػػا رأينػػا انتفاالػػ  شػػعري  عمػػى مختمػػؼ المسػػتكيات. كممػػا 
يمكػػف تسػػجيم  بػػي هػػذي الفتػػرة مػػف النصػػكص المتفٌرقػػ  كتب ػػا ركاد جيػػؿ الثػػكرة، الػػذيف 

هػػػذي  هجػػػر بعالػػػ ـ قػػػرض الشػػػعر كمػػػا حػػػدث مػػػع محمػػػد العيػػػد كمفػػػدم زكريػػػا، كمػػػف
النماذج نػذكر قصػيدة يػا غربتػي لمشػاعر أبػك القاسػـ خمػار التػي الػمن ا ديكانػ  ربيعػي 

 ـ، كمن ا يقكؿ:1965الجريح، كقد أٌرخ ا الشاعر بسن  
 كـ مقلد  ل غر تل ينتظر
 2كـ  ملة  ل ليمتل تحت ر

االػػاب  ألبػػي القاسػػـ خمػػار نجػػد الشػػاعر محمػػد األخالػػر عبػػد القػػادر السػػائحي 
جػػكاف  19بالتصػػحيح الثػػكرم بػػي غنػػى حػػ  كب جػػ  ايسػػتقالؿ، كمػػا تالػػذم كتػػب عػػف بر 

 1966كهػي مفٌرخػ  بػي سػن   جػكاف 19ؿ بي قصيدت  بي ذكرل كبي ذلؾ يقك  1965
  :"اقرأ كتابؾ أييا االلربل"كقد تالمن ا ديكان  

 )ي ني ( أييا ال ير الرم د *  طيؼ أح ـ القم ب
 3يبأنت الحياة لم رة اضمراد *  ل ال طف الحب

االػػػاب  لمكالػػػكع الثػػػكرة كايسػػػتقالؿ بقػػػد كتػػػب الشػػػاعر بػػػي هػػػذي الفتػػػرة كبػػػؽ الطػػػابع 
 ىمسػػاتالركمانسػػي بجػػاءت قصػػائدي تعػػٌج بػػالعكاطؼ كمػػف نمػػاذج ذلػػؾ نػػذكر قصػػيدت  

 ، كهي مف الشكؿ الحر كمن ا يقكؿ:1966المفٌرخ  بسن  
 ىمسات

                                                 
 .275صالح خربي، الشعر الجزائرم الحديث، ص  1
 .115محمد أبك القاسـ خمار، ربيعي الجريح، ص  2
  ،ـ.1985المفسس  الكطني  لمكتاب، الجزائر 
حي، اقرأ كتابؾ أي ا العربي، المفسس  الكطني  لمكتاب، الجزائر، دط، محمد األخالر عبد القادر السائ 3
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 ن ر السحر ةمييا ص را
 أيف منيا     ات الطيؼ لصب اللميد

 1ساتىم
مػف خػالؿ هػػذي األسػطر يظ ػػر البعػد الركمانسػػي الػذم انت جػػ  الشػاعر، بالمغػػ  

كغيرها، ممػا  ىمسات     ات الصبهامس  كقامكس ا مميء بيلفاظ العاطف  كمن ا؛ 
يجعمنػػا نصػػنف ا بػػي خانػػ  الشػػعر الكجػػداني الػػذم ظػػؿ محابظػػا عمػػى مسػػاري حتػػى بعػػد 

ذي الفتػػػرة، نػػػػذكر قصػػػيدة براشػػػػتي ايسػػػتقالؿ، كمػػػػف نمػػػاذج هػػػػذا ايتجػػػاي أيالػػػػا بػػػي هػػػػ
 لذات الشاعر كمن ا يقكؿ:   1968المفٌرخ  سن  

 تل ىيا ملل * إلى رماؿ ال اطئػػ را 
 تل ىيا ملل * إلى النسيـ اليادئػػػ را 

 2 ال مس أ رقت ىنا *  البحر أصبح المنى
عبػػر األبيػػات يظ ػػر بكالػػكح الكجػػ  الركمانسػػي كالمسػػح  العاطفيػػ  التػػي مٌيػػزت 

ر الذم أنتج العديد مف النصكص بي ذات الغػرض خػالؿ هػذي الفتػرة، ممػا يقػٌدـ الشاع
الدليؿ عمػى كجػكد انتػاج خػالؿ هػذي الفتػرة، لكػف ظػؿ الكجػ  العػاـ لمشػعر الجزائػرم بػي 
ػمىت ككيٌنػ  يسػتعد لالنطػالؽ بػي  تمؾ الفترة مندهشا مف الفالاء الحػر الػذم دخمػ ، بصى

لثػػكرة التحريريػػ ، ب ػػذا لػػـ يػػدـ سػػككت الشػػعراء اتجػػاي جديػػد يفسػػس لثػػكرة شػػعري  تػػكازم ا
طػػكيال بمػػا كانػػت عشػػرٌي  السػػبعينات تطػػؿ حتػػى انطمقػػت حركػػ  شػػعري  كبيػػرة كشػػامم  

 قادت الشعر الجزائرم بحٌمت  المعاصرة.
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                 
 .15المصدر نفس ، ص  1
 .29، ص السابؽ المصدر 2
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 المبحث الثالث: مررليات  بنيات النص ال لر  الرزا ر  الملاصر
 بنية النص  ل  لر السبلينيات اض ؿ:المطمب 

ات يبػنص السػبعين الػذم عقػب ايسػتقالؿ مػف صػمت ـ الجزائريكف الشعراءخرج 
بصػارت القصػيدة  ، متػيثرا بفكػر اشػتراكي كابػد،الذم رسـ لنفس  بمكا ايػديكلكجيا خاصػا

عمػػػػى المسػػػػتكل المكالػػػػكعاتي مجػػػػٌرد شػػػػعارات ايديكلكجيػػػػ  تزخػػػػر بعبػػػػارات ايشػػػػتراكي  
كغيرهػػا مػف المصػطمحات ايشػتراكي  التػي عٌجػػت  راث كالعامػؿ كالمنجػؿكػالفالح كالمحػ

أمػػا عمػػى المسػػتكل ركح ػػا الشػػعري ،  مع ػػا القصػػيدة دتٍ قىػػفى بى  ب ػػا الخطابػػات السياسػػي ،
بقػػػد اختػػػار الشػػػعراء نمػػػكذج الشػػػعر الحػػػر ليكٌج ػػػكا انتقػػػادهـ لمقصػػػيدة  بنػػػائي النصػػػيال

، بقػػػد جػػػاءت بعػػػد الجزائػػػرم المعاصػػػرتعػػػد هػػػذي الفتػػػرة باتحػػػ  الشػػػعر  ب ػػػذا .العمكدٌيػػػ 
                                                 

  ،لـ تتكقؼ الحرك  الشعري  الجزائري  التقميدي  ممثم  بي النص العمكدم التقميدم بدخكؿ مرحم  الشعر المعاصر
التجديد. كبي هذا المقاـ لف نتطٌرؽ لمحرك  التقميدي  التي ما زالت حي  ليكمنا بؿ ظمت حاالرة لكف بمكازاة حرك  

بسبب اتباع ا لنفس الخصائص التي رأيناها بي النص المحابظ، بؿ سنقتصر عمى الجديد بي الشعر الجزائرم 
 ب ك ما ي منا بي هذا المكالع. 
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مرحمػػ  ركػػكد شػػعرم دامػػت قرابػػ  العشػػري ، ليٍنطمػػؽ بعػػدها شػػعراء هػػذي المرحمػػ  طػػارقيف 
باب التجديد، كلكف بحم  مناقالػ  لمػا هػك مػاض، "بجػاء الػنص بػي هػذي الفتػرة مشػٌبعا 
بقػػيـ ايديكلكجيػػ  كابػػدة، نسػػخت الػػنص بتصػػكرات حٌكلتػػ  الػػى مجػػرد خطػػاب كشػػعارات 

الشػػػعراء أهػػػـ مقٌكمػػػات شػػػعريت ، كمػػػف ج ػػػ  أخػػػرل تػػػيثر ركاد هػػػذا الػػػنص بػػػبعض بفقػػػد 
الػػػػذيف قطعػػػػكا شػػػػكطا بػػػػي التحػػػػٌرر مػػػػف قيػػػػكد عمػػػػكد  1"الحػػػداثييف بػػػػي المشػػػػرؽ العربػػػػي

الشػػعر، ل ػػذا بقػػد حػػاكؿ ركاد هػػذي الفتػػرة اينطػػالؽ مػػف النمػػكذج المشػػرقي مػػف ج ػػ  ك 
ـ خصػػائص هػػذا الػػنص مػػف مػػف الفكػػر ايشػػتراكي مػػف ج ػػ  أخػػرل، كسػػنحاكؿ تتبػػع أهػػ
 خالؿ نماذج مف أعالـ هذي الفترة مف الشعر الجزائرم: 

 مست ا الم ة ال لرية: -1-1

لـ تخرج المغ  الشعري  لشعر هذي المرحم  عف قامكس اإليديكلكجيػ  ايشػتراكي  
بجػػاءت قصػػائد الشػػعراء معٌبئػػ  بيلفػػاظ العمػػاؿ كالمحػػراث كالمنجػػؿ كالتعػػاكف كغيرهػػا 

بػػي ديكانػػ   أحمػػد حمػػد شػػتراكي  كمػػف أمثمػػ  ذلػػؾ نػػذكر مػػا قالػػ  مػػف األلفػػاظ اي
 قائم  المغالكب عمي ـ:

 حيف تحمـ ط مة
  ل ح ض "اضماز ف"
  مف أ لار "النير دا"
 تن رر قنبمة م ق تة

 يتحرؾ قمب اللالـ ين ض قبح القرف الل ريف
ّّّ 

  يرت ع اللمـ ال طنل
 ةمى أس ار"أريتيريا"

                                                 
 .78أحمد يكسؼ، يتـ النص، الجينيالكجيا الالائع ، ص 1
  ليدخؿ بي مرحم   1982 حمدم شاعر جزائرم معاصر، ل  عدة دكاكيف من ا انفجارات، كقد أصدري سن أحمد

كبي  بدأ يتخمص مف كطية اإليديكلكجي  كيدخؿ بي جيؿ  1985السبعينات، كديكاف؛ تحرير ما ي يحرر سن  
 ايختالؼ كاليتـ.
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 1يمتمئ اللالـ بالث ار
نالحػػػػظ المعجػػػػـ المفعػػػػـ باأللفػػػػاظ ايشػػػػتراكي  كالكطنيػػػػ  كالثػػػػكرة كالثػػػػكار كالعمػػػػـ 
الػػكطني، كغيرهػػا ممػػا حػػٌكؿ الػػنص لمػػا يشػػب  الخطػػاب السياسػػي الػػداعي لمحريػػ  ككسػػر 
قيػػكد المحتػػؿ، بػػال نعثػػر بيػػ  عمػػى مػػا يقٌربػػ  لػػركح الشػػعر المفعػػـ بػػالعكاطؼ أك األبكػػار 

حمػػد حمػػدم الػذم "يعػػد مػػف أبػػرز ركاد الشػػعر الشػػاعر أ كالػرفل، كهػػذا لػػيس غريبػػا عػف
بػػي جيػػؿ السػػبعينيات حيػػث تػػيثر بشػػكؿ كبيػػر بػػالتغير الشػػعرم الحاصػػؿ بػػي الشػػعري  
العربيػػػ  الحديثػػػ ، كارتػػػبط بنيديكلكجيػػػ  الخطػػػاب السياسػػػي بػػػي تمػػػؾ المرحمػػػ  التػػػي تعػػػد 

مكسػػ  ، ل ػػذا جػػاء نصػػ  مفعمػػا بيبكػػار ايشػػتراكي  التػػي حٌمم ػػا قا2امتػػداد لمخػػط الثػػكرم"
 الشعرم.

أسػػػماء ظػػػاهرة أخػػػرل كهػػػي تكظيػػػؼ بعػػػض  اتيالسػػػبعينكمػػػا نرصػػػد بػػػي نػػػص 
الرمػكز بػي كثيػر مػف  دكف أف ترقى هػذي باعتبارها رمكزا، "كلكف الشخصيات التاريخي 

الحايت،  ألف تككف قناعػا كنابػذة يتسػتر خمف ػا الشػاعر كمػا هػك معػركؼ بػي قصػيدة 
مػا نجػدي بػي عػدد مػف قصػائد أحمػد حمػدم  ، كمف أمثم  تكظيؼ هػذي األسػماء3القناع"

 السابق  كمن ا يقكؿ: القصيدة كمف ذلؾ ما جاء بي
 يت نى  ل مدريد "ل ركا"
 " أراغ ف" يلانؽ" إلزا"
  يلزؼ"ماياك  سكل"

 4ألحاف الحريةّّّ
مػف خػالؿ هػذي األسػطر يظ ػر رصػػؼ أسػماء الشخصػيات بشػكؿ متعػدد كغيػػر 

رفيػػا لمسػػار يريػػدي الشػػاعر، ل ػػذا بتكظيػػؼ  خاالػػع لفكػػرة أك نظػػاـ مػػف شػػين  أف ييخفػػي
                                                 

. عف 99، دط، ص 1980التكزيع، الجزائر، أحمد حمدم، قائم  المغالكب عمي ـ، الشرك  الجزائري  لمنشر ك  1
 .81أحمد يكسؼ، يتـ النص، ص 

لمشاعر أحمد حمدم"، مجم  األثر،  -أش د أنني رأيت-مشرم بف خميف ، مقاؿ بعنكاف "ديل  العنكاف بي ديكاف 2
ـ، 2003الجزائر، العدد الثاني، مام  –دكري  أكاديمي  محٌكم ػ تصدر عف كمي  اآلداب كالمغات جامع  كرقم  

 .200ص 
 .80أحمد يكسؼ، يتـ النص، الجينيالكجيا الالائع ، ص 3
 . 99أحمد حمدم، قائم  المغالكب عمي ـ، ص  4
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هػػذي األعػػػالـ لػػـ يكػػػف لتحميػػػؿ الػػنص بشػػػحنات شػػػعري  ترقػػى بػػػ  بػػػؿ كػػاف مجػػػٌرد ذكػػػر 
 ألعالـ كشخصيات يرل الشاعر بي ا رمكزا لمفكر ايشتراكي الذم بمف ب .

باقػػة كمػػف نمػػاذج تكظيػػؼ الشخصػػيات ايشػػتراكي  كايعتػػزاز ب ػػا مػػا نقػػرفي بػػي قصػػيدة 
كػػيـ كهػػي تحيػػ  لمشػػاعر الكػػكرم  1976 المفٌرخػػ  بسػػن  القػػادر السػػائحي لعبػػد بن سػػج
 ، كمن ا يقكؿ:بي سجن   ل ىا

 مف لقمبل برناحيف 
 ليم ل بيما نح  )سي ؿ(

  يناؾ ال لر يمتاح مف المحف الحزيف
   1دارؿ السرف الكبير المستطيؿ

ى رسػال  بانطالقا مف العنكاف تظ ر النبرة الخطابي  بي الػنص، الػذم تحٌكلػ  الػ
معٌبية بمعاني اإلخالص لقالي  هذا الشاعر ايشتراكي، بسػمط  المكالػكع أٌدت دكرهػا 
بي نس  النص كتكجي  . كمف النماذج األخرل التي تصب بػي ذات الن ػر ايشػتراكي 
الذم يكٌظؼ األسماء كالمناطؽ التي تفمف بالثكرة كتعاني مف اإلمبريالي ، نجػد قصػيدة  

 كمن ا يقكؿ:ا 1977كهي مفٌرخ  بسن   –السائحي  –اعر لذات الش الملبة  احدة
 تبكل )اللي ف( ةمى )سمارة(

 )تن ير(  )اللرق ب(  ل ليؿ الدماء م اةؿ نحاره
 تبكل )اللي ف( مف الدماء

 لكف)ب كراع( يكؼ ةف اللطاء
 يا صبية )الساقية الحمراء(

 يا  اد  الذىب
ّّّ 

 باضمس ) يتناـ( الحبيب
 2ت ّررت الرط ب  اليـ   ل )الصحرا(

                                                 
 .71محمد األخالر عبد القادر السائحي، اقرأ كتابؾ أي ا العربي، ص  1
 .76، ص 75، ص السابؽالمصدر  2
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نالحػػػظ مػػػف خػػػالؿ هػػػذي األسػػػطر تكظيػػػؼ الشػػػاعر لعػػػدد مػػػف أسػػػماء المنػػػاطؽ 
كالمػػػدف بشػػػكؿ متكاليػػػ  ككينػػػ  يحشػػػدها بقػػػط لشػػػد المتمقػػػي، بػػػال يختفػػػي خمف ػػػا ليكظف ػػػا 
كقناع، أك رمز يحٌمؿ مف خالًل  نصى  أبعادا عميق ، بػال نعثػر مػف خالل ػا سػكل عمػى 

ممحتػػػؿ بػػػي صػػػكرت  الرأسػػػمالي ، ل ػػػذا ب ػػػي دعػػػكة خػػػيط ربيػػػع يجمع ػػػا كهػػػك مقاتمت ػػػا ل
 صريح  لالشتراكي .

االػػػاب  لممعجػػػـ الشػػػعرم الػػػذم تػػػيثر بػػػالفكر ايشػػػتراكي نجػػػد التركيػػػب الػػػذم لػػػـ 
يحتػػًؼ بالقكاعػػد الشػػعري  التقميديػػ  بػػؿ ثػػارى عمي ػػا خصكصػػا عمػػى مسػػتكل الصػػكرة، بمػػـ 

كانػت مالػادة كتعػاني مػف تكف ثكرة شعراء هذا الجيؿ مسالم  كي نػكعه مػف التجديػد بػؿ 
عقػػدة الماالػػي كتحػػاكؿ التيسػػيس لػػنص مغػػاير يقطػػع كػػؿ صػػالت  بالماالػػي، ل ػػذا لػػـ 
تكٌظؼ الصكر البالغي  القديم  خاص  صكرة التشػبي  كايسػتعارة بينكاع ػا اي مػا جػاء 
بشػػػكؿ عفػػػكم، كبػػػي المقابػػػؿ حالػػػي الرمػػػز كاألسػػػطكرة بنصػػػيب كابػػػر بػػػي الممارسػػػات 

ا الجيؿ لػـ يػدرؾ بٍعػد أبعػاد هػذي األدكات بػي خمػؽ الصػكرة النصي ، غير أف شاعر هذ
بجػػاءت رمػػكزي كأسػػاطيري عبػػارة عػػف شػػكؿ بقػػط ي ييخفػػي أبعػػادي الحقيقيػػ ، كمػػف أمثمػػ  

مػا ذنػب المسػمار  تكظيف  لمصػكر المسػتحدث  كالقائمػ  عمػى الرمػز مػا نقػرفي مػف ديػكاف
 لحمرم بحرم حيث يقكؿ: أيا خشب ؟!

 اللتبة  قمر م م ؿ يرمس  ل     
  الميؿ رىيب 
  الميؿ ةريب 

 لكل أسمع  ل ال رر اضتل 
 إن ادّّّ                     

 1 إن ادّّّ                       
نالحظ تكظيؼ الرمز بي بداي  األسطر )قمر مشػمكؿ( لكنػ  رمػز مػب ـ المعػالـ 

ة انتاجيػ  مفعمػ  كي يقدـ مفاتيح دخكل ، ب ك غير مكٌج  ل ذا جاء قاصرا ي يقٌدـ صػكر 
 بالعطاء كرمكز القصيدة المعاصرة.

                                                 
، عف أحمد 11، ص 1981لجزائر، حمرم بحرم، ما ذنب المسمار يا خشب ؟!، منشكرات مجم  بماؿ ا 1

 .77، ص 76يكسؼ، يتـ النص، ص 
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أمػا األسػػطكرة ب ػػي رصػػؼ لعػػدد مػػف األسػػماء بػػي شػػكؿ تتػػابعي ي ييخفػػي شػػيئا انمػػا    
يفالػػػػح ابتػػػػذاؿ الصػػػػكرة كسػػػػطحٌيت ا كاعتمادهػػػػا عمػػػػى أسػػػػماء كشػػػػعارات ي أكثػػػػر، بػػػػال 

بػي هػذي الفتػرة تتجاكز حٌد ككن ا ألفاظا لمعالـ معين . ب ذا بالصكرة بشكؿ عاـ جاءت 
بشكؿ سطحي كمفالكح المعالـ، كمف نماذج التصكير السطحي التي نقرفها بي نػص 

 ، كمن ا يقكؿ:لسائحيعبد القادر اتحيا ككريا لهذي الفترة قصيدة  
 تحيا ك رياا تحيا ك رياا تحيا ك رياا تحيا ك ريا

 مف كؿ اضر ة          
 مف كؿ اضحباب          
 الصباحينبثؽ            
  ل كؿ اضلباب          
 1 النصر النصر إلى ال حدة         

ي تتعػػػدل األسػػػطر كمػػػا هػػػك كاالػػػح عػػػف ككن ػػػا مجػػػٌرد خطػػػاب سػػػطحي مكٌجػػػ  
لتصػػػكير عكاطػػػؼ اشػػػتراكي  تجمػػػع أخػػػكة النالػػػاؿ. كمػػػف النمػػػاذج كػػػذلؾ مػػػا نقػػػرفي بػػػي 

 ؿ:، كمن  يقك مصطفى محمد الغمارملمشاعر  قراءة  ل زمف الرياد""ديكاف 
 )نكير( ى  الحمـ  الل ب  الكممات الحبالى 

 برا حة الربزّّ
 بالدـّّ

 بالم سـ الطبقل اليريف!
 )نكير( ى  الحرؽ يرسمو المنرؿ القرمطل!

 2 يا زمف ال قراء انتحر!
 الم سػػػػـ  النظػػػػرة األكلػػػػى لمػػػػنص تجعمنػػػػا نحكػػػػـ عمػػػػى بترتػػػػ  كانتمائػػػػ  ايشػػػػتراكي،

رها مف األلفاظ كالعبػارات التػي تمثٌػؿ أسسػا بػي كغيالطبقل  المنرؿ القرمطل  ال قراء 
تشػٌكؿ أكبػر نسػب  بػي الػنص ممػا يالػع  بػي خانػ  اإليديكلكجيػ ،  الخطاب ايشػتراكي،

 كيجعؿ مف تصكيري سطحي خاالع لعنؼ الفكرة كسمطت ا التي ي ترحـ الشعر.
                                                 

 .69محمد األخالر عبد القادر السائحي، اقرأ كتابؾ أي ا العربي، ص  1
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مما تقٌدـ نالحظ تكظيػؼ الشػاعر بػي هػذي الفتػرة لصػكر مختمفػ  عمػى رأسػ ا الرمػز 
ثال بي األسماء كاألسطكرة كلك أف ذلؾ بشكؿ عشكائي بقد رصؼ العديد من ػا دكف مم

تمثٌػؿ كاعو ل ػػا كتكجيػ  لتكظيف ػػا، كهػذا يعكػػس حداثػ  تعامػػؿ الشػاعر الجزائػػرم بػي تمػػؾ 
الفتػػرة مػػع أدكات خمػػؽ الصػػكرة الحديثػػ  بػػي الشػػعر، بكػػاف لزامػػا عميػػ  أف يقطػػع شػػكطا 

ث مػ  لمرمػز مف التجريب ليصؿ الى ما كصؿ اليػ  بػ ي مرحمػ  الثمانينػات حيػث صػار تىمى
كاألسطكرة أكثر كعيا بيبعادهما الخاٌلق ، لصكر تسابر عبرهػا القصػيدة حاممػ  مػا تريػد 

 قكل  لمتمؽ يفمف بايختالؼ. 
 مست ا اإليقاع  الت كيؿ اليندسل: -1-2

مثمما تيثر النص الشعرم الجزائػرم بػي هػذي الفتػرة بػي جانبػ  المغػكم بػالنص الحػر 
ي المشػػػرؽ، بقػػػد أخػػػذ عنػػػ  اإليقػػػاع الحػػػر كػػػذلؾ مسػػػقطا بػػػذلؾ قكاعػػػد عمػػػكد الشػػػعر، بػػػ

بصارت قصائدهـ تيبنى عمى التفعيم  المكٌحػدة أك عمػى كسػرها ن ائيػا، كمػف أمثمػ  ذلػؾ 
مقاطع مػف ديػ اف لمصطفى محمد الغمارم مف ديكان   الص ت  الصدا نذكر قصيدة

 كمن ا يقكؿ: الر ض
 ير ض أف تمارس الليارة

 ه اا اه ااه ااه ااه ااها
 مْ تلمف متْ لمف متْ لمف

 باسـ الح اره!
 اه اه ااه اه
 مست ل تف

 ير ض أف تمارس الطيارة
 اه اا اه ااه ااه ااه ااه
 مْ تلمف مت لمف مت لمف

  ل مح ؿ التت يج  التر يج لألمير  اإلمارة!
 اه اه ااه اه اه ااه اه اه ااه ااه ااه ااه اه

 مست لمف مت لمف  ل لف  مست لمف مست لمف
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 1يا زمف الحقارة!
 اه اااه ااه اه

مف خالؿ تقطيع النص نالحظ أن  بيني عمى تفعيم  مستفعمف كهي تفعيمػ  بحػر 
الرجػػز، رغػػـ مػػا دخػػؿ عمي ػػا مػػف زحابػػات كعمػػؿ أخرجت ػػا بػػي عػػدد مػػف األسػػطر مػػف 

ب ػػك يريػػد تفعيمػػ  هػػذا البحػػر، كهػػذا يعكػػس عػػدـ احتفػػاء الشػػاعر بالتفعيمػػ  بشػػكؿ كبيػػر 
كسػػػرها مثمػػػ  مثػػػؿ بقيػػػ  شػػػعراء هػػػذا الجيػػػؿ الػػػذيف تمػػػٌردكا عمػػػى عمػػػكد الشػػػعر كبػػػدفكا 
محػػػػاكيت كسػػػػر اإليقػػػػاع المبنػػػػي عمػػػػى التفعيمػػػػ ، حيػػػػث لػػػػـ ييرالػػػػ ـ ايلتػػػػزاـ بالتفعيمػػػػ  
كالقابي ، ليتخمى بعال ـ عف التفعيمػ  بشػكؿ ن ػائي، كهػذا ي يعنػي قصػيدة النثػر بحػاؿ 

ف الربض ألم شيء مف الماالػي، بػالتمٌرد الػذم تمٌيػز بػ  مف األحكاؿ، بؿ جاء نكع م
هػذا الجيػػؿ جعمػ  يٍكفػػر بماالػي  معمنػػا القطيعػ  معػػ ، محػاكي التيسػػيس لذاتػ  مػػف عػػدـ، 

  مف الناحي  الشعري .كهذا محاؿ 
كمف خالؿ تتبع عدد مف النماذج نجد أف هناؾ العديػد مػف النصػكص تالعبػت 

مػا ذنػب المسػمار  كمف ذلؾ ما نقرفي بي قصػيدةبنيقاع التفعيم  كأسقطت  بشكؿ نسبي 
 لحمرم بحرم كمن ا يقكؿ: أيا ر بة؟!

 قمر م م ؿ يرمس  ل اللتبة 
 اااه اه اه اه اه اا اه اااه 
  لمف  االتف  لمف  لمف

  الميؿ رىيب 
 اه اه ا ااه اه
  الميؿ ةريب 
 اه اه ا ااه اه

 لكل أسمع  ل ال رر اضتل 
 هااه اه اه اه اه اه اه ا
 إن ادّّّ                     

                                                 
، دط، ص 1989سس  الكطني  لمكتاب، الجزائر  مصطفى محمد الغمارم، مقاطع مف ديكاف الربض، المف  1

33. 
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 إن ادّّّ                       
 ّّّّّّ                    ل منرؿ   ح  

  ل مطرقة الحداد                        
 1إن ادّّّ           

مف خالؿ تقطيع األسطر نالحظ عدـ استقرار تفعيالت ا بػال يمكػف انتظام ػا بػي شػكؿ 
نيسػػقط ايقػػاع التفعيمػػ  عن ػػا، كهػػذا ي ييػػدخم ا بػػي بػػاب قصػػيدة النثػػر محػػٌدد ممػػا يجعمنػػا 
تقػػػػـك عمػػػػػى تقنيػػػػػات تختمػػػػػؼ عمػػػػا كٌرسػػػػػ  شػػػػػعراء مرحمػػػػػ   األخيػػػػػرةكمػػػػا ذكرنػػػػػا، لكػػػػػكف 

 السبعينات. 
االاب  لتطكير اإليقاع بقد مػس التحػٌكؿ التشػكيؿ ال ندسػي لمقصػيدة بقػد أخػذت 

يعتمػػد عمػػى الرمػػكز كاإلشػػارات  أشػػكاؿ القصػػيدة الحػػرة، مػػف الشػػكؿ الشػػجرم الػػى الػػذم
غيػػر المغكيػػ ، الػػى جعػػؿ الػػنص بيكممػػ  يشػػٌكؿ شػػكال هندسػػيا كػػالخط المسػػتقيـ كالمثمػػث 

  ديكانػػػ مػػػف أ اه يػػػا سػػػ ر  كغيرهػػػا مػػػف األشػػػكاؿ، كمػػػف أمثمػػػ  ذلػػػؾ قصػػػيدة الغمػػػارم
 :يقكؿ أغنيات ال رد  النار

 ررح ي يـّّ
  م رة تنأا
   طآف تم ب

  مداّّ
 رتسّكع  ل   اه الدى

 2ُيري و ال ر ب
يظ ر بكالكح الشكؿ الشجرم لألسػطر المختمفػ  األطػكاؿ، حيػث يػرتبط ذلػؾ بعػدد 
التفعيالت بي كؿ سطر، مما يعكس تعٌدد الدبقات الشعرٌي  بي القصيدة التي اعتمػدت 

 ػػػطآف الجممػػػ  الشػػػعري  كبنيػػػ  لتشػػػكيؿ أسػػػطرها، حيػػػث تنت ػػػي أكؿ جممػػػ  بػػػي قكلػػػ  "
" كقػد عممػت الجمػؿ عمػى المسػاهم  ُيري ػو ال ػر بكلػ  "" كالجممػ  الثانيػ  بػي قتم ب

                                                 
 . 12، ص 11، ص 1981حمرم بحرم، ما ذنب المسمار يا خشب ؟!،  1
ـ، دط، ص 1980مصطفى محمد الغمارم، أغنيات الكرد كالنار، الشرك  الكطني  لمنشر كالتكزيع، الجزائر،  2

53. 
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بي التكزيع المختمؼ لألسطر مما يعٌبػر عػف اخػتالؼ بػي رفل الشػاعر عبػر محطػات 
 القصيدة. 

 مست ا الم   ةات: -1-3
تعػػػد المكالػػػكعات مػػػف أبػػػرز مػػػا يبػػػٌيف خصػػػائص هػػػذي المرحمػػػ  الشػػػعري  ذلػػػؾ ألف 

الػػى  -كمػػا رأينػػا-اإليديكلكجيػػ  شػػعراءها لػػـ يخرجػػكا عػػف كػػؿ مػػا هػػك اشػػتراكي كمشػػٌبع ب
حػػد اإلغػػراؽ، كمػػف هػػذي المكالػػكعات نػػذكر مكالػػكع العمػػاؿ الكػػادحيف مػػف المنظػػكر 

الحػػب  ػػل  ديكانػػ  بػػي ةبػػد اللػػالل رزاقػػل ايشػػتراكي، كمػػف أمثمػػ  مػػا كيتػػب بيػػ  قػػكؿ
 الدررة الص ر:
 الصمت ريانتنا
 الحزف ىزيمتنا 
 الصبر مآسينا

 ال رح الرسمل رريمتنا 
 نكـ الرا ؼ م

 مف ال يلرؼ ثمف اللرؽ المتصبب مف ربية   ح آسي   أ  إ ريقل
  الرا ف منا 

  1مف ال يلرؼ طلـ الربز الصاةد  ل سمـ أسلار الترار
مف خالؿ هذي األسطر يظ ر مكالكع العماؿ كالكػادحيف بكالػكح. كمػا يتجمػى 

عمػػػى  الخطػػػاب السياسػػػي المفعػػػـ باإليديكلكجيػػػ  ايشػػػتراكي ، التػػػي طغػػػت بمكالػػػكعات ا
ار كمن ػا نػذكر ممػا كمف هذي المكالكعات نذكر مكالكع الثكرة كالثػكٌ النص السبعيني، 

لمحمػػػػد األخالػػػػر عبػػػػد القػػػػادر السػػػػػائحي  جػػػػاء بػػػػي قصػػػػيدة مػػػػذكرات طفػػػػؿ بمسػػػػطيف
 :1978كالمفٌرخ  بسن  

 أبتاه قرأت كتاب الث رة س را س را
 2 مسحت رنادقيا الحمراء دما مرا

                                                 
، دط، ص 1982ري  لمنشر كالتكزيع، الجزائر، عبد العالي رزاقي، الحب بي درج  الصفر، الشرك  الجزائ 1

 .80. عف، أحمد يكسؼ، يتـ النص، ص156
 .95محمد األخالر عبد القادر السائحي، اقرأ كتابؾ أي ا العربي، ص  2
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 :فى الغمارمكمف هذي النماذج كذلؾ قكؿ مصط
 )يث ر( باسـ الرياع الحر ؼ
 1 ينحر باسـ الرياع السنيف

ممػػا تقػػٌدـ نالحػػظ مػػدل تػػيٌثر شػػعر هػػذي المرحمػػ  باألبكػػار ايشػػتراكي  التػػي دابػػع   
كاقػع الطمػكح هػذا الجيػؿ كػاف أكبػر مػف  عن ا بقػٌكة محػاكي التيسػيس لػنص جديػد، "لكػف

ـ قاصػػػرا ي يقػػػػكل عمػػػى مجػػػػارات ، ل ػػػذا جػػػاء نٌصػػػػ 2الػػػػذم أحػػػاط بػػػػ " الفكػػػرم كالفنػػػي
الحداثػػ  الشػػعري ، بقػػد بىقىػػد مقٌكماتػػ  الشػػعري  كدخػػؿ مرحمػػ  ايبتػػذاؿ، بمػػـ يعػػد الشػػاعر 
يعٌبػػر عػػف همػػـك أٌمتػػ  كي همكمػػ  الفكريػػ  كي عػػف جمػػاؿ مػػا يحػػيط بػػ  بػػؿ صػػار هٌمػػ  
 ا تتٌبػػػع الشػػػعارات كاألبكػػػار الكابػػػدة، ليصػػػٌب ا بػػػي أنمػػػكذج القصػػػيدة الحػػػرة التػػػي اسػػػتقبم

بصدر رحب مف المشرؽ، كجعؿ من ا المنطمؽ لمعارال  القصيدة التقميدي  كالنيؿ مػف 
مقٌكمات ا، كلعؿ هذا الغمك بي التيثر باإليديكلكجي ، كبٍقد هذي األخيػرة مقٌكمػات كجكدهػا 
بسبب ابالس ا كاقعيا ما دبع شعراء مرحم  أخرل لمظ كر كالػذكد عػف الشػعر الجزائػرم 

عادتػػػػػ  لطريػػػػػؽ الشػػػػػعر  ي  التػػػػػي انحربػػػػػت بػػػػػ  قػػػػػدـ الشػػػػػعر السػػػػػبعيني، بجػػػػػاء شػػػػػعراء كا 
 الثمانينات ليقٌدمكا نص ـ المختمؼ مفسسيف لمرحم  شعري  ايختالؼ. 
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 ة االرت ؼ  بنية النص  ل  لريّ الثانل: المطمب 

ت كالتػػي دامػػت نشػػير الػػى أف شػػعري  ايخػػتالؼ هػػي شػػعري  مرحمػػ  الثمانينيػػا بدايػػ 
بشػػكؿ   بعمػػي الػػى منتصػػؼ التسػػعينيات، كمػػا زالػػت أصػػدافها تنبعػػث الػػى يكمنػػا هػػذا، 
كقػػد قػػاد هػػذي الحركػػ  بػػي البدايػػ  جيػػؿ مػػف الشػػعراء بمنػػكا بالػػركرة التغييػػر كخمػػؽ نػػص 
جديػػد، كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف لميتتٌبػػع التجربػػ  الشػػعري  الجزائريػػ  المعاصػػرة أف يسػػٌجؿ أن ػػا 

ؿ أكثػػػػر كالػػػػػكحا بػػػػي هػػػػػذي المرحمػػػػ ، بعػػػػػد أف كانػػػػت متػػػػػرٌددة اكتممػػػػت كتبمػػػػكرت بشػػػػػك
، لتنطمػػػؽ نحػػػك بالػػػاء أكثػػػر 1كمالػػػطرب  بػػػيف الحداثػػػ  كالتقميػػػد بػػػي مرحمػػػ  السػػػبعينيات

اتساعا كقامكسا أكثر رحاب  كتحٌررا مف اإليديكلكجي ، ب ذا اعتمدت هذي المرحمػ  عمػى 
قػػد حمػػؿ رٌكادهػػا عمػػى تمثٌػػؿ الشػػعرٌي  بمف كم ػػا الكاسػػع الػػذم يتجػػاكز كػػؿ بكػػر الػػيؽ، ب

عػاتق ـ تخمػػيص الشػعر الجزائػػرم مػػف كػؿ مػػا عمػػؽ بػ  بػػي المرحمػػ  التػي سػػبقت ـ كذلػػؾ 
حيث يمكننا أف نمحظ لدل غالبي  شػعراء لصدمت ـ بنبالس ما دعا ل  الخطاب قبم ـ، 

هػػذا الجيػػؿ ديمكمػػ  التػػكتر كعػػدـ القناعػػ  كالرالػػى بػػالكاقع الػػراهف، كمحاكلػػ  استشػػراؼ 
  اخػػػػتالؼ ي يػػػػربض الماالػػػػي لكنػػػػبجػػػػاء نٌصػػػػ ـ لػػػػييعمف ايخػػػػتالؼ،   2ببػػػػاؽ جديػػػػدة،
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التقميدم بؿ يحترم  كيالػع  بػي مكقعػ  المناسػب، كمػف ج ػ  أخػرل ييخػذ مػف الحداثػ  
الشػػػعري  مػػػا يناسػػػب  دكف مغػػػاية بػػػي األخػػػذ مػػػف المشػػػرقي، بقػػػد أخػػػذكا النمػػػكذج الحػػػر 

الػػػنص المختمػػػؼ كبعػػػدي قصػػػيدة النثػػػر كحتػػػى شػػػكؿ الكتابػػػ ، لكػػػف لييمبسػػػكي خصكصػػػي  
يقػػػيـ أسسػػػ  عمػػػى أبعػػػاد انسػػػاني  ي تتقٍكقػػػع  أراد أفالػػػذم  1نػػػص الترػػػا زالجزائػػػرم أك 

داخػػػػؿ ايديكلكجٌيػػػػ  كي تتخنػػػػدؽ خمػػػػؼ حػػػػزب أك شػػػػعار مػػػػف الشػػػػعارات، كرغػػػػـ صػػػػدم  
سػػنكات التسػػعينات القاسػػي  عمػػى الجزائػػر اي أف الػػنص المختمػػؼ ظػػؿ يحػػارب كيجابػػ  

اؿ تيتٌبػع مػف الجيػؿ الجديػد بػي بػدايات هػذي األلفيػ ، كبيمػا لمتيسيس لمقٌكمات  التػي ي تػز 
يمػػػػي نقػػػػٌدـ أهػػػػـ مقكمػػػػات كخصػػػػائص الػػػػنص المختمػػػػؼ عمػػػػى مسػػػػتكل المغػػػػ  كاإليقػػػػاع 

 كالتشكيؿ ال ندسي كحتى المكالكعات. 
 
 
 بنية الم ة  ل النص المرتمؼ: -1

تجػػاكز الػػنص المختمػػؼ المعجػػـ اإليػػديكلكجي الػػذم كٌرسػػت  الممارسػػات النصػػي  
رحمػػ  السػػبعينات، بقػػٌدـ معجمػػا جديػػدا يتماشػػى كتطػػٌكرات الػػنص الشػػعرم العربػػي بػػي م

المعاصػػر عمكمػػا، كمػػا ينفػػتح عمػػى أبعػػاد أكثػػر انسػػاني ، بجػػاءت ألفاظػػ  مػػف القػػامكس 
المتػداكؿ، بسػيط  لكػف مكحيػ  كتحمػؿ أبعػادا رمزيػػ  عميقػ  كمػف نمػاذج ذلػؾ مػا نقػػرفي 

 ، يقكؿ:أ  اؽ مزمنةلعمي مالحي مف ديكان  
 أنا ال أريد التمذىب  ىرا

 ترالسو النظرات؟؟          
  ال ملرزات بد ف النريؿ        

 لم احؾ نبض ال  اء               
 أنا  اةر ال يث  الرمؿ أن  دة الصالحيف

 أنا ذاكر قصة اضنبياء         
 2 يؿ ترصديف انتما ل الكبير ؟    

                                                 
 .88عمر أحمد بكقركرة، دراسات بي الشعر الجزائرم المعاصر، الشعر كسياؽ المتغير الحالارم، ص 1
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مػػ  السػػابق  ب ػػك أكثػػر انفتاحػػا مػف خػػالؿ الػػنص يظ ػػر تحػػٌكؿ الحػػرؼ عػف المرح
عف الكجكد كالرفيا، التي تحكـ تشٌكم ، برغـ بسػاط  المعجػـ الظاهريػ  ب ػك لػـ يتجػاكز 
حقػػػؿ الكجػػػكد كاإلنسػػػاف، اي أنػػػ  ييخفػػػي عمقػػػا بػػػي انفتاحػػػ  عمػػػى دييت عديػػػدة، تيخػػػذ 

كملرػػػزات النريػػػؿا   ػػػاةر ال يػػػث حالػػػكرها مػػػف تكظيفػػػ  لعػػػدد مػػػف األلفػػػاظ الرمػػػكز 
كغيرها مف األلفػاظ التػي تخفػي الكثيػر مػف الكجػكي كاألبعػاد  أن  دة الصالحيف الرمؿ   
 لتتجٌسد.

كمػػػا نرصػػػد بػػػي المسػػػتكل المغػػػكم ظػػػاهرة الثنائيػػػات التػػػي اتخػػػذها شػػػاعر هػػػذي 
المرحمػػ  كسػػيم  لممقابمػػ  بػػيف العػػكالـ التػػي ييبحػػر بي ػػا، معٌبػػرا عػػف التنػػاقض الػػذم ينتابػػ  

  الثنائيػػات شػػحف الػػنص بالحركػػ  التػػي تتكلٌػػد مػػف بػػي كجػػكد معقٌػػد المعػػالـ، كمػػا تمنحػػ
زمػػػف خػػػالؿ المقابمػػػ  بػػػيف األالػػػداد، كمػػػف نمػػػاذج هػػػذا التكظيػػػؼ مػػػا نقػػػرفي بػػػي ديػػػكاف 

 لنكر الديف لعراجي كمن  يقكؿ: الل ؽ اآلتل
 امنحينل بلض أ راحؾ التل تحزننل

  بلض أقراحؾ التل ت رحنل
   ي ا مف اضحمر الذ  

 1ال ي بو دمل
سػػػػطر "يظ ػػػػر تكظيػػػػؼ الشػػػػاعر لمثنائيػػػػات الالػػػػدي ، كأسػػػػمكب التقابػػػػؿ مػػػػف خػػػػالؿ األ

ديناميػ  الصػكرة  يكلػدكالتنابر، كهذا يجعؿ األثر النفسػي لمصػكرة مناقالػا لألخػرل ممػا 
، كهػذا مػا 2كحركي  القصيدة التي تصبح أداة لتجسػيد الصػراع كالتعػارض بػيف األشػياء"

انطالقػا مػف لغت ػا، التػي تىعىػٌدت  يريدي شاعر ايختالؼ ب ك يرغب بي تفجيػر القصػيدة
بي تجديدها تكظيؼ معجـ خاص، بقد شمؿ التحديث التركيػب الػذم شػ د تحػٌكي عمػى 
المسػػتكل النحػػكم كالبالغػػي التصػػكيرم، بشػػعراء هػػذي المرحمػػ  صػػاركا أكثػػر تحٌكمػػا بػػي 

 صػػػػكرقكاعػػػػد المغػػػػ  خصكصػػػػا أف أغمػػػػب ـ مػػػػف خريجػػػػي الجامعػػػػات الجزائريػػػػ ، أمػػػػا ال
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عمػػى التشػػبي  كايسػػتعارة كغيرهػػا، شػػين ـ  دمػػالتقميػػدم المعتصػػكير البالغػػي بتجػػاكزكا الت
بػػػػي ذلػػػػؾ شػػػػيف القصػػػػيدة العربيػػػػ  الحديثػػػػ ، ل ػػػػذا بقػػػػد طرقػػػػكا بػػػػاب الرمػػػػز كاألسػػػػطكرة، 

ل ػػػذي األنمػػػاط مػػػف الصػػػكر عػػػف  تػػػكظيف ـ لييحٌممكهمػػػا بشػػػحنات القصػػػيدة، كقػػػد اختمػػػؼ
ر مجٌرد رصؼ كتكػديس لألسػماء بػؿ شعراء المرحم  السابق ، بمـ تعد الرمكز كاألساطي

دراكػػا لألبعػػاد الديليػػ  التػػي يحيػػؿ الي ػػا كػػؿ رمػػز أك  صػػارت أكثػػر احترابيػػ  كشػػعري ، كا 
لمشػػاعر عمػػي  مػػذكرة الل ػػؽأسػػطكرة كمػػف نمػػاذج هػػذا التكظيػػؼ مػػا نقػػرفي بػػي قصػػيدة 

 :مالحي
 تناىت إلى قمبيا الذكرياتا

 الحق ؿ استراحت إلى الماء  ل تؤده
  ل لراج التطّمعا  استنطقتسربمت  لرىا 

 رصرىا الم تيىّّ
 ثـ قامت ت زع مف ثمرىاا  تزيح الستار

 1ابتيارا بليد الط  لةّّ
بدايػػػة بػػػالحق ؿ التػػػل مػػػف خػػػالؿ الػػػنص يكظػػػؼ الشػػػاعر عػػػدة رمػػػكز مٌتصػػػم  

كهػي رمػز النمػا كالبعػث الجديػد، ثػـ الثمػار كهػك رمػز لمنتيجػ  كالن ايػ  استراحت لممػاء 
غيػػر منت يػػ ، كانطالقػػا مػػف القػػراءة البسػػيط  كاألكليػػ  ل ػػذي الرمػػكز  التػػي جعم ػػا طفكلػػ 

نصػػؿ لمػػدل عمػػؽ تصػػكير شػػاعر هػػذي المرحمػػ  الػػذم لػػـ يكتػػؼ بالظػػاهر كالسػػطحي، 
انمػػا قصػػد العميػػؽ كاآلخػػر، ليكشػػؼ عػػف المختفػػي بػػي الػػذات كالمغػػ  عمػػى حػػد سػػكاء، 

القناعػػ  كالرالػػا  كيتطمٌػػب ذلػػؾ نصػػا متفٌجػػرا كشػػاعرا يعػػاني مػػف ديمكمػػ  التػػكتر كعػػدـ
ؿ دائمػػا استشػػراؼ ببػػاؽ جديػػدة، كهػػذا مػػا سػػاهـ بػػي انتػػاج ك بػػالكاقع الػػراهف حيػػث "يحػػا

الػػنص الشػػعرم الجزائػػرم المتفٌجػػر كالخػػارج عػػف تقاليػػد عمػػكد الشػػعر، مسػػتجيبا لشػػركط 
، مثم  مثؿ النص الشعرم العربي المعاصر، الػذم 2الحداث  بكؿ خركقات ا كانزياحات ا"

يختالؼ الجزائرم ليفسس لشعري  جزائريػ  معاصػرة تتماشػى كحركػ  انطمؽ من  نص ا
الحداثػػ  بػػي عمكم ػػا، ب ػػذا بقػػد أعػػاد نػػص ايخػػتالؼ الشػػعري  الجزائريػػ  لمسػػارها بػػي 
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الشػػعري  العربيػػ ، كالحركػػ  الشػػعري  العالميػػ  بشػػكؿ عػػاـ، كذلػػؾ عمػػى المسػػتكل المغػػكم 
 كاإليقاعي كذلؾ. 

   بنية اإليقاع  ل النص المرتمؼ: -2

قػػػاـ الػػػنص المختمػػػؼ عمػػػى التجديػػػد بػػػػي القصػػػيدة الجزائريػػػ  متجػػػاكزا مػػػا قبمػػػػ  
مفسسػػػا لع ػػػد شػػػعرم جديػػػد، حيػػػث تطمٌػػػب ذلػػػؾ تكظيػػػؼ بليػػػات لمتجديػػػد كػػػاف اإليقػػػاع 
المختمػػػؼ أهم ػػػا، كسػػػػنحاكؿ تتٌبػػػع تقنيػػػات التشػػػػكيؿ اإليقػػػاعي مػػػف خػػػػالؿ نمػػػاذج مػػػػف 

اء" ليكسػؼ كغميسػي مػف قصائد هذا الجيؿ كمػف ذلػؾ مػا نجػدي بػي قصػيدة "بجيعػ  المقػ
 :أ راع ص صا ة  ل م اسـ اإلةصارديكاف 

 غريب ةمى  ر ات المدينةْ 
 ااه اه   ااه ا  ااه اه  ااه اه
  ل لف  ل ؿ  ل لف  ل لف

 أرتّر ةيدا تميداّّ
 اه اه  ااه اه  ااه اه
 ة لف  ل لف  ل لف

  حيد  ةمى  رب ة الما لاا
 ااه اه  ااه اه   ااه اه اه

  ل التف  ل لف  ل لف
 

  حيداا أن ح ةمى دمنة الذكريات  حيداّّ
 ااه اه    ااه ا  ااه اه   ااه اه  ااه ا  ااه اه
  ل لف   ل ؿ   ل لف  ل لف  ل ؿ  ل لف

 1 أذكر ي ـ التقيناّّ
 ااه ا ااه اه ااه اه

  ل ؿ  ل لف  ل لف
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  مػف خػػالؿ تقطيػع األسػػطر نالحػظ أن ػػا بينيػت عمػػى تفعيمػ  "بعػػكلف" كهػي تفعيمػػ
البحػػػر المتقػػػارب الصػػػابي ، كيظ ػػػر تكٌزع ػػػا الحػػػر عمػػػى األسػػػطر، كقػػػد حابظػػػت عمػػػى 
شػكم ا بػي أغمػػب األسػطر كلػػـ تعتري ػا اي بعػض الزحابػػات كعمػ  التػػذييؿ )زيػادة سػػبب 
خفيػػؼ(. كيقػػٌدـ احتػػراـ الشػػاعر لمتفعيمػػ  الصػػابي  التزامػػ  بالػػكابط القصػػيدة الحػػرة بػػي 

الشػاعر عمػى القابيػ  رغػـ تخميػ  عمػى ايلتػزاـ  شكم ا األكثر حداثػ ، كمػا نسػٌجؿ حفػاظ
بحػػرؼ الػػركم، كهػػذا قػػٌدـ ايقاعػػا متمٌيػػزا كأكثػػر اختالبػػا. كمػػا نسػػٌجؿ العديػػد مػػف النمػػاذج 
كيتبػػػػت كبػػػػؽ ايقػػػػاع التفعيمػػػػ ، حيػػػػث التػػػػـز أصػػػػحاب ا بنظػػػػاـ كحػػػػدة التفعيمػػػػ  بػػػػي أغمػػػػب 

كأسػػس البنػػاء الحػػر  القصػػيدة، كهػػذا يقػػٌدـ الػػدليؿ عمػػى التػػزاـ شػػعراء هػػذي الفتػػرة بالػػكابط
لمقصيدة، لكػف الشػعراء لػـ يقتصػركا عمػى هػذا البنػاء بػؿ تجػاكزي أغمػب ـ لقصػيدة النثػر، 
طػػارقيف بػػاب التجريػػب الػػذم رأكا بيػػ  السػػبيؿ إلنتػػاج نػػص مػػف شػػين  تحقيػػؽ الخػػالص 

، بانطمقػت محػاكيت ـ لكتابػ  قصػيدة النثػر لكػف 1مف حال  اليػتـ كالقطيعػ  التػي يعانكن ػا
قػػؼ الشػػكؿ الحػػر بػػؿ زاكجػػكا بينػػ  كبػػيف الشػػكؿ الجديػػد، دكف تغميػػب أحػػدهما هػػذا لػػـ يك 

عمػػػى اآلخػػػر بػػػي البدايػػػ ، كعميػػػ  بنيقػػػاع هػػػذي المرحمػػػ  مػػػزدكج الشػػػكؿ ب ػػػك ين ػػػؿ مػػػف 
التفعيم  مف ج ػ  كمػف قصػيدة النثػر مػف ج ػ  أخػرل، كمػف نمػاذج ايقػاع قصػيدة النثػر 

لنػكر  أ سمة لم اسـ الػردةدة بي النص الشعرم ل ذي المرحم  نذكر مما جاء بي قصي
 الديف لعراجي كمن ا يقكؿ: 

 يا أيتيا القابلة بريتل اليمنى
 اه اه اااه اه ااا ااه ااه اه اه

 
 أكسر  تقاليدنا
 اه ااه ااه اه ااه 
 حطمل أغ لنا
 اه ااه اه اه ااه
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 1 انتيل ةمى  ساـ ال طف الذبيح 
 اه ااه ااه ااه اه اااه ااه اه

األسػػػطر ي نصػػػؿ الػػػى أم نمػػػط ايقػػػاعي مبنػػػي عمػػػى التفعيمػػػ ، ي  عبػػػر تقطيػػػع هػػػذي  
البسػػيط  من ػػا كي المرٌكبػػ ، ل ػػذا بنيقػػاع القصػػيدة ينبػػع مػػف مصػػدر بخػػر كهػػك اإليقػػاع 

حٌطمي " حيث يقٌدـ حرك  نحػك  -اكسرم  المغكم الداخمي كمن  التكرار المعنكم بيف "
  اإليقاعيػػػ  المحطفمػػػ . ب ػػػذا التغييػػػر كتجػػػاكز كاقػػػع صػػػمب ي يتزحػػػزح اي ب ػػػذي الحركػػػ

يظ ػػػر التحػػػٌكؿ الػػػذم أحدثػػػ  الػػػنمط الجديػػػد بػػػي اإليقػػػاع بمػػػـ يعػػػد يعتمػػػد عمػػػى التفعيمػػػ  
الخارجي  بؿ تعداها الى مكسيقى تنبع مف داخؿ الػنص، قػد تػرتبط بػالتكرار  ىكالمكسيق

أك التكثيػػؼ أك التشػػػاب  الصػػكتي كغيرهػػػا مػػف أشػػػكاؿ التجمػػي اإليقػػػاعي الػػداخمي الػػػذم 
 دي حاالرا بصكري المختمف  بي الكثير مػف النمػاذج الشػعري  ل ػذي المرحمػ  كمػف ذلػؾنج

 قكؿ عمي مالحي بي قصيدة قبم  الحادم:
 يرط  إلى الكمماتا

 اه اه ااه اااه اه
 تتبلو تراتيؿ الي ارس
 اه اااه اه اه اه اه ااه
 ترسـ الذكرا براطره

 اه ااه اه اه ااه ااه اااه
 صيبة بالي ا ال رقل تندلع الّسما ات الر

 مف  اد  اضسى طمل اا
  مـ يرد ا س ا أقدامنا

 2باضرض نابتةااا
عبر تقطيع األسطر يظ ر مباشرة عدـ التزام ا بالتفعيم  ليبرز ايقاع ا الداخمي الػذم  

الػى الكممػات يكلٌػد أكلػى تجميػات اإليقػاع الػذم يفػرض   الرْط ينبع مف حرك  ديلت ا، 
لتشػٌكؿ بتتابع ػا اسػتمرارا لإليقػاع، ثػـ  اليػ ارسلحركػ ، ثػـ تتبعػ  نكع مف التراتب بػي ا
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السػػمكات الخصػيب ، كبػي ذلػؾ أيالػػا ايقػاع ب نػاؾ بعػؿ أك شػػرط  لتنػدلعالػذكرل  يرسػـ
ٍشػػػركط يقػػػٌدـ ايقاعػػػا معٌينػػػا  )ترسػػػـ( كجػػػكاب أك نتيجػػػ  )بتنػػػدلع( بفػػػي السػػػطريف تتػػػابع مى

مػف  اد  اضسػى لفعػؿ مػف )يتكٌرر بشكؿ طردم بػي األسػطر األخػرل، حيػث ينطمػؽ ا
( ب ػػػذي الحركػػػ  مػػػف الشػػػرط  مػػػـ يرػػػد ا( ليسػػػتقبم  الػػػرد بػػػي السػػػطر المػػػكالي ) طملػػػ ا

المعنكم الى جكابػ  تنشػي حركػ  ايقاعيػ  تشػحف الػنص كتغنيػ  عػف ايقػاع التفعيمػ  الػذم 
 قد يقٌيد الشاعر كيدبع  لحشك نص .

لشػػعري  بػػي هػػذي كمػػا نشػػير الػػى أف الشػػكؿ العمػػكدم بقػػي مكجػػكدا بػػي السػػاح  ا
المرحمػػػ  كقػػػد كتػػػب بيػػػ  العديػػػد مػػػف الشػػػعراء سػػػكاء الشػػػعراء التقميػػػديكف الػػػذيف ي زالػػػكا 
يكتبكف كبؽ عمػكد الشػعر، أك شػعراء ايخػتالؼ أنفسػ ـ بػالكثير مػن ـ كتبػكا كبػؽ نمػط 
القصػػيدة التقميديػػ  خصكصػػا عمػػى المسػػتكل التشػػكيؿ اإليقػػاعي كال ندسػػي، كمػػف ذلػػػؾ 

 ":"ابتياالت ةمى ربيف ال طفبي قصيدة نذكر قكؿ عمي مالحي 
 نير الي ا قد تنامى الررح  اتقدا *  مقمة ال رر لـ تنرب لنا  لدا
 اه اه ااه  اه ااه   اه اه ااه  اااه   ااه ااه  اه ااه  اه اه ااه  اااه
 مست لمف  اةمف مست لمف   لمف  متْ لمف  اةمف مست لمف  لمف

 1* بكارة اآلتلّّ لـ تمؽ مستندا يا ط مة ال ادّّ  اض داد قا مة
 اه اه ااه اه ااه اه اه ااه اااه        ااه ااه  اه اه   اه اه ااه   اااه
 مست لمف  اةمف مست لمف  لمف   متْ لمف   ْلمف  مست لمف    لمف

مػػػػف خػػػػالؿ البيتػػػػيف يظ ػػػػر التشػػػػكيؿ التقميػػػػدم سػػػػكاء عمػػػػى مسػػػػتكل اإليقػػػػاع أك 
فعػيالت البحػر البسػيط شػكم  كهػي )مسػتفعمف بػاعمف( بكػؿ التكازم، باإليقاع اتخذ مف ت

مػػا يػػدخم ا مػػف زحابػػات كعمػػؿ كمػػا حػػابظ عمػػى القابيػػ  بشػػكم ا التقميػػدم، أمػػا التشػػكيؿ 
ال ندسي ب ك تنػاظرم متػكازم، ب ػذا تتحقػؽ أهػـ الميػزات الشػكمٌي  العمكديػ  لمػنص ممػا 

ذا ي يجعػػؿ الػػنص مقمٌػػدا يجعمنػػا نيػػدرج هػػذا الػػنص شػػكميا بػػي الشػػعري  التقميديػػ ، لكػػف هػػ
 كػالررح  ط مػة ال ػادبمغت  كبناء الصكرة بي  حداثي، بقد تالػٌمف العديػد مػف الرمػكز 

كغيرهػػػا، ممػػػا عٌمػػػؽ الصػػػكرة كشػػػحف القصػػػيدة نحػػػك أبعػػػاد ديليػػػ  كثيػػػرة، ممػػػا يجعمنػػػا 
نيدرج ا بي سياق ا التػاريخي كهػك أن ػا قصػيدة معاصػرة رغػـ شػكم ا العمػكدم. كنسػٌجؿ 
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هػػذي النمػػاذج بػػي شػػعر هػػذي المرحمػػ  كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ يكسػػؼ كغميسػػي بػػي العديػػد مػػف 
 :تراتيؿ حزينة مف  حل ال ربةقصيدت  

 إنل أتيتؾ يا سمراء ظمآنا * ض رب ال لر مف ةينيِؾ  ْديانا
 اه اه ااه اااه اه اه ااه اه اه * ااه ااه  اه ااه  اه اه ااه  اه اه

 ةمف مست لمف  ْلمفمست لمف   لمف مست لمف  ْلمف* متْ لمف  ا
 1 ر تِؾ الي ـ باآلالـ مكتح  *  القمب يتم  بياف البيف حْيرانا

 ااه ااه اه ااه  اه اه ااه اااه * اه اه ااه  اه ااه  اه اه ااه  اه اه
 متْ لمف  اةمف مست لمف  لمف* مست لمف  اةمف مست لمف  ْلمف 

مسػتفعمف بػاعمف( الػذم الػرب  يظ ر جميا بناء األبيات عمى كزف البحر البسػيط )     
)بٍعمف( كما يبرز البناء المتكازم التناظرم، لكػف هػذا ي يجعػؿ الػنص بػي خانػ  التقميػد 
اي مػػف الناحيػػ  الشػػكمي  بقػػط، حيػػث تيخفػػي األلفػػاظ برمزيت ػػا عمقػػا بػػي التصػػكير، ممػػا 
يجعػػؿ الػػنص ينفػػتح ديليػػا عبػػر تجػػاكزي السػػطح، كهػػذا يالػػع  بػػي شػػعري  الحداثػػ  رغػػـ 

   التقميدم.شكم
ممػػا تقػػٌدـ نالحػػظ أف شػػعراء هػػذي الفتػػرة تمٌثمػػكا الحداثػػ  بشػػكم ا األكثػػر انفتاحػػا، 
بتحػػٌررا كلػػـ يتقٌيػػدكا اي بتجػػربت ـ، حتػػى أن ػػـ كتبػػكا كبػػؽ النمػػكذج العمػػكدم لكػػف بػػركح 
حداثيػػػ  ي تنػػػزكم خمػػػؼ اتجػػػاي الػػػيؽ كي تسػػػيطر عمي ػػػا أنمػػػاط شػػػكمي  بصػػػكرة مطمقػػػ  

التجديػػػد، ب ػػػذا أحػػػدثكا انتفاالػػػ  شػػػعري  تسػػػاير الشػػػعري  العربيػػػ  كغيػػػر قابمػػػ  لمتغييػػػر ك 
 المعاصرة بي نماذج ا األكثر حداث .

كبػػػػي األخيػػػػر نشػػػػير الػػػػى أف شػػػػعراء هػػػػذي المرحمػػػػ  رغػػػػـ أن ػػػػـ جٌربػػػػكا بػػػػي مختمػػػػؼ 
األشػػػػكاؿ اإليقاعيػػػػ  اي أف ايقػػػػاع قصػػػػيدة النثػػػػر ظػػػػؿ م يمنػػػػا كمسػػػػيطرا عمػػػػى شػػػػعرهـ 

كلعػػؿ ذلػػؾ راجػػع لرغبػػ  الشػػعراء بػػي التحػػٌرر مػػف كػػؿ خصكصػػا بػػي تجػػارب ـ المتػػيٌخرة، 
ايقػػاع خػػارجي يقٌيػػد حرٌيػػ  اختيػػارهـ المغػػكم، بكجػػدكا بػػي قصػػيدة النثػػر مػػالذا لمخػػالص 

 مف كؿ قيد يكاج  ـ.
 الت كيؿ اليندسل  ل النص المرتمؼ: -3
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مثممػا طػػٌكر نػػص هػػذي المرحمػػ  الجانػػب اإليقػاعي بقػػد طػػٌكر شػػكم  ال ندسػػي بمػػا 
الجديػػد، بكتبػػكا بالشػػكؿ الشػػجرم خصكصػػا النصػػكص الحػػرة كمػػف  يتماشػػى مػػع الػػنمط

 ذلؾ قصيدة براءة لمغمارم كالتي يمكف تصنيف ا المف شعري  ايختالؼ يقكؿ:
ّّّّ 

 ةمبا ترب يا الميالل
  دمى تلمدىا الد الل

 قي ا
 رريلا
 حانةّّ

  صدا لح ررة رراب
 1كرما بمزرةة السراب

البنػػاء الشػػجرم الػػذم يشػػٌكؿ خطػػا منكسػػرا ممػػا مػػف خػػالؿ شػػكؿ الػػنص يظ ػػر 
 يقٌدـ النص بي دبقات متفاكت  الطكؿ تعكس حرك  القصيدة الداخمي .

كمف نماذج التشكيؿ ال ندسي بي نص هػذي المرحمػ  نجػد التشػكيؿ الػذم يحػٌكؿ 
النص بي ذات  الى شكؿ هندسػي كمػف ذلػؾ شػكؿ المثمػث كالخػط المسػتقيـ كالمسػتطيؿ 

رها مف األشكاؿ كمف أمثمت ا ما نرصدي بػي نػص حكػيـ ميمػكد مػف كشب  المنحرؼ كغي
 ديكان  "جسد يكتب أنقاال " حيث يقكؿ:

 
 آه يا حمـ ليمتنا الرانقة
 أ لنا  راءؾ أةمارنا

  تمادت بنا الطرؽ التال ة
  رأينا  ر ىا ت يو  تسكنيا
 2للنة التيو بلدؾ كؿ المرػػاىؿّ
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شػكؿ ال ػـر أك شػب  المنحػرؼ الػذم يقػكد  مف خالؿ الشػكؿ يظ ػر البنػاء مقػٌدما

القصػػيدة مػػػف بدايػػ  الػػػيق  الػػى القاعػػػدة الكاسػػػع ، كبػػي حركػػػ  الشػػكؿ كتتابعػػػ  مػػػف 
كتنفػػػتح بػػػي  الحمػػػـاألعمػػػى لألسػػػفؿ تناسػػػب مػػػع حركػػػ  القصػػػيدة التػػػي تنطمػػػؽ مػػػف 

كبي هذي الحرك  ينتقػؿ الشػاعر  اللنة التيولتنبسط بشكؿ كبير بي  الطرؽ التال ة
عمػػػكم أيػػػف تسػػػكف األحػػػالـ لينػػػزؿ لمطػػػرؽ األكثػػػر طػػػكي كاألشػػػرس بػػػي مػػػف عالمػػػ  ال

حٌدت ا كتعامم ا مع الشػاعر ب ػي تمثػؿ الكاقػع الػذم يعيشػ  كالمنػاقض لمحمػـ، حتػى 
تصيب  بي األخير لعن  الالياع التي تفٌرقػ  بػي كػؿ ايتجاهػات كهػذا يكابػؽ انفتػاح 

النص كتصكيري مػع  النص بالائيا بي األخير. كعمي  نالحظ التكابؽ بيف مالمكف
الشكؿ الذم يتجمػى بػ ، كنجػد ل ػذي العالقػ  حالػكرا كبيػرا بػي الكثيػر مػف نصػكص 
هػػذي الفتػػرة المعتمػػدة عمػػى بنيػػ  قصػػيدة النثػػر، كمػػف هػػذي النمػػاذج نػػذكر قػػكؿ عمػػي 

 مالحي بي صفاء األزمن  الخانق :
 اللمر صيغ مف التيّرـا

  الب د ةمى اضسا ر تربة  ت يةا
 سحيا الرط بةا ل الصيؼ تم

 ىؿ أسميؾ امتدادا ّّّ
 ىؿ أسميؾ اةتباطاّّ

      1مرزرة؟؟
يظ ػػر الشػػكؿ المثمػػث المقمػػكب حيػػث قاعدتػػ  لألعمػػى، بينطمػػؽ مػػف الػػبالد ليصػػؿ 

 لممجزرة ككين ا نتيج  اليق  لمظؿ البالد مما تعاني  مف شقاؽ كبرق .
المرحمػ ، كمػا نجػدي االاب  لما تقٌدـ نجد أشكاي أخرل لمتجمػي ال ندسػي بػي نػص هػذي 

يكٌظؼ رمكزا كعالمات غير لغكي  ليكٌجػ  ب ػا نصػ  كيحٌمم ػا بػدييت تسػاهـ بػي رسػـ 
مالمح  كمف هذي الرمكز نجد تكظيؼ األرقاـ بي شكؿ يقٌدـ النص عبر مراحؿ ككينػ  
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ال بػػػي قصػػػيدة  قطػػػع كأجػػػزاء مرتبطػػػ  بخػػػيط كاحػػػد كمػػػف أمثمػػػ  هػػػذا التكظيػػػؼ مػػػا نقػػػرفي
 ي مالحي كمن ا يقكؿ:لعم ت  ب ا أبداّّّ

-1-  
 ال ت  ب ا أبداّّ

 قمت اطرب ا لص بة اإلنذارا
  ارتم  ا مع البحارّّ برا

 أ   بيرااا
 كل أسميكـ م ذا أ  مسارا

ّّّ 
-2- 

 قمت اطرب ا لت قؼ اضس ارّّ اضمطاراا
  اغتسم ا قمي  أ  كثيرا بالبن سج

  ال يادةا ثـ نام اّّ
 1 د ف ةارّّ

مقٌدم  بيف كؿ رقمػيف جػزء من ػا ككين ػا تبنػي جسػدها  -5-لمرقـ كتستمر القصيدة 
مرحميا، بفي كؿ مرحمػ  تقػٌدـ بكػرة تغػٌذي ا المرحمػ  التػي تمي ػا الػى أف تنت ػي القصػيدة، 
ب ػػػذا تقػػػٌدـ األرقػػػاـ، كهػػػي بكاصػػػؿ غيػػػر لغكيػػػ ، نقػػػاط تكقٌػػػؼ كانطػػػالؽ، حيػػػث تتكقٌػػػؼ 

قػ  الثانيػ  كهكػذا بشػكؿ مسػتمر الػى عندها الدبقػ  الشػعري  األكلػى لتشػحف انطالقػ  الدب
ن ايػػ  القصػػيدة، كعميػػ  يظ ػػر الػػدكر الفاعػػؿ ل ػػذي الرمػػكز كالعالمػػات بػػي رسػػـ صػػكرة 

 مفصمي  عمى نص القصيدة مما ييساهـ بي تكجي  قراءت .
ممػػػا تقػػػٌدـ نالحػػػظ أف الػػػنص المختمػػػؼ اشػػػتغؿ بالػػػائيا كبػػػؽ تشػػػكيالت كثيػػػرة تعػػػد 

عربيػػػ  المعاصػػػرة، ممػػػا يجعمػػػ  كج ػػػا مػػػف كجػػػكي امتػػػدادا لمتشػػػكيؿ ال ندسػػػي لمقصػػػيدة ال
تجمي ػػػػا عربيػػػػا، حيػػػػث ي نكػػػػاد نمٌيػػػػز أم اختالبػػػػات بػػػػيف الػػػػنص الشػػػػعرم ل ػػػػذي الفتػػػػرة 

 كالنصكص المشرقي  مف نفس النمط الشعرم.
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 م   ةات  لرية االرت ؼ:       -4

 انطمػػؽ ، كهػػك المبػػدأ الػػذملػػـ تعػػد المكالػػكعات المحػػٌرؾ األسػػاس لقػػكؿ الشػػعر
بكابػػػ  يمػػػج من ػػا الشػػػاعر نحػػػك أبػػػؽ  ي يعػػدك ككنػػػ ا ايتجػػػاي، بالمكالػػػكع ركاد هػػػذ منػػ 

، بالبحػػث مسػػتمر عػػف الػػذات الالػػائع  عمػػى مختمػػؼ رحػػب يسػػابر بيػػ  لكػػي ي يصػػؿ
المسػػتكيات، ل ػػذا ي يمكػػف تحديػػد مكالػػكعات بعين ػػا تمٌيػػز شػػعري  هػػذي المرحمػػ  بقػػد 

ـ مػػف جديػػد، كتػػب ركادهػػا بػػي كػػؿ شػػيء كمػػف أجػػؿ كػػؿ شػػيء، بيعػػادكا خمػػؽ عػػالم 
ككانػػت المكالػػكعات بكابػػات نحػػك شػػعري  مفعمػػ  بالتجريػػب عمػػى مختمػػؼ المسػػتكيات 
المغكي  كاإليقاعي  كال ندسي ، كمػف المكالػكعات المفػاتيح التػي كتػب بي ػا شػعراء هػذي 
المرحم  نجد مكالكع المرأة التي احتمػت مكانػ  م مػ  بػي شػعري  ايخػتالؼ باعتبارهػا 

تحممػػ  مػػف أبعػػاد أثنػػاء تكظيف ػػا ب ػػي المػػالؾ كالشػػيطاف  رمػػزا يفػػتح بػػاب التيكيػػؿ لمػػا
كالػػػػكطف كالمنفػػػػى كالجنػػػػ  كالنػػػػار، ل ػػػػذا جػػػػاءت متناقالػػػػ  الحالػػػػكر مالػػػػطرب  األبػػػػؽ 
االطراب الشاعر ذات  لتفػتح أبػكاب القصػيدة عمػى الغيػاب كبالػاء ي ن ايػ  لػ ، كمػف 

 ريلػة ي قصػيدة أمثم  تكظيف ا باعتبارها حبيب  كمعاناة الشاعر مف براق ا ما نقرفي بػ
 ليكسؼ كغميسي كمن ا يقكؿ: المقاء
 ن ارس حبؾ تيرر بحر ا 

  تبكل البحار ا تياقااا
 ت يبّّ ت يب  راء مسا ات ةمر ّّ
  ترس  س ينة "ن ح" بقمبلّّ  لكنيا

  1 قبْيؿ الرحيؿ تذ ب احتراقا!
مػػف خػػالؿ األسػػطر تظ ػػر تيمػػ  المػػرأة المسػػيطرة عمػػى الػػنص، بفجيعػػ  المقػػػاء 

اب بمجػػػٌرد حالػػػكري أدخػػػؿ الشػػػاعر بػػػي دكامػػػ  حػػػزف كاالػػػطراب، ممػػػا كلٌػػػد الػػػذم ذ
الحركػػػ  داخػػػؿ الػػػنص الػػػذم لػػػـ يتكقٌػػػؼ عنػػػد هػػػذا الحػػػد بػػػؿ اسػػػتمر قمػػػؽ الشػػػاعر 

 كاشتياق  مف لقاء تبٌخر، كمكعد لـ يتحقؽ.
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كمػػف نمػػاذج تكظيػػؼ المػػرأة كمػػا تعمٌػػؽ ب ػػا مػػف حػػب كهيػػاـ خصكصػػا لمػػا تكػػكف 
للمػػل  ت رلػػات ال ػػرر القاحػػؿا جػػاء بػػي قصػػيدة رمػػزا لمػػكطف أك الحريػػ ، نػػذكر مػػ

 :مالحي كمن ا يقكؿ
  صيتل كانت ىنا ّّّ

  ْميستؽ الل اؽ مف مسؾ البدايةا
 كؿ ما  ل الك ب يلر و الحبيب

 طيارة القب ت
 أ  ت صية الب ليس

 ما ذنبلاا
 أحبؾ نرمة أ   ملة  ل راطر اا
  الريح تلبث  ل ردا ميا النبيمةا

 1 اءّّ اللا ق ف ب  انتي
نالحظ مف خػالؿ القصػيدة أف عكاطػؼ الحػب كالرغبػ  بػي اآلخػر رمػز العطػاء 
)نخمػ  أك شػػمع ( يجعػػؿ مػػف المػػرأة رمػػز الػػكطف كالحريػػ  هػػي المحػػٌرؾ األسػػاس بػػي 
الػنص، ب ػذا تظ ػر قػدرة رمػز المػرأة عمػى العطػاء داخػؿ الػنص بمػف خالل ػا تنفػػتح 

 ؿ النص أكثر انفتاحا.أبعاد ديلي  كثيرة تفسس لتيكيالت عديدة مما يجع
االاب  لممرأة نجد مكالػكعا مفتاحيػا بخػرا بػي شػعري  هػذي المرحمػ  كهػك الػكطف 
الذم صار حبال يتعٌمؽ ب  الشاعر ليخرج الى داخؿ نص ، أك يشػنؽ بػ  نفسػ  مػف 
خالؿ سخط  عف أكالاع  داخم ، بقد بىقىد الشاعر بي  هكٌيت ، كمف أمثم  تكظيػؼ 

مػػا نقػػرفي بػػي ديػػكاف العربػػي عمػػيش "مقابسػػات العربػػي  الػػكطف ب ػػذي الصػػكرة القاتمػػ 
 بف العربي" كبي  يقكؿ:
 أنتمل إلى حد د الحد د
 إلى  طف      الرطى
  طنل  رصة لمثراء  ريط
 صباح تقّرتو أةيننا  ل
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 1سقاـ المدا
يصػبح حممػا لمشػاعر الػذم ينتمػي لحػدكد الحػدكد،  -كمرجػع  -نالحظ أف الكطف 

شاسػع المػدل، كهػذا مػا يكلٌػد االػطراب  الػذم خمػؽ حركيػ  ب ك بي الالمكاف بي كطف 
النص، ب ذا بالكطف يشٌكؿ تيمػ  مركزيػ  بػي هػذي الشػعري  التػي أصػابت ا لعنػ  التشػٌرد 

بسػػػبب مػػػا مػػػٌرت بػػػ  الػػػبالد، كمػػػا أبرزتػػػ   -القصػػػيدة  -بػػػي كطن ػػػا المػػػادم كالمعنػػػكم 
يجعمػػ  شػػريدا بػػي الحداثػػ  الشػػعري  مػػف نػػص يطػػرد بمغتػػ  الشػػاعر كيٍسػػمب  سػػمطت  ممػػا 

 بالاء المغ  غير المنت ي.
كمػػا نسػػٌجؿ تيمػػ  أخػػرل ارتبطػػت بػػالكطف بشػػكؿ مباشػػر كهػػي تميمػػ  الغربػػ  التػػي 
عػػػانى من ػػػا شػػػاعر هػػػذي المرحمػػػ  كهػػػك بػػػي كطنػػػ  كبػػػيف أحالػػػاف أهمػػػ ، لكػػػف شػػػعكري 
بايغتراب ظؿ قائما بسبب الت مػيش كانحػدار التمقػي الشػعرم بشػكؿ عػاـ. هػذا ناهيػؾ 

قصػػػيدة الحديثػػػ  التػػػي تعػػػاني التشػػػرذـ كبٍقػػػد هكيػػػ  شػػػعري  كاالػػػح  كقػػػارة عػػػف أزمػػػ  ال
 المعالـ.

االػػاب  لمػػا تقػػٌدـ يمكػػف تسػػجيؿ العديػػد مػػف المكالػػكعات التػػي شػػغمت الشػػاعر بػػي 
مرحمػػػػػ  أٌسسػػػػػت لػػػػػنص يتحػػػػػدل الػػػػػزمف كيقػػػػػٌدـ الجديػػػػػد بػػػػػي بتػػػػػرة حالكػػػػػ ، كمػػػػػف هػػػػػذي 

ف يقػٌدـ مشػكالت ا بػي المكالكعات نجد مكالكع المغػ  بػي ذات ػا ككيػؼ أراد الشػاعر أ
نص ، كما نرصد تكظيؼ الجسد كبفرة تنطمؽ من ا القصيدة نحك الكلػكج لمكالػكعات 
أخػػرل، االػػاب  لمكالػػكع اإلنسػػاف المعاصػػر كمشػػكالت الكجػػكد كغيرهػػا كثيػػر، كلكػػف 
المميػػػز بي ػػػا أن ػػػا تمتقػػػي ببعػػػدها اإلنسػػػاني ب ػػػي ليسػػػت محصػػػكرة بػػػي بكػػػر معػػػيف أك 

 ؿ هذا النص أكثر انفتاحا عمى العالـ كاإلنساف.ايديكلكجيا خاص ، كهذا ما جع
  كؿ الكتابة  ل  لرية االرت ؼ:

بػػي األخيػػر تجػػدر اإلشػػارة الػػى أف الػػنص المختمػػؼ لػػـ يتكقٌػػؼ عنػػد حػػدكد قصػػيدة 
النثػػر بػػؿ تجاكزهػػا بعػػض الشػػعراء الػػى الشػػكؿ الجديػػد الػػذم عيػػرؼ بشػػكؿ الكتابػػ  الػػذم 

المعاصػػػر، حيػػػث تجػػػاكز البنػػػاء الحػػػر  رائػػػدي األكؿ بػػػي الشػػػعر العربػػػي أد نػػػيسيعػػػد 
كاإليقػػاع الػػداخمي لقصػػيدة النثػػر ليفسػػس لمرحمػػ  جديػػدة تقػػكؿ بي ػػا المغػػ  مػػا تريػػدي دكف 
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سمط  الماالي كي عنؼ المكالكع كشخصي  الشػاعر، بالمغػ  هػي مػف تفسػس الشػكؿ 
الكتػػػابي الػػػذم يعػػػد التمثيػػػؿ الحسػػػي لمػػػنص، معتمػػػدة بػػػي ذلػػػؾ عمػػػى الطاقػػػات الكتابيػػػ  

  مف ج   كعمى تجميػات المغػ  التػي تتخمػى عػف كػؿ مػا تحممػ  بػي سػبيؿ أن ػا الطباعي
تعيػػد خمػػؽ ذات ػػا مػػف جديػػد داخػػؿ كػػؿ نػػص بشػػكؿ جديػػد كبريػػد، كرغػػـ حداثػػ  التجربػػ  
عربيػػا كاقتراب ػػا مػػف حػػدكد التػػرؼ الفكػػرم كالشػػعرم كمػػا يراهػػا الكثيػػر مػػف النقػػاد اي أف 

لنمػػػكذج الجديػػػد بػػػؿ حػػػاكؿ اقتحامػػػ  شػػػاعر هػػػذي المرحمػػػ  لػػػـ يبػػػؽ متفٌرجػػػا عمػػػى هػػػذا ا
كالتجريب بي ، كمػف نمػاذج هػذا الشػكؿ الجديػد مػا نرصػدي متفٌرقػا بػي عػدد مػف دكاكيػف 
شعراء هذا الجيؿ خصكصا المتيٌخريف من ـ، حيػث زاكجػكا نمػكذج قصػيدة النثػر بشػكؿ 

 لحكيـ ميمكد، كبي  يقكؿ:  رسد يكتب أنقا و الكتاب ، كمف أمثمت  ما نقرفي بي ديكاف
 أيتيا المسك نة مثمل بأصداء حر ب ةمياء ّّ  لياث س الت 

 لـ ترمؽ بلدا ك نل ليد  أكثر مف لمسياّّ للينل    
 أكثر مف نب ياّّ ضذنل أكثر مف سملياّّ لقمبل أكثر مف نب و

 1لرطا  أبلد مف تييياّّّ  ك نل لل م ازتل الباقيةّّ  
اء عمػػى المسػػتكل المغػػكم أك يظ ػػر مػػف خػػالؿ الػػنص طبيعػػ  البنػػاء الفريػػدة، سػػك 

اإليقػػػاعي أك ال ندسػػػػي، بالمغػػػػ  تتعػػػػٌرل لتقػػػػكؿ الجديػػػػد، بػػػػال نكػػػػاد نحصػػػػرها بػػػػي ديلػػػػ  
ن ائي ، كاإليقاع يتكٌلد مػف التشػظي المغػكم ذاتػ  ي مػف اينسػجاـ كالكالػكح، أمػا البنػاء 
الفالػائي ب ػك مفٌكػؾ بػي نصػؼ أسػطر قيػٌدمت بشػكؿ عشػكائي، ممػا يرٌسػ  مبػدأ الجػٌدة 

 مق  بي بعث النص، كيقٌدـ سندا لمغ  التي تحاكؿ أف تككف مف جديد.المط
كمػػا نسػػٌجؿ عػػددا مػػف نمػػاذج هػػذا الػػنمط حيػػث اعتمػػد شػػعرافها عمػػى التقنيػػات 
الطباعيػػ  بشػػكؿ أسػػاس لعػػرض نصكصػػ ـ كبػػؽ الشػػكؿ الجديػػد، الػػذم مػػا زاؿ يخطػػك 

لتمقػػي كقمٌػػ  بخطػػى بطيئػػ  نسػػبيا ليقػػٌدـ جديػػدي كلعػػؿ أهػػـ أسػػباب تػػيخري النسػػبي الػػعؼ ا
المنػػػابر التػػػي تتػػػيح لػػػ  أف يتحقػػػؽ بػػػي الميػػػداف، لكػػػف هػػػذا لػػػـ ييػػػثف العديػػػد مػػػف الشػػػعراء 
الشباب خصكصا بػدخكؿ األلفيػ  الجديػدة أف يقتحمػكا عبػاب هػذا الشػكؿ كيجٌربػكا خمػؽ 

 لغت  كشكم  بكؿ ما أتاحت ل ـ اإلمكانات الحديث . 
                                                 

 . 34حكيـ ميمكد، جسد يكتب أنقاال ، ص  1
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 ر صة
بنيػػ  كالػػنص لنصػػؿ لمشػػعر مف كمػػا كنصػػا، بكجػػدناي ي انطمٍقنػػا مػػف مف ػػكمي ال

يعػػدك ككنػػ  بنيػػ  خاصػػ ، تمٌيػػزت كي زالػػت تقػػٌدـ الجديػػد، بعمػػى المسػػتكل العربػػي مالػػى 
الشػػػػعر منػػػػذ الن الػػػػ  شػػػػاقا طريقػػػػ  نحػػػػك الن ػػػػكض بالقصػػػػيدة كالخػػػػركج ب ػػػػا مػػػػف دائػػػػرة 

بقٌدمت الن الػ  الصنع  كايبتذاؿ المغكم التي لحقت ب ا بي الع د العثماني كما قبم ، 
نصػا جديػػدا رغػـ تقميػػدي لمنمػػكذج القػديـ الػػذم ايعتبػػر مقٌدسػا بمػػا حمػػؿ مػف قكاعػػد عمػػكد 
الشػػعر، بعيٌمقػػت عميػػ  الشػػعري  العربيػػ ، كلكػػف ذلػػؾ لػػـ يػػدـ طػػكيال بمػػع ظ ػػكر النزعػػ  
التحررٌيػػ  بػػي الػػكطف العربػػي انطمػػؽ ايتجػػاي الركمانسػػي بمختمػػؼ أطيابػػ ، لييٍطمػػؽ أكؿ 

ج عػػف التقاليػػد الشػػعري  التػػي رٌسػػخت ا الممارسػػات اإلحيائيػػ  كالتقميديػػ ، محػػاكيت الخػػرك 
بجػػػاء الػػػنص الركمانسػػػي العربػػػي باتحػػػ  لمحداثػػػ  الشػػػعري  العربيػػػ  التػػػي تمٌقف ػػػا الػػػنص 
الشػػعرم الحػػر بكػػؿ أنماطػػ  كأشػػكاؿ بنائػػ  المعتمػػد عمػػى التفعيمػػ  الحػػرة، لػػييحٌطـ بشػػكؿ 

صػػػػيدة، لنػػػػدخؿ ع ػػػػد الػػػػنص ذم اإليقػػػػاع ن ػػػػائي مركزيػػػػ  البيػػػػت الشػػػػعرم بػػػػي بنػػػػاء الق
الخػػاص كالمختمػػؼ، حيػػث تماشػػى مػػع مسػػتجدات األكالػػاع العربيػػ  بشػػكؿ عػػاـ التػػي 
تفٌجرت لتكٌلد نصا بخر عرؼ بقصيدة النثر، حيث أسقط اإليقاع المبنػي عمػى التفعيمػ  
ليحػػؿ محمػػ  ايقاعػػات مػػف نػػكع بخػػر اعتمػػدت طاقػػات المغػػ  بػػي حػػد ذات ػػا، سػػكاء عمػػى 

صكتي حيث تـ تكظيؼ التكرار، أك مستكاها الديلي أك حتى عمى مسػتكاها مستكاها ال
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الشػػكمي، الػػذم اسػػتطاع مػػف خاللػػ  الشػػاعر كسػػر كػػؿ الحػػكاجز، ليجتػػاز قصػػيدة النثػػر 
مفسسػػا لكتابػػ  جديػػدة جػػاءت لتقػػٌدـ الػػنص العربػػي ليسػػتقبؿ األلفيػػ  الجديػػدة بمػػا يناسػػب 

ا كأرادت أف تتشػٌكؿ مػف جديػد لتقػكؿ مػا تشٌردي كأزمت  المغكي  التي ذاقت ذرعا بماالػي 
لػـ تقٍمػ  مػف قبػؿ. كبػي خالػـ هػذا كمٌػ  بػرز الػنص الشػعرم الجزائػرم الػذم تػدٌرج عمػػى 
سػػػػٌمـ الشػػػػعري  العربيػػػػ  بدايػػػػ  بالمرحمػػػػ  التقميديػػػػ  المحابظػػػػ  مػػػػركرا بالنزعػػػػ  الكجدانيػػػػ ، 

بػػدايت ا كلكن ػػا كصػػكي لمرحمتػػ  المعاصػػرة التػػي بػػدأت متعثٌػػرة متػػيٌثرة باإليديكلكجيػػ  بػػي 
انطمقػػػػت كحٌمقػػػػت بػػػػي مرحمت ػػػػا األخيػػػػرة، لتكاكػػػػب الػػػػنص الشػػػػعرم العربػػػػي بػػػػي حركتػػػػ  
الحداثيػػ ، مقٌدمػػ  نصػػا مختمفػػا أسػػس لمرحمػػ  ي زالػػت تقػػٌدـ الكثيػػر لمشػػعري  الجزائريػػ ، 
كانطالقػػػػا مػػػػف هػػػػذي المرحمػػػػ  قمنػػػػا باختيػػػػار عينػػػػات شػػػػعري  سػػػػنحاكؿ تتٌبػػػػع مسػػػػتكيات ا 

الفصػػكؿ التطبيقيػػ  القادمػػ ، حيػػث سػػنبحث بػػي بنيت ػػا المغكيػػ   الشػػعري  المختمفػػ  خػػالؿ
 كاإليقاعي  كنظاـ تشكيم ا ال ندسي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 129 

 

 

 

 

: ث١ٕخ إٌض فٟ د٠ٛاْ "ِشص١خ اٌشعً اٌزٞ سأٜ " ال صؿ الثانل

 ٥ٌخضش فٍٛط

 
 مدرؿ -
 م ة ال لرية  بنية النصّاض ؿ: ال ثالمبح -

 .رصا ص الم ة ال لرية المطمب اض ؿ:
  الل قات الم  ية  أنساؽ النصّ المطمب الثانل:

 الثانل: الت كيؿ اإليقاةل ثالمبح -
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 اإليقاع  أنماطو  ل الدي افّ المطمب اض ؿ:
 المطمب الثانل: آليات ت ظيؼ اإليقاع

  (Lespace - textuel)المبحث الثالث: ال  اء النصل  -
 .بناء ال  ؼ المطمب اض ؿ:

 المطمب الثانل: الت كيؿ النصلّ
 ر صة -
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال صؿ الثانل: بنية النص  ل دي اف" مرثية الررؿ الذ  رأا" 
 لألر ر  م سّ

  مدرؿ
لألخالػػر بمػػكس بػػي أكج كقمػػ  عطػػاء مرحمػػ   "مرثيػػة الررػػؿ الػػذ  رأا" يػػيتي ديػػكاف

اإليديكلكجيػػ  بػػي مرحمػػ  ي ػػا القصػػيدة الجزائريػػ  مػػف جمبػػاب ايخػػتالؼ التػػي خرجػػت ب
حيػػػػػث قػػػػػٌدـ الشػػػػػاعر بػػػػػي ديكانػػػػػ  نمػػػػػاذج عػػػػػف مرحمػػػػػ  التجربػػػػػ  الشػػػػػعري   السػػػػػبعينات.

صػػفح  مػػف النػػكع  111المختمفػػ ، بجػػاء ديكانػػ  بػػي سػػبع عشػػرة قصػػيدة تكزعػػت عمػػى 
  قصػا د مػف البحػرسـ أما حجم ا ب ك متفاكت حيث احتمت قصػيدة 17/24المتكسط 
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صػػػػفح ، أمػػػػا عػػػدد صػػػػفحات القصػػػػائد األخػػػػرل بمػػػػـ يتجػػػػاكز  16النصػػػيب األكبػػػػر بػػػػػ 
التػػي سيػػٌمي الػػديكاف ب ػػا، كيقػػٌدـ هػػذا  مرثّيػػة الررػػؿ الػػذ  رأاصػػفحتيف، من ػػا قصػػيدة 

ايخػػػػتالؼ الكمػػػػي مػػػػف البدايػػػػ  حقيقػػػػ  التجريػػػػب بػػػػي هػػػػذا الػػػػنص بالشػػػػاعر ي يتقٌيػػػػد 
تػػرؾ التجربػػ  تقػػكؿ قكل ػػا بالقصػػيدة  بالتناسػػب المنطقػػي بػػي تكزيػػع أحجػػاـ القصػػائد بػػؿ

تيكقػػػؼ نفسػػػ ا بتكقٌػػػؼ دبقات ػػػا الشػػػعري  المرتبطػػػ  أساسػػػا بالشػػػاعر كلغتػػػ ، ل ػػػذا جػػػاء 
الديكاف ليقػٌدـ تجربػ  بريػدة بػي تقػديـ الػنص المختمػؼ، الػذم أعمػف اختالبػ  بالممارسػ  
النصػػي  الجديػػدة كالخطيػػرة بػػي الكقػػت ذاتػػ ، بقػػد أقامػػت حػػدكدها عمػػى أرالػػي  صػػعب  
التالػػاريس كت ػػب بي ػػا الريػػاح الشػػديدة بػػي كػػؿ لحظػػ ، ل ػػذا بتحػػدم الػػنص المختمػػؼ 
كػاف كبيػرا ليقػػٌدـ ذاتػ  بػػي خالػـ الصػػراع كالتشػٌتت، كقػد سػػاهـ هػذا الػػديكاف بػي كالػػع 
لبنػػػ  بػػػي صػػػرح هػػػذي التجربػػػ  الشػػػاب  التػػػي ي زالػػػت تشػػػؽ طريق ػػػا نحػػػك بالػػػاء أكثػػػر 

لمسػتكيات النصػي  بيػ  انطالقػا مػف رحاب ، كسنحاكؿ خالؿ هذا الفصؿ تتٌبع مختمؼ ا
المغػػ  كبنيت ػػا مػػركرا باإليقػػاع كنظػػاـ تشػػكيم ، كانت ػػاء بالتشػػكيؿ ال ندسػػي الػػذم نبحػػث 
عػػف تجمياتػػ  بدراسػػتنا الفالػػاء النصػػي بػػي الػػديكاف. كسػػنكظؼ بػػي الدراسػػ  جممػػ  مػػف 
األدكات اإلجرائٌيػػ ، كاإلحصػػاء كالديلػػ  كغيرهػػا ممػػا يسػػمح برسػػـ مالمػػح الػػديكاف مػػف 

 الداخؿ انطالقا مف كثاب  العناصر المكٌكن  لمغت  كمتن  بشكؿ عاـ.
كبيمػػا يمػػي نقػػٌدـ كصػػفا خارجيػػا لمختمػػؼ قصػػائد الػػديكاف لكػػي ننطمػػؽ بػػي الدراسػػ  مػػف 

 مبنى معٌرؼ كحدكد مرسكم :

 
 
 

 الص حة  ةن اف القصيدة

لمسات  -1
 ي مية )إلى
ذات الظ ؿ 

 الكثي ة(

 07 اللراؼ-1
 08 تبادؿ-2

 09 التحية-3

 10 اللقبة-4

 11  ك ا-5

 13 مرثية الررؿ الذ  رأا -2
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 17 أغنية الدر يش -3 -1

 21 نزيؼ -4 -2

 23 أ رار الرن ب الما مة -5 -3

 27 الدر ؿ إلى الكيؼ الثانل -6 -4

 33 ا ت االت الميمة اض لى -7 -5

 37 اضرض اضريرة -8 -6

 41 المدينة 1 سبع     ملات -9 -7

 42 ال ريب 2

 43 رو مف ب د    3

 44 ط  ف 4

 45 ةرب ف   اء 5

 46 حديث ةا مل 6

 47 م  ح 7

 49 صيد 1 الرط ط المت ازية -10

 51  ر سية 2

 53 اغتياؿ 3

 55 (1)  ةزؼ من رد -11

(2) 57 

(3) 59 

 63 ب ح -12

 65 حاالت مسا ر 1 قصا د مف البحر -13

 70 محا رة  ين س 2

 72 رقص 3

 74 البحر 4

 81 الص رة اض لى ص تاف -14

 83 الص رة الثانية

 85 اإليراؽ -15

 87 الن ا ذ المنّكسة -16

 91 غا بة -17
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 اض ؿ: الم ة ال لرية  بنية النصّ ثالمبح
 .رصا ص الم ة ال لرية المطمب اض ؿ:

الػػذم يسػػػاهـ بقػػٌكة بػػػي اسػػػتنطاؽ  ، المعجػػـ الشػػػعرممػػػبخػػػالؿ هػػذا المط نرصػػد  
الػػداؿ غيػػر المحػػدكد، ب ػػك يػػبح بػػي بالػػاء شاسػػع، كعبػػر المعجػػـ يػػتـ تحديػػدي، كذلػػؾ 

كمف ثم  البط معالم  بي النص ممػا يسػاهـ بػي عمميػ   1لمكشؼ عف أنساق  كحقكل 
د ًنسػب التيكيؿ برٌمت ا، كما نشير خالؿ هذا المطمب لمبنيات الصربي  مف خالؿ تحدي

                                                 
ينظر، خميؿ المكسى، قراءات بي الشعر العربي الحديث كالمعاصر، دراس ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب،  1

 .23ـ، ص 2000
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طبيع  تشٌكؿ الثنائيات الالدي ، عبػر مسػار قصػائد  األبعاؿ كاألسماء، كما نبحث بي
الديكاف لمخركج بيسس اختيار الشاعر لمعجم  ككيفي  تكزيعػ  لمظػكاهر المتالػادة مػف 

 ّخالؿ تكظيف  لمثنائيات
 الملرـ ال لر : -1

دة تبدأ بحقؿ مف خالؿ قراءة الديكاف نالحظ تكٌزع ألفاظ  عمى حقكؿ ديلي  محدٌ 
اإلنساف الى حقؿ الرفيا كالرفي  كيتكٌسط ما حقؿ الككف، كتعد هذي الحقكؿ الم يمن  
عمى المعجـ الشعرم بي الديكاف، حيث يظ ر حالكرها بشكؿ جمي مف خالؿ 
احصاء كركدها بي ، حيث يتحكـ حالكرها بي البناء العاـ لمديكاف، كمف خالل ا 

متاح ، بغمب  حقكؿ عمى أخرل ترسـ مالمح بناء نتكٌصؿ لالبط طبيع  ايختيارات ال
النص كالديكاف ككؿ، كمف ج   أخرل يعد الكشؼ عف نسب  كطبيع  المعجـ 
الشعرم مدخال لميساءل  لغ  النص الشعرم عمكما، بالمغ  الشعري  لغ  تصكير 

، بالدرج  األكلى، ل ذا يتيح تتٌبع ا انطالقا مف حالكر المعجـ أساس الحكـ 1كتدليؿ
ى طبيع  تشٌكؿ لغ  النص ككؿ. كتجدر المالحظ  أف رصد المعجـ ليس لذات  عم

بي أغمب األحياف، لككف البناء يقـك عمى العالقات بيف العناصر المغكي  ي عمي ا 
منفصم ، كلكف هذا ي ينفي دكر رصدها كتحديد نسب ا، حيث يفثر حالكرها بي 

د نسب حالكر األلفاظ المشٌكم  الظكاهر المغكي  األخرل بشكؿ كبير. ل ذا سنيحدٌ 
لمحقكؿ الديلي  الم يمن ، مع ًذكر بعض تفصيالت حكؿ طبيعت ا البنائي  مما يفيد 

 بعد الكصؼ.  حميؿأثناء الت
سنقـك بالرصد بعد تحديد عدد ألفاظ الديكاف ذات الديل  ككؿ التي تدخؿ 

الؿ مقارنت  المن ا هذي الحقكؿ حيث ي يمكننا الجـز ب يمن  أم حقؿ اي مف خ
بالعدد اإلجمالي لأللفاظ ليصبح ظاهرة مفثرة عمى بناء الديكاف ككؿ، كعمي  
سنحصي بداي  األلفاظ المشكم  لمحقكؿ الم يمن  عمى الديكاف ثـ نقارن ا بالعدد 
اإلجمالي أللفاظ الديكاف، كسنقٌدـ بيما يمي نماذج عف المحٌددات المفظي  التي مف 

ظ التابع  لكؿ حقؿ، كتنتمي هذي األلفاظ الى بني  األبعاؿ خالل ا نرصد باقي األلفا
أك األسماء أك لممركبات ايسمي  أك الفعمي ، بحكـ ارتباط هذي األنماط جميعا 
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بالديل  كالتحكيت، ل ذا سنستثني األحرؼ كبعض األسماء الجامدة، لعدـ خالكع ا 
 ماذج عن ا:ألم تحكؿ قد يفثر بي ديلت ا، كبي الجدكؿ التالي نقٌدـ ن

 
 

 
 
 

الحق ؿ الداللية المييمنة ةمى ل ة دي اف "مرثية الررؿ الذ  نماذج ةف 
 رأا" لألر ر  م س

نمط الملرـ مف 
الناحية الصر ية 

  التركيبية

 حقؿ الك ف حقؿ الرؤيا  الرؤية حقؿ اإلنساف

 / رأيت ارتدت اض لاؿ
 / أراه ر مت
 / رأا أراؼ

 اضسماء
 

 القمر / يد
 اضرض / نؽة

 الصحراء / الحزف
 دربل الذ  اةتدتو إنل أرا قمرا ىذا دـ ةا ؽ رمؿ اسمية
 ر ت ال راج البليدة يرقب النرـ   ـ ةمر يديو رمؿ  لمية
 ةند آرر المدا تحت ل ف الصحار   ل لي ة الم تاؽ  بو رممة

ف ( نحصر أهػـ النمػاذج التػي سػيتـ احصػافها بػي الػديكا01مف خالؿ الجدكؿ)
حيث ستصٌنؼ بي الحقكؿ الثالث  الم يمنػ ، كتجػدر المالحظػ  أف اإلحصػاء سيشػمؿ 
الكممات ذات الديل  كالقابم  لمتحكؿ الصربي بقط ل ذا سنستثني الجمؿ كشػب  الجمػؿ 
بكؿ أنكاع ا يحتكائ ا أصال كممات مفردة تنتمي ألحد الحقػكؿ، بقػد أكردناهػا لنتعػٌرؼ 

حقػػػػكؿ حيػػػػػث تتجػػػػػاكز الكممػػػػػات لمتراكيػػػػػب بينكاع ػػػػػا عمػػػػى البعػػػػػد الػػػػػذم تحتمػػػػػ  هػػػػػذي ال
المكاٌلػح  البيانػات  الػديكاف مػف خػالؿ ص ما تـ احصافي بينمخٌ  المختمف ، كبيما يمي

 ، حيث نرمز لقصائد الديكاف بالرمز )ؽ( مربقا برقـ كركدها بي : التاليبي الجدكؿ 
 
 

  ل المدرؿأرقاـ القصا د حسب  ر دىا  ل الرد ؿ  السابؽ 

اٌغذٚي سلُ 

(01) 

اٌغذٚي سلُ 

(02) 
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ةػػػد د مػػػرات 
ذكػػر اضل ػػاظ 
المنتميػػػػػػػػػػػػػػة 
لمحقػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ 

 المييمنة

حقؿ 
 اإلنساف

78 45 56 45 10

3 
73 70 82 89 55 12

0 
29 206 89 29 53 56 1278 

حقػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 الك ف 

20 10 36 8 34 43 53 54 70 51 52 21 166 31 25 51 25 750 

حقؿ 
الرؤيا 
  الرؤية

5 2 2 2 5 1 4 5 2 03 02 1 13 1 00 02 01 51 

ـٌ األلفػػػاظ المشػػػكم  لمحقػػػكؿ الم يمنػػػ  02مػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ )   ( نصػػػؿ لعػػػدد ككػػػ
نطالؽ بي قراءت ػا حسػب حالػكرها نقارن ػا بعػدد ألفػاظ الػديكاف عمى الديكاف، كقبؿ اي

كمم ، بعد اسقاط األحرؼ خصكصا أحرؼ الربط، أما ألفػاظ  3394الذم كصؿ الى 
( أم بنسػػػػػب   2079=51 750 1278لفػػػػػظ ) 2079الحقػػػػػكؿ مجتمعػػػػػ  بعػػػػػددها هػػػػػك 

حقػػكؿ مػػف ألفػػاظ الػػديكاف، كتعػػد هػػذي النسػػب  عاليػػ  بمػػا يكفػػي لتشػػٌكؿ هػػذي ال 61.25%
ظػػاهرة بػػارزة تحػػٌدد معػػالـ بنػػاء المعجػػـ الشػػعرم بػػي الػػديكاف، حيػػث نجػػد هػػذي الحقػػكؿ 
تتكٌزع عمى مختمؼ القصائد مما يجعم ا ترسـ مسارا محٌددا عمى طكؿ الديكاف ككين ػا 
تريد البكح بشيء لممتمقي، كيمكننا مالحظ  حالكر هذي الحقػكؿ بشػكؿ أكثػر دقػ  مػف 

بيػػاني يٌكالػػح تكٌزع ػػا كتطٌكرهػػا مػػف قصػػيدة ألخػػرل، خػػالؿ تمثيػػؿ كٌم ػػا عمػػى منحنػػى 
 لؾ نحدد نسب ا بي الديكاف حسب حالكرها كذلؾ كما يمي:ذكقبؿ 

 

الحق ؿ المييمنة  ل 
 الدي اف

ةدد اضل اظ  ل كؿ 
 حقؿ

نسبة أل اظ الحق ؿ 
مقارنة باللدد اإلرمالل 

 ضل اظ الدي اف

ةدد أل اظ 
الدي اف 
الحاممة 
 لمحق ؿ

ةدد أل اظ 
ف الدي ا
 إرماال

 3394 2079 % 37.65 1278 حقؿ اإلنساف
 % 22.09 750 حقؿ الك ف

 % 1.5 51 حقؿ الرؤيا  الرؤية 
 % 61.25 2079 المرم ع

كيػتـ حسػػاب النسػػب عبػػر الطريقػػ  الثالثيػػ  بنسػػب  حقػػؿ اإلنسػػاف مػػثال نحسػػب ا بالشػػكؿ 
 التالي:

 (03اٌغذٚي سلُ )
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 %100        تمٌثؿ       3394فاظ الديكاف : لالعدد اإلجمالي أل
يمثػػػػؿ          س كهػػػػي نسػػػػب  هػػػػذا الحقػػػػؿ                1278حقػػػػؿ اإلنسػػػػاف :  

 )اإلنساف(
 %56.73   =  %100× 1278كمن  يككف: س )نسب  حقؿ اإلنساف( = 

                                         3394      
معطيػػػات نمٌثم ػػػا بػػػي كسػػػنحاكؿ ترجمػػػ  البيانػػػات المكجػػػكدة بػػػي الجػػػدكؿ السػػػابؽ الػػػى 

لػػػى  المخطػػػط المػػػكالي حيػػػث نرمػػػز لنسػػػب  عػػػدد ألفػػػاظ الحقػػػكؿ الديليػػػ  بػػػالرمز )نػػػح( كا 
 الحقكؿ الديلي  بالرمز)حؽ(.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التلميؽ:
مف خالؿ المنحنى يظ ر تفٌكؽ حقؿ اإلنساف عمى باقي الحقكؿ مما يجعم   

ذم يعد أكثر انساني ، باإلنساف هك الحالـ هك مف يرثي المحٌرؾ لنصكص الديكاف، ال
المرأة برفيت  ذات  أكي، ب ك مف سييحب بي البداي  كما قاؿ العراؼ ثـ تجرح  

كبي ذلؾ ا 2 ل الرؤا المل بةثـ ييبصر العقب  بعيني ، كتشتعؿ النيراف  1الصامتة
ييتي بعدي حقؿ الككف ل ا   تجسيد لحقؿ اإلنساف المسيطر عمى الحرك  بي الديكافكمٌ 

الذم يعد مركز الحرك  كالفالاء الذم تدكر بي  كمف خالل  حرك  اإلنساف بفي  

                                                 
 .07، الجزائر، ص 2002األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأل، منشكرات ايختالؼ، دط،  1
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رفياي بنمطي ا  بي 3اضرض لكي تثمر 2ا  يم ل لم ماؿ  حيدا1يت بث بالبر
الحسي كالمعنكم حيث ييتي حقم ا بي األخير مف حيث النسب ، بمف خالل ا ينفذ 

"أأبصرت ذاؾ ال تى؟/إنو الرفي  تحيم  لكاقع  المرير: اإلنساف لعكالم  المختمف ، ب
بالنظر الحسي لما حكؿ الشاعر يجعم  يحزف كيغكص بي رفياي لي رب  4 اللقبةّّّ"

كدرب  5قمرا دار   ل المحاؽمف كاقع  كلكف الرفيا كذلؾ تبدك أكثر قتام  ب ك يرل 
الشاعر الى عالـ سمبي  ب ذا يظ ر أف الرفيا بنكعي ا تحيؿ 6 ينحرؼّّّالذم اعتادي 

يكٌف ل  العداكة، كعمي  تتمكالع الرفيا بي مركز العالق  بيف اإلنساف كالككف، ب ي 
تربط بين ما حيث يستطيع اإلنساف النفاذ لككن  مف خالل ا، كعبر المنحنى يظ ر 
جميا مركزها الرابط بيف الحقميف برغـ العؼ نسبت ا اي أف حالكرها الديلي قكم بي 

مما يجعم ا محٌركا أساسا لمصكر كالابطا لحرك  اإلنساف كعالقت  بما يحيط الديكاف 
يبحث ب ، بالرفيا بكاب  نحك العالـ اآلخر الذم يتكٌشؼ كالحمـ بفي  يطير اإلنساف 

، بالرفي  كالرفيا تقٌدـ لإلنساف سندا قكيا لتنقالت  7ةف ربؿ آمف/ كل يرا الناس
ار النص غير المتكقؼ عند حدكد ب ك بي كحركت  الدائم  كعبرها تظ ر حركي  مس

بال يحدها  8 يض ينا  يا اضريجانطالؽ دائـ؛ نحك المج كؿ بي الرفل التي هي 
. أك اينطالؽ نحك المعمـك الغامض أك القاهر بي الرفي  الحسي  الطابع حيث شيء

ان  قدر ا 9لـ يكف بصر  حديدا كل أراهتالطرب خيطى اإلنساف كيصرخ كيقكؿ: 
ف الشاعر كي يظؿ بي صراع مع الككف كما يحمؿ عبر رفيا/رفي  تدبع  اإلنسا

ل خر الغريب كالغامض، بال تحيم  اي لما يزيدي االطرابا كبعدا عف الحقيق  التي 
ينشدها، ب ذا يظ ر الصراع مف خالؿ هذي الحقكؿ الثالث  كهك ما يشحف النص بقيـ 
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مزيد مع كؿ قراءة، بننساف الديكاف ي شعري  غاي  بي القكة مما يجعم  يٌتقد ليقكؿ ال
بجٍرح  لف يندمؿ، ليتصاعد التكتر بتدخؿ الرفيا،  1  لكنو مازاؿ ظمآناّّيرالى ... 

 حينما اكتحمت ةينل برؤيتيا/ ردت ن سل مقت ال/ بسكينلّّبيصيح اإلنساف : 
عر ب ذا تقٌدـ الرفيا اإلنسافى لممكت بي ككف مميئ  أشيافي بالتمٌزؽ كاألسى كالشا

جك مشحكف  كعمي  تتقاطع الحقكؿ لخمؽ 2محاصر بيف السماءيف  الزرقة اضبدية
المتمقي بما يطبع ب  النص مف شحنات تيبى أف تبقى متدٌثرة بيف األسطر،  يستفز

لتساهـ بي تشٌكؿ شبك  مف العالقات الديلي  تغطي بخيكط ا كؿ الديكاف كتسيطر 
نطالقا مف القصيدة األكلى ينطمؽ اإلنساف عمى مخارج كمداخؿ الديل  بي عمكم ا با

باحثا عف ذات  بي الحبيب مف خالؿ يكميات  التي ي تتكٌرر، حيث تنطمؽ مف مقكل  
كعبر هذي المقكل  كانطالقا مف قائم ا يظ ر رمز لمرفيا بي بعدها  3ستحب"العٌراؼ "

غيب، لكن  الغيبي الغامض، بينطمؽ الديكاف مف الالبابي المب ـ، مف حب ينبع مف ال
ليس حبا عاديا انما هك مرابؽ لمجرح، باإلنساف /الشاعر ي يسعد بحب  ل ذا يمبس 

مرثية الررؿ الذ  الحذر مف البداي  كيجتاز العقب  كالشككل، ليمالي بي تي   عبر 
بي النص الثاني بي الديكاف كبي هذي الحرك  ترسي  لدكر اإلنساف بي الحكـ  رأا

خالؿ رفيت  كرفياي التي تحيم  لدرب ينحرؼ، كتستمر عمى ما يدكر بي ككن  مف 
القصائد بي رسـ صراع الحقكؿ الى بخرها، برغـ اختالؼ بعال ا مف حيث نمط 

اي أن ا التقت جميع ا بي تصكير هذا الصراع  -كما سنرل –التشكيؿ اإليقاعي 
  الذم قٌدـ الديكاف ككؿ عمى أن  قصيدة كاحدة مقٌسم  الى مراحؿ كدبقات شعري

مستقٌم  نسبيا؛ أم مف حيث العنكاف كالتشكيؿ اإليقاعي أك ال ندسي، ب ذا تبقى 
الحقكؿ الم يمن  تنسج خيكط ا حكؿ النص عبر مختمؼ القصائد كصكي الى الن اي  

 . 4تمر الطي ر محممة بال ي ـالتي تغيب بي ا الكممات، حيث 
 بنية اضسماء  اض لاؿ  ل الدي اف: -2
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صػػػر عمػػػى البنيػػػات الصػػػربي  أللفػػػاظ المعجػػػـ الشػػػعرم بػػػي بػػػي هػػػذا العن سػػػنرٌكز
الػػديكاف، ل ػػذا سػػيتـ دراسػػ  األسػػماء كاألبعػػاؿ بقػػط يرتباط ػػا بالصػػرؼ بسػػبب تحػػٌكؿ 
بنيت ػا، كلػػف نتتٌبػػع األحػرؼ لثبات ػػا كعػػدـ دخكل ػا بػػي الػػدرس الصػربي مػػف ج ػػ ، كألف 

كعمي  بتركيزنػا  حالكرها متعٌمؽ بالتركيب أساسا كهك ما سندرس  بي العنصر المقبؿ.
لديناميػػػ  الػػػنص  -عبػػػر تحٌكيت ػػػا -عمػػػى األسػػػماء كاألبعػػػاؿ لمػػػا تقٌدمػػػ  مػػػف دكر م ػػػـ 

ع حالػػكر األسػػماء كاألبعػػاؿ بػػي لمعػػالـ بنائػػ  المعجمػػي عمكمػػا. كسػنحاكؿ تتٌبػػ كتحديػدو 
الػػنص مػػف خػػالؿ احصػػائ ا بػػي البدايػػ  كمقارنت ػػا بػػي مػػا بين ػػا مػػف ج ػػ ، كمػػا نبحػػث 

الحقػػػػكؿ الم يمنػػػػ  كمػػػػا حػػػػٌددناها سػػػػابقا، ب ػػػػذا سنحصػػػػي  بػػػػي حالػػػػكرها الػػػػداخمي بػػػػي
 حالكرها بي البداي  مف خالؿ الجدكؿ التالي بي كؿ قصيدة عمى حدة:

 (  04الجدكؿ )
 ( السابؽ 01أرقاـ القصائد حسب كركدها بي الجدكؿ ) 
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( نالحػػظ الحالػػكر المتفػػاكت لألسػػماء كاألبعػػاؿ عمػػى 04مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ )
بعػػػال  887اسػػػما كاألبعػػػاؿ بمػػػه عػػػددها  2205مغػػػت األسػػػماء امتػػػداد الػػػديكاف، حيػػػث ب

كبجمع ما نحصؿ عمى عدد الكممات القابم  لمتحكؿ الصربي بي الديكاف حيػث يصػؿ 
كممػ  كهػك أقػؿ مػف عػػدد ألفػاظ الػديكاف الحاممػ  لديلػ  محػددة كمػػا  3092عػددها الػى 

كممػات الجامػدة كممػ ، كالفػارؽ بين مػا هػك بعػض ال 3394رصدناي مف قبؿ كالمقٌدر بػػ 
التػػػي لػػػـ نصػػػٌنف ا مػػػع األسػػػماء كي مػػػع األبعػػػاؿ لكػػػف تػػػـ تصػػػنيف ا مػػػع ألفػػػاظ الػػػديكاف 
عمكما. كمػف خػالؿ مقارنػ  حالػكر األسػماء باألبعػاؿ نصػؿ الػى تحديػد طبيعػ  البنػاء 
العامػػػ  لمػػػديكاف، كمػػػف أجػػػؿ ذلػػػؾ نقػػػـك بػػػي البدايػػػ  بحسػػػاب نسػػػب  كػػػؿ من مػػػا مقارنػػػ  

 (05الي: الجدكؿ رقـ )مف خالؿ الجدكؿ التباآلخر 
اضسماء  اض لاؿ  ل 

 الدي اف
لكؿ مف ةدد اضل اظ 

 اضسماء  اض لاؿ 
اضسماء  اض لاؿ نسبة 

 مقارنة ببل يما
 %67.57 2205 اضسماء
 % 28.68 887 اض لاؿ
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 %100 3092  المرم ع

 :يتـ حساب النسب عبر الطريق  الثالثي  باألسماء مثال نحسب ا بالشكؿ التالي
 %100تمٌثؿ               3092العدد اإلجمالي لألسماء كاألبعاؿ : 

 اسـ      يمثؿ                س كهي نسب  األسماء 2205عدد األسماء :        
 %67.57   =  %100× 2205كمن  يككف: س )نسب  األسماء( = 

                                      3092 
ب  األسػػماء لألبعػػاؿ نقػػـك بتمثيػػؿ حالػػكرهما الثنػػائي مػػف بعػػد التعػػٌرؼ عمػػى نسػػ

عمػػى الترتيػب كلنسػػبت ما  -اس/بػع –خػالؿ المنحنػى التػػالي حيػث نرمػز ل مػػا بػالرمكز 
 : -ف / عد–بالرمز 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :التلميؽ
 % 71.31ت نسػبت ا بمغػمف خالؿ المنحنى نالحػظ الحالػكر المكثٌػؼ لألسػماء حيػث 

أم بنسػب  تقػؿ عػف النصػؼ مقارنػ   % 28.68ألبعاؿ التػي لػـ تتجػاكز نسػبت ا مقابؿ ا
رفيػػػ   باألسػػػماء التػػػي سػػػيطرت عمػػػى أغمػػػب معجػػػـ الػػػديكاف، حيػػػث يكشػػػؼ هػػػذا عمػػػى

شػػعري  تػػرل بػػي ايسػػـ المسػػيطر عمػػى ال يكػػػؿ المغػػكم لمػػنص لكػػف هػػذا ي ييغػػرم بػػػي 
كػػػكف تابعػػػ  لألبعػػػاؿ الحكػػػـ المبػػػدئي عمػػػى اسػػػتقرار الػػػنص بسػػػبب كثػػػرة األسػػػماء، بقػػػد ت

كسػػنرل ذلػػؾ خػػالؿ المسػػتكل التركيبػػي، ل ػػذا بنسػػب  األسػػماء كاألبعػػاؿ تقػػٌدـ لنػػا مبػػدئيا 
الػػػػػنمط المغػػػػػكم الغالػػػػػب كمػػػػػا تمنحنػػػػػا اشػػػػػارات عمػػػػػى طبيعػػػػػ  تكػػػػػكيف الػػػػػنص كأصػػػػػكؿ 
ايختيػػارات الممنكحػػ  قبػػؿ ابداعػػ ، كهػػذا يكشػػؼ عػػف جانػػب خفػػي قبػػؿ تشػػكؿ الػػنص، 

الشػاعر مشػغكؿ بمحػٌددات مسػتقم  عػف الػزمف أكثػر مػف بعبر كثػرة األسػماء يظ ػر أف 

 

 ا٤فؼبي ا٤سّبء
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"ردا ؿ مملنة  ػل التيػرب  االغتػراب /رؤ س اشتغال  بما هك زمني، كمف ذلؾ قكل  
بفػي السػطريف يظ ػر الحالػكر ايسػمي المسػيطر  1"الن ا ذ ما مػة نحػ  طمػؽ الرنػ ب

د لكجػكدي، عمى الصكرة عمكما كما يبدك بكالكح الزمف ال المي الذم لـ يقٌدـ أم محدٌ 
كبػػػذات الشػػػكؿ نجػػػدي ييغطػػػي أغمػػػب قصػػػائد الػػػديكاف، حيػػػث يتجٌسػػػد بشػػػكؿ غيػػػر محػػػٌدد 

رػػػػػػػاء منتصػػػػػػػبا "لت ػػػػػػيـ بيػػػػػػػ  الشخصػػػػػػػيات دكف حػػػػػػػدكد كاالػػػػػػح  كمػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ قكلػػػػػػػ  
بزمف الشخصي  غير كاالح األبعاد بقػد انطمػؽ مػف  2كالنريؿ/تذ ب الحرارة  ل كّ و"

لتتجػاكز مػا حػدث، كيظػؿ الفعػؿ بػي الحاالػر  تذ ب"" ثـ يحدث الفعػؿ ""راءالماالي 
بين ما بي مسػار غيػر كاالػح المعػالـ، كلعػؿ ذلػؾ مػف أسػرار الشػعري  الحديثػ  التػي ي 
تصػػػػٌرح انمػػػػا تيمٌمػػػػح كتيخفػػػػي ليسػػػػتطيع المتمقػػػػي التفاعػػػػؿ مػػػػع الػػػػنص كالكصػػػػكؿ لقراءتػػػػ  

القصػيدة الجزائريػ  المعاصػرة بشػكؿ  نجػدها بػي   م سالخاص ، كهذي الميزة بي نص 
نتاج يمتزاج كيميائي بيف األشياء داخؿ نػص كاحػد، اٍذ يمتػزج المػاء بالنػار  عاـ، ب ي

كمػػػف خػػػالؿ تتٌبػػػع مختمػػػؼ . 3ليتكلٌػػػد الػػػياء الشػػػعر، بتػػػزكؿ الحػػػدكد بػػػيف الكاقػػػع كالحمػػػـ
قصػػائد الػػديكاف نصػػؿ لمعديػػد مػػف هػػذي النمػػاذج التػػي ي يسػػتقيـ بي ػػا الفعػػؿ بػػزمف محػػدد 

  ايالػػػطراب التػػػي يعاني ػػػا الشػػػاعر بػػػي كاالػػػح المسػػػار كالمعػػػالـ، كهػػػذا يعكػػػس حركػػػ
تيسيسػػ  لنصػػ  الػػذم يػػيبى أف يقػػكؿ مػػا يريػػد بكالػػكح بسػػبب عػػدـ كالػػكح مػػا يجػػب أف 

بيػػاض المسػػارد  الػػد ر ثػػـ رأل  4أرطبػػ ط الػػد اريقػػاؿ أصػػال، ل ػػذا بالشػػاعر رٌنحػػ  
كبػي هػذا التصػكير ديلػ  عػف الالػياع التػاـ بػي  ا5ؾ مػف  ػبابرَ ينأا/  ي رؽ  ل بِ 

لحبيبػػ  أك القصػػيدة ب يمػػا سػػياف، حيػػث يخاطب ػػا الشػػاعر كهػػك ممعػػف بػػي البحػػث عػػف ا
لكػػػف السػػػكاد يحػػػكؿ بين مػػػا  6"أ ػػػلمت كػػػؿ القناديػػػؿ حتػػػى أراؾالالػػػياع كالتيػػػ  بقكلػػػ  "

                                                 
 .23األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأل، ص  1
 .81األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأل، ص  2
دراؾ الكجكد بي الشعر العربي المعاصر"، أعماؿ حسيف تٌركش، مقاؿ بعنكاف "بعؿ الكتاب  بيف  3 ادراؾ الذات كا 

، ص -2009مارس  16/17-الممتقى الكطني الثاني، بي األدب الجزائرم، بيف خطاب األزم  ككعي الكتاب  
17. 

 .66األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأل، ص  4
 .67المصدر نفس ، ص  5
 .67المصدر نفس ، ص  6
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كعبػر مختمػؼ هػذي  ا1لمسػ اد س ار مف الميؿ قاـ  أسػمموبالالياع قدر الشاعر حيث 
تشػػػػظي كتمكالػػػػع ا غيػػػػر األبعػػػػاؿ يظ ػػػػر دكرهػػػػا بػػػػي التغريػػػػب انطالقػػػػا مػػػػف زمن ػػػػا الم

المكٌج  لديل  ن ائٌيػ ، بالشػاعر يبتعػد عػف النػكر كهػك يػرل كػؿ شػيء ينػيل كيغػرؽ بػي 
التيػػ ، كرغػػـ محاكيتػػ  بػػي العػػكدة كالرفيػػ  اي أف السػػكاد يبتمعػػ  مػػف جديػػد، كبػػي خالػػـ 
هػػػذي الحركػػػ  يظ ػػػر التػػػكٌتر الػػػذم قادتػػػ  األبعػػػاؿ، حيػػػث قامػػػت رغػػػـ محػػػدكدٌيت ا بػػػدكر 

تػػدكر مػػف خالل ػػػا كبػػي زمن ػػا األسػػماء بػػػالمنطمؽ كػػاف الفعػػؿ امػػا بػػػي  المفاصػػؿ التػػي
أك بػػي الكسػػط كقكلػػ   2احت ػػاف الػػب د البليػػدة" أريػػد"بدايػػ  السػػطر أك الجممػػ  كقكلػػ  

كبػػي  4ّّ"ينػػاـ"البحػػر ال  أك حتػػى بػػي بخػػر الجممػػ  كقكلػػ  3ؾ البيػػاء"نػػادامػػف أيػػف "
بفػي النمػكذج األكؿ الرغبػ    مختمػؼ الحػايت تظ ػر سػيطرة الفعػؿ كتحٌكمػ  بػي الحركػ

المكجػكدة بػي الفعػػؿ هػي مػا يحػػٌرؾ اإلنساف/الشػاعر نحػك الفعػػؿ الخرابػي بػي احتالػػاف 
الػػبالد البعيػػدة كالتػػي تعػػد رمػػزا لمحبيبػػ  أك الػػكطف الالػػائع، أمػػا النمػػكذج الثػػاني بالنػػداء 
المحٌمؿ بي الفعؿ هك ما يحٌرؾ التسافؿ كيشحن  بػنمط أسػمكبي خػاص ممػا ييبػرز كجػ  
النص، أما النمكذج األخير بالجمم  ي تحٌدد مسارها اي بػذكر الفعػؿ بػالبحر أك الحػب 

" الػذم يػتحكـ بػي ال ينػاـالفعؿ " ركبذمفتكح عمى األبؽ ي يتكٌج  الى مسار محدد اي 
حركػػػ  المطمػػػؽ كهػػػك ايسػػػـ، ب ػػػذا يظ ػػػر دكر الفعػػػؿ بشػػػكؿ أكثػػػر جػػػالء حيػػػث يحكػػػـ 

 الحرك  رغـ قٌم  نسبت  بي النص.
كمػػا نشػػير لمسػػيل  أخػػرل كهػػي ارتبػػاط عنػػاكيف القصػػائد بػػي الػػديكاف باألسػػماء 
أكثػػػر مػػػف ارتباط ػػػا باألبعػػػاؿ، حيػػػث ي نجػػػد حالػػػكرا لألبعػػػاؿ بػػػي العنػػػانيف باسػػػتثناء 

حيػػػث  5" رأامرثيػػػة الررػػػؿ الػػػذ  عنػػكاف قصػػػيدة كاحػػػدة كهػػػي ذات ػػػا عنػػػكاف الػػػديكاف "
بالرفيا/الرفيػػػ  هػػػي مػػػا حػػػٌددت يحتػػػؿ الفعػػػؿ ن ايت ػػػا ليسػػػيطر عمػػػى حركت ػػػا ككج ت ػػػا 

المرثيػػ  كلكيهػػا لمػػا تػػـ هػػذا التحديػػد، أمػػا بػػاقي العنػػاكيف بقػػد سػػيطرت عمي ػػا األسػػماء 
بشػػكؿ مطمػػؽ كيرجػػع ذلػػؾ لعػػدة أسػػباب عمػػى رأسػػ ا الطػػابع العمػػكمي الػػذم يجػػب أف 
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 يتمٌتع ب  العنكاف كمف ج   أخرل تسمح األسماء بي العناكيف بنطالق ا كتحريرها مف

الزمف التي تخالع لمفعؿ، بيقكؿ العنكاف ما ي يحٌددي الزمف بي مجاؿ، ليكػكف سيطرة 
صالحا لكؿ القصيدة كغير مرتبط بحدث أك بعػؿ مػف أبعال ػا، كهػذا يمٌكػف الػنص مػف 
اينطالؽ مف المطمؽ كالمستقر الذم قػد يعٌبػر عمػى تجػارب أكثػر انسػاني  لككنػ  غيػر 

يعد أكثر خصكصي  يرتباطػ  بشػخكص  محدكد كبي مقابؿ ذلؾ يقمؿ مف الفعؿ الذم
  كبزمف محٌدد األطراؼ مما يجعؿ التجرب  اليق  اآلباؽ.   

   ظاىرة الثنا يات ال دية  ل الدي اف: -3

تقٌدـ لغ  الديكاف عمى مستكل مختمؼ قصائدي تالادا بارزا بيف ألفاظ ا، حيث يمسؾ 
هرة بحالكرها مممحا ل ذا تشٌكؿ هذي الظا ا، هذا التالاد بزماـ الحرك  بي العديد من

يقٌدـ  كيصٌكر حرك  كصراعا داخؿ بني  النص ككؿ، نستطيع مف خالل  التعٌرؼ 
عمى طبيع  البناء كالتحٌكؿ الذم حدث عمى مستكل البني  كذلؾ عمى مستكل مختمؼ 

مف تتٌبع  -مف خالؿ الميعطى النصي  –قصائد الديكاف، كمف أجؿ التمٌكف اجرائيا 
يـ حالكرها حسب طبيع  الثنائي ، بمن ا ما هك قائـ عمى هذي الظاهرة نقـك بتقس

التالاد الفالائي، حيث نجد تقابال بيف الكاسع كالاليؽ، كالمرتفع كالمنخفض، 
كالخارج كالداخؿ، كاألماـ كالخمؼ، كالشماؿ كالجنكب، كالشرؽ كالغرب، كغيرها مف 

مف نماذج الثنائيات التي اما يظ ر طرباها معا أك يحالر طرؼ كيغيب اآلخر، ك 
بيظ ر التقابؿ  1"ل  يتنّزؿ   ؽ ذب ؿ   اىلا"ذلؾ بي الديكاف نجد قكؿ الشاعر 
" حيث يقٌدماف بالاءيف مختمفيف الى   ؽك " يتنّزؿ"كالتالاد بشكؿ كاالح بحالكر "

درج  التالاد بيحدهما يدؿ عمى النزكؿ كهك بالاء األسفؿ أك التحتي، أما اآلخر 
لربط بيف الفالاءيف ينشي التالاد الذم يكٌلد حرك  بيدؿ عمى الفالاء العمكم، كعبر ا

الصكرة داخؿ هذي الجمم  كيشحن ا بالتالاد الذم ينقؿ المتمقي مف حاؿ عمكي  تحمؿ 
"انت رت  حدثا الى حال  سفمى تيظ ر األثر، كمف نماذج ذاؾ أيالا نقرأ لمشاعر قكل 

ال يـ حتى أقح اف اضميرةا/  انر ض -ر رة   ؽ رمؿ البمدّّ/ المس  ل غ مة
حيث يتـ اينتقاؿ مف بالاء األعمى  2 دناا /إنما ال ارس اللذب نح  اضغانل صلدّ"
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لألسفؿ بشكؿ مستمر مكٌلدا حرك  كتكترا داخؿ النص بالخالرة التي تشير لمنما 
تظ ر بي الفالاء العمكم حيث يتـ اينتقاؿ من  الى الفالاء المنخفض ثـ يتـ 

، ب ذا تظ ر حرك  الفالاء كما تكٌلدي مف دينامي  الصعكد مجددا نحك الفالاء العمكم
داخؿ النص. كمف نماذج التالاد الفالائي األخرل نجد نمطا يظ ر بي  أحد طربي 

بيظ ر بالاء  1ل د نح  برريا"صأحا ؿ الالثنائي  كيغيب اآلخر كمف ذلؾ قكل  "
الفكؽ مف خالؿ الصعكد نحك البرج الذم يكحي بالعمكي ، بي حيف يختفي طرؼ 

لثنائي  الثاني كهك األسفؿ لكف رغـ أن  غير ظاهر كغائب عف النص اي أف الفالاء ا
العمكم يحيؿ الي ، بالمتمقي يستحالر الفالاء السفمي مباشرة بتمقي  العمكم، ب ذا 
تظ ر أهـ امكانات المغ  بي استحالار النص الغائب انطالقا مف اشارات النص 

بي مختمؼ أنماط الثنائيات الخاص   الحاالر، كنجد ل ذي الظاهرة حالكرا كبيرا
"لست ال حيد ةمى قمة بالتالاد الفالائي أك غيري، كمف نماذج ذلؾ قكؿ الشاعر 

حيث يظ ر بالاء الفكؽ أك األعمى كيتـ استحالار الفالاء المقابؿ كهك  2ال  ؽ"
كما  3"ير ن ف   ؽ ظي ر الرياداا" كمف ذلؾ أيالا قكل ا بالاء التحت كاألسفؿ

 لحالكر العكسي لمفالاء السفمي كغياب العمكم كمف نماذج ذلؾ قكل نممح ذلؾ بي ا
استحالار بالاء  يتـكمف خالل   بالسفح يشير لألسفؿ 4" ل الس ح أةراز نرؿاا"

بالسقكط يكحي  5"تسقط  ل حررىا ميتا" كنجد ذلؾ أيالا بي قكل  ،األعمى الغائب
الفالاءات المتالادة تتـ  ، كعبر اينتقاؿ بيف هذيبالفالاء السفمي الذم يقابؿ األعمى

الحرك  التي تشحف النص كتقٌدم  لممتمقي بي حال  هيجاف يساهـ بي تمقي  بصكر 
مختمف . كمف أنماط الحالكر الثنائي المتالاد لمفالاء نجد ثنائي  الكاسع كالاليؽ 

بيبؽ الشاعر كاسع  6"ىذا المدا  اسع  الطريؽ ت يؽ"كمف نماذج ا قكؿ الشاعر
كف الطريؽ التي يسمك ا اليق ، كعبر المقابم  بيف الفالاءيف كطمكح  غير محدكد ل
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يظ ر التكٌتر كالشحف، بالتالاد يخمؽ صكرتيف متعاكستيف لمجاليف يمثؿ أحدهما 
المستقبؿ )المدل كاسع( كهك اإليجاب كالمبتغى كاآلخر الحاالر )الطريؽ تاليؽ( 

لحاالر الذم كهك السمب كالمعارض، ب ذا تتجمى طبيع  الصراع داخؿ النص بيف ا
يمثؿ الكاقع كالمستقبؿ كهك الغائب كيمثؿ ما يريدي الشاعر بي رفياي. كما نجد لنمط 
الثنائيات الفالائي  حالكرا مكثفا بي الديكاف كمن ا ثنائي  المغمؽ كالمنفتح كمن ا قكل  

يعد هذا التالاد اينفتاح/ حيث  1"ةي نل ةمى بابياّّ الن ا ذ م مقة  ل اليزيعا"
ف بيف التقاطبات الرئيسي  التي تمكننا مف ايقتراب مف جماليات المكاف اينغالؽ م

بفالاء المغمؽ الحاالر بي النص يشير لفالاء منفتح غائب  2بي النص الشعرم.
حيث الشاعر كعيكن  بي الخارج. كمف أنماط هذا الفالاء أيالا ثنائي  القريب كالبعيد 

القصائد، كمف ذلؾ قكؿ  حيث يتقابالف بحالكر أحدهما كغياب اآلخر بي أغمب
"اآلف تقترب السحابة مف دملّّ/اآلف تقترب القصا د مف  ملّّ/اآلف الشاعر 

حيث يتجٌسد الفالاء القريب كيقابم  البعيد الذم مٌثؿ لكحدي  3 ّّّيقترب ال طفّّ"
"يدؽ نا ذة الي ا بي الديكاف بسبب كثرة كركدي كمف ذلؾ قكؿ الشاعر  ظاهرة

كعبر المقابم  بين ما تتكلد الحرك  بالقصائد  4ّّ  الحق ؿ"بأصابع اضرض البليدة
كالكطف قريب لكف الحب أرال  بعيدة المناؿ. كمف أنماط الثنائيات القائم  عمى 

"اضرض رمؼ الباب ت يؽ  الفالاء نجد ثنائي  األماـ كالخمؼ كمن ا بي قكل 
ي محاصر كهذا يشير لكجكد الحبيب  أك الكطف بي بالاء خمفي داخم 5بالرماؿ"

حاالر بي النص كيغيب بالاء الخارج أك الفالاء الحر الذم تطمح الي . كمف 
"لتمسؾ أنماط حالكر الثنائيات الفالائي  نجد ثنائي  الداخؿ كالخارج كمن ا قكل  

بالفالاءاف يقٌدماف  1 " رررت مف رناح الحماـّّ"كيقابم ا قكل   6 لمة قبؿ الدر ؿ"
 لـ كالثاني منفتح عمى األبؽ.يقٌدماف عالميف متناقاليف لألكؿ حدكد كمعا
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كمػػا نرصػػد ثنائيػػ  بالػػائي  أخػػرل ل ػػا عالقػػ  بايتجاهػػات كهػػي ثنائيػػ  الشػػماؿ 
ريػػػاح الرنػػػ ب بػػػ  قابمػػػة ّّّ م ػػػى  و لدتػػػكالجنػػػكب كصػػػراع ما كمػػػف ذلػػػؾ قكلػػػ  "

نالحػظ مػف خػالؿ التقابػؿ بػيف الفالػاءيف حالػ  مػف التالػاد بػرغـ أف  2"لم ماؿ  حيدا
اي أنػػ  مالػػى لمشػػماؿ الػػذم اسػػتقبم  كحيػػدا، كعبػػر المقابمػػ   المكلػػكد مػػف رحػػـ الجنػػكب

بيف الفالاءيف نجػد أننػا نقابػؿ بػيف عػالميف كثقػابتيف مختمفتػيف همػا الجنػكب كالشػماؿ، 
حيػػػث تػػػركم هػػػذي المقابمػػػ  مػػػا يحػػػدث بػػػي العػػػادة ألهػػػؿ الجنػػػكب بػػػي رحمػػػت ـ لمشػػػماؿ 

  بػيف هػذيف الفالػاءيف الغامض المعالـ كالمغػرم بػي الكقػت ذاتػ ، ب ػذا تسػاهـ المقابمػ
 بي تشكيؿ صكرة حكؿ الصراع الذم يظ ر مع كؿ رحم  مف الجنكب الى الشماؿ. 

االاب  لمػا قػٌدمنا حػكؿ أنمػاط التالػاد نجػد حالػكرا ألشػكاؿ أخػرل منػ  تختمػؼ 
عػػػف أنماطػػػ  الفالػػػائي ، بنجػػػد مػػػثال التالػػػاد بػػػيف الفػػػرح كالحػػػزف كهمػػػا كج ػػػاف لثنائيػػػ  

سػػػكد كمػػػػف نمػػػػاذج حالػػػػكر هػػػذي الثنائيػػػػ  نػػػػذكر قػػػػكؿ الحيػػػاة كالمػػػػكت أك األبػػػػيض كاأل
بالالػحؾ عالمػ  لمفػرح كهػك بػي الغالػب  ا3"ي حؾ مف  دة ال رػد  الحػزف" الشاعر

مرابػػػؽ لمحيػػػاة ذات المػػػكف األبػػػيض المشػػػرؽ، كبػػػي المقابػػػؿ نجػػػد الحػػػزف كهػػػك لصػػػيؽ 
ٌعف بالمكت كالفناء الذم يتـ التعبير عنػ  بػي العػادة بػالمكف األسػكد المظمػـ، كعبػر الػتم

بػػػي الصػػػكرة يظ ػػػر تناقالػػػ ا الػػػذم يكلٌػػػد انفجارهػػػا ممػػػا يشػػػحف الػػػنص بشػػػكؿ كبيػػػر، 
بالالػػحؾ الػػذم يعػػد مالزمػػا لمحيػػاة ييفالػػي بػػي هػػذي الحالػػ  الػػى الحػػزف كالمػػكت ككػػيف 
المشاعر اختمطت كاختفػت الحػدكد بين ػا بالالػحؾ يصػؿ الػى ذركتػ  لمػا يشػتد الحػزف 

كتقمػػػب المػػػكازيف كهػػػك مػػػا أرادي شػػػاعر ، بتتفٌجػػػر الصػػػكرة ادكهػػػذا يكلٌػػػد حالػػػ  تالػػػاد حػػػ
ايخػػتالؼ ليقػػيـ نصػػ  عمػػى حػػدكد مالػػطرب  االػػطراب الػػنص كأحداثػػ . كمػػف نمػػاذج 
الثنائيػػات كػػذلؾ نجػػد مػػا هػػك قػػائـ عمػػى التقابػػؿ بػػيف عػػدد مػػف الكممػػات المتالػػادة كمػػف 

كبػي هػذا يظ ػر  4" لماذا إذا سػّدد السػيـ نحػ   أصاب/ سػيمل يطػيش؟"ذلؾ قكل  
ممػػػا يكلٌػػػد خمخمػػػػ  كحركػػػ  بػػػي الصػػػكرة تقػػػٌدم ا بديناميػػػػ  ب/يطيش التالػػػاد بػػػيف أصػػػا
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امػػزج لممتمقػػي، كمػػف الثنائيػػات كػػذلؾ نجػػد التالػػاد بػػيف المػػاء كالنػػار كذلػػؾ بػػي قكلػػ  "
بالجممػ  تقػٌدـ معادلػ  صػعب  تجمػع المتالػاديف  1 الماء بالنار حتػى يكػ ف ال ػياءّّ"

د عػالميف متناقالػيف مػف حيػث لتكٌلد الالياء كهك اإلبداع، كبػي هػذا التالػاد يػتـ تكحيػ
الخصائص بال يجتمعاف اي بي عػالـ الشػعر، كعميػ  تقػٌدـ هػذي الثنائيػ  الالػدي  الحػؿ 
لإلبػػػػػػداع الػػػػػػذم يجمػػػػػػع المتفٌرقػػػػػػات ليقػػػػػػٌدـ الػػػػػػنص المختمػػػػػػؼ المفس ػػػػػػس عمػػػػػػى التػػػػػػكتر 

 كايالطراب كهك مف عالمات اإلبداع.
ي تحريػػػؾ الػػػنص ممػػػا تقػػػٌدـ يظ ػػػر الػػػدكر البػػػارز لظػػػاهرة الثنائيػػػات الالػػػدي  بػػػ

كشحن  بما يمـز ليحقؽ شعرٌيت  التي تكسػب حالػكرها انطالقػا مػف المقابمػ  بػيف عػكالـ 
مختمفػػ  كمتناقالػػ ، يمثػػؿ طرباهػػا اإليجػػاب كالسػػمب أك الحيػػاة كالمػػكت، كهػػذا يجعمنػػا 
ننطمػػؽ بػػػي قػػػراءة الػػػديكاف مػػػف هػػػذا المنطمػػؽ المتالػػػاد، بمختمػػػؼ القصػػػائد تيبنػػػى عبػػػر 

أحػػدهما صػػكرة كيناقالػػ  اآلخػػر بصػػكرة أخػػرل، كمػػف خػػالؿ  مسػػتكييف مختمفػػيف يقػػٌدـ
 تكترهما تنشي الحرك  التي تجعمنا نشعر بحرارة النص كقكت  أثناء التمقي. 
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 الل قات الم  ية  أنساؽ النصّ المطمب الثانل:
يػػػػث تشػػػػتمؿ ، كالترابطيػػػػ ؛ حالعالقػػػػات التركيبيػػػػ  حػػػػاكؿ بػػػػي هػػػػذا المطمػػػػب تتبػػػػعن

المكجػػكدة بػػي المسػػتكل األبقػػي، عمػػى عػػدة قالػػايا نحكيػػ  كالتقػػديـ  العالقػػات التركيبيػػ 
كالتػػػيخير كنػػػكع الجمػػػؿ مػػػف حيػػػث ايسػػػمي  كالفعميػػػ  كغيرهػػػا مػػػف القالػػػايا البػػػارزة بػػػي 
الػػنص، أمػػا العالقػػات الترابطي )ايسػػتبدالي ( كالتػػي تمثػػؿ المسػػتكل العمػػكدم، بنبحػػث 

لحاالػػر بالغائػػب كبػػؽ ركابػػط محػػددة بػػيف المفػػظ الحاالػػر مػػف خالل ػػا عالقػػ  الػػنص ا
كالغائػػب بػػي الػػذهف، اذ تحيمنػػا هػػذي العالقػػات عمػػى طبيعػػ  تجميػػات الصػػكرة الشػػعري  
القائمػػ  عمػػى أسػػس بالغيػػ  كايسػػتعارة كالكنايػػ ، كمػػا يمٌكننػػا هػػذا المحػػكر مػػف الػػبط 

ذيف طبيعػػػػ  تشػػػػٌكؿ الرمػػػػز كمػػػػا يحيػػػػؿ اليػػػػ . كعميػػػػ  سػػػػندرس خػػػػالؿ هػػػػذا المطمػػػػب هػػػػ
 المستكييف المسانييف ًبعىدفًهما مدخال لالبط التصٌكر حكؿ بني  التركيب بمستكيي .

 :  -La relation sntagmatic المست ا اض قل  الل قات التركيبية -8

بػػيف ألفػػاظ القصػػيدة عمػػى المسػػتكل  ي هػػذا المسػػتكل مختمػػؼ العالقػػاتنبحػػث بػػ
مسػتكل طبيعػ  الجمػؿ نحكيػػا الحالػكرم األبقػي، ك تػٍدخؿ الػمف المحػٌددات بػي هػذا ال

مف حيث ايسمي  كالفعمي ، كمػا نبحػث بػي بعػض األبػكاب النحكيػ  البػارزة بػي الػنص 
كباب اإلالاب  أك الصف ، كنػدرس التقػديـ كالتػيخير، حيػث سػنقٌدـ نمػاذج عػف مختمػؼ 
هػػذي المحػػٌددات التػػي نتعػػٌرؼ مػػف خالل ػػا عمػػى طبيعػػ  البنػػاء التركيبػػي لمقصػػائد، كمػػا 

ط هػػذي المحػػٌددات بمػػا خمصػػنا اليػػ  بػػي المطمػػب السػػابؽ المتعمٌػػؽ بػػالمعجـ نشػػير يرتبػػا
 كظاهرة الثنائيات كالبنيات الصربي . 

 تركيب الرمؿ مف حيث االسمية  ال لمية: -8-1
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مػػػػف خػػػػالؿ قػػػػراءة الػػػػديكاف نالحػػػػظ تفاكتػػػػا بػػػػي عػػػػدد تكظيػػػػؼ الجمػػػػؿ ايسػػػػمي  
ـ بنحصػػاء نمطػػي الجمػػؿ كالفعميػػ ، كقبػػؿ تتٌبػػع حالػػكرها كأثػػري بػػي البنػػاء التركيبػػي نقػػك 

 بي الديكاف، كنمٌخص ما تـ احصافي بي الجدكؿ التالي:
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 التلميؽ
 64.65التي بمغت نسبت ا الفعمي  مف خالؿ المخطط يظ ر التفٌكؽ الكاالح لمجمؿ  

كهذا يبدك مناقالا لما  % 35.34التي لـ تتجاكز نسب   مقارن  بالجمؿ ايسمي  %
تـ رصدي حكؿ األسماء كاألبعاؿ بي المطمب السابؽ،اذ غمبت األسماء عمى 
األبعاؿ، مما يجعمنا نيجـز بتبعٌي  األسماء بي معظم ا لألبعاؿ التي احتٌمت دكر 

 المسند بكٌج ت األسماء كبرالت
ي  النص الى الحرك  بي بناء صكري كذلؾ عمي ا مسارها الزمني الحركي، بتـ تكج 

يعتمادي الجمؿ الفعمي ، بنجدها تغطي كؿ القصائد حيث كصمت أعمى نسب ا بي 
القصائد: الثامن  كالتاسع  كالثالث  عشرة، كمف ذلؾ نمٌثؿ بقكؿ الشاعر بي القصيدة 

أيف تظ ر الحرك  نحك  1"طار يبحث ةف ربؿ آمف" "اضرض اضريرةالثامن  "
 كؿ برغـ أن  مشكؿ مف اسميف كبعميف اي أف األبعاؿ هي التي سيطرت عمى المج

الجمم  بي عمكم ا كشحنت ا بالحرك ، كعبر تتبع العديد مف النماذج نجد ذات 
الحالكر لمجمؿ الفعمي  كسيطرت ا عمى مدار النص، كذلؾ انطالقا مف القصيدة 

 2 "تررحؾ المرأة الصامتةّّّ/   "قاؿ لل: ستحبّّّاألكلى بي الديكاف كقكؿ العٌراؼ 
حيث تيقٌدـ هذي الجمؿ الفعمي  أكلى الدبقات الحركي  بي الديكاف التي تندبع عبر 
مختمؼ القصائد معٌبرة عف حرك  داخمي  أثناء تناكؿ مختمؼ المكالكعات. كلكف 
غمب  الجمؿ الفعمي  ي يعني انحصار الجمؿ ايسمي  بشكؿ مطمؽ، بؿ احتمت 

بي التعبير عف ايستقرار كالثبات بي العديد مف المفاصؿ ال ام  بي  األخيرة مكانت ا
 3لأل ؽ  اتحة اض ياءا": " ةزؼ من ردالقصائد كمف ذلؾ نذكر ما جاء بي قصيدة 

بايسـ بسككف حركت  كانفصال  عف الزمف يقٌدـ نكعا مف ايستقرار كايستمراري  كهذا 
بداي  كمنطمقا لكؿ شيء كهذا بال تحديد ما نالحظ  بي السطر الشعرم باألبؽ ييعد  

بالصف  دائم  كمستقرة كثابت ، كنجد هذا الدكر بي الحالكر عبر أغمب الجمؿ 
                                                 

 .37األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأل، ص  1
 .07المصدر نفس ، ص  2
 .53المصدر نفس ، ص  3
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مدينة البرؽ " الن ا ذ المنكسةايسمي  عمى مسار الديكاف كمف ذلؾ قكل  بي قصيدة 
 ، بالمدين  رغـ أن ا تمكح1 "!/ ب م ياا  ا رأبت قامة ال رفالحت  اكتسى بدنلّّ

بالبرؽ كتسبب االطرابا اي أن ا مستقرة الصف  كدائم  الفعؿ حيث يعد عمم ا ثابتا 
م ما تغير الزمف ب ذا ي تظ ر عمي ا الحرك  رغـ حرك  الفعؿ بعدها. كعمي  بالجمؿ 
ايسمي  تساهـ بي خمؽ نكع مف ايستقرار كالثبات بي مفاصؿ محددة كسط حركي  

نص، ب ذا تتالابر أنماط  الجمؿ بي الديكاف لخمؽ الجمؿ الفعمي  التي تقكد حرك  ال
الثبات كالحرك  مما يشكؿ صكرة عف نصكص الديكاف التي تنبع مف ذات شاعرة 

 تعي جيدا متى تندبع كتتحرؾ كمتى تستقر كتثبت.
 اضب اب النح ية البارزة مف ر ؿ تراكيب الرمؿ:  -8-2

مػف األبػكاب النحكيػ  دكف مف خالؿ قراءة قصػائد الػديكاف نالحػظ حالػكرا مكثٌفػا لعػدد 
 ما يمي: ا بيأخرل كيمكف رصد أهم

ايبتػػػػداء بػػػػالنكرة أك المعربػػػػ  باإلالػػػػاب  : مػػػػف خػػػػالؿ تتبػػػػع معظػػػػـ قصػػػػائد  -1-2-1
الػػديكاف نجػػد أف ايبتػػداء بػػي معظم ػػا يكػػكف باسػػـ نكػػرة مػػف الػػنمط الخػػالي مػػف األلػػؼ 

ة لتجػػػٌردي مػػػف األلػػػؼ كالػػػالـ كمػػػا نجػػػد ايبتػػػداء بالمعربػػػ  باإلالػػػاب  الػػػذم يبػػػدك كػػػالنكر 
بػالتنكير يعطػي اشػارة  2قطرة تمتد  ػل ةبػؽ السػك ف"كالالـ كمف نماذج ذلؾ نذكر: "

لمعمػػـك كعػػدـ التخصػػيص لحالػػ  منفػػردة تجعػػؿ مػػف الرفيػػ  أكثػػر انسػػاني ، كمػػف أمثمػػ  
حيػػث يظ ػػر بعػػدها المطمػػؽ غيػػر  3"سػػيؿ م سػػيقى  أ ػػ اء حيػػاراذلػػؾ أيالػػا قكلػػ  "

ا نكرة شكال ألن ػا معربػ  باإلالػاب ، لكػف ذلػؾ لػـ يمنػع المحدد أك المخصص رغـ أن 
 4"رسػػد ذاؽ أةاصػػيرّّ  نػػاراانفتاح ػػا عمػػى المطمػػؽ، كػػذلؾ حػػاؿ الجسػػد بػػي قكلػػ  "

بالجسد عاـ كمطمػؽ لكػكف التجربػ  أكثػر انسػاني  كتصػح عمػى الكثيػريف كعبػر التنكيػر 
 اإلنساني. كلك الشكمي بقط كقكل  "سيؿ مكسيقى" تحتفظ بصكرت ا العام  كبعدها 

                                                 
 .87المصدر نفس ، ص  1
 .63ل، ص األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأ 2
 .72المصدر نفس ، ص  3
 .72المصدر نفس ، ص  4
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التقػػػػديـ كالتػػػػيخير: نرصػػػػد عػػػػددا مػػػػف النمػػػػاذج المختمفػػػػ  لمتقػػػػديـ كالتػػػػيخير  -1-2-2
بعال ا خاص بالجمؿ ايسمي  كبعال ا بالفعمي  كأخرل بشب  الجمػؿ كمػف ذلػؾ نػذكر 

نالحػػػظ تقػػػديـ شػػػب  الجممػػػ  كهػػػي الجػػػار  1" ػػػل لي ػػػة الم ػػػتاؽ يرقػػػب النرػػػ ـقكلػػػ " 
كػػػٌكف مػػػف بعػػػؿ   باعػػػؿ )الػػػمير مسػػػتتر(   كالمجػػػركر عمػػػى التركيػػػب اإلسػػػنادم الم

مفعػػػكؿ بػػػ  )بالػػػم ( كمػػػف خػػػالؿ ديلػػػ  شػػػب  الجممػػػ  )بػػػي ل فػػػ ( يظ ػػػر سػػػبب تقػػػٌدم ا 
بشكؿ جمي بي البداي  ألهميت ػا كمكامنت ػا بػي الػذات  الشػاعرة، بالشػعكر بالم فػ  هػك 
  مػدار ايهتمػاـ كمركػػز التركيػب ديليػا، ل ػػذا تقػٌدـ رغػػـ أنػ  بالػم  بػػي التركيػب، كتبعػػ

المركػػب اإلسػػنادم الػػذم يعػػد عمػػدة بػػي هػػذي الجممػػ ، كمػػف نمػػاذج تقػػديـ شػػب  الجممػػ  
بالجػػارة   2"لرارتنػػا ريمػػة مػف  ػػرحلمكانت ػا بػي التركيػػب نجػد عػػدة أمثمػ  من ػػا قكلػ  " 

هػػي مػػدار التركيػػب ديليػػا رغػػـ أن ػػا شػػب  جممػػ  متعمػػؽ بخبػػر محػػذكؼ، ب ػػي مػػا يركػػز 
طمػػؽ منػ  الديلػػ ، كمػػف أمثمػ  ذلػػؾ أيالػػا نػػذكر عميػ  التركيػػب كيالػػع  بػي المقٌدمػػ  لتن

بػػػظخر المػػدل هػػػك المبتغػػػى مػػػف كراء  3ةنػػػد آرػػػر المػػػدا رأيػػػت ن رسػػػا مسػػػا را"قكلػػ "
التػػػي احتم ػػػا بعػػػدي النػػكرس المسػػػابر. كعميػػػ  كعبػػػر  تقػػػٌدـ كرسػػػـ الصػػكرةالتركيػػب ل ػػػذا 

رغبػ  العديد مف النماذج نصؿ لدكر تقديـ شب  الجمم  عف غيري مف التراكيب بسبب ال
بػػػي ابػػػراز حػػػدث أك مكػػػاف أك زمػػػاف معػػػٌيف لػػػ  أهميتػػػ  بػػػي التركيػػػب بيتصػػػدر البدايػػػ  
ليحتؿ الصكرة بشػكؿ كمػي ثػـ ييربػؽ ببػاقي التراكيػب التػي تصػبح ديليػا تابعػ  لػ . كمػا 
نممػػح التقػػديـ كالتػػيخير بػػي أنمػػاط تركيبيػػ  أخػػرل من ػػا تقػػديـ المفعػػكؿ بػػ  عػػف الفاعػػؿ 

نالحػظ تقػٌدـ المفعػكؿ بػ  عػف الفاعػؿ  4رؤيػا طر ػو" "كل ت لء البيتَ كمف ذلؾ قكل  
كذلػػػؾ لسػػػببيف أكل مػػػا ارتبػػػاط الالػػػياء المحٌمػػػؿ بػػػي الفعػػػؿ )تالػػػيء( بالبيػػػت عالػػػكيا 
حيػػث يتمثٌػػػؿ بشػػكؿ أكثػػػر كالػػػكحا كحسػػي  بػػػالجمع بينػػ  كالبيػػػت بػػػي تتػػابع كاحػػػد، أمػػػا 

لػذم تػدكر السبب الثاني بي تقديـ المفعكؿ ب  ب ك الرغبػ  بػي اعطػاء األهميػ  لمبيػت ا
بػػػي حػػػدكدي األحػػػداث كيػػػتـ بيػػػ  بمػػػكغ الرفيػػػا، كنجػػػد ل ػػػذا الػػػنمط مػػػف التقػػػديـ كالتػػػيخير 

                                                 
 .74المصدر نفس ، ص  1
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"تطػا ؿ نحػ  المػدا ةنػُؽ حالكرا بارزا بي عدد مػف قصػائد الػديكاف كمػف ذلػؾ قكلػ  
نالحػػػظ تػػػيخر الفاعػػػؿ كتقػػػٌدـ المفعػػػكؿ بيػػػ  أك ظػػػرؼ المكػػػاف الػػػذم يمثػػػؿ  1"!اضر يػػػة

يريػػد اإلنسػػاف الكصػػكؿ الي ػػا. كمػػف أنمػػاط التقػػديـ  المػػدل كهػػك المبتغػػى كاألرض التػػي
تقػػػديـ الخبػػػر عػػػف  المبتػػػدأ خاصػػ  عنػػػد دخػػػكؿ أحػػػد النكاسػػػ  عمي مػػػا،  كالتػػيخير نػػػذكر 
" "يكػ ف الػذ   سػط ىػذ كمف ذلػؾ قكلػ  بقػد قػٌدـ متعمٌػؽ الخبػر كأٌخػر  2الق ػار: مميػؾ 

نػى كتتحػٌدد بيػػ  المبتػدأ ليرٌكػز عميػ  بػػي بخػر السػطر كيجعمػػ  ن ايػ  يسػتقر عنػػدها المع
الديلػ ، ب ػػذا يكػػكف المتػيخر بػػي هػػذي الحالػػ  هػك األكثػػر بػػركزا كقػكة بػػي الديلػػ  خالبػػا 
لما سبؽ، بالسطر ينت ي عندي بنبػر خػاص كينػ  جػكاب لمسػفاؿ أك مقػكؿ القػكؿ، ل ػذا 
ػػٌددة لمديلػػ . االػػاب  لمػػا تقػػٌدـ نرصػػد العديػػد مػػف أنمػػاط  احتػػؿ بتػػيٌخري مكانػػ  مميػػزة كميحى

كالتػػػيخير عمػػػى مسػػػتكل تراكيػػػب القصػػػائد، كبػػػي معظم ػػػا تػػػفدم دكر اظ ػػػػار التقػػػديـ 
ـٌ تكظيػػؼ هػػذي األنمػػاط التركيبيػػ   مكانػػ  المتقػػٌدـ كدكري بػػي رسػػـ معػػالـ الديلػػ ، كقػػد تػػ
لتتمٌكف مػف شػحف الػنص كتكجي ػ  بػي نقػاط محػٌددة ليػتـ تمقيػ  كبػؽ خارطػ  سػاهـ بػي 

 رسم ا.
 La) - )االسػػػتبدالية(المسػػػت ا اللمػػػ د   الل قػػػات الترابطيػػػة   -9

relation paradigmatique):  

بي هذا المستكل يتعالؽ الحاالر المغكم بالغائب، كذلؾ كبػؽ رابػط مشػاب   مػف 
الحاالػػر بػػي الػػنص مػػع لفػػظ بخػػر غائػػب  -المػػكربيـ -نػػكع مخصػػكص يجمػػع المفػػظ 

عنػػ  كحاالػػر بػػي ذهػػف المتمقػػي أك الشػػاعر باعتبػػاري أكؿ متمػػؽ لنٌصػػ ، بيجتمػػع المفػػظ 
االػػر مػػع المفػػظ الغائػػب الػػذم ينتمػػي لعػػٌدة قػػكائـ مختمفػػ  مػػف األلفػػاظ تشػػاب  المفػػظ الح

الحاالػػػر بشػػػكؿ مػػػف األشػػػكاؿ المحػػػٌددة، ل ػػػذا بػػػالمفظ الحاالػػػر بػػػي الػػػنص يسػػػتدعي 
قكائمػػا مختمفػػ  مػػف األلفػػاظ تػػرتبط كػػؿ قائمػػ  معػػ  بعالقػػ  مػػف نػػكع خػػاص، كنمٌيػػز بػػيف 

ار عػػددا مػػف التراكيػػب ذات الكقػػع عػػدد مػػف هػػذي القػػكائـ حسػػب نػػكع المشػػاب  ، كسػػنخت
المميز بي قصائد محػددة لمتمثيػؿ عمػى هػذا الػنمط مػف العالقػات الترابطيػ  التػي تيخػذ 

 عدة أشكاؿ كالتالي:
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المشػػػاب   مػػػػف الناحيػػػػ  الصػػػربي ؛ كػػػػيٍف يكػػػػكف لمفػػػظ الحاالػػػػر كألفػػػػاظ القائمػػػػ   -2-1
 ػا المفػظ بيينػتج الغائب  نفػس الجػذر، بيستحالػر المتمقػي مختمػؼ اإلمكانػات التػي يمنح
 نصكصا أخرل انطالقا مف النص الحاالر، كمثاؿ ذلؾ مف الديكاف :

  1ا"االغتراب"ردا ؿ مملنة  ل التيّرب   
، كنجعم ا هػي 2– مثال -مف خالؿ هذا السطر الشعرم نرٌكز عمى كمم  )ايغتراب( 

 المنطمػػؽ بػػي تكػػكيف قائمػػ  مػػف األلفػػاظ الغائبػػ  عمػػى الػػنص كتشػػترؾ مع ػػا بػػي الجػػذر
بنحصػػػػػؿ عمػػػػػى عػػػػػدة كممػػػػػات نػػػػػذكر من ػػػػػا : غػػػػػرب، الغربػػػػػ ، الغربػػػػػاء، كالمغتربػػػػػكف، 
...كغيرهػػا مػػف الكممػػات، ممػػا يجعمنػػا نستحالػػر نصػػا بخػػرا يحمػػؿ امكانيػػ  الحالػػكر 
كمما ذكر النص الحاالر، كهػذا يمػنح المتمقػي صػكرة شػامم  عمػى مػا يمكػف أف يحيػؿ 

 ل  النص، ليتمٌكف مف تيكيم .
حيػػػ  الحقػػػؿ الػػػديلي، حيػػػث ينتمػػػي المفػػػظ الحاالػػػر لحقػػػؿ المشػػػاب   مػػػف نا -2-2  

ديلي معٌيف يالـ العديد مف األلفاظ يتـ استحالارها عند النطػؽ بػ ، كمثػاؿ ذلػؾ مػف 
بمػك اخترنػا كممػ  "يديػ "  3ّّ  انط ػأ"يديػو ّدنل  ػيرا إلػى دؼء النص قكؿ الشاعر "

نا عػػدة كممػػات من ػػا: كربطناهػػا بقائمػػ  األلفػػاظ الغائبػػ  كالتػػي تنتمػػي لػػنفس الحقػػؿ لكجػػد
الرأس كالرجالف الجسد كالعيف كغيرها مػف األلفػاظ المنتميػ  لحػؽ اإلنسػاف، كعبػر هػذي 
القائمػػ  نصػػؿ لمػػنص الغائػػب الػػذم يمكػػف استحالػػاري كربطػػ  بالحاالػػر ممػػا يكلٌػػد لنػػا 
شبك  مف النصكص المتداخم  حيث تقٌدـ دليال لسػبب ايختيػار، كهػك كممػ  يديػ  دكف 

حقػػؿ. كعبػر تتبػع مختمػػؼ ألفػاظ الػديكاف الداخمػػ  بػي التركيػب نصػػؿ غيرهػا مػف ذات ال
إلمكانات ا بي التعاقد مع قكائـ غائب  تشترؾ مع ا بػي الحقػؿ، كمػف أمثمت ػا بػي قكلػ :  

باختيارنػػا لظمظنػػا يجعمنػػا نستحالػػر قائمػػ  العطػػش كالمػػاء كالحػػرارة   4 ّّ"ظمآنػػا "مػػازاؿ
يػػث تسػػاهـ هػػذي القائمػػ  بػػي تبريػػر كالصػػحراء كغيرهػػا ممػػا يػػدخؿ بػػي حقػػؿ الظمػػي، ح
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دكاعػػػػي تكظيػػػػؼ لفػػػػظ دكف غيػػػػري، كمػػػػا تقػػػػٌدـ اإلمكانػػػػات المتاحػػػػ  أثنػػػػاء انتقػػػػاء المفػػػػظ 
 المحدد. 

المشػػاب   مػػف حيػػث الكظيفػػ  النحكيػػ  التركيبيػػ  داخػػؿ الجممػػ ، حيػػث يػػتـ كبػػؽ  -2-3
هػػػػذا المحػػػػٌدد طػػػػرح المفػػػػظ الحاالػػػػر مػػػػف التركيػػػػب كاسػػػػتبدال  بيحػػػػد ألفػػػػاظ قائمػػػػ  يػػػػتـ 

 ستحالارها، كيبقى التركيب صحيحا مف الناحي  النحكي  كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:ا
بمػػػك اخترنػػػا كممػػػ  "ايحتػػػراؽ" كقمنػػػا بنسػػػقاط ا مػػػف  1"االحتػػػراؽ"ىػػػل اضرض ي سػػػميا 

حيػث ي يتػيثر  -باعػؿ-التركيب كاستبدال ا بكمم  أخرل تػفدم نفػس الكظيفػ  النحكيػ  
المى ٌمػػ  كمن ػػا نػػذكر: المػػاء، المطػػر،  التركيػػب بنجػػد العديػػد مػػف الكممػػات تصػػح ل ػػذي

الن ػػػر، الن ػػػار، الػػػدمع ... كغيرهػػػا مػػػف األلفػػػاظ التػػػي يصػػػح بعالػػػ ا تػػػداكليا كيصػػػح 
 اآلخر شعريا، حيث نحصؿ عمى عدة جمؿ كالتالي:

 الماءّىل اضرض ي سميا -
 المطرّىل اضرض ي سميا -
 الدمعّىل اضرض ي سميا -

ّّّّ 
كيا، كهذا يبػٌيف مختمػؼ اإلمكانػات التػي أتيحػت نالحظ أف مختمؼ الجمؿ صحيح  نح

لمشاعر أثناء اختياري لكممػ  "ايحتػراؽ" الشػعري   كهػك اختيػار مجػازم كاالػح المعػالـ. 
كنسػػػتطيع تتبػػػع العديػػػد مػػػف النمػػػاذج عبػػػر مختمػػػؼ ألفػػػاظ الػػػديكاف حيػػػث يصػػػح أغمب ػػػا 

بػنذا  2 "ا كانػت ةصػابػالبر" ت ػّبثت لالستبداؿ النحكم، كمف نمػاذج ذلػؾ نػذكر قكلػ 
اخترنػػا كممػػ  "البػػر" ثػػـ نقػػـك باسػػتبدال ا بقائمػػ  مػػف الكممػػات يبقػػى التركيػػب صػػحيحا، 

 حيث نصؿ لعدة جمؿ كالتالي:
 ا كانت ةصا ّقدربالت ّبثت  -

 ا كانت ةصا ّلمربالت ّبثت  -

 ا كانت ةصا ّذكرابالت ّبثت  -

ّّّّّ 
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لممكنػػ  التػػي نالحػػظ أف الجمػػؿ صػػحيح  مػػف الناحيػػ  التركيبيػػ  حيػػث تظ ػػر القائمػػ  ا
يصػػح اسػػتبداؿ ألفاظ ػػػا مػػع المفػػظ المسػػػتخدـ كهػػذا يقػػٌدـ صػػػكرة عػػف طبيعػػ  ايختيػػػار 

 األكلى لمفظ ككيؼ غمب عمى بقي  ألفاظ القائم .
االاب  ل ذي المحٌددات بي استحالار قػكائـ األلفػاظ الغائبػ  المتعالقػ  مػع المفػظ 

اٍلػػع هػػذي القػػكائـ  الحاالػػر يمكننػػا رصػػد المزيػػد، لكننػػا سػػنكتفي بمػػا قػػٌدمنا كذلػػؾ ألف كى
يكػػكف اعتباطػػا كقػػد يػػتـ استحالػػار بعالػػ ا كتغييػػب اآلخػػر،  -جممػػ ن -كاستحالػػارها 

ػػا تيقٌدمػػ  لبنيػػ   حيػػث ي تكجػػد قكاعػػد الػػابط  كميحػػٌددة لطبيعػػ  بنػػاء هػػذي القػػكائـ، كي ًلمى
الػنص الحاالػر بػي عمكمػ ، كمػا أف شػمكلي  هػذي القػكائـ بػي حالػكرها عنػد ذكػػر أٌم 

الػػػنص بشػػػكم  األبقػػػي يعٌسػػر عمميػػػ  رصػػػدها كٌم ػػػا مػػػع مختمػػػؼ ألفػػػاظ  لفػػظ مػػػف ألفػػػاظ
التركيػب، كبىػٍكؽ هػػذا تيعػد العالقػػات الترابطيػ  ب ػذا الشػػكؿ ذات بعػد لسػػاني عػاـ يصػػح 
عمػػى الػػنص الشػػعرم كغيػػر الشػػعرم، ممػػا يجعػػؿ هػػذي المحػػٌددات لمعالقػػات الترابطيػػ  

، كي يمكػف تخصيصػ ا عمػى الػنص الشػعرم الػذ م يمتػاز بظػكاهر لغكيػ  تعاني العمـك
 بارزة تتعدل المغ  التداكلي .

كعميػػػػ  سػػػػنقـك بتعػػػػديؿ بػػػػي مسػػػػار العالقػػػػات الترابطيػػػػ  كبػػػػؽ المسػػػػار العمػػػػكدم، 
كاصػػػطفاء محػػػٌددات أخػػػرل تتناسػػػب كالػػػنص الشػػػعرم، كتمتقػػػي مػػػع هػػػذا المحػػػكر بػػػي 
الحالػػػػكر كالغيػػػػاب، حيػػػػث تالػػػػمف هػػػػذي المحػػػػٌددات مجال ػػػػا بػػػػي الشػػػػعري ، كمػػػػا تعػػػػد 

سػػجاٌلت نصػػي  تكٌجػػ  المتمقػػي نحػػك قائمػػ  بعين ػػا، كهػػذا يقػػٌدـ الػػبطا دقيقػػا عالمػػات ك 
لطبيعػػػ  كديلػػػ  الػػػنص الغائػػػب، كيختمػػػؼ عمػػػا رأينػػػاي بػػػي المحػػػددات العامػػػ ، كيمكػػػف 
الػػػػبط هػػػػذي المحػػػػٌددات الخاصػػػػ  كحصػػػػرها بػػػػي عػػػػدد مػػػػف األبػػػػكاب بدايػػػػ  بالصػػػػكرة 

البيانيػػ ، حيػػث تجمػػع كتجميات ػػا مػػف خػػالؿ ايسػػتعارة كالكنايػػ  كغيرهػػا مػػف المحطػػات 
الصػػكرة بػػيف المفػػظ الحاالػػر كالغائػػب عبػػر قرينػػ  لغكيػػ  أك دكف قرينػػ ، كهػػذا يعػػد مػػف 
صػػميـ العالقػػات الترابطيػػ ، كييالػػاؼ الػػى الصػػكرة الرمػػز كاألسػػطكرة كالتفاعػػؿ النصػػي 

باعتبارهػػا ظػػكاهر لغكيػػ  حاالػػرة بػػي الػػنص تحيػػؿ الػػى مػػا هػػك غائػػب،  -التنػػاص  –
نػػػػكع خػػػػاص لمعالقػػػػات الترابطيػػػػ . كانطالقػػػػا مػػػػف هػػػػذي  كبػػػػي ذلػػػػؾ أيالػػػػا تمثيػػػػؿ مػػػػف

المحٌددات يتـ البط العالقػات الترابطيػ  بػي مجػايت معٌينػ  ممػا يسػمح بالػبط قائمػ  
الػػػنص الغائػػػب كعػػػدـ تمييع ػػػا بػػػي عػػػدد ي حصػػػر لػػػ  مػػػف القػػػكائـ، كمػػػف ج ػػػ  أخػػػرل 
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ا لدراسػػ  يمكننػػا اعتبػػار العالقػػات الترابطيػػ  ًكٍبػػؽ المحػػكر العمػػكدم مػػدخال لسػػانيا م ٌمػػ
الصػكرة كالرمػػز كاألسػػطكرة كحتػػى التفاعػػؿ النصػػي أك مػػا ييعػػرؼ بالتنػػاص، حيػػث يقػػٌدـ 

 ل ا جميعا السند المساني الدقيؽ الذم يسمح بدراست ا دراس  دقيق  كمكٌج  .
مما تقٌدـ نصؿ الى أف مختمؼ المحٌددات الخاص  تربط بيف نػص حاالػر كبخػر 

 تختمػؼ عػف القػكائـ كمػا حػددناها سػابقا اي غائب يجتمعاف معا كبؽ عالقػ  محػٌددة ي
بػػػػي أمػػػػريف أكل مػػػػا أف قائمػػػػ  هػػػػذي المحػػػػددات مكٌج ػػػػ  كتفػػػػرض ممانعػػػػ  نصػػػػي  عمػػػػى 
المتمقػػي لالػػبط الػػنص الغائػػب بػػي قائمػػ  محػػددة دكف غيرهػػا، أمػػا األمػػر الثػػاني ب ػػذي 
القائمػػ  انتاجيػػ  نصػػؿ مػػف خالل ػػا الػػى تحديػػد طبيعػػ  بنػػاء الصػػكرة كارتبػػاط الحاالػػر 

لغائب، عكس القكائـ السابق  التي تبقى عمكمي  لتعػٌددها، بنمكانػات القػكائـ بػي هػذي با
الحالػػ  مكٌج ػػ  كمحػػٌددة بػػي مجػػاؿ معػػٌيف ممػػا يكٌجػػ  الديلػػ  نحػػك مسػػار خػػاص، ل ػػذا 
كجػػػدنا أف المحػػػكر العمػػػكدم الػػػذم تتمثػػػؿ عميػػػ  العالقػػػات الترابطيػػػ  يمكنػػػ  أف يكػػػكف 

الشعري  عمى اختالب ا، حيث يقػٌدـ لطبيعػ  تشػٌكم ا مدخال لسانيا م ما لدراس  الصكرة 
دات عبػػػػر العالقػػػػات السػػػػند المسػػػػاني الػػػػدقيؽ ، كيمكننػػػػا تقػػػػديـ كيفيػػػػ  بنػػػػاء هػػػػذي المحػػػػدٌ 

 الترابطي  كالتالي:
المجاز كالعالقات الترابطي : يعد المجاز تكظيؼ ألفاظ بي غير ما كيالعت ل   -1

االػر كهػك مػا نالحػظ أنػ  لػـ يكالػع أصال، كعبر العالقات الترابطي  يػرتبط المفػظ الح
بػػي مكالػػع اسػػتخدام  المتػػداكؿ، بقائمػػ  معٌينػػ  غائبػػ  تػػرتبط معػػ  بػػي الحقػػؿ كالجػػذر، 
بنصػؿ مػػف خػػالؿ الػػربط بين مػا لتحديػػد الػػرابط العمػػكدم المجػازم الػػذم تػػـ اسػػتخدام ، 

"رررػػت  1"!! "يرا قػػو تحػػت حػزف المدينػػة كمػف أمثمػ  ذلػػؾ بػي الػديكاف قػػكؿ الشػاعر:
" اضغنيات الحزينة حيف تمر ةمى الباؿا/حاممػة 2الحماـ  ألقت مراسيميا" مف رناح

" لدتػػو ريػػاح 4"يػػا نرمػػة اللمرّّ/يػػا قبػػة ال ػػمس" 3"!  ػػرف الممكػػ ت إلػػى ةبػػدهّّ

                                                 
 .80األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأل، ص  1
 .38، ص المصدر نفس  2
 .27المصدر نفس ، ص  3
 .80المصدر السابؽ، ص  4
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"ىؿ رأيػت الػذ  يت ّسػد أغنيػة/  ينػاـ ةمػى غيمػة  ػل ال  ػاء  1الرن ب ب  قابمة!"
 2البليدّّ"

كبؽ عالقات مختمف ، حيث ربط أشياء مف نالحظ تكظيؼ المجاز بمختمؼ أنماط  ك 
عكالـ مختمف  ليجعؿ مف أسطري جسكرا بيف هذي العكالـ البعيدة كالمتناقال  أحيانا، 
بالمجاز منح لمشاعر القدرة عمى تجاكز سطحي  المغ  بقفز مف الحاالر النصي الى 

عادة القراءة لمكص كؿ الى الغائب لييحٌمؿ نص  بعدا جديدا يدعك المتمقي لمتيٌمؿ كا 
يتجاكز التعبير الشعرم المعنى الكاحد، كيمنح القارئ عمى الدكاـ مقارب  لمف ـ، ب ذا 

انطالقا مف محددات نصي  داخمي  يرصدها المتمقي كبؽ  3برص  تعدد قراءة النص.
 مرجعيات  الخاص .

 كالعالقات الترابطي : ايستعارة -1

النظري  ايبدالي  كهي تمتقي  لالستعارة تعددي  مف حيث دراست ا كطرح ا، بنجد مثال
مع النظري  البالغي  العربي  القديم ، تعتمد عمى عدة مرتكزات بي البط مف كـ 
ايستعارة كقراءت ا، بمثال تعتبر ايستعارة استبداؿ كمم  حقيقي  بيخرل مجازي ، أك 
ربط ايستعارة بالكمم  المفردة. كما نرصد النظري  التفاعمي  التي تكسع مف حدكد 

ذا رٌكزنا عمى التكٌج  4ايستعارة لتجعم ا تشمؿ التركيب كالكمم  بي سياؽ محدد. ، كا 
البالغي العربي نجد ايستعارة ي تعدك ككن ا تشبي ا حيذؼ كغاب أحد أركان ، حيث 
يحالر بدي عن  ما يشير الي ، بفي التصريحي  يغيب المشب ، كيحالر كييصٌرح 

ب ، كييكنى عمي  بيحد متعٌمقات ، كتتجمى  شب بالمشب  ب ، كبي المكني  يغيب الم
العالق  الترابطي  مف خالؿ ايستعارة بنكعي ا بربط ا بيف الحاالر النصي الذم قد 
يككف المشب  أك المشب  ب ، بقائم  مف األلفاظ الغائب  كالمتعالق  مع النص الحاالر 

 كؿ الشاعر:كبؽ عالقات ديلي  كمعجمي  محددة، كمف نماذج ذلؾ بي الديكاف ق

                                                 
 .81المصدر نفس ، ص  1
 .29المصدر نفس ، ص  2
، 1بتحي  كحمكش، بالغ  المكاف، قراءة بي مكاني  النص الشعرم، اينتشار العربي، بيركت، لبناف، ط 3

 .25،ص2008
 .84، ص 82ص( ، صينظر، محمد مفتاح، تحميؿ الخطاب الشعرم، ) استراتيجي  التنا 4
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يظ ر بكالكح تكظيؼ ايستعارة التصريحي  حيث صٌرح  1"صارت النر ت تبكل"
بالمشب  ب  كهك النخالت كحذؼ المشب  كهك الكطف أك الحبيب  كأشار ألحد صفات  

كبي هذي الحال  يمكننا اينطالؽ مف طربي ايستعارة بنذا  اآلدمي  كهي البكاء،
لفظ "تبكي" بنف هذي المفظ  الحاالرة تحيمنا لقائم  انطمقنا بما ينكب عف المشب  كهك 

محددة ينتمي الي ا المشب  كهي قائم : الدمكع، الحزف، األسى، األلـ، ... كغيرها مف 
األلفاظ التي ترتبط بالمفظ الحاالر بشكؿ أكثر الزاما كهذا يختمؼ عما رأيناي مف تعدد 

فظ "النخالت" كهي المشب  ب  بنننا بي تشكيؿ القكائـ بيما سبؽ. أما اذا انطمقنا مف الم
نحصؿ عمى قائم  أخرل ل ا عالق  بالمفظ  الحاالرة كهذي القائم  تبرز طبيع  
اختيار الشاعر ل ذي المفظ  كمف هذي األلفاظ نذكر: النما، الخالرة، الربيع، العطاء، 
كغيرها مف األلفاظ التي تدؿ عمى العطاء كالتجدد المستمر، كهذي القائم  أكثر 

رتباطا بالمفظ الحاالر ل ذا بالعالقات الترابطي  بي هذي الحال  تنحصر بشكؿ مينتج. ا
كعبر المقابم  بيف المجمكعتيف المستحالرتيف نصؿ لطبيع  اختيار الشاعر كأسس 

 بناء الصكرة كبؽ التقابؿ بيف حقميف متباعديف ظاهريا.
مػف النمػاذج، كمن ػا  كما يمكػف تتبػع ايسػتعارة التصػريحي  كربػط عناصػرها بػي العديػد

المرأة بالبالد كحذؼ المشػب  كذكػر أحػد  حيث شٌب  2"أريد احت اف الب د البليدة"قكل 
متعمقاتػػػػ  كهػػػػك ايحتالػػػػاف، كعبػػػػر ربػػػػط طربػػػػي ايسػػػػتعارة الحاالػػػػريف بقػػػػكائـ األلفػػػػاظ 
الغائبػػػ  تتالػػػح طبيعػػػ  ايختيػػػار بايحتالػػػاف يػػػرتبط بكػػػؿ مػػػف: المػػػرأة، الحنػػػاف، الػػػكد، 

كغيرهػا مػف األلفػاظ التػي تمتقػي مػع مػا ينػكب عػف المشػب . كمػف ج ػ  الحب، الشكؽ، 
أخرل ترتبط البالد كهي المشب  ب  المصػٌرح بػ  بكػؿ مػف: األرض، الػكطف، المسػتقٌر، 
السكف، المرجع، كغيرها مف األلفاظ المرتبط  بالبالد بشكؿ مف األشكاؿ، كمف خػالؿ 

شػػػػٌب  أك المشػػػػب  بػػػػ  نصػػػػؿ لطبيعػػػػ  تتٌبػػػػع القػػػػائمتيف الغػػػػائبتيف المتػػػػيف تنتجػػػػاف عػػػػف الم
ايختيػػار عمكمػػا، كمػػا نتعػػٌرؼ عمػػى الحقمػػيف المػػذيف أنتجت مػػا الصػػكرة حيػػث يتقػػابالف 

 ليفسسا لحدكد ديل  الصكرة، كيمكف تصٌكر ارتباط ما كالتالي:
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 (07الجدكؿ رقـ )
الم بو محذ ؼ   قد 
 ناب ةنو كممة احت اف
 ترتبط الكممة بقا مة 

 مف الكممات
 

م بو بو مذك ر  ى  ال
الب د التل ترتبط بقا مة 

 مف الكممات

الل قات التل ترمع 
الحقميف  تؤسس لداللة 

 الص رة

 المرأة رمز لألرض اضرض المرأة
الحناف  ل ر نح   ال طف الحناف

 ال طف
 ةبر ال د نصؿ لممستقر المستقر ال د 
 بالحب ندّةـ السكف  السكف الحب
 ممررع  اضصؿن تاؽ ل المررع ال  ؽ

انطالقػػا مػػف الجػػدكؿ الػػذم يعػػد نمكذجػػا عػػف العالقػػات التػػي قػػد تجمػػع الحقمػػيف 
المكػػٌكنيف مػػف القػػائمتيف النػػاتجتيف عػػف عالقػػ  طربػػي ايسػػتعارة بمػػا هػػك غائػػب، نصػػؿ 
الى التقاء المجاليف بي حدكد متقارب  كيقٌدماف دعما لتكاجدهما بحقػؿ المسػتعار يػدعـ 

 أننا نالحظ تكالد أحدهما مف اآلخر.حقؿ المستعار من ، حتى 
االاب  لما تقٌدـ نرصد العديد مف نماذج ايستعارة بنمطي ا عمى امتػداد قصػائد 

الطريػؽ بمػا "كهػي اسػتعارة تصػريحي  كمثم ػا قكلػ   1"ترتاح المدف"الديكاف، من ا قكلػ  
 القتيػؿ ةمػى ر حػو"ك 3"  ل يػدىا الياسػميف ي ػّتش ةػف ل نػوا" كقكل  2حممتو تن ء"

كالنمػػاذج كثيػػرة يتطمػػب احصػػافها تتبػػع مختمػػؼ جمػػؿ الػػديكاف كهػػذا  4تركػػع ال ػػمس"
كبركزهػػػا حيػػػث اعتمػػػدها الشػػػاعر  تصػػػكيري يعكػػػس مػػػدل قػػػكة حالػػػكر هػػػذي الظػػػاهرة ال
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تخفػػى خمػػؼ حقكل ػػا كقكائم ػػا المفظيػػ  لتسػػمح لػػ  بالتجػػاكز الػػدائـ لمػػنص الحاالػػر، بي
 الغائب ، بيكصؿ بحاالر نص  ما أرادي بي الغياب. 

 
 
 

 الكناية  الل قات الترابطية: -2

تعػػد الكنايػػ  لفػػظ أطمػػؽ كأريػػد بػػ  مػػع جػػكاز ارادة المعنػػى األصػػمي، كعميػػ  بمفػػظ 
الكناي  الحاالر يحيمنا الى الغائب الػذم ينتمػي الػى قائمػ  مػف األلفػاظ تربط ػا بػالمفظ 
الحاالػػػر عالقػػػ  مخصكصػػػ ، كقػػػد يكػػػكف لفػػػظ الكنايػػػ  مفػػػردا أك تركيبػػػا كهػػػذا يالػػػيؼ 

لعالقػػػات الترابطيػػػ  التػػػي تػػػربط المفػػػظ الحاالػػػر بالغائػػػب، بتصػػػبح مػػػع الكنايػػػ   الجديػػػد
تشػمؿ التركيػػب أم عػػدة ألفػػاظ حاالػػرة تحيمنػػا لمغائػػب، كلتتبػػع ذلػػؾ مػػف خػػالؿ الػػديكاف 

 1ااا"لحػا ط ما ػؿ" ل الطريؽ أ ارت  نجد العديد مف نماذج الكناي  نذكر من ا قكلػ :
انػػب الطريػػؽ بالحػػائط المائػػؿ كنايػػ  حيػػث كنػػى عمػػى الشػػخص العػػزكؿ الجػػالس الػػى ج

عمػػى دكاـ مراقبتػػ  ل مػػا مػػف ج ػػ  كميالنػػ  بسػػبب تصػػٌرب  غيػػر السػػكم اتجاه مػػا ل ػػذا 
أطمؽ المفظ الػذم أريػد بػ  كهػك الحػائط المائػؿ، كعبػر ربػط هػذا التركيػب الحاالػر بمػا 
يحيؿ الي  نحصؿ عمػى قائمػ  مػف التراكيػب كاأللفػاظ الغائبػ  تمثػؿ الجانػب اآلخػر مػف 

لعالقػػ  الترابطيػػ ، كمػػف هػػذي التراكيػػب نػػذكر: الشػػخص العػػزكؿ، الحاسػػد، الظػػركؼ، ا
المشػػاكؿ، القػػدر،... كغيرهػػا مػػف األلفػػاظ كالتراكيػػب التػػي تصػػح لييكنػػى عمي ػػا بالحػػائط 
المائػػؿ، كعبػػر الػػربط بين ػػا كالتركيػػب الحاالػػر نصػػؿ لتمثيػػؿ جػػانبي العالقػػ  الترابطيػػ  

ميػ  تشػٌكؿ الكنايػ ، كعميػ  تعػد هػذي العالقػات مػدخال التي تقٌدـ التدليؿ المسػاني بػي عم
لسػػػانيا م مػػػا لدراسػػػ  الكنايػػػ  كشػػػرح أطراب ػػػا كعالقػػػات ـ. كعبػػػر تتبػػػع قصػػػائد الػػػديكاف 
نرصػػد العديػػد مػػف الكنايػػات حيػػث تػػيتي بػػي الرتبػػ  الثانيػػ  بعػػد ايسػػتعارات مػػف حيػػث 

السػعيدة كالكقػػت كنايػ  عػف األيػاـ  2"!"بليػدا ةػف ربيػػع البمػدالحالػكر، كمػف ذلػؾ قكلػ 
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كنايػ  عػف لغتػ  كمنطػؽ اشػتغال  بػي  1 "إف  ػلرؾ صػلبّّ"الجميؿ بي الكطف، كقكل 
القصيدة مما يعكس صعكب  الكصكؿ الى أبكػاري ك شخصػيت ، بصػعكب  الشػعر كنايػ  
عمى شخص الشاعر كتركيب ا المعٌقد الصعب. كعبر مختمؼ الكنايػات كتحميم ػا كبػؽ 

  تكػػػػػكيف الصػػػػػكرة لسػػػػػانيا، حيػػػػػث تحيمنػػػػػا األلفػػػػػاظ العالقػػػػػات الترابطيػػػػػ  نصػػػػػؿ لطبيعػػػػػ
كالتراكيب الحاالرة عمى قائمػ  مػف التراكيػب الغائبػ  تنتمػي لحقػؿ محػدد ي يخػرج عػف 
اطار الكناي ، ب ذا ي يمكػف أف تحيػد الكنايػ  كبػؽ هػذا التحميػؿ المسػاني، ب ػك يكٌج  ػا 

تمقػػي األكثػػر نحػػك مسػػار ديلػػي محػػدد ي تخػػرج عنػػ ، كهػػذا يسػػاهـ بػػي رسػػـ معػػالـ ال
 تحديدا.

 

 الرمز  الل قات الترابطية: -3

بػػي حالػػ  الرمػػز تختفػػي القػػرائف المفظيػػ  أك الديليػػ  التػػي نعتمػػدها بػػي التفسػػير، 
ل ػػذا بػػالرمز ينطمػػؽ مػػف الػػنص كيفػػتح بػػاب الػػنص الغائػػب دكف ايعتمػػاد عمػػى قػػرائف 

محػػدد مػػػف محػػددة، كعميػػ  ينطمػػؽ تفسػػيري مػػػف تيكيػػؿ العالمػػ  التػػي يينتج ػػػا كبػػؽ نمػػط 
أنماطػػ ؛ حيػػث نجػػد بعػػض الرمػػكز تعػػد اشػػارات كأخػػرل أيقكنػػات كأخػػرل رمػػكزا، تحيػػؿ 
جميع ػػػا لمػػػػنص الغائػػػػب انطالقػػػػا مػػػػف عالقػػػات مختمفػػػػ ، كمػػػػف خػػػػالؿ الػػػػديكاف نرصػػػػد 

      مختمؼ هذي األنماط مف الرمكز كالتالي:
رمػز بي حال  الرمز المباشر: يرتبط بػي هػذي الحالػ  المفػظ الحاالػر الحامػؿ لم -3-1

 2 "ال ػػػم س مسػػػا رةّّ"بقائمػػػ  مػػػف األلفػػػاظ كبػػػؽ عالقػػػ  اعتباطيػػػ ، كمػػػف ذلػػػؾ قكلػػػ 
نالحظ تكظيف  لمشمس كهك رمز لمحري  كاينطػالؽ كالبعػث المتجػدد، كتػرتبط الشػمس 
ب ػػػذي القائمػػػ  الغائبػػػ  عبػػػر رابػػػط اعتبػػػاطي بػػػال منطػػػؽ يجمػػػع الشػػػمس بالحريػػػ ، كمػػػف 

عن ػػا نحصػػؿ عمػػى امكانػػات الرمػػز خػػالؿ ربػػط الحاالػػر النصػػي )الشػػمس( بالغائػػب 
التيكيميػػػ ، بنحصػػػري نصػػػيا بػػػي مجػػػاؿ محػػػدد يمنػػػع تمٌيعػػػ  غيػػػر المحػػػدكد، كعميػػػ  تيفيػػػد 
العالقػػات الترابطيػػ  بػػي تيكيػػؿ الرمػػز كالحػػد مػػف انجرابػػ  الػػديلي. كمػػا نشػػير الػػى أف 
الشاعر كٌظؼ الرمز بشكؿ مكٌثؼ بي أغمب قصائدي ليتكارل خمف  كيحٌممػ  بنصػكص 
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 بالحسػيف 1رأيتنػل   ػما ةمػى زنػد الحسػيف"" كمف ذلػؾ قكلػ  الكقت نفس ، كثيرة بي
  رمز لمتالحي  كالكفاح الد الفساد كالطغياف. 

بي حال  اإلشارة: يرتبط بي هذي الحال  المفػظ الحاالػر بقائمػ  األلفػاظ الغائبػ   -3-2
"ةند   عبر عالق  لزكمي  منطقي ، كعالق  الدخاف بكجكد النار الغائب ، كمف ذلؾ قكلػ

بكممػػػ  )نػػػكرس( تشػػػير الػػػى الشػػػاطئ بػػػي العػػػرؼ  2يحػػػ ـ" ن رسػػػاآرػػػر المػػػدا رأْيػػػت 
التداكلي الكاقعي كبي هذا الحال  تشير يقتػراب انت ػاء الرحمػ  كالكصػكؿ الػى المبتغػى 
كالمحطػػ  األخيػػرة التػػي يريػػد الشػػاعر التكقػػؼ عنػػدها، كعبػػر جمػػع هػػذي القائمػػ  بكممػػ  

الرمػػػز )اإلشػػػارة( كمػػػا تحيػػػؿ اليػػػ  مػػػف امكانػػػات  )نػػػكرس( نصػػػؿ لتفسػػػير العالقػػػ  بػػػيف
تيكيمي . كمف خالؿ تتبع مختمؼ قصائد الديكاف نجد ل ذا النمط تكظيفا محدكدا نسػبيا 

 مقارن  بغيري مف أنماط الرمكز األخرل.
بػػي حالػػ  األيقػػكف: بػػي هػػذي الحالػػ  يشػػير المفػػظ الػػى قائمػػ  غائبػػ  تػػرتبط معػػ   -3-3

لشػػػػػكؿ أك الصػػػػػكت أك المػػػػػكف كغيرهػػػػػا مػػػػػف المفشػػػػػرات بعالقػػػػػ  المشػػػػػاب   الحسػػػػػي ، كا
بالكشػـ  3رأيتنل   ما ةمى زنػد الحسػيف"األيقكني ، كمف ذلؾ قكل  بي المثاؿ السػابؽ"

يشير أيقكنيا لمػا يشػاب   كهػك صػكرة اإلنسػاف كمػا أف الحسػيف ذاتػ  يعػد اشػارة أيقكنيػ  
لجمػػع بػػيف المفػػظ االػػاب  لرمزيتػػ  الخالصػػ ، ب ػػك يشػػير لكيػػاف انسػػاني يشػػاب  ، كعبػػر ا

 الحاالر كالغائب نصؿ لطبيع  تشكيؿ الرمز األيقكني.  
 اضسط رة   الل قات الترابطية:  -4

عمػػى ثقابتػػ  الخاصػػ  بػػي بنػػاء  -بشػػكؿ عػػاـ -يعتبػػر اعتمػػاد الشػػاعر الحػػديث 
، التي ييحٌمم ػا بػي 4الصكرة الشعري  مف المسببات التي جعمت  يميؿ لتكظيؼ األسطكرة

يحائ ػا، كرغػـ أف الكثيػر مػف الشػعراء ي يتمٌثمػكف نٌص  ليستفيد مف  بعدها األسػطكرم كا 
األسػػطكرة كيعيػػدكا بعث ػػا حسػػب سػػياؽ الػػنص، بػػؿ يػػيتكف ب ػػا رصػػفا دكف غػػكص بػػي 
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يقػػػٌدـ األسػػػطكرة مسػػػتفيدا من ػػػا ألقصػػػى  الررػػػؿ الػػػذ  رأاكن  ػػػا، اي أف نػػػص مرثيػػػ  
ف ج ػػ  أخػػرل نالحػػظ الحػػدكد، حيػػث يصػػ رها بػػي نصػػ  لتبػػدك كيٌن ػػا مينػػتج داخمػػي، كمػػ

أف األلفػػاظ الحاممػػ  لألسػػطكرة ي تحيػػؿ عمػػى قائمػػ  مػػف األلفػػاظ الغائبػػ  بقػػط بػػؿ تحيػػؿ 
ػػٍف تيصػػٌكرهـ كتحيػػؿ الػػي ـ، كقػػد  عػػدد مػػف المكاالػػع ف ػػا الشػػاعر بػػي كظٌ لثقابػػ  كحيػػاة مى

كهػي اشػارة ألسػطكرة اإللػ  الػذم  1يحمػـ أف يحمػؿ اضرض ثانيػة لمصػباح"من ا قكلػ   "
بػػػكؽ ظ ػػػري بالشػػػاعر يرغػػػب بػػػي تحقيػػػؽ المسػػػتحيؿ األسػػػطكرم بحممػػػ  يحمػػػؿ األرض 

لػػػألرض التػػػي تشػػػير لممػػػرأة كالػػػكطف، كبػػػي كممػػػ  ثانيػػػ  تشػػػير الػػػى أف هنػػػاؾ مػػػرة أكلػػػى 
كلعم ػػا أصػػؿ األسػػطكرة، كعبػػر جمػػع التركيػػب الحاالػػر بمػػا يحيػػؿ اليػػ  نصػػؿ لطبيعػػ  

بتسػػػتعيدي  تشػػػٌكؿ الصػػػكرة ب ػػػي تقػػػـك عمػػػى الػػػربط بػػػيف الحاالػػػر كالماالػػػي كمػػػا يحمػػػؿ
كتعيػػد بعثػػ  مػػف جديػػد ليسػػاهـ بػػي رسػػـ معػػالـ الصػػكرة بػػي شػػكم ا الشػػعرم الحاالػػر، 

 بيتكئ عمي ا الشاعر مخفيا ما يريد محمال النص م م  اإلشارة كالتمميح.
مػف الجػزء الثػاني مػف قصػيدة  قكلػ  كنجد األسطكرة كذلؾ بي عدد مػف المكاالػع من ػا 

 : سبمحارة  ينالذم عنكن   قصا د مف البحر
 !لذ  يزفكين ا لـ تكف سيفا،، 

 2 كين ا لـ تكف حمما.. كأشرع !
يظ ر بكالكح تكظيفػ  لألسػطكرة بدايػ  بػالعنكاف كأسػطكرة بينػكس، ثػـ ذم يػزف كسػيف  

 األسطكرم.

 الت اةؿ النصل )التناص(  الل قات الترابطية: -5

كبػػؽ التنػػاص يػػرتبط المفػػظ أك العبػػارات الحاالػػرة بػػي الػػنص مػػع الغائػػب عن ػػا 
كلكف كبؽ عالقات محددة بالنص الحاالر يمتقي مع النص الغائب اما بشػكؿ حربػي 
أك عبػػر تفاعػػؿ الػػنص الغائػػب مػػع الحاالػػر إلنتػػاج نػػص جديػػد، كمػػف نمػػاذج ذلػػؾ مػػا 

كبػػي ذلػػؾ  3" "أط ػػؤ ا ةا ػػقا ثػػـ مػػال ا إلػػى الكيػػؼ / نػػام ا ىنػػاؾنقػػرفي بػػي قكلػػ   
تحالػػرها الشػػاعر ككٌظف ػػا تنػػاص مػػع قصػػ  أهػػؿ الك ػػؼ بػػي القػػربف الكػػريـ، حيػػث اس
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غراقػػا بػي الغيبيػػ  كالمغػػامرة غيػر المحػػدكدة بػػي عػػالـ  ليحٌمػؿ نصػػ  بعػػدا أكثػر قداسػػ  كا 
الحمـ كالرفيا... كما نجػد العديػد مػف نمػاذج التنػاص عبػر قصػائد الػديكاف كأغمب ػا مػع 

كبي ػػا   1""أرػػط ةمػػى الػػريح مممكتػػل القػػربف الكػػريـ كقصػػص األنبيػػاء كمػػف ذلػػؾ قكلػػ 
ىػػذ  يػػد  تصػػنع الطػػيف كبػػي قكلػػ " -عميػػ  السػػالـ–قصػػ  سػػيدنا سػػميماف تنػػاص مػػع 

ب ػػػذا ا تنػػاص مػػع قصػػ  السػػيد المسػػيح عميػػ  السػػالـ 2 ػػل ّّ/ ةمػػى ىي ػػة الطيػػرّّ"
بالعالقات الترابطي  تقٌدـ اآللي  المساني   لتىشىػك ؿ ظػاهرة التنػاص، كلكػف تجػدر اإلشػارة 

مقابمػػ  أللفػػاظ التفاعػػؿ النصػػي ليسػػت الػػى أف ألفػػاظ الػػنص األصػػؿ كالقائمػػ  الغائبػػ  ال
ذات قيم  بي ذات ا بؿ لمنص الذم تحيؿ الي  بي مجمم ، حيػث تتفاعػؿ مػع عناصػري 
يحاءات ا الرمزي  لكف بي اطار نص جديد.  مقٌدم  حالكرا جديدا محٌمال بماالي ا كا 

االػػػاب  لمػػػا تقػػػٌدـ نالحػػػظ ظػػػاهرة تصػػػكيري  أخػػػرل بػػػي تراكيػػػب الػػػديكاف يمكػػػف  
اب العالقػػػات الغيابيػػػ  التػػػي يقػػػٌدم ا المحػػػكر العمػػػكدم الترابطػػػي، كهػػػي ادراج ػػػا مػػػف بػػػ

ظاهرة تراسؿ الحكاس حيث يشـ الشاعر األلكاف كيرل المكسيقى كيسمع العطػر، بفػي 
هػػذا الػػنمط مػػف التصػػكير ييسػػقط الشػػاعر دييت الكممػػات كترابط ػػا التػػداكلي كيرٌكب ػػا 

كهػػزة بػػي التمقػػي ممػػا يجعػػؿ الػػنص  بشػػكؿ مغػػاير لمػػا هػػك متػػداكؿ لييحػػدث كسػػرا لمتكقٌػػع
بشػػكؿ  فييالييثػػكر عمػػى ذاتػػ  أثنػػاء التقػػديـ كقػػد عيربػػت هػػذي التقنيػػ  لػػدل الشػػعراء السػػر 

 3"أريػػػد سػػػماع ةطػػػ ر البريػػػد البليػػػد"كبيػػػر، كمػػػف نمػػػاذج هػػػذا التكظيػػػؼ نقػػػرأ قكلػػػ  
يسػػػمع العطػػػكر رغػػػـ أف حاسػػػ  ادراك ػػػا هػػػي الشػػػـ ب ػػػذا ييسػػػقط العالقػػػ  بػػػيف  الشػػػاعرب

كمػػا تيحسػػ  كيعيػػد ترتيب ػػا كتركيب ػػا مػػف جديػػد، كمػػف النمػػاذج كػػذلؾ نقػػرأ قكلػػ  الحػػكاس 
بػرغـ أنػ  ي رائحػ  لممػاء بقػد ربطػ  ب ػذي الصػف ، ثػـ  4"را حة الماءا  ال رر اللذبا"

ربػػط العذكبػػ  بالشػػجر، لييحػػدث بػػذلؾ مسػػتكييف مػػف التالػػاد األكؿ بػػي تراسػػؿ الحػػكاس 
هػػك المقابمػػ  بػػي الجممتػػيف بقػػد كالػػع رائحػػ  بػػيف رائحػػ  المػػاء كعذكبػػ  الشػػجر كالثػػاني 

الماء بي مقابؿ عذكب  الشعر ككين  غير مكاالع الكممات، كهذا أحدث تكٌترا مف نػكع 

                                                 
 .29المصدر نفس ، ص  1
 .29المصدر نفس ، ص  2
 .80الرجؿ الذم رأل، ص األخالر بمكس، مرثي   3
 .27المصدر نفس ، ص  4
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خػػاص، بالتراسػػؿ لػػـ يكػػف بمفػػردي بػػؿ حالػػر مػػا تػػـ التحكيػػؿ منػػ  ليزيػػد الصػػكرة تػػكترا 
 كحدة بي شحف النص كتفجيري.

محػػػكر العمػػػكدم تعمػػػؿ عمػػػى ممػػػا تقػػػٌدـ نالحػػػظ أف العالقػػػات الترابطيػػػ  كبػػػؽ ال
تقػػديـ الصػػكر بشػػكؿ أكثػػر دقػػ  حيػػث تعطػػي السػػند المسػػاني الػػدقيؽ لعالقػػات الصػػكر، 
بتجمػػع حاالػػرها بالغائػػب عن ػػا، كمػػا تكاٌلػػح اإلمكانػػات المتاحػػ  لمػػنص الحاالػػر بػػي 
تفجيػػػػر دييت ػػػػا كايرتبػػػػاط بالنصػػػػكص الغائبػػػػ  ممػػػػا يزيػػػػدي قػػػػدرة عمػػػػى العطػػػػاء غيػػػػر 

 المحدكد مع كؿ قراءة. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانل: الت كيؿ اإليقاةل ثالمبح
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بػػي نصػػكص الػػديكاف،  يقاعيػػ نرصػػد خػػالؿ هػػذا المبحػػث مختمػػؼ المظػػاهر اإل 
د طبيعػػػػ  التشػػػػكيؿ اإليقػػػػاعي مػػػػف خػػػػالؿ البحػػػػث بػػػػي التفعػػػػيالت المسػػػػتخدم  بنحػػػػدٌ 

مسػػتخدم  كطريقػػ  تكزيع ػػا، كمػػا نػػربط بػػيف مختمػػؼ التشػػكيالت المكسػػيقي  كالمغػػ  ال
 لنتعٌرؼ عمى التيثرات المتبادل  بين ما. كنقٌدـ ذلؾ بي مطمبيف:  

 اإليقاع  أنماطو  ل الدي افّ المطمب اض ؿ:
مػػػف خػػػالؿ قػػػراءة مختمػػػؼ القصػػػائد نسػػػتطيع تحديػػػد مختمػػػؼ أنمػػػاط اإليقػػػاع التػػػي 
كٌظف ػػا الشػػاعر بػػي ديكانػػ ، حيػػث كػػاف أكثرهػػا خاالػػعا إليقػػاع التفعيمػػ  كبيمػػا يمػػي 

 ص ما تـ الكصكؿ الي  بعد تقطيع قصائد الديكاف بي الجدكؿ التالي:نمخٌ 

 
 نمط اإليقاع الت ليمة المستردمة الص حة  ةن اف القصيدة

لمسات  -1
 يكمي  )الى

ذات الظالؿ 
 الكثيف (

  07 اللراؼ-1

 اةمف ب كمييا السميـ  الُمزاحؼ 
 أ   لمفا  ل كؿ أقساـ القصيدةّ

 
إيقاع الت ليمة  ى  

بإيقاع البحر  يمتقل
 المتدارؾ

 08 تبادؿ-2

 09 التحية-3

 10 اللقبة-4

 11  ك ا-5

  اةمف ب كمييا السميـ  الُمزاحؼ 13 مرثية الررؿ الذ  رأا -2
 ) لمف(

إيقاع الت ليمة  يمتقل 
 بإيقاع البحر المتدارؾ

أغنية -3
 الدر يش

مت اةمف ب كميا السميـ  المزاحؼ  17
 مست لمف( )مْت اةمف =

إيقاع الت ليمة  يمتقل 
مع إيقاع  زف البحر 

 الكامؿ

إيقاع ال زف اللم د   2× ل لف م اةيمف  ل لف م اةمف 21 نزيؼ -4
  ى  البحر الط يؿ

أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار  -5
الرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 

 الما مة

 ل لف ب كميا السميـ  المزاحؼ  23
 ) ل ؿ(

إيقاع الت ليمة الذ  
يمتقل مع إيقاع البحر 

 المتقارب

الػػػػػدر ؿ إلػػػػػى  -6
 الكيؼ الثانل

 ل لف ب كميا السميـ  المزاحؼ  27
 ) ل ؿ(

إيقاع الت ليمة الذ  
يمتقل مع إيقاع البحر 

 المتقارب

ا ػػػػػػػػػػػػػػػتلاالت  -7
 الميمة اض لى

مت اةمف ب كميا السميـ  المزاحؼ  33
 )مْت اةمف = مست لمف(

إيقاع الت ليمة  يمتقل 
مع إيقاع  زف البحر 

 الكامؿ

 (08لُ )اٌغذٚي س
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اضرض  -8
 اضريرة

 مييا السميـ  الُمزاحؼ اةمف ب ك 37
 ) لمف(

إيقاع الت ليمة  يمتقل 
 بإيقاع البحر المتدارؾ

    سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبع-9
  ملات

  41 المدينة 1
 اة تف ب كميا السميـ  أ كاليا 

 المزاح ة
 

 
 اة تف ب كميا السميـ  أ كاليا 

 المزاح ة

إيقاع الت ليمة حيث 
يمتقل مع إيقاع  زف 

 بحر الرمؿ
 
 

إيقاع الت ليمة حيث 
تقل مع إيقاع  زف يم

 بحر الرمؿ

 42 ال ريب 2

 رػػػػػػػػػػػو  3
 مف ب د 

43 

 44 ط  ف 4

ةرب ف  5
   اء

45 

حديث  6
 ةا مل

46 

  اة تف  اة تف  اةمف 47 م  ح 7
الت ليمػػػة اضريػػػرة ) ػػػاةمف( أصػػػميا 

 . اة تف محذ  ة السبب اضرير

إيقػػاع الػػ زف اللمػػ د  
 ىػػػ  البحػػػر الرمػػػؿ ذ  

 رب المحذ ؼال 

الرطػػػػػ ط  -10
 المت ازية

 ل لف ب كميا السميـ  المزاحؼ  49 صيد 1
  اةمفليا إلى مع تح ّ 

إيقاع الت ليمة لكنو 
متدارؿ حيث يمتقل 
مع البحر المتقارب 
 المتدارؾ  ل ال قت 

 ذاتو

 ل لف ب كميا السميـ  المزاحؼ  51  ر سية 2
 ) ل ؿ(

إيقاع الت ليمة الذ  
البحر يمتقل مع إيقاع 
 المتقارب

 53 اغتياؿ 3

ةػػػػػػػػػػػػزؼ  -11
 من رد

مست لمف  اةمف سالميف  بكؿ  55 (1) 
 أ كاليما المزاح ة

مع ظي ر ت ليمة مت اةمف  كأنيا 
 متحّ لة مف مستلمف 

إيقاع الت ليمة المركب 
الت لي تا  يمتقل مع 
إيقاع  زف البحر 

 البسيط

(2) 57 

(3) 59 

 كميا السميـ  المزاحؼ مت اةمف ب 63 ب ح -12
 )مْت اةمف = مست لمف(

إيقاع الت ليمة  يمتقل 
مع إيقاع  زف البحر 

 الكامؿ

قصػػػػػػػػػا د  -13
 مف البحر

حاالت  1
 مسا ر

 ل لف ب كميا السميـ  المزاحؼ  65
 ) ل ؿ(

إيقاع الت ليمة الذ  
يمتقل مع إيقاع البحر 

 المتقارب

محا رة  2
  ين س

لمزاحؼ  ل لف ب كميا السميـ  ا 70
 ) ل ؿ(

إيقاع الت ليمة الذ  
يمتقل مع إيقاع البحر 
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 المتقارب

إيقاع الت ليمة  يمتقل   اة تف  72 رقص 3
 مع  زف البحر الرمؿ

مست لمف ثـ تظير مت اةمف ثـ  74 البحر 4
  ل لف

إيقػػػػاع الت ليمػػػػةا لكػػػػف 
يمتقل كؿ رزء مػف ىػذا 
القسـ ببحر محدد  مف 
الررػػػػػػػػػػػػػػػز لمكامػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

  المتقارب

الص رة  ص تاف -14
 اض لى

81  
  اةمف ب كمييا السميـ  الُمزاحؼ

 ) لمف(

 
إيقاع الت ليمة  يمتقل 
الص رة  بإيقاع البحر المتدارؾ

 الثانية

83 

 اة تف ب كميا السميـ  أ كاليا  85 اإليراؽ -15
 المزاح ة

إيقاع الت ليمة حيث 
يمتقل مع إيقاع  زف 

 بحر الرمؿ

مست لمف  اةمف سالميف  بكؿ  87 ةالن ا ذ المنّكس -16
 أ كاليما المزاح ة

إيقاع الت ليمة  يمتقل 
مع إيقاع  زف البحر 

 البسيط

 ل لف ب كميا السميـ  المزاحؼ  91 غا بة -17
 ) ل ؿ(

إيقاع الت ليمة الذ  
يمتقل مع إيقاع البحر 

 المتقارب

اءت بػػي مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ يظ ػػر تكزيػػع اإليقػػاع عمػػى قصػػائد الػػديكاف التػػي جػػ
  لػػ لف   ػػاةمفمعظم ػػا خاالػػع  إليقػػاع التفعيمػػ  البسػػيط ، كعمػػى رأسػػ ا تفعيمتػػي 

كهمػػػا المسػػػتخدمتاف بػػػي كزف البحػػػريف المتقػػػارب كالمتػػػدارؾ عمػػػى الترتيػػػب، حيػػػث 
احتػػؿ حالػػكر تفعيمػػ  بعػػكلف النصػػيب األكبػػر مػػف الػػديكاف بػػػست قصػػائد كييالػػاؼ 

" الػذم تػداخمت بيػػ  صػػيدكهػك " "الرطػػ ط المت ازيػة"الي ػا الجػزء األكؿ مػف قصػيدة 
" كعميػػػ  تشػػػابؾ البحػػػر المقػػػارب بالمتػػػدارؾ حيػػػث تنطمػػػؽ  لػػػ لف ب ػػػاةمفتفعيمػػػ  "

القصيدة مف تفعيم  بعكلف كتتحٌكؿ الى باعمف كالعكػس ل ػذا ي يمكػف تحديػد البحػر 
الػػذم يمتقػػي معػػ  هػػذا الجػػزء، كلكػػف عبػػر ربطػػ  ببػػاقي األجػػزاء بػػي ذات القصػػيدة 

نسػػػػتطيع تقريػػػػب كتغميػػػػب البحػػػػر المتقػػػػارب عػػػػف   لػػػػ لفيمػػػػ  التػػػػي بينيػػػػت عمػػػػى تفع
المتػدارؾ، كنعتبػر هػذا الجػػزء مبنػي عمػى تفعيمػ  بعػػكلف مػع بعػض تحٌكيت ػا، كتػػيتي 
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التػػي تعػػد أسػػاس بنػػاء ايقػػاع   ػػاةمفبػػي المرتبػػ  الثانيػػ  مػػف حيػػث الحالػػكر تفعيمػػ  
ا قصػػػائد بػػػي الػػػديكاف، مػػػع تػػػداخم  أربػػػعالبحػػػر المتػػػدارؾ، كنرصػػػد حالػػػكرها بػػػي 

بتفعيمػػ  بعػكلف كمػػا رأينػػا. كانطالقػػا  الرطػػ ط المت ازيػػة كارتباط ػا بجػػزء مػػف قصػيدة
مف سيطرة هػذي التفعػيالت عمػى أكبػر نسػب  مػف ايقػاع قصػائد الػديكاف حيػث كصػؿ 

قصػيدة كهػي نسػب  كبيػرة تجعمنػا نحكػـ عمػى  17قصيدة مػف أصػؿ  11عددها الى 
نػػازؾ  -ٌسػػخت ا رائػػدت ا األكلػػى مػػدل التػػزاـ الشػػاعر بقكاعػػد القصػػيدة الحػػرة، كمػػا ر 

بقد عمد الػى تكظيػؼ البحػكر الصػابي  كالبسػيط  كمػا أنػ  لػـ ييحػدث أيػ   -المالئك 
خركقات بي اإليقاع اي ما جاء عرالا بي بعض األسػطر كزاحػؼ مػا ي ييزاحػؼ، 
كما أف اختيار تفعيمػ  بػاعمف كبعػكلف لػ  دكر م ػـ بػي خمػؽ تنػاغـ مػف نػكع خػاص 

لتفعيمتيف بسيط التركيب كينتمػي لػذات الػدائرة العركالػي ، حيػث بي القصيدة بكال ا
( كتعػػد تفعيمػػ  011( ككتػػد مجمػػكع )01يتػػظلؼ بػػي تكػػكيف التفعيمتػػيف سػػبب خفيػػؼ)

 بعكلف هي األصؿ كباعمف الفرع كيمكف تبسيط ذلؾ بالشكؿ التالي:
( 011 01( أصػػؿ يبتػػدائ ا بالكتػػد المجمػػكع ينػػتج عن ػػا بػػاعمف )01 011بعػػكلف )

 الفرع. كهك
كتعػػد هػػذي التفعػػيالت البسػػيط  ذات ايقػػاع حيػػكم كمتقػػارب مػػف حيػػث الفكاصػػؿ 
الزمنيػػػ  ممػػػا يتػػػيح لمشػػػاعر تسػػػريع حركػػػ  القصػػػيدة، كمػػػف ج ػػػ  أخػػػرل بػػػنف انتظػػػاـ 
التفعيالت ب ذا الشػكؿ يجعم ػا بػي تتػابع بػيف السػبب الخفيػؼ كالكتػد المجمػكع كهػذا 

جػػزاء كمػػا يتػػيح الػػربط بػػيف األسػػطر، ييحػػدث ايقػػاع يسػػمح باينتقػػاؿ بسالسػػ  بػػيف األ
االػػػػاب  لكجػػػػكد السػػػػبب الخفيػػػػؼ الػػػػذم يسػػػػمح بالزحػػػػاؼ عميػػػػ  ممػػػػا يمػػػػنح الشػػػػاعر 
امكانػػات ايقاعيػػ  مختمفػػ  كمسػػمكح ، كعبػػر نمػػاذج مػػف قصػػائد الػػديكاف نصػػؿ الػػى 

 تحديد طبيع  كشكؿ اإليقاع المبني عمى التفعيمتيف البسيطتيف كالتالي:
كمػػا رأينػػا بػػي سػػبع قصػػائد، كمن ػػا نػػذكر مػػا قالػػ  بػػي ايقػػاع تفعيمػػ  بعػػكلف، كنجػػدي  -

 :الكيؼ الثانل إلىالدر ؿ قصيدة 

 

 ةي نل ةمى بابياّّّ  الن ا ذ م مقة  ل اليزيعا
 ااه اه   ااه اه ااه  اه  ااه ا ا اه ا ااه اه  ااه اه
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  ل لف  ل لف  ل لف  ل ؿ  ل ؿ  ل لف   ل لف
  كنت ةمى رمرةّّتتحّرؾ  ل الري ؿا

 ااه اه  ااه  ا  ااه ا  ا اه ا  اه اه  ااه ا 
  ل ؿ  ل لف   ل ؿ   ل ؿ  ل ؿ  ْلمف ) يو ةّمة(

  را حة الماءا  ال رر اللذبا 
 ااه ا  ااه اه  ااه ا  ا اه اه  ا
  ل ؿ  ل لف  ل ؿ  ل ؿ   ػػػػ

  اضغنيات الحزينة حيف تمر ةمى الباؿا
 ا  اه اه  ااه اه  ااه ا  ا اه ا  ااه ا  ااه اه

 ػػػل لف  ل لف  ل ؿ  ل ؿ  ل ؿ  ل لف  ػػػػػ
 1 حاممة  رف الممك ت إلى ةبدهّّ!
 اه ا   ااه ا  ااه ا  ااه ا  ااه اه  ااه
 ػػػل لف  ل ؿ  ل ؿ  ل ؿ  ل لف  ل 

نالحػػظ التػػزاـ الشػػاعر بالتفعيمػػ  البسػػيط  بػػي شػػكم ا السػػالـ كالمزاحػػؼ بحػػذؼ السػػبب 
سػػػتخدـ عػػػدة تقنيػػػات بػػي التشػػػكيؿ اإليقػػػاعي من ػػػا الخفيػػؼ، كمػػػا نالحػػػظ أف الشػػاعر ا

السطر الشعرم كالجممػ  الشػعري  كمػا تتطمبػ  مػف تقنيػ  التػدكير كهػذا مػا سػنرٌكز عميػ  
بػػػي تتبػػػع تقنيػػػات تكظيػػػؼ اإليقػػػاع بػػػي الػػػديكاف خػػػالؿ العنصػػػر المػػػكالي. كعبػػػر تتبػػػع 

ظيػػؼ مختمػؼ القصػػائد التػي تنتمػػي ل ػذا اإليقػػاع نجػػدها تتشػاب  مػػف حيػث حالػػكر كتك 
 هذي التفعيم . 

من ػػا مػػا جػػاء بػػي  ايقػػاع تفعيمػػ  بػػاعمف الػػذم نجػػدي بػػي نحػػك أربعػػ  قصػػائد كنػػذكر -
 حيث يقكؿ:بالص رة اض لى المعنكف  ص رتافالجزء األكؿ مف قصيدة 

  لدتو رياح الرن ب ب  قابمْو!
 اااه   اه ااه  اه ااه  ا ااه  اه ااه
  لمف  اةمف  اةمف  لمف   اةمف
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 كالنريؿا راء منتصبا
 اه ااه   اااه  اه ااه   اه
  اةمف   لمف  اةمف   ا
   1تذ ب الحرارة  ل كّ وا

 ااه اه ااه اا اه اه ااه
 ةمف  اةمف  لمف  اةمف

نالحظ سيطرة تفعيم  باعمف عمى مختمؼ األسػطر كتحٌكػـ الشػاعر بػي تكزيع ػا 
ايقػػاع سػػريع كمػػا يظ ػػر دكر السػػبب الخفيػػؼ بػػي تتابعػػ  مػػع الكتػػد المجمػػكع بػػي خمػػؽ 

كمتػػكاتر بشػػكؿ ميمفػػت ممػػا يسػػاهـ بػػي تكزيػػع ألفػػاظ الػػنص كاختيارهػػا بطريقػػ  بسػػيط , 
 كنجد ل ذا الحالكر اإليقاعي نفس األثر بي مختمؼ القصائد التي حممت . 

االػػاب  لمػػا تقػػٌدـ حػػكؿ تفعيمتػػي بعػػكلف كبػػاعمف منفصػػمتيف نشػػير الػػى التػػداخؿ 
الرطػػػ ط بػػػي الجػػػزء األكؿ مػػػف قصػػيدة بين مػػا بػػػي بعػػػض القصػػائد كمن ػػػا كمػػػا ذكرنػػا 

" حيػػث حػػدث التحػػكؿ مػػف بعػػكلف لفػػاعمف كالعكػػس لدرجػػ  أننػػا ي صػػيدكهػػك " المت ازيػػة
نسػػتطيع تحديػػد ايقػػاع القصػػيدة الن ػػائي كهػػذا يكاٌلػػح مػػدل تػػداخؿ التفعيمتػػيف كقرب مػػا 
بحيث تحيؿ كؿ من ما لألخرل، كهذا يكالح اشتراك ما بي الػدائرة العركالػي . كيعػكد 

التػػػداخؿ بػػػيف التفعيمتػػػيف بػػػي األسػػػاس لتشػػػٌكم ما مػػػف تتػػػابع سػػػبب خفيػػػؼ ككتػػػد سػػػبب 
مجمػػكع بشػػكؿ متعاقػػب ممػػا قػػد يالػػطر الشػػاعر الػػى الخػػركج مػػف تفعيمػػ  بعػػكلف الػػى 
تفعيم  باعمف بقمب مكالع السبب كالكتد خصكصػا بػي نمػط قصػيدة التفعيمػ  حيػث ي 

يػر محػددة الطػكؿ، ممػا يمػنح يتحٌكـ البيت بي ا بؿ التفعيم  التػي تتػكزع عمػى أسػطر غ
التفعػػيالت حريػػ  قػػد تقمػػب مػػكازيف مككنات ػػا خصكصػػا عبػػر نمػػط التػػدكير حيػػث تبػػدأ 
التفعيمػػ  بػػي سػػطر كتنت ػػي بػػي اآلخػػر، كيمكػػف تكالػػيح امكانػػات التحػػٌكؿ بػػي الشػػكؿ 

 التالي: 
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 فؼٌٛٓ

 ااٖ اٖ

 فبػٍٓ

 اٖ ااٖ

ي ِسبس ّٛ  اٌزؾ

اٌشىً سلُ 

(06) 
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ا مف خػالؿ الشػكؿ يظ ػر كيػؼ يحػدث اينتقػاؿ السػ ؿ بػيف التفعيمتػيف بسػبب اشػتراك م
بػػي نفػػس المكٌكنػػات كأم تغييػػر يحػػٌكؿ التفعيمػػ  ككػػؿ، ل ػػذا كقػػع االػػطراب بػػي بعػػض 
قصػػػائد الػػػديكاف المبنيػػػ  عمػػػى هػػػذيف التفعيمتػػػيف كمػػػف ذلػػػؾ مػػػا ذكرنػػػاي حػػػكؿ جػػػزء مػػػف 

 كمن ا يقكؿ: الرط ط المت ازية قصيدة
 
 
 

 غيمة ن رت  ل ال  اء البليدا
 اه ااه  اااه   اه ااه   اه ااه  اه

  اةمف   اةمف   ا  اةمف  لمف
   ل اضرضا   ل الصحراءّّ

 ااه   اه   ا ا اه اه اه اه
 ةمف  ا   لمف   اةْؿ  ا

 
 ااه  اه   ا ا اه اه اه اه 
  ل لف    لمف   ْلمف  ا   

 تطا ؿ نح  المدا ةنؽ اضر يْو!
 ااه ا  ا اه اه   ااه ا  ااه اه   ااه
  ل ؿ  ل لف    ل ؿ  ل لف   ل 

 لذ   سط ىذ  الق ار: مميؾ  يك ف ا
 ااه اه   ااه اه   ااه اه  ااه ا   ااه اه
  ل لف  ل لف   ل لف   ل ؿ   ل لف

ي ِٓ فبػٍٓ ٌفؼٌٛٓ  ّٛ ٠جذأ وسش اٌزفؼ١ٍخ ٚاٌزؾ

ٚػاللزٗ ثبٌزٞ  أطاللب ِٓ ٚضؼ١خ ٘زا اٌسطش

٠زشبسن ِغ اٌزٞ ١ٍ٠ٗ فٟ  اْ وب١ٍ٠ْٗ، ف

س( فاْ فبػٍٓ رسزّش فٟ  ّٚ اٌزفؼ١ٍخ )ِذ

ب ٘ٛ ِج١ّٓ ٌىٓ ثشىً ِضطشة ِٓ اٌظٙٛس وّ

سا  ّٚ ؽ١ش ِب ٠ظ١جٙب ِٓ ػًٍ ٚئْ ٌُ ٔؼزجشٖ ِذ

ٚرٌه اسزٕبدا ٌغؼً اٌسجت اٌخف١ف )فب اٖ( 

رز١٠ال ٌفبػٍٓ فأٗ ٠إدٞ ئٌٝ ظٙٛس رفؼ١ٍخ 

فؼٌٛٓ ثشىٍٙب اٌسبٌُ ٚاٌّضاؽف ئٌٝ أْ 

ي فٟ ِٛضؼٟ اٌسجت  ّٛ ٠ؾذس وسش عذ٠ذ ٚرؾ

 ٚاٌٛرذ.

ئرا اػزجشٔب أٔٗ 

٠ٓ ث١ٓ اٌسطش

رذ٠ٚش رىْٛ 

 اٌزفؼ١الد وبٌزبٌٟ

ػذَ ئرا اػزجشٔب 

رذ٠ٚش ث١ٓ  ٚعٛد

اٌسطش٠ٓ رىْٛ 

 اٌزفؼ١الد وبٌزبٌٟ

٠ٚسزّش اٌجٕبء ثزفؼ١ٍخ 

 فبػٍٓ اٌّضطشثخ

 ئْ اسزّش اٌزذ٠ٚش

ٚأطاللب ِٓ ٘زا 

اٌسطش رظجؼ 

 اٌزفؼ١ٍخ فؼٌٛٓ
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 1تتّ رو الريح  ل آرر ال صؿا
 اااه   ااه اه   ااه اه  ااه اه  اه
  لمف   ل لف   ل لف   ل لف   ا

عيمػػػ  نالحػػػظ مػػػف خػػػالؿ المثػػػاؿ المقػػػٌدـ مػػػدل اشػػػكالي  اإليقػػػاع المبنػػػي عمػػػى التف
البسػػػيط  كالمسػػػتخدـ لمتػػػدكير حيػػػث يخػػػرج عػػػف اطػػػاري كممػػػا حػػػدث كسػػػر بػػػي التفعيمػػػ ، 
لتصبح التفعيمتيف مف نمط كاحد بي الحالكر، كلكف رغـ ما يفخذ عف هػذا الػنمط مػف 
اإليقاع اي أن  يخمؽ حركي  مف نكع خاص داخؿ النص تمتػاز بسػرعت ا كقػدرت ا عمػى 

ر مػف كسػيم  تمكنػ  مػف التحػرؾ بسالسػ  بػيف التحكؿ مف حاؿ ألخرل كهك مراد الشػاع
 المكالكعات كاألحداث كاينفعايت التي يعاني ا.  

كمػػا نسػػٌجؿ مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػابؽ حالػػكر أنمػػاط ايقاعيػػ  أخػػرل تػػيتي بػػي 
المرتبػػػ  الػػػدنيا مػػػف حيػػػث الحالػػػكر مقارنػػػ  بػػػالتفعيالت البسػػػيط ، كيػػػيتي عمػػػى رأسػػػ ا 

لتػػي تمتقػػي مػػع البحػػر الرمػػؿ، كنجػػدها بػػي ثالثػػ  اإليقػػاع المبنػػي عمػػى تفعيمػػ  بػػاعالتف ا
قصػػػػػائد مػػػػػف الػػػػػديكاف االػػػػػاب  لقصػػػػػيدة أخػػػػػرل مبنيػػػػػ  عمػػػػػى ايقػػػػػاع كزف البحػػػػػر الرمػػػػػؿ 
العمػػكدم. كتعػػد تفعيمػػ  بػػاعالتف مػػف التفعػػيالت ذات الحركػػ  المفصػػمي  السػػريع  ب ػػي 

 مشٌكم  مف سببيف خفيفيف يتكٌسط ما كتد مجمكع كبؽ الشكؿ التالي:
  ا ة  تف

 ااه  اه  اه
حيػث يسػمح هػذا التشػػكيؿ باينتقػاؿ السػ ؿ كالسػريع بػػيف التفعػيالت التػي يجمػػع  
بين ا سبب خفيؼ مما يعمؿ عمى الربط السمس بػيف أجزائ ػا كهػذا بػدكري يػنعكس عمػى 
بنػاء لغػػ  القصػيدة التػػي يمٌكن ػا اإليقػػاع مػف تكجيػػ  ايختيػار المفظػػي نحػك ألفػػاظ تتمتػػع 

ذي التفعيمػػػػ  بتسػػػػاهـ بػػػػي استرسػػػػاؿ الػػػػنص دكف الكسػػػػر بميػػػػزات مكسػػػػيقي  تتكابػػػػؽ كهػػػػ
كالجمػػكد الػػذم تيحدثػػ  عمميػػػ  انتقػػاء األلفػػاظ بػػيف الحػػػيف كالحػػيف مػػف طػػرؼ الشػػػاعر، 
كمف خالؿ أمثم  مف قصائد الديكاف نصؿ لقدرة هذي التفعيم  عمػى بنػاء ايقػاع متمٌيػز، 

ا األكؿ بػػي جزئ ػػ سػػبع  ػػملاتكمػػف نماذج ػػا بػػي الػػديكاف قػػكؿ الشػػاعر بػػي قصػػيدة 
 )المدين (:
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 حرر   ؽ المدينوْ 
 اااه اه   اه ااه اه
  ل تف   اة تف

   قو نا 
 اه ااه اه  اه 
  اة تف   ا

 تدلى بيف نرمات حزينو
 ااه اه   اه ااه اه   اه ااه اه
 ة تف   اة تف   اة تف

 كؿ ما  ل رّبة اضرض قتيؿ؛
 اه ااه اه   اه ااه اه   ا ااه اه

 اة تف   ل تف اة تف    
 

 1 )ررؿ ال ارع ّّ أب اب البي ت المستكينة(
 اااه اه    اا اه اه    اه ااه اه   اه ااه اه 

  ل تف     ل تف     اة تف   اة تف
بشكم ا السالـ   اة تفمف خالؿ تقطيع هذا الجزء مف القصيدة يظ ر تكظيؼ تفعيم  

 كؿ.كالمزاحؼ خصكصا بحذؼ ساكف السبب الخفيؼ األ
االػػػاب  لمػػػا تقػػػٌدـ نرصػػػد تفعيمػػػ  أخػػػرل كٌظف ػػػا الشػػػاعر بػػػي ثػػػالث قصػػػائد بػػػي 
الديكاف كهي تفعيم  متفاعمف كهي تفعيم  التي ييبنى عمي ا كزف البحر الكامػؿ، كتظ ػر 

مْت ػػػػػاةمف = بػػػػي قصػػػػػائد الػػػػػديكاف بشػػػػػكمي ا السػػػػػالـ كالمزاحػػػػػؼ الػػػػذم ييعطي ػػػػػا شػػػػػكؿ 
ف مع تفعيم  البحػر الرجػز، كمػف نماذج ػا ل ذا تتداخؿ بي الكثير مف األحيا مْست لمف

 حيث يقكؿ:ا تلاالت الميمة اض لى  نذكر قكل  بي قصيدة 
 يم ل ةمى   تّل سحر الر رة الزاىلا
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 اه اه ااه    اااه ا اه   اه اه ااه   اه اه
 مست لمف  مت اةمف   مست لمف  مست ػػػػػ

 )مْت اةمف(
  تندا ل تة الريحانة اض لى ةمى قمبل

 اه    اه اه ااه   اه اه ااه   اه اه ااه  اه اها
 ػػلمف مست لمف   مست لمف  مست لمف مست ػػػػػػ
  قد تركت ر ا حيا  سمرتيا ةمى زند الرحيؿ 

 ااه   اااه ااه    اااه  ااه   اااه ااه  اه اه ااه   اه
 ػػػػلمف مت اةمف مت اةمف  مت اةمف  مست لمف مسػػ

 1تطؿ مف سير ال سادةاتْستّمنل اضة اب حيف 
 اه اه ااه   اه اه ااه  اااه ا اه   اه اه ااه   اه

 مست لمف  مست لمف مت اةمف  مست لمف
مػػػػف خػػػػالؿ تقطيػػػػع هػػػػذا الجػػػػزء مػػػػف القصػػػػيدة يظ ػػػػر تكظيػػػػؼ الشػػػػاعر لتفعيمػػػػ  
متفػػاعمف بشػػكمي ا، كلػػك أف غمبػػ  الشػػكؿ المزاحػػؼ كبيػػرة، كتظ ػػر أهميػػ  التفعيمػػ  بػػي 

طكيال بي بناء أسطر القصيدة بسبب تشٌكم ا مف سببيف متتػالييف ككتػد أن ا تقٌدـ نفسا 
مجمػػكع ممػػا يجعػػؿ اينتقػػاؿ مػػف تفعيمػػ  ألخػػرل يمػػر بمرحمػػ  زمنيػػ  كابيػػ  ليحشػػد بي ػػا 
الشاعر ما يريد، كما أف طكؿ التفعيمػ  يجعػؿ مػف اإليقػاع أكثػر اتزانػا كأقػؿ سػرع  بػي 

ن ا كزف البحر الكامػؿ بػي التعبيػر عػف الحرك  ل ذا صمحت هذي التفعيم  التي ريٌكب م
المكالػػكعات األكثػػر قػػكة كالرثػػاء كالكصػػؼ، االػػاب  ألف امكانيػػ  التحػػٌكؿ التػػي تتمتٌػػع 
ب ػػػػػا هػػػػػذي التفعيمػػػػػ  ذات السػػػػػببيف الثقيػػػػػؿ كالخفيػػػػػؼ مٌكنت ػػػػػا مػػػػػف الحالػػػػػكر المختمػػػػػؼ 

 اإليقاعات بي النص الكاحد. 
مػػػ  هػػػك التفعػػػيالت كبػػػي بخػػػر مػػػا يمكػػػف رصػػػدي بػػػي اإليقػػػاع المبنػػػي عمػػػى التفعي

المكٌكنػػػ  مػػػف تكػػػرار تفعيمتػػػي المركبػػػ  مػػػف تفعيمتػػػيف مختمفتػػػيف كتفعيمػػػ  البحػػػر البسػػػيط 
بكػػػؿ مػػػا يػػػدخم ما مػػػف زحابػػػات كعمػػػؿ كنجػػػد هػػػذي التفعػػػيالت بػػػي  مسػػػت لمف  ػػػاةمف

 قكل : الن ا ذ المنّكسةقصيدتيف بي الديكاف كمف نماذج ا نذكر مما جاء بي قصيدة 
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 ى بدنلّّمدينة البرؽ الحت  اكتس
 ااه ااه   اه ا اه   اه اه ااه    اااه
 متْ لمف   اةمف   مست لمف   لمف
 ب م يااا  ا رأّبت قامة ال رف!
 ااه ااه    اه ااه    اه اه ااه   اااه
 متْ لمف   اةمف   مست لمف   لمف
 كؤ سل البيض قد رّ ت منابليااا
 ااه ااه    اه ااه     اه اه ااه   اااه 

  اةمف    مست لمف   لمفمْت اةمف 
 لـ تسقيا غيمة اضط اؿ إذ ةبرت تحت ال بابيؾ

 اه اه ااه    اه ااه   اه اه ااه    اااه   اه اه ااه  اه ا
 مست لمف   اةمف  مست لمف    لمف  مست لمف   اةػػ

 1  ل ىمساا  لـ ترنل!
 اه    اه اه  ااه   اااه
 ػمف مست لمف    لمف 

األسػػػػطر يظ ػػػػر بناءهػػػػا المطٌػػػػرد عمػػػػى تتػػػػابع تفعيمتػػػػي مػػػػف خػػػػالؿ تقطيػػػػع هػػػػذي 
مستفعمف كباعمف بكؿ ما يدخم ما مػف زحابػات، ليمتقػي اإليقػاع بنيقػاع البحػر البسػيط، 
كمػػا نرصػػد تراتبيػػ  ظ ػػكر التفعيمتػػيف حتػػى اف ظ ػػرت بػػاعمف بػػي ن ايػػ  السػػطر تبعت ػػا 

 ػذا اإليقػاع الػذم مستفعمف بي بداي  السطر الثاني، كهذا يكاٌلح مدل التزاـ الشاعر ب
تحٌكػػػـ بػػػي كامػػػؿ القصػػػيدة، كمػػػا نشػػػير بػػػي هػػػذا المكالػػػع الػػػى أف بنػػػاء هػػػذي القصػػػيدة 
كغيرهػػػػػػا مػػػػػػف ذات التفعيمتػػػػػػيف دكف غيرهمػػػػػػا، راجػػػػػػع لطبيعػػػػػػ  التفعيمتػػػػػػيف مػػػػػػف ج ػػػػػػ  
بنمكانات ما عمى التحكؿ كبيرة، كمف ج   ثاني  لك بٌرقنا التفعيمتػيف لكجػدنا أف الشػاعر 

عػػدد كبيػػر مػػف قصػػائد الػػديكاف، حيػػث اسػػتخدـ بػػاعمف مػػثال بػػي كٌظف مػػا منفػػردتيف بػػي 
نحػك أربػع قصػائد بػي الػديكاف كمػا رأينػا، كهػذا راجػع إلمكانػات هػذي التفعيمػ  البسػيط . 
االاب  لما تقٌدـ حكؿ التفعيالت المركب  نرصد ظاهرة أخرل بي تكظيف ا كهػي تػداخؿ 

ؾ بػػي عػػدد مػػف المكاالػػع، بػػيف تفعيمػػ  مسػػتفعمف بي ػػا كمتفػػاعمف الخاصػػ  بالكامػػؿ كذلػػ
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بالشػػاعر خػػرج مػػف مسػػتفعمف البسػػيط الػػى متفػػاعمف الكامػػؿ ككينػػ  بػػي البحػػر الكامػػؿ 
الػػذم يسػػمح بازدكاجيػػ  تكظيػػؼ التفعيمتػػيف متفػػاعمف كمسػػتفعمف  كهػػك غيػػر مقبػػكؿ بػػي 

خاصػػ  بػػػي ةػػػزؼ من ػػػرد البحػػر البسػػيط كمػػػف نمػػاذج هػػػذا الخػػركج قكلػػ  بػػػي قصػػيدة 
 جزئ ا الثالث كمن ا يقكؿ:

 د  ةمّل ردا لا إنو تلب يرتارنلار 
 اه اه ااه   اااه  اه اه ااه  اااه  اه اه ااه
 مست لمف  لمف مست لمف  لمف مست لمف

 غيمة لأل ؽ تدنينلّّ
 اه ااه  اه اه ااه  اه اه
  اةمف مست لمف مست ػػػػ

ّّّّّّّّّّ 
 

 البر بّرؾ ل  ت اء ط يتو
 اه اه ااه  اااه ااه  اااه ااه

 مت اةمف مت اةمف مست لمف
 
 

  اض ؽ أ قؾ
 اه اه ااه  اه

 مست لمف مسػػ
 ل  ت اء زرةت   ؽ ةمامة ال مس المري ة زىرتيف
 اه ااه   ا ااه ا اه    اااه ااه    اه اه ااه    اااه ااه  اه
 ػػػت لمف  مت اةمف   مت اةمف   مست لمف   مت اةمف

 مف أيف ناداؾ البياء
 اه اه ااه اه اه ااه   ا
 مست لمف مست لمف مػ

ٚرسزّش اٌمظ١ذح ِج١ٕخ ػٍٝ 

س١ظ ئٌٝ أْ ٠ؾذس ئ٠مبع اٌج

 اٌزذاخً

ٔالؽع اخزفبء رفؼ١ٍخ فبػٍٓ 

 ٚثذا٠خ ظٙٛس ِزفبػٍٓ

س ّٚ  ِذ
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  ر ت ممتيبا
 ااه ااه   اااه
 ت اةمف مت ا

 يداؾ ةمى م اتيح البداية
 ااه  اااه ااه  اه اه ااه  اه

 ةمف مت اةمف مست لمف مسػػ 
 1تحمؿ السر المقدْسّّ
 اه ااه  اه اه ااه   اه
 ػػػػت لمف مست ل تف

 مػػا لكػػف نالحػػظ نشػػير الػػى أنػػ  يمكػػف تتٌبػػع ايقػػاع مسػػتفعمف كبػػاعمف دكف تحكيم
كجكد كسر ي يمكف مع  أف  تستقيـ التفعيم ، كما نالحظ أف الشػاعر لػـ يمتػـز بشػكؿ 
مطمؽ بتفعيمتي مستفعمف كباعمف الخاصتيف بالبحر البسيط، حيث خرج مػف مسػتفعمف 
لمتفاعمف ككين  بي البحػر الكامػؿ االػاب  لتغييبػ  لتفعيمػ  بػاعمف مػع هػذا التحػٌكؿ ل ػذا 

حٌكؿ بي ايقاع القصيدة كلعم  ناتج عف تحٌكؿ حدث لدل الشػاعر بػي نعتبر أن  كقع ت
 كج   نظري أك تغير بي المكالكع. 

أما عف النمط الثاني كاألقؿ حالكرا كهك ايقاع الكزف العمكدم حيػث نجػدي بػي 
قصيدتيف مف قصائد الديكاف من ا كاحدة مدمج  بي قصيدة مبني  عمػى ايقػاع التفعيمػ  

حيث بناي عمى كزف البحػر الرمػؿ ا بالم ّ حكف هذا الجزء كقد عن سبع  ملاتكهي 
كهي ذات التفعيمػ  التػي بينػي من ػا ايقػاع األجػزاء األخػرل   اة تفالمبني عمى تفعيم  

مف القصػيدة ذات ػا كالمبنيػ  عمػى ايقػاع التفعيمػ ، كقػد سػمى هػذا الجػزء بالمكٌشػح كبنػاي 
 بتشكيؿ يشب  المكٌشح، كمما جاء بي  قكل :

 ال يث(  يك ينل الظما * يا  لاةا  ؽ قمب اضبد)رادؾ 
 اه ااه اه    ا ااه اه    اه ااه      اه ااه اه   اه ااه اه   اااه
  اة تف     ل تف    اةمف      اة تف    اة تف   لمف
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 1م غؿ  ل البلدّّ يدن  كػػػػػػػمما * أغمض الميؿ ةي ف البمد
 اه ااه اه  اااه  اه    اااه    اه ااه اه     اه ااه اه    اه ااه

  اة تف      اة تف    اةمف     اة تف  ل تف    لمف
 ليتو يأتل بما  ل ك و * مف لييب ّّ  ررير مل ب
 اه ااه اه   اه ااه اه  اه ااه  اه ااه اه  اااه  اه اه ااه

نالحػػػظ بنػػػاء القصػػػيدة عمػػػى البحػػػر الرمػػػؿ الػػػذم الػػػرب  محػػػذكؼ؛ بػػػاعالتف محذكبػػػ  
لسػػبب األخيػػر لتصػػبح بػػاعمف أك بعمػػف بػػدخكؿ زحػػاؼ الخػػبف، كيمتقػػي هػػذا الػػكزف كمػػا ا

ذكرنا مع األجزاء األخػرل مػف ذات القصػيدة المبنيػ  عمػى ايقػاع التفعيمػ  كلكػف المميػز 
بػػي هػػذا الجػػزء هػػك اإليقػػاع المتػػكازم كالشػػكؿ التنػػاظرم االػػاب  لمقابيػػ  الثابتػػ  بحركب ػػا 

 مع كؿ األبيات. 
التػي بناهػا معتمػدا عمػى  "نزيؼالعمكدي  الثاني  بي الديكاف ب ي قصػيدة "أما القصيدة 

 البحر الطكيؿ كمن ا نذكر قكل :
 ػػػػػنياا رأيت ربيػػػػػػػػررا ما ررا لمّ 

 ااه اه   ااه اه اه   ااه ا  ااه ااه
  ل لف     م اةيمف    ل ؿ   م اةمف

 
 

 ػػػػػػػػػدير تطّ ؼار ةمى ماء ال ػػػػػػػكن
 اه     ااه اه اه  ااه ا    ااه ااهااه 

  ل لف م اةيمف    ل ؿ   م اةمف
  رّرت ةظاـ الر ح ألؼ قصيػػػػػػػػػػدة
 ااه اه   ااه اه اه  ااه ا  ااه ااه
  ل لف  م اةيمف   ل ؿ م اةمف

 2ؼػ ج ّّ  تيتػػػيسرا تمػػ ل الػػى كتػػػةم
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 ااه ا   ااه اه اه    ااه ا  ااه ااه
  ل ؿ   م اةمف   ل ؿ  م اةيمف

مف خالؿ النمكذج نالحظ الشكؿ العمكدم لبناء اإليقػاع بػي هػذي القصػيدة التػي 
تعػػػد نسػػػيجا كحػػػدها بػػػي الػػػديكاف بسػػػبب خالػػػكع ا ل ػػػذا الػػػنمط العمػػػكدم مػػػف اإليقػػػاع 
كالتشػكيؿ، ممػا كلٌػد حركػػ  مػف نػكع خػػاص ب ػي متزنػ  كمتسػػاكي  الفكاصػؿ الزمنيػ  ممػػا 

اظرم الشػكؿ، لكػف عمكديػ  هػذا الػنص ي تنتزعػ  مػف سػياؽ يكٌلد اإليقػاع المتػكازم التنػ
الػػديكاف ككػػؿ، بػػنالحظ أف لغػػ  القصػػيدة كبنػػاء أجزائ ػػا ي يختمػػؼ عػػف بػػاقي القصػػائد 
خصكصػػا مػػا تعمٌػػؽ بالصػػكر، كهػػذا يجعػػؿ مػػف هػػذي القصػػيدة متميػػزة ايقاعيػػا بقػػط لكػػف 

حيػث بينيػت عمػى تمتقي مع باقي القصائد بي بنائ ا المغكم كحتى الفالائي كما سػنرل 
 تكاتر بي كالع أشطر األبيات بكؽ بعال ا البعض.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطمب الثانل: آليات ت ظيؼ اإليقاع
مػػػف خػػػالؿ مػػػا رصػػػدناي بػػػي المطمػػػب السػػػابؽ نصػػػؿ الػػػى تحديػػػد اآلليػػػات التػػػي 
استخدم ا الشاعر لييكٌظؼ ايقاعات  المختمف ، بتارة اسػتخدـ ايقػاع التفعيمػ  حيػث قٌدمػ  

ؿ كتكزيعػػػات مختمفػػػ  كالسػػػطر الشػػػعرم كالجممػػػ  الشػػػعري ، كمػػػا نرصػػػد مظػػػاهر بيشػػػكا
حػػدكدة العػػدد، مالقابيػػ  المختمفػػ  بػػي هػػذي القصػػائد، االػػاب  لػػنمط القصػػائد العمكديػػ  ال

 ل ذا سنتتٌبع مختمؼ هذي المظاهر كاآلليات بي التشكيؿ كالتكزيع كالتالي:
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نبحػث بػي هػذا العنصػر ة:  ػل قصػا د الت ليمػ  ت زيلػو نمط الت ػكيؿ اإليقػاةل  -1
التشػػكيالت كالتنكيعػػات اإليقاعيػػ  مػػف حيػػث تكٌزع ػػا بػػي األسػػطر الشػػعري  بنجػػد نمػػط 
السطر الشعرم كما نجد نمط الجممػ  الشػعري  الػذم يعتمػد عمػى تقنيػ  التػدكير، كبيمػا 

 يمي نقٌدـ نماذج عف كؿ من ما:

كنجػػػدي حاالػػػرا بشػػػكؿ نسػػػبي بػػػي عػػػدد مػػػف قصػػػائد  نمػػػط السػػػطر ال ػػػلر : -1-1
مػف الجػزء الثػاني مػف قصػيدة  الديكاف ذات نمط التفعيم ، كمػف نمػاذج ذلػؾ نػذكر قكلػ 

 :بمحارة  ين سالذم عنكن   قصا د مف البحر

ّّّ 
  ةف م كب  ل المحارة!
 ااه اه    ااه اه    ااه اه
  ل لف    ل لف    ل لف

  مّرت بد ف ر ابّّ
 ااه اه   ااه ا  ااه اه
  ل لف   ل ؿ  ل لف

 ْحت بطر ل بليداسر 
 ااه ا   ااه اه   ااه اه
  ل ؿ   ل لف   ل لف
 رأيتؾ راحمة كال راع

 ااه ا   ااه ا ااه اه  ااه اه
  ل ؿ  ل ؿ  ل لف  ل لف

 1  تبتسميف كأنؾ  ل زرقة البحر   ء منارْه!
 ااه ا   ااه ا   ااه ا  ااه اه  ااه اه  ااه ا  ااه اه

  ؿ   ل لف ل ؿ  ل ؿ   ل ؿ  ل لف  ل لف  ل
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اٌزفؼ١الد ٌُ 

 رزغبٚص اٌسطش
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مف خػالؿ هػذي األسػطر يظ ػر تػكٌزع التفعػيالت عمي ػا بشػكؿ منػتظـ بػال تفعيمػ  
تشترؾ بيف سطريف، كتعػد هػذي التقنيػ  األكلػى مػف حيػث الظ ػكر بػي الشػعري  العربيػ  
لػػػدعكة نػػػازؾ المالئكػػػ ، حيػػػث تسػػػمح مبػػػدئيا بكسػػػر نظػػػاـ البيػػػت التقميػػػدم كتعكيالػػػ  

مػػف حيػػث  الرميػػؿ عػػيالت الخاالػػع  لنظػػاـبالسػػطر المبنػػي عمػػى عػػدد معػػيف مػػف التف
ايقاع ا المفرد، كما نالحظ أف حالكرها ي يتجاكز تسع تفعيالت بػي السػطر الكاحػد، 
ب ػػػذا حػػػابظ الشػػػاعر عمػػػى أغمػػػب شػػػركط بنػػػاء السػػػطر الشػػػعرم، أمػػػا عػػػف دكر هػػػذا 
التشػػكيؿ بػػيكمف بػػي الػػبط اإليقػػاع بشػػكؿ دقيػػؽ بػػالتفعيالت تنت ػػي بانت ػػاء السػػطر كي 

مما يمٌكف المتمقي مف التكٌقؼ كالبط اإليقاع لالنطالؽ بي سطر جديد، كمػا تتجاكزي 
تسػػػمح هػػػذي التقنيػػػ  مػػػف التشػػػكيؿ اإليقػػػاعي بعػػػدـ الخمػػػط بػػػيف التفعػػػيالت التػػػي تنتمػػػي 
شراؾ سطريف بي  لبحكر مختمف  كيحدث هذا بي العادة لما يالطر الشاعر لمتدكير كا 

عيمػػ  تنتمػػي الػػى بحػػر بخػػر ممػػا يغٌيػػر تفعيمػػ  كاحػػدة، بينتقػػؿ بشػػكؿ غيػػر مراقػػب الػػى تف
بػػي ايقػػاع القصػػيدة ككػػؿ كهػػذا مػػا رأينػػاي سػػابقا بػػي بعػػض قصػػائد هػػذا الػػديكاف، كمػػف 
ج   أخرل ييطرح تسافؿ حكؿ دكر كأهمي  كالركرة اشػراؾ التفعيمػ  بػيف السػطريف مػا 
داـ لمشاعر الحري  بي كالع التفعيم  كما يحمم ا مف كممات بي ذات السطر ل ذا ي 

 ي مف تدكيرها.داع
كمػػا تجػػدر المالحظػػ  أف نظػػاـ السػػطر الشػػعرم غيػػر مػػرتبط باإليقػػاع المعتمػػد 
عمى التفعيمػ  البسػيط  بقػط، بػؿ نجػدي بػي اإليقػاع المركػب مػف تفعيمتػيف حيػث يحػابظ 
مع هذا النمط عمى حدكد السػطر كي يتعػٌداها، كمػف نمػاذج ذلػؾ مػا نقػرفي مػف قصػيدة 

 حيث يقكؿ: الن ا ذ المنّكسة
 
 
 
 
 

 ت ؾ  ل اليمسّّ أف تبكل الرياح بواا
 ااه ااه     اه ااه      اه اه ااه    اااه

ٔالؽع أزٙبء اٌزفؼ١ٍخ فؼٍٓ 

ػٕذ ٔٙب٠خ اٌسطش ٚال 

 رزغبٚصٖ ٣ٌخش

وّب أْ اٌسطش اٌّٛاٌٟ ال 

٠جذأ ثٙب ئّٔب ثّسزفؼٍٓ 

١ٌضّٓ ثمبء ا٠٦مبع ػٍٝ 

ػٍٓ ٚ٘ٛ ئ٠مبع ِسزفؼٍٓ فب

 اٌجؾش اٌجس١ظ 
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 متْ لمف    اةمف      مست لمف    لمف
 1  ليس تسمع نبض اضرض  ل غسؽ!
 ااه ااه      اااه      اه اه ااه     اااه
 متْ لمف      لمف     مست لمف     لمف

مكانات  الالػابط  لإليقػاع كسيػبؿ التمقػي، بقػد لكف رغـ ميزات السطر الشعر  م كا 
عارال  الشعراء كمزجكا بين  كبػيف نمػط بخػر أكثػر تطػٌكرا كهػك نمػط الجممػ  الشػعري ، 
كقد عمد صاحب الديكاف كذلؾ الى هذي التقني  بي التشكيؿ اإليقاعي بػؿ غٌمب ػا عمػى 

 ان .  نمط السطر الشعرم، كجعم ا األساس اإليقاعي بي تشكيؿ قصائد ديك 

نرصػد نمػاذج عديػدة مػف هػذا الػنمط  نمط الرممة ال ػلرية  تقنيػة التػد ير: -1-2
بػػػػي التكزيػػػػع اإليقػػػػاعي حيػػػػث تتػػػػكٌزع التفعػػػػيالت بػػػػيف األسػػػػطر كيشػػػػترؾ بعالػػػػ ا بػػػػيف 
سطريف متتالييف، بيظ ػر أكؿ التفعيمػ  بػي السػطر األكؿ كن ايت ػا بػي السػطر الثػاني، 

 :ب الما مةأ رار الرن  كمف نماذج ذلؾ قكل  بي قصيدة 

 لماذا حمْمُت بقاياؾاا
 ااه اه  ااه ا  ااه اه  ا
  ل لف  ل ؿ  ل لف  ػػػػ
 ثـ ت زةت  ل الطرقات:
 اه ا   ااه اه  ا اه ا  ااه اه
 ػػػل لف  ل لف  ل ؿ   ل لف

 قتي ّّ
 ااه اه /  ل لف

 2 تى ةا قا تتتابع  ل صدره الطلنات
 ااه اهااه اه  ااه ا ااه ا  ااه اه  ااه ا  

  ل لف  ل ؿ  ل ؿ  ل لف  ل ؿ  ل لف
يظ ػػػر دكر التػػػدكير بػػػي الػػػربط بػػػيف األسػػػطر التػػػي تشػػػكؿ جممػػػ  كاحػػػدة، ب ػػػذا 
تعتبر هذي التقني  أساس بناء الجمم  الشعري ، التي تسمح لمدبق  الشعري  م ما طالت 
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 .24، ص المصدر نفس  2

س ّٚ  ِذ

ٔالؽع أْ رفؼ١ٍخ فؼٌٛٓ رجذأ فٟ 

اٌسطش ا٤ٚي ٚرٕزٟٙ فٟ اٌضبٟٔ 

وّب رغذس ا٦شبسح فٟ ٘زٖ 

اٌؾبٌخ ثبٌزاد أْ اٌزفؼ١ٍخ رٕزٟٙ 

 ٔظٍٗال ٔمَٛ ثّّذٖ ثً ثّزؾّشن 

ِجبششح ثبٌسطش اٌّٛاٌٟ دْٚ 

ؽزٝ رٕزظُ  رٛلّف فٟ اٌمشاءح

اٌزفؼ١ٍخ ِٚٓ عٙخ أخشٜ ٠سّؼ 

ٌمشاءح اٌّزٛاطٍخ ٟٚ٘ ِٓ ثب

 ١ِضاد اٌغٍّخ اٌشؼش٠خ 
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ف باقت تسع تفعيالت -تفعيالت ا  أف تستمر دكف تكقٌػؼ الػى أف تسػتقر بػي بخػر  -كا 
البيػػػت بػػػي الشػػػعر الجممػػػ ، كهػػػذا يقػػػٌدـ تقنيػػػ  م مػػػ  يكتمػػػاؿ أبيػػػات كأسػػػطر الػػػنص، ب

، 1ذك بنيػػ  ناقصػػ ، تكتمػػؿ باكتمػػاؿ تجربػػ  القصػػيدة كزمن ػػا -كمػػا رأينػػا  – المعاصػػر
كعبر الجمم  الشعري  تيمنح التجربػ  مسػاح  كبيػرة لتتجٌسػد بحريػ  كدكف انقطػاع، كهػذا 

، االػاب  الػى ذلػؾ بالجممػ  الشػعري  تقػٌدـ شػكال مػا ي يسػتطيع السػطر الشػعرم تقديمػ 
أكثػػػر تحػػػررا بالشػػػاعر غيػػػر مػػػرتبط بحػػػدكد سػػػطري التػػػي تحٌكلػػػت الػػػى مػػػا يشػػػب  القيػػػد 
التناظرم المتكازم بي الشعر العمكدم، بيالطر الشػاعر الػى ان ػاء دبقاتػ  قسػرا دكف 

مػا عبػر مراعاة الركرة انت اء الحرك  الشعكري  التي تتحكـ بػي انتػاج الػنص أصػال، أ
الجمم  الشعري  بالحري  مكفكل  بال سطر يحد الشاعر الذم يجد أمام  بيػاض الكرقػ  

 كامال بينطمؽ مف خالل  الى عالم  الشعرم متحٌررا مف كؿ قيد كشرط هندسي. 
مػػػف خػػػالؿ النمػػػكذج السػػػابؽ نالحػػػظ أف الشػػػاعر كظٌػػػؼ الجممػػػ  الشػػػعري  بػػػي 

، كهذا ما قد يجػر ايعتقػاد بتطبيػؽ ل لف قصيدة تنتمي إليقاع التفعيم  البسيط  كهي 
هػػذا الػػنمط عمػػى هػػذا النػػكع مػػف اإليقاعػػات المفػػردة كالبسػػيط  بقػػط، كلكػػف عبػػر تتبػػع 
القصػػائد المبنيػػ  عمػػى التفعػػيالت المركبػػ  نجػػد أف تقنيػػ  الجممػػ  الشػػعري  حاالػػرة بقػػٌكة 

لن ا ػذ ارغـ تداخؿ التفعيالت المختمف  األصؿ كمف نماذج ذلؾ مف نقػرفي بػي قصػيدة 
 حيث يقكؿ: المنكسة

 إنل أ د ةمى رمر  ّّ
 اه اه ااه   ا ااه  اه اه
 مست لمف   لمف  مست ػػػػ

  أرقبيا  ل اضمسيات للؿ ال يـ يحمميا
 ااه    اااه  اه اه ااه   اااه  اه اه ا اه  اااه
 ػلمف  لمف  مست لمف  لمف مست لمف  لمف

 كت ل! –كالمدا  -إذا الحقا ب حزت 
 ه ااه      اااه      اه اه ااه    اااهاا

 متْ لمف     لمف     مْست لمف    لمف
                                                 

 .131ف ، الشعري  العربي ، صمشرم بف خمي 1

س ّٚ  ِذ

ّْ اٌزفؼ١ٍخ  ٔالؽع أ

ِسزفؼٍٓ رجذأ فٟ 

اٌسطش ا٤ٚي ثسجج١ٓ 

خف١ف١ٓ صُ ٠أرٟ اٌٛرذ 

اٌّغّٛع فٟ ثذا٠خ 

ٌزفشع  اٌسطش اٌّٛاٌٟ

ػٍٝ اٌّزٍمٟ اٌّٛاطٍخ 

فٟ اٌمشاءح ؽزٝ ٔٙب٠خ 

 اٌغٍّخ اٌشؼش٠خ
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  أتلبتنل ديار كنت أسكنياّّ
 ااه ااه    اه ااه  اه اه ااه  اااه
 مْت اةمف  اةمف مست لمف  لمف
 1  ىا ىل اليـ  رغـ البلد تسكننل!!
 ااه ااه   اه ااه     اه اه ااه  اااه

  لمف   لمفمْت اةمف  اةمف   مست

يظ ػػر بشػػكؿ جمػػي ايشػػتراؾ السػػطرم بػػيف التفعيمػػ  الكاحػػدة ممػػا يمػػنح الجممػػ  
الشعري  تماسكا ايقاعيا يسمح باستمرار قراءت ا دكف تكقٌػؼ حتػى ن ايت ػا، كمػا تحػابظ 
ب ػػذي التقنيػػ  عمػػى جػػكدة اإليقػػاع دكف انكسػػارات تيخػػؿ بػػ  اذا انتقػػؿ مػػف سػػطر آلخػػر، 

اصػم  كتقػٌدـ ذات اإليقػاع مقٌسػما عمػى أسػطرها كبين ػا، مػف ألن ا تعد بنيػ  ايقاعيػ  متك 
خالؿ قراءة الديكاف نالحظ الحالكر المكٌثؼ ل ػذا الػنمط الشػعرم الػذم غٌمبػ  الشػاعر 
عػػف نمػػط السػػطر الشػػعرم، كمػػا نشػػير يزدكاجيػػ  تكظيػػؼ النمطػػيف بػػي ذات القصػػيدة 

لجمػػؿ الشػػعري  كهػػك األكثػػر حالػػكرا بػػي الػػديكاف حيػػث نجػػد أسػػطرا مسػػتقم  ثػػـ تظ ػػر ا
بػي كػؿ قصػائد  -تقريبػا  -المتكاصم ، كمف نمػاذج هػذا التشػكيؿ المػزدكج الػذم نجػدي 

 بػي جزئ ػا األكؿ المعنػكف سػبع  ػملاتالتفعيم  بي الديكاف قكؿ الشػاعر بػي قصػيدة 
 بالمدينة:

 حرر   ؽ المدينوْ 
 اااه اه    اه ااه اه
  ل تف     ل تف

   قو نا 
 اه ااه اه اه

 ة تف  ا ا
 2تدلى بيف نرمات حزينوْ 
 ااه اه  اه ااه اه  اه ااه اه
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ٔظبَ اٌسطش 

 ٞ ؽ١شاٌشؼش

ٟٙ اٌزفؼ١ٍخ رٕز

 ثٕٙب٠خ اٌسطش

٠ظٙش ٔظبَ اٌزذ٠ٚش 

ثٛضٛػ ؽ١ش رجذأ 

رفؼ١ٍخ فبػالرٓ فٟ 

اٌسطش ا٤ٚي ثبٌسجت 

)فب اٖ ( ٚرٕزٟٙ فٟ 

اٌسطش اٌّٛاٌٟ ثبٌٛرذ 

اٌّغّٖٛ ٚاٌسجت 

 اٌخف١ف )ػالرٓ ااٖ اٖ(

س ّٚ  ِذ
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 ة تف  اة تف  اة تف
مف خالؿ هذي األسطر يظ ر ازدكاجي  تكظيؼ السطر كالجمم  الشعري ، حيث 
انطمؽ مف السطر الشعرم ثـ كٌظؼ الجمم  بي ما تبٌقى، كتبقى القصيدة ب ذا الشكؿ 

كلعؿ تنكيع التكظيؼ راجع لحال  الشاعر ب ك حيث تتقاطع بي ا األسطر بالجمؿ، 
يستخدـ السطر بي المكاالع التي ي تحتاج ألكثر مف سطر كبالع الكممات كيٍف 
نجد سطرا مكٌكنا مف كمم  كاحدة كبي حايت الدبقات الشعري  الطكيم  نجدي مالطرا 

م ، لتعداد األسطر كعدـ التكٌقؼ عند أحدهما انما تتكاصؿ الدبق  الى ن اي  الجم
كيربط بين ا تكزيع اإليقاع عبر تقني  التدكير. كعمي  بالديكاف مبني بي أغمب  عمى 
ازدكاجي  تكظيؼ تقنيات التفعيم ، بسبب تنٌكع أحداث كمكالكعات كأبكار كمشاعر 

 الشاعر عبر مدل القصائد مما يتحٌكـ بي تنكيع ايقاع .
لشػػػاعر بشػػػكؿ نسػػػبي لقػػػد التػػػـز ا القا يػػػة  ػػػل قصػػػا د الت ليمػػػة: آليػػػة ت ظيػػػؼ  -2

بالمحابظػػػ  عمػػػى القابيػػػ  بػػػي ن ايػػػ  األسػػػطر أحيانػػػا كالجمػػػؿ أحيانػػػا أخػػػرل، كلكػػػف لػػػـ 
يحػػػتفظ بكػػػؿ حركب ػػػا خصكصػػػا الػػػركم، كمػػػف نمػػػاذج حالػػػكر القابيػػػ  نػػػذكر قكلػػػ  بػػػي 

 :ص رتافمف قصيدت  الص رة اض لى 

  لدتو رياح الرن ب ب  قابمْو!

 اه ااهاااه  اه ااه  اه ااه  اه ااه  
  اةمف  لمف  اةمف  اةمف  اةمف

 راء منتصبا كالنريؿا
 اه ااه  اااه  اه ااه  اه
  اةمف  لمف  اةمف  ا
 تذ ب الحرارة  ل ك وا

 اه ااهااه   اه ااه  اااه   
  اةمفةمف  اةمف  لمف  

 1  ت  ع ةمييا  ذا  ردة ذابمو!
 اه ااهاااه  اااه  اه ااه   اه ااه   
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 (اٖ ااٖ)اٌمبف١خ فبػٍٓ 

ٚلذ عبءد فٟ ٔٙب٠خ 

 اٌسطش ٟٚ٘ ِٛلٛفخ

٠ٙب اٌالَ ْٚ  ٚس

سِذ ّٚ 

اٌمبف١خ فٟ ٔٙب٠خ اٌغٍّخ 

اٌشؼش٠خ ٚلذ ؽبفع ف١ٙب 

 اٌشبػش ػٍٝ ؽشف اٌشٚٞ

سغُ أْ اٌمبف١خ صبثزخ فٟ ٘زا اٌسطش ٌىٕٕب ال 

ٔؼزجش٘ب لبف١خ ٤ْ اٌسطش ربثغ ٌغٍّخ شؼش٠خ 

فٙٛ ال ٠زٛلّف فٟ ٘زٖ اٌىٍّخ ٚد١ًٌ رٌه 

 ٚعٛد ؽشف اٌٛاٚ اٌؼبطفخ
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  اةمفف  اةمف   لمف  لمف  اةم
نالحظ أف الشاعر حابظ بي هذي األسطر عمى القابي  بحركب ا، كهذا يجعؿ 
مف اإليقاع أكثر اتزانا كانتظاما، كلكف هذا ليس مطردا بي كؿ قصائد التفعيم  بي 
الديكاف بعبر تتٌبع مختمؼ القصائد نجد أف الشاعر قد يخرج عف القابي  بي الكثير 

ف لـ يفعؿ ذلؾ بشكؿ كميا كاف خركج  جزئيا خصكصا بي تغيير  مف المكاالع، كا 
حرؼ الركم الذم لـ يستقر بي أغمب القصائد رغـ استقرار القابي  بي ايقاع ا، كمف 

 :اإليراؽنماذج ذلؾ الكثيرة نذكر قكل  بي قصيدة 
 

 ممسكا ىميمة اإليراؽ  ل نسغا
 اااه اه   اااه اه   اه ااه اه   اه 

  ا    ل تف   ل تف  اة تف
 كأف الريح طبؿ ةا ـ

 ااه اه  اه ااه اه  اه ااه
 ة تف  اة تف  اة 

   ؽ انحناءات القصيده
 اه اهاه   اه ااه اه   اه ا
  تفتف   اة تف   اة

 مبديا رغبة ة اؽ ت ق ا أ ؿ الميؿ
 اه ااه اه  اااه اه  اه ااه اه  اه ااه اه اه
   اة تف  ل تف  اة تف  اة تف  ا

   غنى الحرر المس ر إيماءّ
 ااه اه   اااه اه   اا اه اه 
 ة تف  ل تف   ل تف

  دنت رصمة ال لر نسيـ النيرّ
 اااه    اه ااه اه    اااه اه    اه ا
  ل    اة تف     ل تف    اةػ

س ّٚ  ِذ

ا اٌسطش ٠ٕطٍك ظٙٛس اٌمبف١خ ِغ ٔٙب٠خ ٘ز

ٚرظٙش ثشىً عٍٟ ثؾشٚفٙب ؽبٍِخ ئ٠مبع الرٓ 

)اٖ اٖ( أٞ اٌسبو١ٕٓ ا٤خ١ش٠ٓ ِٓ اٌغٍّخ ِٚب 

ث١ّٕٙب ِٓ ِزؾشوبد ِغ اٌّزؾشن لجً اٌسبوٓ 

 ا٤ٚي.

س ّٚ  ِذ

س ّٚ  ِذ
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 كاف اللا ؽ السيراف ي د 
 اه اهاه اه    اه ااه اه   اه ا
  تفةػػ تف    اة تف    ا

 
 أ ؿ الميؿاا
 اه ااه اه اه
  اة تف  ا

   كانت نرمة الصبح بليده!
 اه اهااه اه    اه ااه اه   اا
  تفة تف    اة تف   ل

 1كاف ييذ ا
 اه اهاه ا
  تف اة
ّّّ 

 أنيا قد بم ت حد التراقل
 اه اهاه ااه اه  اااه اه  اه ا
  تف اة تف   ل تف  اة
حظ أف الشاعر لـ يحابظ عمى القابي  بحركب ا كحركات ا لكف مما تقٌدـ نال

حابظ عمى ايقاع ا المكسيقي بقط، كهذا مف المساءؿ الحداثي  التي انت ج ا الشاعر 
بي تزكيد نص  باإليقاع، بمـ يكٌبم  بالقابي  المحابظ  بشكؿ مطمؽ كذلؾ بسبب 

يالطر لحشك نص  تحٌكؿ هذا الشكؿ الى قيد جديد يفرال  الشاعر عمى نفس  ب
بيلفاظ مختارة كمنتقاة لييعٌدؿ القابي  كيككف ذلؾ عمى حساب شعري  النص التي 
تربض حشكي، انما تستقبؿ اإليقاع المكسيقي م ما اختمفت الكممات كالحركؼ، 
بالم ـ بي التكازف المكسيقي هك طرح القابي  التي تختـ السطكر أك الجمؿ الشعري  

                                                 
 .86، ص 85األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأل، ص  1

س ّٚ  ِذ

٠ظٙش فٟ ٘زا اٌسطش 

ئ٠مبع اٌمبف١خ الرٓ)اٖ اٖ( 

ٌىٕٙب ِخزٍفخ ِٓ ؽ١ش 

 اٌؾشٚف ٚاٌؾشوبد

زٖ اٌغٍّخ ٔٙب٠خ ٘ظٙش فٟ ر

 اٌمبف١خ وّب سطذٔب٘ب فٟ اٌجذا٠خ

ٟٚ٘ الرٓ)اٖ اٖ( راد ئ٠مبع 

 ِؾبفظخ ػٍٝ ؽشٚفٙب

رظٙش اٌمبف١خ ٌىٓ 

ثؾشٚف ِخزٍفخ خظٛطب 

 اٌشٚٞ

، اٌزٞ ٠أرٟ ِٓ ث١ٓ ٠ظٙش فٟ ٘زا اٌسطش

ئ٠مبع  ا٤سطش ا٤خ١شح فٟ اٌمظ١ذح،

ِٓ عذ٠ذ ٌىٕٙب ِخزٍفخ اٌمبف١خ الرٓ)اٖ اٖ( 

 ؾشوبدِٓ ؽ١ش اٌؾشٚف ٚاٌ
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عر بي مختمؼ قصائدي المبني  عمى التفعيم  عدـ التقٌيد مكسيقيا، كعمي  حاكؿ الشا
المطمؽ بالقابي  بحركب ا ليمنح نفس  حري  أكبر بي طرؽ أبكاب المغ  كبعث نص 
حر ي يتقٌيد بما هك خارج عن  حربيا بؿ ينبعث مف التجرب  التي تغترؼ مف المغ  

 بشكؿ مطمؽ كشفاؼ.
كما نشير بي مسيل  القابي  لقالي  أخرل كهي نمط ا بي القصائد المبني  
عمى التفعيالت المرٌكب  حيث ينت ي السطر أك الجمم  بي كؿ مرة بتفعيم  مختمف  
مما يسبب االطرابا بي اإليقاع بشكؿ عاـ، كلكف بي الكقت ذات  يقٌدـ تشكيال 

 :ةزؼ من ردبي قصيدة مكسيقيا جديدا كمف نماذج هذا التشكيؿ نذكر قكل  
 رد  ةمّل ردا لا إنو تلب يرتارنلا
 اه ااهاه اه ااه   اااه   اه اه ااه   اااه  اه 
 ت لمف مست لمف  لمف مست لمف   لمف مس

 غيمة لأل ؽ تدنينلّّ
 اه اهاه ااه  اه اه ااه  
  ْلمف  اةمف مست لمف

 كأننل  أنا قبؿ التراب  تىا
 ااه  اااه   ااه ااه   اااه  اه اه 

 متْ لمف  لمف مست لمف  لمف
 يي   لحمأتو ّّلمنار لمطيف
 اه اهاه اه ااه   اااه  اه اه ااه  
  ْلمفمست لمف  لمف مست لمف 

 ارتارنل ةامدا
 اه اه ااه اه ااه 
 مست لمف  اةمف
 )لم يب لّ ح بل(
 اه اه ااه اااه

 مست لمف  لمف

رظٙش اٌمبف١خ فٟ اٌسطش ا٤ٚي ػجش 

رفؼ١ٍخ ِسزفؼٍٓ ٚ٘ٛ إٌّظ ا٤ٚي 

ؽ١ش ٠أخز شىً رْفؼٍٓ أٚ  ِٓ اٌزمف١خ

 فبػٍٓ )اٖ ااٖ(

٘زا اٌسطش ثشىً ِخزٍف فٟٙ رظٙش اٌمبف١خ فٟ 

س ٤ْ اٌزٞ ١ٍ٠ٗ  ّٚ فْؼٍٓ )اٖ اٖ( ٚال ٔؼزجش اٌسطش ِذ

ً ِىزًّ اٌزفؼ١الد ٌٙزا رؼذ ٘زٖ اٌمبف١خ راد اٌشى

 اٌضبٟٔ ٚاٌزبثؼخ ٌّسزفؼٍٓ

٘زا اٌسطش أٞ فٟ ِٓ إٌّظ اٌضبٟٔ رظٙش اٌمبف١خ 

ِٓ اٌشىً فْؼٍٓ )اٖ اٖ( ٟٚ٘ ربثؼخ ٌّسزفؼٍٓ ٌٙزا 

 لذ ٔؼزجش٘ب اٌمبف١خ ا٤سبس١خ ٌزىّشس٘ب
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 أةطيتو م رة الذكراا
 ه  اه اهاه اه ااه  اه اا

 مست لمف  اةمف مستػػ
  صارية لمبحرا 

 ااه    اااه  اه اه ا
 ػػػلمف  لمف مست لػػ

   أدمنتو مف قبؿ تك ينل!!
 اه اه اه  اه ااه  اه اه ااه  
  ْلمفػػػمف  اةمف مست لمف 

 أىذ  بوا حام  غيمل أسا مو:
 اه اه ااه  اه ااه  اه اه ااه  اااه
 فمست لمف  اةمف مست لمف  لم

 أيف التلّّّ؟
  اه ااهاه 
 ت لمف مس

  رأة رّنت ر رمياّّ

 اه  اااه اه ااه  اه اه ا       
 مف  لمف اةمف مست ل       
  حينما اكتحمت ةينل برؤيتيا       
 اه   اااه  ااه ااه   اااه   اه اه ا       
 مف   لمفمتْ لمف   لمف مست ل       

  ردت ن سَل مقت ال
 ااه   اااه  اه اه ااه

 متْ لمف  لمف مست لػػػػ 
س ّٚ  ِذ

رظٙش اٌمبف١خ فٟ رفؼ١ٍخ ِسزفؼٍٓ ٟٚ٘ رْفؼٍٓ أٚ 

(  ؽ١ش ٠جذأ رغ١ّش٘ب ٚػٛدرٙب ٌٍشىً اٖ ااٖ)فبػٍٓ 

 ا٤ٚي فٟ اٌسطش ا٤ٚي ِٓ اٌمظ١ذح

٘زا اٌسطش أٞ فٟ ِٓ إٌّظ اٌضبٟٔ رظٙش اٌمبف١خ 

ِٓ اٌشىً فْؼٍٓ )اٖ اٖ( ٟٚ٘ ربثؼخ ٌّسزفؼٍٓ ٌٙزا 

 مبف١خ اٌزٟ ثٕب ػ١ٍٙب اٌشبػش ٔظٗ فٟ اٌجذا٠خفٟٙ اٌ

٠ظٙش فٟ اٌسطش٠ٓ لبف١خ ِٓ ٔٛع 

آخش )اٖ اااٖ( ؽ١ش ٠ٕزٟٙ اٌسطش 

ضب١ٔخ ثزفؼ١ٍخ فؼٍٓ ٟٚ٘ اٌزفؼ١ٍخ اٌ

 ِٓ اٌزفؼ١الد اٌّشوجخ
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 1 بسكينلّّ
       اه اهااه    
   ْلمفػػػلمف  

مف خالؿ النمكذج المقػٌدـ يظ ػر اخػتالؼ تكظيػؼ القابيػ  بػي هػذا الػنص عمػى 
مسػػتكل الحػػركؼ كحتػػى المكسػػيقى كلعػػؿ ذلػػؾ راجػػع لمتفعيمػػ  المركبػػ  التػػي بينػػي عمي ػػا 

بزحابات ما كعمم ما، بيحيانا كجدنا القابيػ  بػي  لمف   اةمفمست اإليقاع كهما تفعيمتي 
ن ايػػػ  السػػػطر الػػػذم ينت ػػػي بمسػػػتفعمف كأحيانػػػا بفػػػاعمف، لكػػػف غمبػػػ  األسػػػطر المنت يػػػ  
بمسػتفعمف جعػؿ القابيػػ  تسػتقر بػي الشػػكؿ بٍعمػف بعػػد مسػتفعمف حيػث نجػػدها بػي أربعػػ  

كهػػػذا يكالػػػح اخػػػتالؼ مكاالػػػع بينمػػػا نجػػػد تكػػػرار بػػػاعمف مػػػرة كاحػػػدة كمٍفػػػتعمف مػػػرتيف، 
اإليقاع بي هذا النص خصكصا بي ن اي  األسػطر كالجمػؿ. كمػا نشػير لمسػيل  تتػالي 
التفعػػػيالت بػػػي هػػػذا الشػػػكؿ كهػػػك مسػػػتفعمف بػػػاعمف لكػػػف اينت ػػػاء كػػػاف بمسػػػتفعمف كهػػػك 

 مختمؼ عف البحر البسيط.
مػػػف خػػػالؿ النمػػػاذج البسػػػيط  لمقصػػػائد  الػػػ زف  القا يػػػة  ػػػل القصػػػا د اللم ديػػػة: -3

دي  نصؿ آلليات تكظيؼ الشاعر ل ذا اإليقاع العمكدم، كمف نماذج ذلػؾ نػذكر العمك 
 :نزيؼبي قصيدة  قكل 

 ررا ما ررا لما رأيت ربينيا 
 ااه اه  ااه اه اه   ااه ا   ا اه ااه
  ل لف م اةيمف    ل ؿ  م اةمف

 كنار ةمى ماء ال دير تطّ ؼ
 اه ااهااه اه  ااه اه اه  ااه ا   ا

  اةمفةيمف   ل ؿ م ل لف م ا
  رّرت ةظاـ الر ح ألؼ قصيدة
 ااه اه   ااه اه اه   ااه ا  ااه ااه
  ل لف  م اةيمف   ل ؿ م اةمف

                                                 
 .60، ص 59األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأل، ص  1

ػٛدح اٌمبف١خ ٌٍشىً 

 اٌسبثك فْؼٍٓ

اٌمبف١خ فبػٍٓ )اٖ ااٖ( 

 ٚس٠ُٚٙب اٌفبء
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 ةمى كت ل اليسرا تم جّّ تيتؼ
 اه ااهااه ا   ااه اه اه     ااه ا   ا
  اةمف ل ؿ  م اةيمف     ل ؿ  م

ّّّ 
نما   ما ةرؼ اضسرار غير   ا 

 اه اه   ااه ااه ااه ا  ااه اه اه   ا
  ل ؿ م اةيمف   ل لف   م اةمف
 1دى ت ةمى أ  ال راج سأ رؼ

 اه ااهااه ا   ااه اه اه   ااه اه    ا
  اةمف ل ؿ  م اةمف    ل لف   م

ّّّّ 
 2 ىا أنا  حد  مدمف صمت  حدتل
 ااه ا   ا اه اه اه    ااه اه    ااه ااه
  ل ؿ  م اةيمف     ل لف    م اةمف

ؿ هػػذا النمػػكذج يظ ػػر بػػي البدايػػ  بنػػاء الػػنص عمػػى ايقػػاع كزف البحػػر مػػف خػػال
الطكيػػؿ الػػذم تفعيالتػػ  )بعػػكلف مفػػاعيمف( مكػػٌررة أربعػػ  مػػرات بػػي البيػػت حيػػث تيخػػذ 
الشػػكؿ التنػػاظرم، كمػػا نرصػػد حفػػاظ الشػػاعر عمػػى سػػالم  التفعػػيالت اي مػػف بعػػض 

عمف كهػػي التفعيمػػ  التػػي الزحابػػات الجػػائزة كتحكيػػؿ بعػػكلف الػػى بعػػكؿ أك مفػػاعيمف لمفػػا
احتمػػػت الػػػرب األبيػػػات، أمػػػا القابيػػػ  ب ػػػي بػػػاعمف )اي ااي( كقػػػد حػػػابظ عن ػػػا بحركب ػػػا 
كحركات ػػا بػػي مختمػػؼ األبيػػات ب ػػذا تعػػد القصػػيدة مػػف الشػػكؿ العمػػكدم بػػي معظػػـ مػػا 
تعٌمؽ باإليقاع، كلكف هذا ي ييغرم بكالع القصيدة بي خان  القصػائد العمكديػ  البحتػ  

اكز اإليقػػاع لمغػػ  التػػي تظ ػػر بشػػكؿ مختمػػؼ عمػػا هػػي عميػػ  بػػي الػػنمط كذلػػؾ لمػػا نتجػػ
نادمػػػػت التقميػػػػدم، ب ػػػػي مشػػػػٌبع  بيلفػػػػاظ الحداثػػػػ  كتراكيب ػػػػا المجازيػػػػ  الرمزيػػػػ  كقكلػػػػ  "

                                                 
 .21ؿ الذم رأل، ص األخالر بمكس، مرثي  الرج 1
 .22األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأل، ص  2

ِشّىً  ٘زا اٌج١ذ ا٤خ١ش ٚ٘ٛ

ِٚؾبفع ػٍٝ  ِٓ اٌظذس فمظ

 ٚصْ اٌجؾش اٌط٠ًٛ
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كغيرهػػا كثيػػر، كمػػا أف تشػػكيم ا ال ندسػػي يختمػػؼ عػػف الشػػكؿ  1"ر حػػلا أ ػػرغ ر حػػل
الػ ا الػبعض، كمػا العمكدم التنػاظرم، حيػث جػاءت األشػطر بشػكؿ متعاقػب بػكؽ بع

تمفتنػػػا ظػػػاهرة أخػػػرل تجعمنػػػا نخػػػرج هػػػذا الػػػنص مػػػف العمكديػػػ  المطمقػػػ ، كهػػػك الصػػػدر 
األخيػػػر بػػػي القصػػػيدة الػػػذم ي عجػػػز لػػػ ، بقػػػد خػػػتـ الشػػػاعر القصػػػيدة بصػػػدر بيػػػت ي 
ببيػػػػت كامػػػػؿ كهػػػػذا يجعػػػػؿ الػػػػنص مختمفػػػػا رغػػػػـ خالػػػػكع  لعمػػػػكد الشػػػػعر بػػػػي اإليقػػػػاع 

 ػػر امكانػػات اإليقػػاع العمػػكدم بػػي اقتحػػاـ كالحفػػاظ عمػػى القابيػػ ، كعبػػر هػػذا الػػنص تظ
الشػػكؿ الجديػػد بػػي البنػػاء، بػػرغـ حفاظػػ  عمػػى ايقاعػػ  التقميػػدم لكنػػ  يسػػتطيع التعبيػػر 
عمػػػى مػػػا يريػػػدي الشػػػاعر مػػػف مشػػػكالت كمكالػػػكعات حداثيػػػ ، كهػػػذا يطػػػرح امكانػػػات 
المزاكجػػػ  بػػػيف التشػػػكيالت بػػػي الػػػنص المختمػػػؼ، بالتشػػػكيؿ العمػػػكدم لػػػ  القػػػدرة عمػػػى 

غـ قيد ايقاع ، كعمي  يمكػف أف نجػدي الػمف ايقػاع التفعيمػ ، كهػذا مػا نرصػدي العطاء ر 
حيػػث بنػػي عمػػى اإليقػػاع  سػػبع  ػػملات بعػػال بػػي الجػػزء السػػابع )مكشػػح( مػػف قصػػيدة

 العمكدم رغـ أف القصيدة كامم  بينيت عمى ايقاع التفعيم  كمما يقكؿ بي : 
 
 
 

 بد)رادؾ ال يث(  يك ينل الظما * يا  لاةا  ؽ قمب اض
 اه   اااهاه ااه اه    ا ااه اه    اه ااه      اه ااه اه  اه ااه 
 تف    لمف اة تف    ل تف     اةمف  *   اة تف  اة  

 م غؿ  ل البلد ّّ يدن  كمما * أغمض الميؿ ةي ف البمد
  اه   اااهاه ااه اه   اه ااه اه    اه ااه  * اه ااه اه    اه ااه 

 تف   لمف تف    اةمف *  اة تف     اة   اة تف    اة
ّّّ 

 أييا الناس  م سل مف حرر *  نر مل ةمقت مف ألؼ ةاـ
 اه اه اه ااه اه   اااه اه  اه اه اه     *   اااه اه    اااه اه   اه ا
  تف اة تف   ل تف  االتف      *    ل تف    ل تف   اة

                                                 
 .21ص  المصدر نفس ، 1

اٌمبف١خ ِٓ اٌشىً )اٖ 

ٟٚ٘ صبثزخ ثأؽشفٙب  اااٖ(

 ٓ ا١ٌٚ٤ٓ فٟ اٌج١ز١

 فْؼٍٓ ًاٌمبف١خ ِٓ اٌشى

ٟٚ٘ ِخزٍفخ ػٓ  )اٖ اٖ(

اٌسبثمخ سغُ أّٔٙب فٟ 

 راد اٌمظ١ذح
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 1ف أف تحمؿ لل منكـ س ـمّرت الريح ةمى رمؿ اللمر  *  د 
 اه اهاه ااه اه  اااه اه   اه اه اه     *  اه ااه اه   اااه اه    اه ا
  تف اة تف  ل تف    االتف     *  اة تف     ل تف    اة

مف خالؿ تقطيع هذي األبيػات نالحػظ أن ػا مبنيػ  عمػى ايقػاع كزف البحػر الرمػؿ 
مػػا يػػدخم ا مػػف زحابػػات كعمػػؿ، كهػػي نفػػس  الػػذم تفعيالتػػ  )بػػاعالتف(  سػػت مػػرات مػػع

التفعيمػػػ  التػػػي بينيػػػت من ػػػا القصػػػيدة ككػػػؿ بػػػي جزئ ػػػا ذم ايقػػػاع التفعيمػػػ ، كمػػػا نالحػػػظ 
اخػػتالؼ بػػي القابيػػ  بػػيف أبيػػات القصػػيدة حيػػث بينػػيى كػػٌؿ بيتػػيف عمػػى قابيػػ  مختمفػػ  بػػي 
اؿ الحركػػات كالحػػركؼ، بتنطمػػؽ القصػػيدة بقابيػػ ) بػػا بعمػػف = اي اااي( حيػػث حػػرؼ الػػد

هػك الػػركم ثػػـ تتغيػػر القابيػػ  مػع حػػرؼ الػػركم لييصػػبح حػػرب البػاء ثػػـ يرجػػع الػػى الػػداؿ 
حتى يستقر بي الميـ بي ثالث  أبيػات، كمن ػا قػٌدمنا النمػكذج حيػث تيصػبح القابيػ  مػف 
الشكؿ بٍعمف )اي اي( لتكاصؿ بعد ذلؾ تحٌكل ا الى ن اي  هذا الجزء مف القصيدة، كيعد 

بحركب ػا مػف خصػائص المكٌشػح الػذم أقػاـ عميػ  الشػاعر هػذا  هذا التنكيػع بػي القابيػ 
الجػػزء، كعميػػ  بقػػد كظٌػػؼ الشػػاعر تقنيػػ  المكٌشػػح ليتجػػاكز انتظػػاـ الشػػكؿ العمػػكدم مػػف 
ج   كليحقػؽ التنػكع اإليقػاعي بػي القصػيدة الكاحػدة مػف ج ػ  أخػرل، كهػذا يتكابػؽ مػع 

ات التفعيمػػ  ب ػػذا يعػػد هػػذا القصػػيدة الحػػرة اإليقػػاع التػػي تناشػػد التنػػكع اإليقػػاعي رغػػـ ثبػػ
الجػػزء رغػػـ أنػػ  عمػػكدم التشػػكيؿ مػػف نمػػط القصػػيدة الحػػرة بػػي ركح التنػػكع اإليقػػاعي 

 التي خمق ا باختالؼ قكابي  كعرال  لمتفعيالت بتشكيالت مختمف .
مما تقٌدـ نالحظ أف التشكيؿ العمكدم بي الديكاف لـ يخرج بي ركح  عػف نمػط 

ظـ، كقػػد دبػػع هػػذي القصػػائد الػػى اينتقػػاؿ الػػى ال يئػػ  القصػػيدة الحػػرة رغػػـ اإليقػػاع المنػػت
الحرة ما قٌدمتػ  المغػ  كتشػكيالت ا المختمفػ  حيػث أالػفت عمػى النصػكص هالػ  الػنص 
الحػػػر بػػػال نكػػػاد نمٌيػػػزي أنػػػ  عمػػػكدم اي بعػػػد تقطيعػػػ  كمالحظػػػ  قكابيػػػ ، ب ػػػذا تجتمػػػع 

بػػػي  مختمػػؼ قصػػائد الػػػديكاف عمػػى الشػػػكؿ الحػػر بػػػي التشػػكيؿ ممػػػا يجعػػؿ هػػػذا الػػنص
طميعػػػػ  النمػػػػاذج التػػػػي تقػػػػٌدـ خصػػػػائص الجيػػػػؿ النصػػػػي المختمػػػػؼ، الػػػػذم أعمػػػػف عمػػػػى 
اختالبػػ  بػػي التشػػكيؿ ال ندسػػي كالفالػػائي االػػاب  لإليقػػاعي، كهػػذا مػػا سػػنتتٌبع  خػػالؿ 

 المبحث المقبؿ. 
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 (Lespace - textuel)المبحث الثالث: ال  اء النصل 
النصػػي بالػػاء مكانيػػا، ألنػػ  يمثٌػػؿ المكػػاف الػػذم تتشػػكؿ عميػػ  الكتابػػ   يعػػد الفالػػاء

بمختمػػػؼ مظاهرهػػػا، بدايػػػ  بػػػالغالؼ كمػػػا يحمػػػؿ مػػػف عنػػػكاف كرسػػػـك كألػػػكاف، كانت ػػػاء 
بالتشػػػػكيالت النصػػػػي  التػػػػي تقػػػػٌدـ النصػػػػكص ب يئػػػػات مختمفػػػػ ، كسػػػػنحاكؿ خػػػػالؿ هػػػػذا 

بػالنص كطبيعػ  تشػكيم ، المبحث رصد البناء الفالائي لمديكاف بداي  بالغالؼ كانت اء 
 كنقـك بذلؾ مف خالؿ المطمبيف التالييف:

 .بناء ال  ؼ المطمب اض ؿ:
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يعتبر الغالؼ باتح  ما يستقبم  المتمقػي، ل ػذا ب ػك م ػـ بالنسػب  لتحديػد طبيعػ  
" تصػػميـ  ، كمالػػاميف الػػديكاف بدرجػػ  أكلػػى، كلممسػػائؿ المتعٌمقػػ  بالتسػػكيؽ بدرجػػ  ثانيػػ

 ػكمية بقػػدر مػػا ىػػ  يػػدرؿ  ػل ت ػػكيؿ ت ػػاريس الػػنصّ بػػؿ ال ػ ؼ لػػـ يلػػد حميػػة 
يعرض مػف  ب ك ل ذاا 1أحيانا يك ف ى  المؤ ر الداؿ ةمى اضبلاد اإليحا ية لمنص"

البدايػػ  عػػٌدة مفشػػرات عمػػى سػػطح  بعالػػ ا متعمٌػػؽ بالكتابػػ  كأخػػرل بالرسػػـك كاألشػػكاؿ 
المفشػػرات لمحكػػـ كالعالمػػات غيػػر المغكيػػ ، كمػػف أجػػؿ قػػراءة الغػػالؼ نقػػـك بتتٌبػػع هػػذي 

عمػػػػى طبيعػػػػ  تشػػػػكيم ، كمػػػػف هػػػػذي المفشػػػػرات التػػػػي نرصػػػػدها عميػػػػ  مػػػػا نالحظػػػػ  بػػػػي 
 الصفح  األكلى كصفح  الج   الخمفي  كالتالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كبيما يمي نتتبع ما تـ عرال  بي الغالؼ بصفحتي  األمامي  كالخمفي :

 الكتابة: -1
من ػػا العنػػكاف كاسػػـ المفلػػؼ كأحيانػػا نمٌيػػز بػػيف العديػػد مػػف الكتابػػات عمػػى الغػػالؼ     

العنػػػكاف الفرعػػػي كغيرهػػػا مػػػف المعمكمػػػات المرتبطػػػ  بػػػذات الػػػديكاف، حيػػػث تػػػفدم بػػػي 
مجمم ػػا دكر خمػػؽ تصػػكر مبػػدئي عمػػى مكالػػكع  كلغتػػ  كمػػا تعػػد هػػذي الكتابػػ  أهػػـ مػػا 
بي الغالؼ ألن ا تحكم العنكاف الذم يعمؿ دكر بكابػ  لمػديكاف، ب ػك أكؿ مػا ييقػرأ بيػ ، 

                                                 
 .124مراد عبد الرحمف مبركؾ، جيكبكليتيكا النص األدبي، تالاريس الفالاء الركائي نمكذجاى، ص  1

 

اٌغٙخ ا٤ِب١ِخ 

 ٌٍغالف

خٍف١خ اٌغٙخ اٌ

 ٌٍغالف
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يحمؿ مجمكع  مف الكظائؼ تساهـ بػي ابػراز قػكة مؿ تكثيفا ل كيت ، ل ذا بالعنكاف بيح
أما المساح  النصػي  التػي يحتم ػا، كنػكع الخػط كلكنػ ، بيهميتػ  تكمػف  1النص الشعري 

بػػي جمػػب انتبػػاي المتمقػػي، كهػػذا قبػػؿ  تتبػػع لغتػػ  مػػف حيػػث الديلػػ  كالعالقػػات التركيبيػػ  
لنصي  لمعنكاف تشٌكؿ المظ ػر األكؿ الػذم يتمقػاي القػارئ بيف كممات ، كعمي  بالمساح  ا
يحتػؿ العنػكاف مسػاح  بػي قمػب  مرثيػة الررػؿ الػذ  رأاقبؿ بعؿ القػراءة، كبػي ديػكاف 
كاسـ المفلؼ، كقػد كيتػب العنػكاف بخػط كبيػر مقارنػ  بغيػري  الصفح  أسفؿ المكح  الفني 

تػػب بخػػط نسػػخي بػػي الصػػفح ، كمػػا أنػػ  يظ ػػر بخػػط مختمػػؼ مػػف حيػػث النػػكع بقػػد ك
بسيط كين  بخط اليد كهذا ييالػفي عميػ  نػكع مػف البسػاط  كالمباشػرة كعػدـ التكمٌػؼ بػي 
ايختيػار، بيعٌبػػر مباشػرة عمػػى مػػا يريػدي الشػػاعر بكالػكح، كقػػد كٌظفػػٍت هػذي التقنيػػ  لمػػا 

 ص تا تت مف ص رة ىل اللربية " الكممةتحمم  الكمم  مف قدرات عمى خمؽ الديل  

كعميػ  قػٌدمت بػي العنػكاف تصػكيرا لطبيعػ  الػديكاف مػف خػالؿ ا 2يػا"مر   ريػاال  ملنػى
ف يقػع نمط ا المتمٌيز، الذم زادي لكن ا تمٌيزا كبعدا رمزيػا خالقػا، بقػد كيتػب العنػكاف بمػك 

الديلػ ، بيػدؿ عمػى المػرض كالغػدر  بيف األصفر كاألخالر كهك لكف ممٌيز مػف حيػث
عػاني قصػائد الػديكاف كمػا رأيناهػا ، كهي كم ا دييت مالػطرب  تصػب بػي م3كالخيان 

مػػػػف هجػػػػر كخيانػػػػ  كبعػػػػد كانتفاالػػػػ  كغيرهػػػػا مػػػػف الػػػػدييت المالػػػػطرب  كذات الطػػػػابع 
السمبي، كقد ازداد المكف تمٌيزا بكجكدي عمى السطح األسكد الذم يمثؿ خمفي  الغػالؼ، 

  حيث جعؿ كؿ ما عمى سطح  يبرز ككيٌن  يخرج مف عمؽ المكف.
  العنػكاف التركيبيػ  بمػف نشػير الي ػا بسػبب تطرقنػا الي ػا بػي أما عمى مستكل ديل     

الجانب المغكم لكف هذا ي ييمغي ايسػتفادة مػف النتػائج التػي تكٌصػمنا الي ػا حػكؿ ديلػ  
العنػػكاف كربط ػػػا بالفالػػاء النصػػػي الػػذم يحتمػػػ ، باحتاللػػ  أسػػػفؿ الصػػفح  يجعػػػؿ منػػػ  

بيقػػػٌدـ بحالػػػكري مسػػػاعدة قاعػػػدة يتيسػػػس عمي ػػػا الػػػديكاف حيػػػث تنطمػػػؽ منػػػ  قصػػػائدي، 
                                                 

يات التشكيؿ الركائي، دراس  بي الممحم  الركائي  "مدارات ينظر، محمد صابر عبيد، سكسف البياتي، جمال  1
 .41. ص 2008، 1الشرؽ" لنبيؿ سميماف، دار الحكار لمنشر كالتكزيع، سكريا، ط

عالـ المعرب ، سمسم  كتب ثقابي  ش ري  يصدرها المجمس الكطني لمثقاب   العربي، الفف ب نسي، جمالي  عفيؼ 2
، 1990  ٪٨٧٩ العدكاني مشارم أحمد بنشراؼ ،٨٧٩١ يناير بي السمسم  صدرت كالفنكف كاآلداب، الككيت،

 .94ـ، ص1979، ببراير، 14العدد 
 .184ـ.ص 1997، 2ينظر، أحمد مختار عمر، المغ  كالمكف، عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، القاهرة، مصر، ط 3
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لالبط انسجاـ النص كبىٍ ـ ما غمض من  كاستعصى، ب ػك المحػكر الػذم يتكالػد عمػى 
كما أف كجكدي أسفؿ المكح  يجعمػ  عنكانػا ل ػا خصكصػا مػع  1الدكاـ كيعيد انتاج نفس 

اتفاقػػػ  الظػػػاهرم مػػػع صػػػكرة الكجػػػ  الػػػذم تصػػػٌكري المكحػػػ  بيبػػػدك كج ػػػا مشػػػدكها هيئتػػػ  
 .الررؿ الذ  رأاألمكات كمتج ا بنظرات  ناحي  مش د معٌيف، ب ك ميفزع  كين  مف ا

االاب  لمعنكاف نجد الكتابػ  ممثمػ  بػي اسػـ المفلػؼ الػذم يحتػؿ مكقعػا بػي أعمػى      
العنػػكاف كتحػػت المكحػػ  الفنيػػ ، كقػػد كيتػػب بػػنمط خطػػي كلػػكف مختمفػػيف تمامػػا مػػف حيػػث 

لػػكف كممػػ  شػػعر التػػي تبػػػيف الطبيعػػ ، بػػالمكف هػػك األزرؽ كقػػد اشػػترؾ هػػذا المػػكف مػػع 
جنس الكتاب ككيتبت تحت العنػكاف، كي يقػٌدـ اسػـ المفلػؼ كجػنس الكتػاب غيػر تحديػد 
لصػػػاحب الػػػديكاف كأنػػػ  شػػػعر ي نثػػػر، ل ػػػذا بحالػػػكرهما بالػػػائيا ي يقػػػٌدـ تمييػػػزا ديليػػػا 
 يدخؿ بي المتف عمكما، كلعؿ هذا ما جعم ما بي اخراج الغالؼ ييخذاف نفس المكف.

كع اآلخر مف الكتاب  عمى الغالؼ ب ك خاص بالمسػائؿ التسػكيقي  كاسػـ أما الن    
الناشػػر كالمطبعػػػ  كالسػػػعر كغيرهػػا مػػػف المعمكمػػػات المتعمقػػ  بالجانػػػب التجػػػارم، حيػػػث 
نرصدها بي أغمب الكتب المنشكرة لنفس الدار، كعميػ  ي نعتبرهػا ميػزة تسػتحؽ الػذكر 

لمػػكف الػػذم رسػػمت)كتبت( بػػ  اسػػـ بػػي الػػديكاف. غيػػر أننػػا نالحػػظ بػػي هػػذا ديػػكاف أف ا
دار النشر كهي )منشكرات ايختالؼ( مف نفس لكف العنكاف ككيف دار النشػر تشػارؾ 
بػػي تقػػديـ هػػذا الػػديكاف كتىٍمػػبس لكنػػ  المختمػػؼ، كهػػذا يطػػرح تسػػافيت حػػكؿ تكجػػ  هػػذي 
 الدار التي نىبىعٍت مف ذات ايختالؼ كعٌبرت عمي  حتى بي تسميت ا كلكف كتابت ا. 

 
 
 رسـ   اض كاؿ  الل مات غير الم    ةمى ال  ؼ:ال -2

تشػػػارؾ مختمػػػؼ الرسػػػـك الكتابػػػ ى بػػػي رسػػػـ معػػػالـ محػػػٌددة لديلػػػ  الػػػديكاف، كبػػػي 
أغمب تجميات ػا نجػدها تيخػذ شػكميف مختمفػيف بػي الظ ػكر؛ امػا أف تكػكف رسػـك كاقعيػ  

مباشػػر، مباشػػرة لتعٌبػػر عمػػى مػػا يػػدكر بػػي الػػديكاف، أك تيخػػذ الشػػكؿ التجريػػدم غيػػر ال
نجػػد النمطػػيف بػػي الكقػػت ذاتػػ ، بالمكحػػ  تظ ػػر  مرثيػػة الررػػؿ الػػذ  رأاكبػػي ديػػكاف 

 ال رػػو الػػذ  رأابشػػكؿ كجػػ  يراقػػب مػػف خمػػؼ سػػتار أك رداء أسػػكد كهػػك تعبيػػر عػػف 
                                                 

نجاز(، ص  1  .72ينظر، محمد مفتاح، دينامي  النص، )تنظير كا 
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كمػػف خػػالؿ لكنػػ  كلػػكف السػػكاد بػػي الخمفيػػ  ييخػػذ ديلػػ  المػػكت كالفنػػاء كهػػذا يتفػػؽ مػػع 
عػػػد كبػػػاة الشػػػخص، ب ػػػذا تتجمػػػى المكحػػػ  بػػػي كممػػػ  مرثيػػػ  كهػػػي القصػػػيدة التػػػي تيقػػػاؿ ب

مظ رها األكؿ بشػكؿ كاقعػي يقػٌدـ الػديكاف بدايػ  بعنكانػ ، أمػا الشػكؿ التجريػدم، بنجػدي 
بي ذات الصكرة عبر النظر ل ا مف زاكي  أخرل بتبدك كالقنػاع الػذم يسػتخدم  ممثمػك 
ع المسرح كهك مػف خمػؼ سػتار يغػرؽ بػي الظػالـ، كبػي ذلػؾ تعبيػر رمػزم عػف الالػيا

كايغتراب الدائـ لمشاعر كهك ما كجدناي بي متف الديكاف. أمػا المػكف بػي الغػالؼ ب ػك 
نسؽ خاص كخميط أكثر تجريدا كتعبيرا عما دار بي قصائد الديكاف، حيث قٌدم ا مػف 
البداي  بشكؿ مجٌرد، بالمكف يدؿ بي المغ  عمػى ال يئػ  التػي يكػكف عمي ػا الشػيء، كمػا 

، كيػػرتبط بػػدييت خاصػػ  بػػي كػػؿ مسػػاح  يحتم ػػا، أمػػا 1يحمػػؿ عمكمػػا ديلػػ  التحػػٌكؿ
، لقػػػٌكة حالػػػكري كدييتػػػ  2عػػػف تكظيفػػػ  بػػػي لغػػػ  الػػػنص بيكػػػاد يخمػػػؽ لغػػػ  خاصػػػ  بػػػ 

المتشػػػٌعب  كالمتحكمػػػ  بػػػي تيكيػػػؿ الػػػنص عمكمػػػا. ب ػػػذا المف ػػػـك الػػػذم يجمػػػع الجانػػػب 
 كالػػػديلي لمػػػكف، يمكػػػف قراءتػػػ  بػػػي تمظ ػػػري عمػػػى غػػػالؼ الػػػديكاف، -ال يئػػػ  -الحسػػػي 

حيػػػث يحتػػػؿ عػػػدة مسػػػاحات، أٌكل ػػػا الخمفيػػػ  السػػػكداء التػػػي تظ ػػػر عمػػػى شػػػكؿ اطػػػار 
لمغػػالؼ، بتعمػػؿ عمػػى كالػػع كرسػػـ حػػدكد حكلػػ  ممػػا يجعمػػ  ممٌيػػزا كبػػارزا، كمػػف ج ػػ  
أخػػػرل تحمػػػؿ هػػػذي المسػػػاح  السػػػكداء اسػػػـ المفلػػػؼ كعنػػػكاف الػػػديكاف، المػػػذاف ينطمقػػػاف 

   مف عدـ المكت. كيبرزاف مف السكاد ككين ما يخرجاف
أمػػا المسػػاح  األخػػرل التػػي يتجمػػي المػػكف مػػف خالل ػػا ب ػػي التػػي تمػػٌكف الكتابػػ  
عمػػػى الغػػػالؼ، حيػػػث نجػػػد حالػػػكر لػػػكنيف أحػػػدهما لمعنػػػكاف كهػػػك األصػػػفر المخالػػػر 
كاآلخػػر المػػكف األزرؽ الػػذم كيتػػب بػػ  اسػػـ المفلػػؼ كجػػنس الكتػػاب، كبػػي األخيػػر نجػػد 

رة الكجػػ  حيػػث جػػاء لكنػػػ  المسػػاح  التػػي تمػػأل المكحػػ  الفنيػػ  عمػػى الغػػػالؼ كهػػك صػػك 
أصػػفر مخالػػر مػػف نفػػس لػػكف العنػػكاف لتزيػػد العالقػػ  بين مػػا اتصػػاي ككثكقػػا، كمػػا أف 
المػػػكف يػػػكحي بػػػالمكت كالفنػػػاء كهػػػك مػػػا يػػػرتبط بالرثػػػاء، كمػػػا نالحػػػظ بػػػي المكحػػػ  المػػػكف 

 -األحمػػر -األحمػػر الػػداكف كهػػك مػػزيج مػػف األحمػػر كاألسػػكد، كقػػد ارتػػبط هػػذا المػػكف 
                                                 

 .2197، ص 6عيؿ بف حماد الجكهرم، تاج المغ  كصحاح العربي ، جينظر، اسما 1
ينظر، ظاهر محمد هٌزاع الٌزكاهرة، المكف كدييت  بي الشعر، الشعر األردني نمكذجا، دار الحامد لمنشر   2

 .18ـ، ص 2008، 1األردف، ط -كالتكزيع، عماف
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، كبػي ذلػؾ تظ ػر 1تكحي بمكف الدـ، المػرتبط بالصػراع كالقتػؿ كالثػكرة منذ القدـ بديل 
 ديل  العنؼ، كما يترتب عن ا مف قتؿ كمكت.

يالاؼ لمغالؼ ج ت  الخمفي  التي ل ا دكر بي تشكيؿ تصكر ن ائي حكؿ      
لكف الغالؼ ذات  كهك األسكد  مرثية الررؿ الذ  رأاالديكاف، حيث تيخذ بي ديكاف 

 أ رار الرن ب الما مة:قصيدة   مي  جزء مف أحد القصائد كهيكما كيتب ع
 سأقاتمؾ اآلف يا صاحبل ةا قا  قتي ّ
  رْحنا ن ّتش ةف نبلة كل نلد السياـا

 ّّّ  ردنا ّّّ
  كاف يريشاا  كنت أريش

 لماذا إذا سّدد السيـ نح   أصاب
 2 سيمل يطيش؟

اعر حيث ختـ ب  الديكاف ليجعم  كيعٌبر هذا الجزء عمى قم  الصراع الذم يعاني  الش 
متكاصال كمفتكحا، لككف التجرب  الشعري  غير منت ي ، كما أن  كيتب بالمكف األحمر 
الذم يكحي بالصراع كالقتؿ كما تقٌدـ، ب ذا ينطمؽ الديكاف مف الصراع كيختتـ ب ، 
مقٌدما تجرب  بريدة بي التشكيؿ ال ندسي بي الغالؼ، كهذا ينعكس عمى نصكص 

 كاف كما سنرل خالؿ المطمب المقبؿ.الدي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .43عر، ص ينظر، ظاهر محمد هٌزاع الٌزكاهرة، المكف كدييت  بي الش  1
 .25ينظر، األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأل، ص  2
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 المطمب الثانل: الت كيؿ النصلّ
القصػػػػػائد ال ندسػػػػػي ككيػػػػػؼ تجمٌػػػػػت عمػػػػػى  نبحػػػػػث بػػػػػي التشػػػػػكيؿ النصػػػػػي شػػػػػكؿى 

من ػػا، كأخػػرل جػػاء الصػػفحات البيالػػاء، ببعالػػ ا احتػػؿ كػػؿ الصػػفح  كبعالػػ ا جػػزء 
شػػكم ا شػػجرم كأخػػرل عمػػكدم كغيػػر ذلػػؾ مػػف التشػػكيالت ال ندسػػي  كبيمػػا يمػػي نقػػٌدـ 

 رصدا لمختمؼ أشكاؿ القصائد المقٌدم  بي الديكاف مف خالؿ الجدكؿ التالي:
 

 نمط  كؿ القصيدة ةدد الص حات المكّ نة لمقصيدة الص حة  ةن اف القصيدة

لمسات  -1
 يكمي  )الى

ذات الظالؿ 
 لكثيف (ا

  07 اللراؼ-1

 ست ص حات
 قصيدة حرة

ال كؿ ال رر    
اضسطر مرتم ة الط ؿ   

 
 

 08 تبادؿ-2

 09 التحية-3

 10 اللقبة-4

 11  ك ا-5

ص حتيف كؿ  احدة  ل  رقة  13 مرثية الررؿ الذ  رأا -2
مستقمة أ  ت رد أربع 

 ص حات

 قصيدة حرة
ال كؿ ال رر    

لط ؿاضسطر مرتم ة ا   
 

 ال كؿ ال رر  ث ث ص حات  ل  رقتيف 17 أغنية الدر يش-3
اضسطر مرتم ة الط ؿ   

 

 (09اٌغذٚي سلُ )
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 القصيدة ةم دية ص حتيف  21 نزيؼ -4
 ال كؿ المت از 

لكف ليس تناظر  إنما 
 اللرز تحت الصدر

أ رار الرن ب  -5
 الما مة

 قصيدة حرة أربع ص حات 23
ال كؿ ال رر    

اضسطر مرتم ة الط ؿ   

 ى الكيؼالدر ؿ إل -6

 الثانل        

رمس ص حات  ل ث ث  27
  رقات

 قصيدة حرة
ال كؿ ال رر    

اضسطر مرتم ة الط ؿ   
 

 قصيدة حرة أربع ص حات 33 ا ت االت الميمة اض لى -7
ال كؿ ال رر    

اضسطر مرتم ة الط ؿ   
 

 قصيدة حرة أربع ص حات 37 اضرض اضريرة-8
ال كؿ ال رر    

اضسطر مرتم ة الط ؿ   
 

سبع    -9
  ملات

1 
 المدينة

41  
 

 ست ص حات

 
 

 قصيدة حرة
ال كؿ ال رر    

اضسطر مرتم ة الط ؿ   
 
 

2 
 ال ريب

42 

 رو  3
مف 
 ب د 

43 

4 
 ط  ف

44 

5 
ةرب ف 
   اء

45 

حديث  6
 ةا مل

46 

7 
 م  ح

 قصيدة ةم ديةّ  ص حتيف 47
ال كؿ المت از  

 التنا ر 
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الرط ط  -10
 ت ازيةالم

 قصيدة حرة ست ص حات 49 صيد 1
ال كؿ ال رر    

اضسطر مرتم ة الط ؿ   
 

2 
  ر سية

51 

3 
 اغتياؿ

53 

ةزؼ  -11
 من رد

 قصيدة حرة ثمانل ص حات 55 (1)
ال كؿ ال رر    

اضسطر مرتم ة الط ؿ   

(2) 57 

(3) 59 

 قصيدة حرة ص حتيف 63 ب ح -12
ال كؿ ال رر    

رتم ة الط ؿاضسطر م   
 

قصا د  -13
 مف البحر

1 
حاالت 
 مسا ر

65  
 

 (16ست ة رة ص حة )
 
 
 
 
 

 قصيدة حرة
ال كؿ ال رر    

اضسطر مرتم ة الط ؿ   
 

2 
محا رة 
  ين س

70 

 72 رقص 3

 74 البحر 4

الص رة  ص تاف -14
 اض لى

81  
 أربع ص حات

 قصيدة حرة
ال كؿ ال رر    

اضسطر مرتم ة الط ؿ   
 
 

الص رة 
 الثانية

83 

 قصيدة حرة ص حتيف 85 اإليراؽ -15
ال كؿ ال رر    

اضسطر مرتم ة الط ؿ   
 

 قصيدة حرة أربع ص حات 87 الن ا ذ المنّكسة -16
ال كؿ ال رر    

اضسطر مرتم ة الط ؿ   
 

 قصيدة حرة ث ث ص حات 91 غا بة -17
ال كؿ ال رر    

اضسطر مرتم ة الط ؿ   
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الجػػػدكؿ نالحػػػظ تػػػكٌزع تشػػػكيالت كثيػػػرة عمػػػى سػػػطح الػػػديكاف ممػػػا  انطالقػػػا مػػػف
يجعم  غنيا بالتشكيالت المبتكرة، حيػث كػاف أغمب ػا مػف الشػكؿ الشػجرم المعٌبػر عمػى 
الػػػنمط الحػػػر بػػػي التشػػػكيؿ، كمػػػا أف أعػػػداد الصػػػفحات بػػػي مختمػػػؼ القصػػػائد متقػػػارب 

دها، كنجػػػد نسػػػبيا، بتناسػػػب ا حػػػكالي أربػػػع صػػػفحات كذلػػػؾ بجمع ػػػا كقسػػػمت ا عمػػػى عػػػد
العدد متقارب مع أغمب عدد صفحات القصائد، مػع بعػض ايسػتثناءات بػي القصػائد 
المككنػػػ  مػػػف عػػػدد مػػػف األجػػػزاء بقػػػد جػػػاءت متعػػػدد الصػػػفحات، كبيمػػػا يمػػػي نقػػػٌدـ أهػػػـ 

 المظاهر التي يمكف رصدها حكؿ تشكيالت نصكص الديكاف:   
داخػػؿ الصػػفح  بػػي : ينػػدرج بالػػاء الكتابػػ  عمكمػػا أنمػػاط الكتابػػة دارػػؿ الصػػ حة  -1

المسػػػػػاح  التػػػػػي تشػػػػػغم ا الكتابػػػػػ  المطبكعػػػػػ ، كأنمػػػػػاط اسػػػػػتخدام ا مػػػػػف حيػػػػػث األبقيػػػػػ  
. ب ػػػػذا كمػػػػف خػػػػالؿ 1كالعمكديػػػػ  كالتػػػػيطير كمسػػػػاحات البيػػػػاض كالسػػػػكاد بػػػػي الصػػػػفح 

امكانػػات الطباعػػ  يػػػتـ تقػػديـ نصػػػكص الػػديكاف بيشػػػكاؿ مختمفػػ  حسػػػب رغبػػ  الشػػػاعر 
ةل يلتبراف تمثي  مف مست ا ثػاف لمملطيػات " الرط  ال كؿ الطباكمخرج الػديكاف، 

لذلؾ يعمؿ شكؿ تقديـ النص دكر المكٌج  لممتمقي كمساعد بي تحديػد ديلػ   2الم  ية"
بالكتاب  عمكما ب ذا الشكؿ ليسػت حميػ  شػكمي   النص، كحتى لطبيع  قراءت  اإليقاعي 

لفنيػػ  كسػػكاد مقصػػكد مػػف الناحيػػ  ا -بيػػاض -بػػؿ تشػػكيؿ خطػػي أبقػػي كعمػػكدم كبػػراغ
 ل ا تيثيرها الفعاؿ بي المتمقي. 3لتحميم  أبعادا ايحائي 

كمػػف خػػالؿ مػػا تػػـ رصػػدي بػػي الجػػدكؿ السػػابؽ نجػػد العديػػد مػػف أنمػػاط التشػػكيؿ        
داخػػؿ الصػػفحات كأكثرهػػا انتشػػارا كمػػا ذكرنػػا هػػك الشػػكؿ الشػػجرم الػػذم نمثٌػػؿ لػػ  بيحػػد 

 :4النماذج مف النصكص
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 ِشص١خ اٌشعً اٌزٞ سأٜ

 

 

 

 ٚاعرذاسخ ئٌٝ أٍ٘ٙا -ئرْ -خشزره 

 ؽفٍح ذرخاؽف خظٍرٙا اٌش٠ر فٛق اٌّذٜ

 ٚاٌمر١ً ػٍٝ سٚزٗ ذشوغ اٌشّظ

 ٍح عمطد..ذشذ١

 ٚذغالطد فٛق اٌغطٛذ، اٌمش٠ثح

 ٔظف ِالن..

 ذسفض فٟ ِمٍر١ٗ اٌٙذٚء!

 ػثش إٌاط 

 زطد ػٍٝ اٌسائؾ اٌّرٙذَ ئغفاءج
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المشكؿ لمنص، باألسطر مختمف  الطكؿ كهك ناتج عف  يظ ر الشكؿ الشجرم
اختالؼ عدد التفعيالت بي كؿ سطر، ب ذا يقٌدـ النص تجميا هندسيا مكانيا مختمفا 
عف الشكؿ العمكدم، كهك مٌتفؽ مع النمكذج الشعرم العربي المعاصر، حيث تجاكز 

ف جربكي بي بعض المرات بقد تجاكزكا القصيدة  الشعراء بي  النمكذج المكاني القديـ كا 
االاب  ل ذا الشكؿ نجد بي الديكاف العديد مف التشكيالت تيخذ  1العمكدي  بي الن اي .

أشكاؿ هندسي  مختمف  اذا ربطنا حدكد كتابت ا بنجد شكؿ المثمث كالخط المستقيـ 
كغيرها مف التشكيالت كمن ا نذكر شكؿ شب  المنحرؼ  كشب  المنحرؼ كالمستطيؿ

 قصيدة سبع شمعات:مف خالؿ قكل  بي 
 

 أميا قالت ليا:
 )إف تررحل التربة تثمر

  السحاب اضبيض اليا ـ يمطر(
 2رنرر -كتاب الحب– ا ترت لل 

نالحظ الشكؿ الذم قٌدمػ  الػنص حيػث يبػدك كشػب  منحػرؼ قػائـ، كلمشػكؿ ديلتػ   
حيػػػث ينطمػػػؽ الػػػنص مػػػف القاعػػػدة الصػػػغرل بػػػي األعمػػػى كيبػػػدأ بػػػي ايتسػػػاع بالػػػائيا 

الشػػكؿ، كلػػك تتٌبعنػػا دييت الػػنص لكجػػدان ا تمتقػػي مػػع الشػػكؿ بػػالنص ينطمػػؽ  ألسػػفؿ
                                                 

 .85بتحي  كحمكش، بالغ  المكاف، قراءة بي مكاني  النص الشعرم، ص 1
 .46األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأل، ص  2
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ثػػـ يبػػدأ باينفتػػاح مػػع تطػػكر الػػنص الػػى أف يصػػؿ الػػى القاعػػدة، حيػػث  اضـمػػف قػػكؿ 
 .رنرر" -كتاب الحب  -ا ترت لل يصؿ النص الى قم  تكتري بي "

 ف:كمف األشكاؿ التي نرصدها بي الديكاف شكؿ المثمث بي قصيدة صكرتا
 ةندىاّّ

 أررج الزىر مف قمبو  الت ت
 لـ يرد أحدا غير  حدتو  يبػػتا

          1  ت سد غربتوا ةميا تررع الميمة التالية!
االػػػاب  لمػػػا تقػػػٌدـ نرصػػػد العديػػػد مػػػف التشػػػكيالت ال ندسػػػي  تظ ػػػر مػػػف خالل ػػػا 
ف قصائد التفعيم  الشجري ، كبي مجمم ػا تقػٌدـ الػنص بشػكؿ أكثػر حسػٌي  ب ػذا يظ ػر أ

التشكيؿ البصرم لمنص الشعرم المعاصػر عمكمػا يسػاير كاقػع الحيػاة المعاصػرة التػي 
، كهػػػذا يحٌمػػػؿ الػػػنص بحمكلػػػ  ديليػػػ  زائػػػدة 2ت ػػػتـ بجانػػػب المػػػادة كالمػػػدركات الحسػػػي 

 تساهـ بي تيكيم  كرسـ معالم .
كمػػػػػا نرصػػػػػد بػػػػػي الػػػػػديكاف االػػػػػاب  لمشػػػػػكؿ الشػػػػػجرم التشػػػػػكيؿ العمػػػػػكدم بػػػػػي  

بػػػي الػػػديكاف، كلكػػػف تشػػػكيؿ سػػػطكرهما ليسػػػت عمكديػػػ  بالشػػػكؿ النمػػػكذجيف الكحيػػػديف 
 القديـ بؿ أخذ هيئ  مقارب  لمشكؿ الحر، كمف ذلؾ قكل  بي قصيدة نزيؼ :

 
 

 ررا ما ررا لما رأيت ربينيا
 كنار ةمى ماء ال دير تطّ ؼ

  ررت ةظاـ الر ح ألؼ قصيدة
 3ةمى كت ل اليسرا تم جّّ تيتؼ

                                                 
 .84، ص المصدر نفس  1
 .22ـ(، ص2004-1950لشعر العربي الحديث)محمد الصفراني, التشكيؿ البصرم بي ا 2
 .21األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأل، ص  3
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يس تنػػاظرم باألبيػات رغػػـ أن ػا عمكديػػ  لكػف كيتبػػت يظ ػر الشػػكؿ المتػكازم لكنػػ  لػ
بشػػػكؿ متػػػكاز، بػػػالعجز جػػػاء مباشػػػرة تحػػػت الصػػػدر بػػػي كػػػؿ بيػػػت ممػػػا قػػػٌدـ لنػػػا شػػػكؿ 

 المستطيؿ كهك شكؿ ي يكاد يختمؼ عف التشكيالت الحرة بي ذات الديكاف.
سػػػػبع ( مػػػػف قصػػػػيدة م  ػػػػحأمػػػا النمػػػػكذج العمػػػكدم الثػػػػاني كهػػػك الجػػػػزء السػػػابع )

  الشػػكؿ العمػػكدم التقميػػدم حيػػث يتنػػاظر الصػػدر بػػالعجز بشػػكؿ بيظ ػػر بيػػ  ػػملات
 متعاقب كالتالي:

 )رادؾ ال يث(  يك ينل الظما
 يا  لاةا  ؽ قمب اضبد                    

 م غؿ  ل البلد ّّ يدن  كمما
   1أغمض الميؿ ةي ف اضبد                     

ممػا يجعمػ  عمػكدم. لكػف يظ ر التنػاظر بشػكؿ متعاقػب بػيف صػدر كعجػز البيػت 
قصػػػيدة عمكديػػػ  كاحػػػدة ي تكػػػاد تمثػػػؿ شػػػيئا بػػػي ديػػػكاف غمبػػػٍت عميػػػ  القصػػػيدة الحػػػرة 

 كالشكؿ الشجرم مما يجعمنا نعتبر هذا الشكؿ النمكذج العاـ بي الديكاف. 
: تنطمػػػؽ العنػػػاكيف مػػػف عنػػػكاف الػػػديكاف مػػػركرا بعنػػػاكيف القصػػػائد، كتمثػػػؿ اللنػػػا يف -2

ميات الفالاء النصي، كذلؾ لما تشغم  أحرب ػا الطباعيػ  مختمؼ هذي العناكيف أحد تج
مف مساح  عمى الصفح ، كػذلؾ لتمٌيزهػا بػي نػكع الخػط كحجمػ ، ب ػي بػي الغالػب ي 
تيكتب بنفس الخط الذم ييكتب ب  نص القصيدة، كبػي الػديكاف كيتبػت عنػاكيف القصػائد 

لػػى اليسػػار كبخػػط مختمػػؼ عػػف مػػتف الػػنص، كقػػد بقػػي أ عمػػى بػػي كسػػط الصػػفحات كا 
الصػفح  أبيالػػا بػي كػػؿ القصػائد ب ػػذا يخػرج العنػػكاف مػف البيػػاض ليتجٌسػد كيقػػٌدـ ذاتػػ  
كنصػػ . كمػػا أف كجػػكدي بػػي الج ػػ  اليسػػرل لػػ  ديلػػ  المعارالػػ  كالػػربض بعػػيف القػػارئ 
تتجػػ  لميسػػار لتقػػرأ مػػف اليمػػيف كهػػذا ييحػػدث تػػكترا كهػػك مطمػػكب لتمقػػي الػػنص الشػػعرم. 

 :2ا جاء عمي  عنكاف قصيدة بكحكمف نماذج عناكيف القصائد نذكر م

 
 

                                                 
 .47، ص المصدر نفس  1
 .63األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأل، ص  2

 

 

 

 

 ثٛػ

 

 
 ٚلٍذ ٌٙب..ٚاٌٛلذ شالي اٌجذا٠خ،

 لطشح رّزذ فٟ ػجك اٌسىْٛ 

 ٌز٥ّ ا٤سع اٌمظ١خ..وبْ ِٙزّب ٠ؼ١ذ فضبءٖ..ّٔٙب ئٌٝ ثذء اٌخشافخ.. 

 ٓ ش١ئب س٠ٛب أْ أػ١ذ ِغبِشٞ ٌجخٛس٘ب، ٚأػ١ذ ِسشعخ اٌفضبء ئٌٝ ٌُ ٠ى

 ثالد ٚاػذرٕٟ ٟٚ٘ رشغت فٟ سٛاٞ.

أوجشد ص٠ٕزٙب ٚأشٙذد اٌّٛالف فبسزؼبدد طخشح  اٌشثغ اٌّؾ١ً 
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يظ ػػر مػػف خػػالؿ شػػكؿ الصػػفح  مكقػػع العنػػكاف المتمٌيػػز بقػػد انطمػػؽ مػػف بيػػاض مفتػػكح 
 بكق  ليقٌدـ النص ج   اليميف.

: كنركػز عمػى المكجػكد داخػؿ القصػائد الرس ـ  اض كاؿ  الل مػات غيػر الم  يػة -3
كعالمػػات التػػرقيـ التػػي نجػػدها بكثػػرة بػػي  كنمٌيػػز بي ػػا األشػػكاؿ كالعالمػػات غيػػر المغكيػػ 

القصائد حيث تفصؿ بيف األسطر أك تعٌبػر عمػى كػالـ محػذكؼ، كمػف هػذي العالمػات 
 :ب حنذكر النقط المتعددة كالفكاصؿ كمف نماذج ا قكل  بي قصيدة 

  أنا الذ  أةطى الم اقؼ حّرىاّّ
  أة د من ردا إلى قمـ الرؤاّّ 

 دا ّ الثمج تد  و ي              
 ىذا أنا نرـ أمر ةمى السما ات التل كانت سماء حرةّّ

 لما ت ظت لحظة المي د ح لت الرر ح إلى  مل
  منحتيا حتى تقيـ

1 ّطق سيا حمماّّ  نا 
 

نالحظ أن  يكٌزع النقط بي مكاالع متعددة بيف الكممات أك بي بخر الجمؿ، كتػدؿ بػي 
 ن اي  الجمؿ عمى مكاصم  بي الكالـ.

                                                 
 .64األخالر بمكس، مرثي  الرجؿ الذم رأل، ص  1
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ثير مف العالمات غير المغكي  خصكصا عالمػات التػرقيـ كالفكاصػؿ التػي كما نجد الك
أدت دكرا بػػي رسػػـ مالمػػح ديلػػ  الػػنص، ممػػا يػػدؿ عمػػى امكانيػػ  هػػذي العالمػػات بػػي 

 شحف النص بدييت االابي  تساهـ بي تيكيم .
الررػػؿ الػػذ   مرثيػػة ممػػا تقػػٌدـ يظ ػػر التشػػكيؿ ال ندسػػي المتمٌيػػز لقصػػائد ديػػكاف

نا هذا التشكيؿ نيدخؿ الديكاف بي التجربػ  الشػعري  الجزائريػ  المعاصػرة حيث يجعم رأا
مػػف أكسػػع أبكاب ػػا، بقػػد جػػٌرب التشػػكيؿ الشػػجرم كاسػػتفاد مػػف العالمػػات غيػػر المغكيػػ ، 
كهندسػػػػ  البيػػػػاض كالسػػػػكاد بػػػػي الصػػػػفح ، كهػػػػذا يجعمػػػػ  مختمفػػػػا كيحٌمػػػػؿ تجربتػػػػ  بعػػػػدا 

 بالائيا يساهـ بي رسـ معالـ تيكيم ا. 
    

 ر صة:
 مرثيػػة الررػػؿ الػػذ  رأامػػف خػػالؿ تتٌبػػع مختمػػؼ مسػػتكيات الػػنص بػػي ديػػكاف 

نصؿ الى أهػـ خصػائص هػذا الػنص عمػى المسػتكل المغػكم كاإليقػاعي كال ندسػي، 
كهي خصائص تالع  بي قمب شعري  ايختالؼ التي أسست لنص مختمؼ عمػى 

نمكذجػػػػا عػػػػف هػػػػذي  اضر ػػػػر  مػػػػ سجميػػػػع األصػػػػعدة كالمسػػػػتكيات، ب ػػػػذا بػػػػنص 
 ي ، كمف خالؿ خصائص  نصؿ ألهـ خصائص هذا ايتجاي الشعرم:الشعر 

نص يقٌدـ لغ  مختمف  عمى مستكل المعجػـ كالتراكيػب، بقػد أدخػؿ عمػى المعجػـ  -
الشػػعرم ألفاظػػا مسػػتحدث ، كمػػا قػػٌدـ تراكيبػػا ميبتكػػرة عمػػى المسػػتكل العالقػػات األبقيػػ  

 كالعمكدي .

ئيػػات بكثػػرة، لدرجػػ  أن ػػا يكظٌػػؼ هػػذا الػػنص عمػػى المسػػتكل المغػػكم ظػػاهرة الثنا -
 صارت ظاهرة ممٌيزة ل ، كمكٌج   لدييت .

يسػػػػػػتخدـ هػػػػػػذا الػػػػػػنص الصػػػػػػكرة بشػػػػػػكؿ مختمػػػػػػؼ حيػػػػػػث يغمػػػػػػب عمي ػػػػػػا الرمػػػػػػز  -
 كاألسطكرة، كما يتفاعؿ نصيا مع نصكص أخرل، بيحاكي ا كيتناص مع ا.

يكٌظؼ هذا النص عمى مستكل اإليقاع ايقاعات التفعيمػ  ممػا يقػٌدـ قصػيدة حػرة  -
 .النظـ

 ي يتقٌيد النص بالتفعيم  البسيط  بؿ يخرج عن ا لمتفعيالت المرٌكب . -
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يػػػتـ اختيػػػار التفعػػػيالت بنػػػاء عمػػػى عالقت ػػػا بالمغػػػ  كالمالػػػمكف بػػػي الكثيػػػر مػػػف  -
األحياف، بسبب ما تمنح  بعال ا مف مركن  بي التركيب، خصكصا البسػيط  من ػا 

 كتفعيمتي )بعكلف ك باعمف(.

مفػػػػا، بيسػػػػطيري متفاكتػػػػ  الطػػػػكؿ نتيجػػػػ  تكظيفػػػػ  يقػػػػٌدـ الػػػػنص شػػػػكال هندسػػػػيا مخت -
لمتفعيم ، كهذا التشكيؿ يفثر بػي تمقػي الػنص ككػؿ، كمػا يمػنح المتمقػي امكانيػ  تتبػع 

 األسطر كالجمؿ الشعري  بشكؿ متكاتر حسب التشكيؿ.

تجرب  جديدة كمختمف  بػي الشػعري  الجزائريػ   مرثية الررؿ الذ  رأاب ذا يقٌدـ نص 
كل بنيت  المغكي  كاإليقاعي  كال ندسػي ، ممػا يجعمػ  أنمكذجػا يمكػف المعاصرة، عمى مست

اينطالؽ من  لمتنظير حكؿ خصكصي  النص الشعرم الجزائػرم المعاصػر كتفػٌردي بػي 
بنػػػػػاء نػػػػػص مختمػػػػػؼ، لػػػػػ  خصكصػػػػػٌيت  مػػػػػف حيػػػػػث البنيػػػػػ  ككػػػػػذا طبيعػػػػػ  المكالػػػػػكعات 

 كبمسفت ا. 
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ال صؿ الثالث: بنية الػنص  ػل ديػ اف" سػيف" لم ػر  
 بف رمي ة

 مدرؿ -
 اض ؿ: بنية الم ة  أثرىا  ل النصّ ثالمبح -

 المطمب اض ؿ: آليات ت ظيؼ الم ة ال لريةّ
  الل قات الم  ية  ت ّكؿ النصّ المطمب الثانل:

 الثػػػانل: ترميػػػات الت ػػػكيؿ اإليقػػػاةل  ػػػل ثالمبحػػػ-
 الدي اف 

 الم رد  ل الدي اف ا٠٦مبع   المطمب اض ؿ:
 المطمب الثانل: اإليقاع المرّكب  ل الدي اف
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المبحث الثالث: أ كاؿ ح  ر ال  اء النصل  ل  -
 الدي اف 

 المطمب اض ؿ: ال  اء النصل  ل ال  ؼّ
المطمب الثانل: ال  اء النصل ةبر الت ػكيؿ النصػل 

 لمقصا دّ
 ر صة -

 
              

 ال صؿ الثالث: بنية النص  ل دي اف" سيف" لم ر  بف رمي ة
  مدرؿ

تظ ػر  1"م ػر  بػف رمي ػة" لمشػاعر " "سػيفمف خالؿ المقػاء األكؿ مػع ديػكاف 
البػػكادر األكلػػى لرغبػػ  نصػػ  بػػي ايخػػتالؼ كالتيسػػيس لػػنص مغػػاير كجديػػد، بعنكانػػ  

يات ككػػػذا بػػػي ذا بػػػي عػػػرؼ الرياالػػػكهػػػ"  سػػػيف ينطمػػػؽ مػػػف المج ػػػكؿ كالمتغيػػػر "
التداكؿ العربي، ليقٌدـ بذلؾ بداي  ايختالؼ كيرسـ الغمكض حػكؿ النصػكص التػي 
سيستقبم ا المتمقي، حيػث تكٌزعػت هػذي النصػكص التػي بمػه عػددها خمػس كعشػريف 

. كقد بػدأ الشػاعر رحمتػ  بػي 22×15صفح  مف الحجـ الصغير  79قصيدة عمى 
كتجدر اإلشارة الػى ىما ةا قافا  دةكانت ى الى قصيرؤيا هذا الديكاف مع قصيدة 

األكلػػى نصػػيا  ةالترتيػب الزمنػػي المعكػػكس الػػذم خالػػع لػػ  كركد القصػػائد؛ بالقصػػيد
انطالقػػا  -، بػػي حػػيف تبػػدأ القصػػائد بعػػدها 23/07/2001تظ ػػر أن ػػا مفٌرخػػ   بػػػػػػػػ 

بي التنازؿ زمنيػا كصػكي لمقصػيدة األخيػرة بػي الػديكاف حيػث  -مف القصيدة الثالث  
، ب ػػػذا يظ ػػػر أف الشػػػاعر تػػػدٌرج بػػػي تقػػػديـ 15/04/1984 ػػػا الشػػػاعر بتػػػاري  كٌقع

                                                 
ة دراسات نقدي  االاب  ألعمال  ثمانينات، ل  عدمشرم بف خميف ، شاعر جزائرم معاصر، يعد مف ركاد جيؿ ال 1

 .الشعري 
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نصكصػػ  كتجاربػػ  بشػػكؿ متسمسػػؿ مػػف الحاالػػر الػػى الماالػػي، ليكػػكف ذلػػؾ أيالػػا 
نػػكع مػػف التجريػػب يحػػاكؿ الشػػاعر القيػػاـ بػػ  يسػػتفزاز المتمقػػي، كليقػػٌدـ بخػػر تجاربػػ  

ككػػيٌف الشػػاعر يريػػػد  أكي ثػػـ يحيػػؿ المتمقػػي عػػف سػػابقت ا كصػػػكي لالنطالقػػ  األكلػػى
العػػكدة بػػالزمف، يريػػد السػػفر مػػف خػػالؿ تمكقػػع قصػػائدي الػػى بدايػػ  التجربػػ  الشػػعري  

 التي خاال ا كعايش اختالبات ا.
كقد حاكؿ الشاعر عمكما مف خالؿ نصكص  ابتكار نػص جديػد يسػتجيب لشػركط 

ا بػي الحداث  بجميع خركقات ا كانزياحات ا، كترسي  قكاعػدها، بيخػذ ب ػذا مكقعػا هامػ
 التجرب  الشعري  الجزائري  المختمف .

كسػػػػنحاكؿ بػػػػي الصػػػػفحات اآلتيػػػػ  تتٌبػػػػع المسػػػػتكيات النصػػػػي  عمػػػػى اختالبات ػػػػا 
انطالقػػػا بالمسػػػتكل المغػػػكم، مػػػركرا بالجانػػػب اإليقػػػاعي، كسػػػننت ي بػػػي األخيػػػر الػػػى 

" كرصػد سػيف بػي ديػكاف "   التشكيؿ ال ندسي، بي سبيؿ التعٌرؼ عمى بنيػ  الػنص
 مالمح ا.

 
 
، بيرقام ا التي سنعتمدها بػي سيفكبي ما يمي سنقٌدـ قائم  بيسماء قصائد ديكاف  

 القراءة:  
رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 القصيدة

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  الص حة ةن اف القصيدة
 القصيدة

 الصفح  ةن اف القصيدة

 44 مقاطع منسية مف حب الرزا ر 14ؽ 05 رؤيا 1ؽ
 49 سيف 15ؽ 08 رراب 2ؽ
 53 ّّّ الحرر ال طف 16ؽ 11 مطر ال  اية 3ؽ
 55 سيدتل ّّّ ىذا المساء 17ؽ 14 ك ابيس السراب 4ؽ
 59 أغنية المن ى 18ؽ 17 قصا د 5ؽ
 62 ةطش 19ؽ 20  تات 6ؽ
 65 أب اب الرسد 20ؽ 23 ليس ميما 7ؽ
 67 الملراج 21ؽ 26 آية الحزف المبيف 8ؽ
 72 ةبد ال احد 22ؽ 30  طف ضنيس 9ؽ
 74 رسد الطريدال 23ؽ 34 رنازات الرر ج 10ؽ
 76 ةا ؽ الرمؿ 24ؽ 39 الق ص الذىبل 11ؽ
 78 ىما ةا قاف 25ؽ 41  حيداف 12ؽ
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 43 ةيناؾ 13ؽ
 

 
 
 
 
 

 اض ؿ: بنية الم ة  أثرىا  ل النصّ ثالمبح
 المطمب اض ؿ: آليات ت ظيؼ الم ة ال لريةّ

ننطمؽ بي البط بليات تكظيؼ المغ  الشعري  مف رصد المعجـ الشعرم بي   
بم ما اختمفت النصكص ا ديكاف، حيث يعتبر المعجـ الشعرم لحم  أم نص كافال

، كعمي  سنرٌكز 1بالمعجـ يحتؿ مكقعا مركزيا بي ا، ل ذا حظي بايهتماـ قديما كحديثا
عمي  بشكؿ خاص، كما نشير لمبنيات الصربي  مف خالؿ تحديد نسب األبعاؿ 

التي تشٌكؿ ظاهرة ممفت  بي لغ   كاألسماء، االاب  لتتبع ظاهرة الثنائيات الالدي 
، كما نشير بي األخير لمغ  عناكيف القصائد كدكرها بي رسـ مالمح أكلي  سيف

 لمقراءة. كبيما يمي نتتٌبع مختمؼ هذي الميحٌددات كالتالي:
 الملرـ ال لر : -4

يظ ػػر بكالػػكح أف الشػػاعر لػػـ يحفػػؿ بػػالمعجـ الشػػعرم الخػػاص كمػػا يمكػػف أف 
بحػاكؿ كمػا بعػؿ الشػاعر العربػي المعاصػر بػيف يحيػا نػبض  نجدي بي النص التقميػدم،

عصػػػري بػػػي تجربتػػػ  الشػػػعري  الخاصػػػ ، باٌتجػػػ  الػػػى الغػػػاء التقٌيػػػد بػػػالمعجـ الشػػػعرم بػػػي 
. كلكػػف رغػػـ ذلػػؾ يمكننػػا أف نممػػح مػػف خػػالؿ قراءتنػػا لمػػديكاف 2انتػػاج صػػكري بشػػكؿ عػػاـ

أنػػ  تتػػكٌزع  كجػػكد مجمكعػػات مػػف الكممػػات تنتمػػي لػػذات الحقػػؿ، كعبػػر رصػػدها نالحػػظ

                                                 
 .61ينظر، محمد مفتاح، تحميؿ الخطاب الشعرم، ) استراتيجي  التناص( ، ص  1
ينظر السعيد الكرقي، لغ  الشعر الحديث، مقٌكمات ا الفني  كطاقات ا اإلبداعي ، دار المعرب  الجامعي ،  2

 .133، ص 2003مصر، دط،  -اإلسكندري 
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عمػػػػػى حقمػػػػػيف رئيسػػػػػيف؛ أكل مػػػػػا حقػػػػػؿ اإلنسػػػػػاف كثاني مػػػػػا حقػػػػػؿ الكػػػػػكف، حيػػػػػث يظ ػػػػػر 
حالػػكرهما بشػػكؿ جمػػي بػػي الػػديكاف، كنحػػاكؿ مػػف خػػالؿ تتٌبػػع نسػػب كركدهمػػا التكٌصػػؿ 
لمالمػػح المعجػػـ الشػػعرم عمكمػػا بػػي الػػديكاف، كلكػػف قبػػؿ ذلػػؾ نقػػٌدـ بعػػض المحػػددات 

احصػػػاء كػػػؿ األلفػػػاظ المشػػػاب   ل ػػػا بػػػي  المغكيػػػ  ل ػػػذي الحقػػػكؿ حيػػػث يػػػتـ مػػػف خالل ػػػا
 الديكاف، كمف نماذج هذي المحددات نذكر ما يمي:

 
 
 
 
 

 
 

الحق ؿ الداللية المييمنة ةمى نماذج ةف 
 ل ة دي اف "س" لم ر  بف رمي ة

 
نمط الملرـ مف 
الناحية الصر ية 

  التركيبية

 حقؿ الك ف حقؿ اإلنساف

 / أدرؿ  اض لاؿ
 / أكتب

 / ت تيل
 اضسماء

 
 غيمة الرسد 

 ال رر  ةرب /أنيس
 القمر  ط ؿ 

صررة الط ؿ ةند  رمؿ االسميةال
 ال الدة

 

يم ت المحب ف  الرمؿ ال لمية
   قا

لملت نرمة  ل 
 المدا

  مف دمل أرسـ نرمة  بو الرممة

مػػػػف خػػػػالؿ المحػػػػٌددات قمنػػػػا بنحصػػػػاء كػػػػؿ األلفػػػػاظ التػػػػي تنتمػػػػي ل ػػػػذي الحقػػػػكؿ 
د احصػػػاء ألفػػػاظ المعجػػػـ مسػػػيل  م مػػػ  تالػػػع يػػػدنا عمػػػى بعػػػض كتصػػػنيف ا، حيػػػث يعػػػ

اٌغذٚي سلُ 

(10) 



 220 

، حيػث قمنػا بدايػ  بحسػاب عػدد األلفػاظ الدالػ  بػي كػؿ 1الترددات التي هي ذات مغزل
قصػػػػيدة ثػػػػـ تتٌبعنػػػػا كأحصػػػػينا من ػػػػا األلفػػػػاظ التػػػػي تنتمػػػػي لمحقػػػػكؿ الم يمنػػػػ  عمػػػػى لغػػػػ  

 الديكاف، كنمٌخص ذلؾ بي الجدكؿ التالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رقـ 
 القصيدة

ةدد اضل اظ 
الدالة  ل 

 كؿ
 قصيدة

 الحق ؿ المييمنة  ل الدي اف
 

رقـ 
 القصيدة

ةدد 
اضل اظ 
الدالة 
 ل كؿ 
 قصيدة

 الحق ؿ المييمنة  ل الدي اف

حقؿ  حقؿ اإلنساف
 الك ف

حقؿ  حقؿ اإلنساف
 الك ف

 16 124 160 14ؽ 16 43 86 1ؽ
 10 66 85 15ؽ 13 44 74 2ؽ
 08 21 35 16ؽ 25 61 198 3ؽ
 25 85 124 17ؽ 20 71 141 4ؽ
 13 68 96 18ؽ 14 56 77 5ؽ
 13 52 70 19ؽ 17 82 109 6ؽ
 06 25 33 20ؽ 18 49 78 7ؽ
 13 136 169 21ؽ 17 40 129 8ؽ
 08 40 54 22ؽ 23 84 128 9ؽ
 06 54 67 23ؽ 22 126 167 10ؽ
 06 38 52 24ؽ 07 37 54 11ؽ
 07 50 59 25ؽ 05 24 33 12ؽ
 01 22 23 13ؽ

                                                 
 .60تاح، تحميؿ الخطاب الشعرم، ) استراتيجي  التناص( ، صينظر، محمد مف 1

اٌغذٚي سلُ 

(11) 
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مجمػػكع األلفػػاظ الدالػػ  االػػاب  الػػى مجمػػكع األلفػػاظ بػػي  مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ نصػػؿ الػػى
 الحقكؿ الم يمن  عمى الديكاف كنجمم ا بي الجدكؿ اآلتي: 

  
مرم ع اضل اظ الدالة  ل 

 الدي اف
مرم ع أل اظ حقؿ 

 اإلنساف
 مرم ع أل اظ حقؿ الك ف

2337 1498 392 
حالػػكر بشػػكؿ اللحقػػكؿ الم يمنػػ ، كيمكننػػا مالحظػػ  هػػذا يظ ػػر العػػدد الكبيػػر أللفػػاظ ا

أكثػػػر دقػػػ  مػػػف خػػػالؿ التعبيػػػر عن ػػػا بالنسػػػب المئكيػػػ  ثػػػـ تمثيم ػػػا عمػػػى مخطػػػط بيػػػاني 
يٌكالػػػح تكزع ػػػا كتطٌكرهػػػا مػػػف قصػػػيدة ألخػػػرل، كبيمػػػا يمػػػي نقػػػٌدـ نسػػػب ا مقارنػػػ  بالعػػػدد 

 اإلجمالي أللفاظ الديكاف الدال :
 
 
 
 

الحقػػػػ ؿ المييمنػػػػة  ػػػػل 
 الدي اف

ةػػػػدد اضل ػػػػاظ  ػػػػل كػػػػؿ 
 حقؿ

نسػػػػػبة أل ػػػػػاظ الحقػػػػػ ؿ 
مقارنػػة باللػػدد اإلرمػػالل 

 ضل اظ الدي اف

ةػػػػػػػػدد أل ػػػػػػػػاظ 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي اف 
الحاممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 لمحق ؿ

ةػػػدد أل ػػػاظ 
الػػػػػػػػػػػػػػدي اف 

 إرماال

 2337 1827 % 64.09 1498 حقؿ اإلنساف
 % 14.07 329 حقؿ الك ف
 %78.17 1827 المرم ع

ـٌ األلفػ12عبر الجدكؿ ) اظ المشػكم  لمحقػكؿ الم يمنػ  عمػى (  نصؿ لنسب ككػ
مف ألفػاظ الػديكاف، كتعػد  %78.17الديكاف، حيث كصمت نسب  الحقكؿ الديلي  الى  

هذي النسب  عالي  بما يكفي لتشٌكؿ هذي الحقكؿ ظػاهرة بػارزة تحػدد معػالـ بنػاء المعجػـ 
الشػػػعرم بػػػي الػػػديكاف، كسػػػنحاكؿ ترجمػػػ  البيانػػػات المكجػػػكدة بػػػي الجػػػدكؿ أعػػػالي الػػػى 

عطيػػات نمٌثم ػػا بػػي المخطػػط المػػكالي حيػػث نرمػػز لنسػػب  عػػدد ألفػػاظ الحقػػكؿ الديليػػ  م
لى الحقكؿ الديلي  بالرمز)حؽ(.  بالرمز )نح( كا 

 

  
 ٔؼ

٠ّٛضؼ ٔست رّٛصع  خطظِ

 اٌؾمٛي اٌذال١ٌخ فٟ اٌذ٠ٛاْ

 (13اٌغذٚي سلُ )

 (05اٌّخطظ سلُ )

اٌغذٚي سلُ 

(12) 
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 التلميؽ:
مػػػػف خػػػػالؿ المخطػػػػط البيػػػػاني يظ ػػػػر تفػػػػٌكؽ حقػػػػؿ اإلنسػػػػاف، ممػػػػا يجعػػػػؿ مػػػػف   

كر النصػكص بػي الػػديكاف، اإلنسػاف بػػي النصػكص رسػال   انسػػاني ، باإلنسػاف هػك محػػ
هذا المجمكع  الشػعري  يقفػز لنػا مػف كػؿ سػطر شػعرم كي يمكنػؾ أف تفػتح صػفح  أك 
تعػػػانؽ حربػػػا دكف أف تشػػػعر بيحزانػػػ  كأبراحػػػ ، ب ػػػك مػػػف يفاجئػػػ  الفػػػرح بػػػي البدايػػػ  : 

حلـضْ  ًخيزفـِ ا ، 2 فــْترِ اٌشثْـغ  بتتغٌير األياـ كيدؽ المسػاء ع ػدا جديػدا ا 1ّفبخئين اٌفشذ

عالمػا يحتمػي بػ  كيمجػي لػ ،  المرأة / الػ طفان  انساف يرل بػي  ا3ِثً دخبْ يف ادلغبء
ــه ي ػػاجر اليػػ :  بتتغٌيػػر العػػكالـ مػػف حكلػػ ، كينطفػػئ الظمػػي بػػي أحداقػػ ، ا 4ىــبخشد يٌْ
 عندها بقط : 

 ّجذأ اجلغذ يف اٌغنبء،
 ٌّزذٔب اٌنؾْذ، 

  5 يف دىؾخ اٌٍمبء. 

انػ  الحػزف، قػدر اإلنسػاف م مػا أنكػر ذلػؾ كهػرب مػف  1ما أ بو اليػـ  بالبارحػةكلكف 
 مصيري م ما حاكؿ أف يخفي مالمح جراح  ستكشؼ اآليـ عف نفس ا:

                                                 
 .05، الجزائر، ص 2002، 1. مشرم بف خميف  ، سيف، منشكرات اتحاد الكتاب الجزائرييف، ط1
 .05ص  المصدر نفس ، 2
 .06ص  المصدر نفس ، 3
 .06ص  المصدر نفس ، 4
 .07ص  المصدر نفس ، 5

 ٌىْٛؽمً ا ؽمً ا٦ٔسبْ

14.07

% 

64.09

% 

 ٔسجخ

ػذد 

ِشاد 

ٚسٚد 

اٌؾمً 

ٌاٌذال

ٞ 

اٌؾمٛي اٌذال١ٌخ 

ا١ٌّّٕٙخ فٟ 

 اٌذ٠ٛاْ

 ؽك
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 اخٍغ ٔؼٍْه عْذُ 

 ًالرتة 

 فيزا اجلشذ خشزه

 2ِزَ رؼرتف؟

 ان  دائما يبحث عف مصدر أحزان ، كيفتش عف مف خنؽ األبراح ككتـ صكت ا:
 ِٓ لزً اٌطري اٌزُ ِبصاي مل ّطش 

 ًِٓ سَِ اٌفؤاد ثشِر 

 .3أّمظ احلضْ اٌمذُّ 

، التي يكلػد بػي المرأة / ال طفككمما ايكصدت األبكاب يعكد اإلنساف الى السكف، الى 
 .4عيني ا مرتيف

كنالحػػظ مػػف خػػالؿ نسػػب الحقػػكؿ الديليػػ  التػػي أكردناهػػا بػػي البدايػػ ، أف حقػػؿ   
يط بػػ ، عالقتػػ  بالشػػجر الكػػكف احتػػؿ نسػػب  هامػػ ، تكالػػح عالقػػ  اإلنسػػاف بكػػؿ مػػا يحػػ

كالحجػػر، بالسػػػماء كاألرض، بالغابػػػ  كالقريػػػ  كالمدينػػػ ، انػػػ  محػػػكر الكػػػكف الػػػذم ينفػػػتح 
 بالطبيلػة/ الكػ ف، نالحػظ هنػا كيػؼ تٌتحػد المػرأة 5ٔجؼـب  أسانعن  بي كؿ مػا يعايشػ : 

ررتاول يف مسبئِ سّـبذ  بتصير نبعا ديل  عمى الماء، عمى النماء كالخصب، أما بػي: 

بتصػػير عػػكالـ اإلنسػػاف كأبكػػاري سػػماء شاسػػع  تتػػراكض بي ػػا الريػػاح الطائشػػ   6طبئؾــخ
ديل  عمى الحيرة كالتردد كالالياع، ب ذا تظ ػر امكانػات المغػ  غيػر المحػدكدة ميبرهنػ  
عمػػػى قػػػدرة الشػػػعر بػػػي خػػػرؽ القػػػكانيف العاديػػػ  التركيبيػػػ ، كالتداكليػػػ  كالمرجعيػػػ ، حيػػػث 

                                                                                                                                            
 .28المصدر نفس ، ص  1
 .62ص المصدر نفس ،  2
 .65المصدر نفس ، ص  3
 .49، ص مشرم بف خميف ، سيفينظر،  4
 .08المصدر نفس ، ص 5
 .11المصدر نفس ، ص  6
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يسػػتند الػػى قػػكانيف المغػػ  العامػػ  كلكنػػ  يثػػكر  يخمػػؽ قكانينػػ  الخاصػػ  بػػ ، بالشػػعر بػػذلؾ
، ب ذا بميسػت القصػيدة لعبػا بريئػا بػي مػاء المغػ  كمػا يحمػؿ مػف مػدلكيت 1عمي ا أيالا

سػػػطحي ، ان ػػػا تحتػػػاج الػػػى أف تتجػػػاكز ذلػػػؾ الػػػى تفجيػػػر الكاقعػػػ  أك الفكػػػرة مػػػف شػػػحن  
السػطح ، كهذا ما حػاكؿ نػص سػيف القيػاـ بػ  بشػكؿ بريػد، حيػث تجػاكز 2داخمي  كامن 

 المغكم بشكم  التداكلي الى تفجير عمؽ المغ  كاستنطاؽ باطن ا.
 بنية اضسماء  اض لاؿ  ل الدي اف: -5

ع حالػػػكر األسػػػماء كاألبعػػػاؿ بػػػي الػػػنص مػػػف خػػػالؿ احصػػػائ ا بػػػي نحػػػاكؿ تتٌبػػػ
البدايػػ  كمقارنت ػػا بػػي مػػا بين ػػا، ثػػـ نبحػػث بػػي حالػػكرها الػػداخؿ بػػي الحقػػكؿ الم يمنػػ  

 ذا سنحصي حالكرها بي البداي  مف خػالؿ الجػدكؿ التػالي بػي كما حٌددناها سابقا، ب
 كؿ قصيدة عمى حدة:

 
 

    
 

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 القصيدة

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  اض لاؿ اضسماء
 القصيدة

 اض لاؿ اضسماء

 47 116 14ؽ 22 58 1ؽ
 26 57 15ؽ 26 46 2ؽ
 04 30 16ؽ 33 60 3ؽ
 34 83 17ؽ 29 68 4ؽ
 21 73 18ؽ 14 59 5ؽ
 17 50 19ؽ 26 87 6ؽ
 13 20 20ؽ 25 50 7ؽ
 61 97 21ؽ 20 106 8ؽ
 09 45 22ؽ 33 93 9ؽ
 16 49 23ؽ 35 124 10ؽ
 17 34 24ؽ 10 44 11ؽ
 11 49 25ؽ 05 29 12ؽ
 02 21 13ؽ

                                                 
 .68ينظر، محمد مفتاح، تحميؿ الخطاب الشعرم، ) استراتيجي  التناص( ، ص 1
 .121، ص 51عمى جعفر عالؽ، الديل  المرئي ، قراءات بي شعري  القصيدة الحديث ، ص ينظر،  2

 (14الرد ؿ )
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مػػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ نصػػػؿ الػػػى مجمػػػكع األسػػػماء كاألبعػػػاؿ بػػػي الػػػديكاف كنجمم ػػػا بػػػي 
 الجدكؿ اآلتي:

 
اضسماء  اض لاؿ  ل 

 الدي اف
ل اظ لكؿ مف ةدد اض 

 اضسماء  اض لاؿ
نسبة اضسماء  اض لاؿ 

 مقارنة ببل يما
 %62.23 1448 اضسماء
 % 27.74 556 اض لاؿ
 %100 2004 المرم ع

 

( نالحظ الحالكر المتفاكت لألسماء كاألبعاؿ عمى امتػداد الػديكاف، 14عبر الجدكؿ )
بعػػػػاؿ بقػػػػد بمػػػػه ، أمػػػػا األ%62.23اسػػػػما، أم بنسػػػػب   1448حيػػػػث بمغػػػػت األسػػػػماء 

كبجمع مػػػػا نحصػػػػؿ عمػػػػى عػػػػدد الكممػػػػات  ا% 27.74بعػػػػال أم بنسػػػػب   556عػػػػددها 
كممػػ ، كهػػك أقػػؿ  2004القابمػػ  لمتحػػكؿ الصػػربي بػػي الػػديكاف حيػػث يصػػؿ عػػددها الػػى 

كممػ ، كالفػارؽ بين مػا  2337بقميؿ مف عدد الكممات الدال  بي الديكاف الػذم حػددناي بػػ
اء اإلشارة، حيث أسقطناها مػف حسػاب مجمػكع يرجع لبعض األسماء المكصكل  كأسم

 األسماء كاألبعاؿ. 

بعػػد التعػػٌرؼ عمػػى نسػػب  األسػػماء لألبعػػاؿ نقػػـك بتمثيػػؿ حالػػكرهما الثنػػائي مػػف خػػالؿ 
عمػى الترتيػب كلنسػبت ما بػالرمز  -اس/بػع –المخطط التالي حيث نرمز ل ما بػالرمكز 

 : -ف / عد–
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ا٤فؼبي ا٤سّبء

27.74 

% 

72.25 

% 

ػذد 

ِشاد 

ٚسٚد 

االسُ 

أٚ 

 اٌفؼً

ا٤سّبء ٚا٤فؼبي 

 ٠ٛاْاٌذ فٟ

 ْ /ػذ

 اط/ فغ

٠ّٛضؼ ٔست  خطظ ث١بِٟٔ

 ا٤سّبء ٚا٤فؼبي رّٛصع 

 (06اٌّخطظ سلُ )

 (15الرد ؿ )
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 التلميؽ:
مػػػف خػػػالؿ المخطٌػػػط نالحػػػظ الحالػػػكر المكثٌػػػؼ لألسػػػماء حيػػػث بمغػػػت نسػػػبت ا 

حيػث احتمػت األسػماء ّ % 27.74مقابؿ األبعاؿ التػي لػـ تتجػاكز نسػبت ا  % 72.25
 721اٍذ بمػػػه عػػػددها ( رنػػػازات الرػػػر جا 71رقػػػـ ) أكبػػػر حالػػػكر ل ػػػا بػػػي القصػػػيدة

رهػا كثيػر حيػث تبػدك كغي ثمجا الدـا الصراخا الحػزفا المػ تا الطػيفاكمن ا:  ااسما
هذي األسماء مشحكن  بمعاني الغالب كالرفي  السػكداكي  القاتمػ  انطالقػا مػف العنػكاف 
ذاتػػ ، مػػركرا بيسػػطر القصػػيدة، كمػػا نالحػػظ أف أغمػػب األسػػماء معٌربػػ  بػػاأللؼ كالػػالـ، 
كبي ذلؾ تخصيص كتحديد، لعم  نابع مػف التصػاؽ الشػاعر بتجربتػ  الذاتيػ  الخاصػ  

ردة، ل ذا خٌصص كالم  كعٌرب  ليمتصػؽ بػ  كبتجربتػ . أمػا األبعػاؿ بقػد كمعانات  المنف
، الملػراج (12حظيت بنصيب أقؿ بي لغ  الديكاف كمن ا ما نجدي بي القصػيدة رقػـ )

بعػال،  77رت األبعاؿ بنسب  كبيرة مقارن  ببقي  القصائد حيػث بمػه عػددها الحيث ح
نالحػػظ مػػف خػػالؿ هػػذي  حػػثّّّتػػذّكرتؾا تلػػرجا يسػػقطا تمػػرا ترسػػـا يبكمن ػا نػػذكر؛ 

العٌينػػػػ  أف أغمػػػػب األبعػػػػاؿ جػػػػػاءت بػػػػي الػػػػزمف المالػػػػػارع ممػػػػا حٌمػػػػؿ الػػػػػنص دييت 
ايستمرار عبػر الػزمف كالتطمٌػع ل تػي، كهػذا يتفػؽ مػع دييت قصػيدة )المعػراج( التػي 
تناشػػد اآلتػػي، كتحػػاكؿ الكصػػكؿ كتسػػتمر بػػي ذلػػؾ دكف تكقػػؼ، ل ػػذا احتاجػػت لمػػزمف 

 مساح  غير منت ي  لتستمر بي معراج ا.المالارع الذم منح ا 
غمبػػ  األسػػماء ي ، لكػف ممػا تقػػٌدـ نالحػظ أف الػػنص عػج باألسػػماء بشػكؿ ممفػػت

تيغػػرم بػػالحكـ عمػػى السػػككف المطمػػؽ لمحركػػ ، ألن ػػا قػػد تكػػكف تابعػػ  اسػػناديا لألبعػػاؿ 
لنػا  كهذا سيحٌرؾ لغ  النص كيدبع ا لمتفٌجر الدائـ. ل ذا بنسب  األسػماء كاألبعػاؿ تقػٌدـ

مبػػدئيا الػػنمط المغػػكم الغالػػب كمػػا تمنحنػػا اشػػارات عمػػى طبيعػػ  تكػػكيف الػػنص كأصػػكؿ 
ايختيارات الممنكح  قبؿ ابداع ، بكثرة األسماء تيظ ر أف الشػاعر مشػغكؿ بمحػٌددات 

التفػٌكؽ ايسػمي الكاالػح مستقم  عف الزمف أكثػر مػف اشػتغال  بمػا هػك زمنػي. كمػا أف 
نسػػاني انطالقػػا يشػػير الػػى ظػػاهرة شػػعري  تجػػنح لم سػػككف كالتعبيػػر عػػف مػػا هػػك شػػامؿ كا 

مف تجرب  ذاتي ، بتغميب األسػماء يجعػؿ مػف معجػـ الػديكاف أكثػر اسػتقرارا بػي مناقشػ  
 نابع  مف ذاتي  شاعر. القالايا التي يطرح ا، ببيعدها أكثر شمكلي  رغـ أن ا
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 ظاىرة الثنا يات ال دية  ل الدي اف:  -3

، كبرفيػ  الثنائيػات بي العػادة مػع يتعامؿ الشاعر معمقػ  كحساسػي   بػكعي عػاؿو
تقػدـ المغػ  عمػى مسػتكل مختمػؼ قصػائدي تالػادا بػارزا بػيف  سػيف، كبي ديػكاف 1مرهف 

لتػػػػفدم بػػػػذلؾ  ػػػػا، ألفاظ ػػػػا، حيػػػػث يمسػػػػؾ هػػػػذا التالػػػػاد بزمػػػػاـ الحركػػػػ  بػػػػي العديػػػػد من
، كهػػػذا مػػػا نرصػػػدي بعمػػػؽ بػػػي ثنايػػػا قصػػػائد كظػػػائؼ ديليػػػ  كجماليػػػ  عديػػػدة الثنائيػػػات

 ":قصا د"سيف"، كمف نماذج تكظيؼ هذي الظاهرة قكل  بي قصيدة "

 ِٓ ٌِهتُ ػبففخ خيشج ادلٌرَ

 ساّبهتُ ِشفٌػخ

 2رغغً اٌشًذ ثؼطش اٌؾيبدح

نالحظ مف خالؿ هذي األسطر كيؼ أف المكتى يخرجكف مف مكت ـ، أم أن ـ 
لتالاد يخرجكف مف المكت الى الحياة، مف األسفؿ الى األعمى، كرغـ التناقض أك ا

الحاصؿ بيف المكت كالحياة اي أف هذا يفكد بكرة ككف الش يد حي ي يمكت بؿ أن  
يبعث األمؿ بي الناس )الرايات المربكع (. كتظ ر عبر هذي المقابم  ثنائي  الداخؿ 
كالخارج كثنائي  األسفؿ كاألعمى كهما مف أكثر الثنائيات حالكرا كتحريكا لممش د بي 

، بالمكت يمثؿ األسفؿ كالداخؿ بحكـ ارتباط  بالقبر بقيمت  الصكرة الشعري  عمكما
سمبي  بينما تمثؿ الحياة )الش ادة( األعمى كالخارج القيم  اإليجابي . كما يمكننا ادراج 
ثنائي  ايتصاؿ كاينقطاع مع هذي الثنائي  حيث تمثؿ المكت اينقطاع كالحياة 

هـ التقاطبات التي تميز المكاف بي اينقطاع/ ايتصاؿ مف أ ايتصاؿ، كتعد ثنائي 
 .3 النص الشعرم كنقرأ عبرها جماليات 
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كمػػف نمػػػاذج ثنائيػػػ  األعمػػػى كاألسػػػفؿ أك الصػػعكد كالنػػػزكؿ كػػػذلؾ مػػػا نقػػػرفي بػػػي 
 قكل :

 اٌشًذ رؼشج 

 1 خغذُ ّغمط.

نالحػػػظ التالػػػاد الفالػػػائي بػػػيف الصػػػعكد كالسػػػقكط، بعنػػػدما تعػػػرج الػػػركح كترتفػػػع، أم 
عمػػى، يحػػدث أف يسػػقط الجسػػد الػػى األسػػفؿ، كبػػي هػػذا التصػػكير عنػػدما ترتقػػي الػػى األ

اشػارة لممعتقػػد الصػػكبي الػذم يينػػزؿ كيحػػط مػف قيمػػ  الجسػػد، ليرتقػي بػػالركح الػػى أعمػػى 
 الدرجات.

كما نجد تقاطبا مف نكع بخر يتجمى بيف ثنائيتي الكتابػ  كالمحػك كاليمػيف كاليسػار بػي  
 قكل :

 أْ رفيٌّا ِب رىزجو اٌْغبس    

 .2ه اٌّْنيًمتسٌ 

يظ ر التقابؿ هنا بيف اليسار كاليميف مف ج  ، كبػيف الكتابػ  كالمحػك مػف ج ػ  
ثانيػػ ، كلكػػف مػػا يشػػد انتباهنػػا تالػػاد ثالػػث تشػػٌكؿ مػػف خػػالؿ هػػذي التقػػابالت، بالكتابػػ  
عػػػػادة مػػػػا تكػػػػكف بػػػػاليميف، أمػػػػا اليسػػػػار ب ػػػػك المختمػػػػؼ، كربمػػػػا هػػػػي اشػػػػارة الػػػػى ب ػػػػـ 

عتػػاد أك ربمػػا هػػي كقػػكؼ اليسػػار بػػي كجػػ  اليمػػيف، المعارالػػ  أك الكقػػكؼ بػػي كجػػ  الم
 أم كقكؼ الربض بي كج  المكاية كالقبكؿ السمبي.

 كمف ذلؾ قكل :  سيفكما نجد العديد مف أنماط التالاد بي لغ  ديكاف 
 ّترِ اٌغّبَ 

 3 ّدينِ احلّبَ يف ٔجل اٌغىٌْ
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  الغيػػػث نالحػػػظ التالػػػاد بػػػيف يػػػيتي/ يمالػػػي، كعنػػػدما يػػػيتي الغمػػػاـ الػػػذم يحمػػػؿ ديلػػػ
كالخيػػػر كاإليجػػػاب، يمالػػػي الحمػػػاـ كلكػػػف يمالػػػي الػػػى السػػػككف الػػػى ال ػػػدكء كالراحػػػ ، 
كنالحػظ هنػػا كيػؼ أف هػػذي الثنائيػ  الالػػدي  تمخالػػت عػف تسػػاكؽ جميػؿ بػػيف مصػػدر 

 الراح  كبيف السكين  كال دكء.
كمػػا نرصػػد بعػػض الثنائيػػات الالػػدي  التػػي يحالػػر أحػػد طربي ػػا كيغيػػب اآلخػػر 

 كمف ذلؾ قكل :
 فزنخ:

  1 رطً ِٓ ؽشفخ ىبئدخ.

 يتجمػػى لنػػا التالػػاد الفالػػائي مػػف خػػالؿ ظ ػػكر الطػػرؼ األكؿ مػػف الثنائيػػ  كهػػك
ديل  عمػى بعػد المسػاب  بػيف  اضس ؿ)الشرب (، كهك يحيمنا الى الطرؼ الثاني  اضةمى

ذا ابترالػنا أف التقػاء  الطربيف؛ بيف مف ينظر مف األسػفؿ كالػذم يطػؿ مػف األعمػى، كا 
شػػربات عػػادة مػػا يكػػكف ديلػػ  عمػػى القػػرب كالحػػب، بػػنف كممػػ  هائجػػ  المحبػػيف عبػػر ال

 تفكد ما ذهبنا الي  بي البداي  مف ديل  الثنائي  عمى البعد الحسي كالمعنكم.
 كمف الثنائيات كذلؾ نجد ثنائي  الكبير كالصغير كبي ذلؾ يقكؿ:

 2 لذ ّىرب ىزا اٌزُ ثْننب راد ِغبء.

مػػػػا يزاؿ صػػػػغيرا، أك عمػػػػى األقػػػػؿ يزاؿ تشػػػػي لنػػػػا كممػػػػ  يكبػػػػر بػػػػيف الػػػػذم بين 
أصػػغر ممػػا يحمػػـ بػػ  الػػمير المػػتكمـ بػػي الػػنص، كهنػػا ثنائيػػ  يسػػتدعي طرب ػػا األكؿ 

)الصغير(، بيظ ػر الصػراع بػيف كاقػع مريػر يفػرض جػكا )الكبير( طرب ا الثاني الغائب
 مف الخيب ، كحمـ جميؿ قد يحدث ذات مساء.
 كمف التالاد كذلؾ ما نالحظ  بي قكل :

 دػٌ طبئش اٌٌسقًأ

 1 ٌْطري يف ىزا األفك. 
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يظ ر التقابؿ كالتالاد هنا بشػكؿ كاالػح بػيف دعػكة الطيػر كبعػؿ الطيػراف، بػنذا 
عممنا أف هذا الطائر طائر كرقي؛ نص يريد التحميؽ بي األبػؽ، بسػننتب  الػى التالػاد 
/ الػػذم تخمقػػ  هػػذي الثنائيػػ  بػػيف كاقػػع / )األسػػفؿ( كمػػيمكؿ أك حمػػـ يتػػكؽ اليػػ  الػػنص 

 )األعمى(. 
ممػػا تقػػٌدـ نالحػػظ أف الػػديكاف رسػػـ عالمػػ  انطالقػػا مػػف قطبػػيف بػػي كػػؿ قصػػيدة مثٌػػؿ 
كػػؿ من مػػا طربػػا بػػي ثنائيػػ  الػػدي ، حيػػث قػػٌدـ كػػؿ طػػرؼ جانبػػا مػػف جكانب ػػا، كعمػػى 
اخػػتالؼ هػػذي الثنائيػػات نجػػدها تجتمػػع حػػكؿ ثنائيػػ  المػػكت كالحيػػاة، الكراهيػػ  كالحػػب، 

ى، بتصػػب جميع ػػا بػػي مكػػاف كاحػػد يجعػػؿ مػػف الػػديكاف الفنػػاء كالبعػػث، األسػػفؿ كاألعمػػ
بفرة صراع بيف عالميف متالاديف جعػؿ من مػا الشػاعر مسػرحا لييحٌمػؿ نصػ  كيشػحن  

 بالصراع الذم طبع نصكص الديكاف.
 ث١ٕخ اٌٍغخ فٟ ػٕب٠ٚٓ لظبئذ اٌذ٠ٛاْ: -4

مػػف خػػالؿ تتبػػع عنػػاكيف القصػػائد نالحػػظ أن ػػا تمتقػػي مػػف حيػػث نمػػط مفػػردات لغت ػػا 
مشػػٌكم  مػػف األسػػماء سػػكاء مفػػردة أك مرٌكبػػ ، كيظ ػػر ذلػػؾ جميػػا كمػػا بػػي الجػػدكؿ ب ػػي 
 التالي:

 
رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 القصيدة

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  الص حة ةن اف القصيدة
 القصيدة

 الصفح  ةن اف القصيدة

 44 مقاطع منسية مف حب الرزا ر 14ؽ 05 رؤيا 1ؽ
 49 سيف 15ؽ 08 رراب 2ؽ
 53 رال طف ّّّ الحر 16ؽ 11 مطر ال  اية 3ؽ
 55 سيدتل ّّّ ىذا المساء 17ؽ 14 ك ابيس السراب 4ؽ
 59 أغنية المن ى 18ؽ 17 قصا د 5ؽ
 62 ةطش 19ؽ 20  تات 6ؽ
 65 أب اب الرسد 20ؽ 23 ليس ميما 7ؽ
 67 الملراج 21ؽ 26 آية الحزف المبيف 8ؽ
 72 ةبد ال احد 22ؽ 30  طف ضنيس 9ؽ
 74 دالرسد الطري 23ؽ 34 رنازات الرر ج 10ؽ
 76 ةا ؽ الرمؿ 24ؽ 39 الق ص الذىبل 11ؽ
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 78 ىما ةا قاف 25ؽ 41  حيداف 12ؽ
 43 ةيناؾ 13ؽ

مػػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ نالحػػػظ ايسػػػمي  الغالبػػػ  عمػػػى عنػػػاكيف القصػػػائد كبػػػي ذلػػػؾ 
ػػػـ تجربػػػ  أكثػػػر  سى ديلػػػ  عمػػػى التجػػػٌرد مػػػف الػػػزمف كاينعتػػػاؽ مػػػف قبالػػػت ، هػػػذا التجػػػرد رى

الػػذم  رؤيػػاكطػػف أك اقمػػيـ، تجربػػ  انطمقػػت مػػف عنػػكاف  انسػػاني ، غيػػر محصػػكرة بحػػدكد
ديلػ  عمػى المػكت  رػرابجاء نكرة ديل  عمى العمـك كالشمكؿ، كمف العنػاكيف النكػرة: 

بتػػكحي كممػ  كطػػف بػكطف شاسػػع ممػدكد غيػػر محصػػكر   طػػف ضنػػيسكالفنػاء، أمػػا بػي 
الكممػػات، بحػػدكد زمنيػػ  أك مكانيػػ ، يرسػػم  الطفػػؿ أنػػيس عمػػى الػػكرؽ كييترجمػػ  الػػنص ب

انػػػ  كطػػػف ي يقبػػػؿ التحجػػػيـ بػػػي حػػػدكد. كمػػػف خػػػالؿ مختمػػػؼ العنػػػاكيف النكػػػرة نالحػػػظ 
دييت العمػػـك كعػػدـ الحصػػر رغػػـ أف التجربػػ  ذاتيػػ ، كهػػذا يخػػدـ البعػػد اإلنسػػاني بػػي 
القصػػائد ب ػػي تطػػرح قالػػايا أكثػػر شػػمكلي ، كػػايغتراب كالمكاطنػػ ، كالقالػػايا الكجكديػػ ، 

 . كمػا يػفدم تنكيػر العنػاكيف الػى جعم ػا تكتسػح بػدييت ا كغيرها مف القالايا اإلنسػاني
خاؿ مف كػؿ تعريػؼ أك تحديػد، ب ػك عػاـ ديلػ  عمػى  -مثال-ةطش النص، بالعنكاف 

اكتسػػاح العطػػش لكػػؿ شػػيء ديلػػ  عمػػى شػػمكليت  كحٌدتػػ  كقسػػكت ، بقػػد غطػػى بديلتػػ  
 الشامم  كؿ النص.

ـ أك اإلالػػاب  بجػػاءت ديلت ػػا أمػػا بالنسػػب  لمعنػػاكيف المعربػػ  سػػكاء بػػاأللؼ كالػػال
المعػػػٌرؼ بػػػاأللؼ كالػػػالـ،  الق ػػػص الػػػذىبللمتخصػػػيص كالتحديػػػد، كمػػػف ذلػػػؾ العنػػػكاف 

كزادت  الصف  تحديدا كتخصيصا، ب ك بذلؾ قفػص بعينػ  انػ  يمثػؿ تجربػ  خاصػ  جػدا 
 بالشاعر ان  قفص الزكجي ، ل ذا جاء العنكاف معرب  ليخٌصص التجرب  أكثر. 

 ب ي قرباف حب ككيء لمرماؿ كسعف ا كنخيم ا: لرمؿةا ؽ اأما قصيدة  
 مل أوٓ أدسُ

 أْ ٌٍشّر ٔبفزح رفزر يف اٌمٍت 

 1 ًأْ ٌٍشًِ ػؾبلب ِثٍِ.
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لػػذلؾ جػػاء العنػػكاف ميعربػػا باإلالػػاب  ديلػػ  عمػػى عاشػػؽ بعينػػ ، هػػك هنػػا الشػػاعر ذاتػػ ، 
  .يعبر عف تجرب  خاال ا بنفس  ب ي قريب  من  كخاص  ل ذا عٌبر عن ا بالمعرب

كمػػا يمكننػػا قػػراءة مختمػػؼ عنػػاكيف القصػػائد انطالقػػا مػػف تعريف ػػا كتنكيرهػػا، كمػػا 
يقٌدـ ذلؾ لمديل  عمكما، حيث نالحظ تكازنا بي حالػكر النمطػيف ممػا يجعػؿ القصػائد 
متزنػػ  مػػف حيػػث العمػػـك كالخصػػكص، بػػبعض التجػػارب رغػػـ انسػػانيت ا اي أن ػػا لصػػيق  

ر عن ػا بالمعربػ  بنكعي ػا، أمػا بعػض التجػارب بالشاعر حػد أن ػا تعنيػ  كحػدي، ل ػذا عٌبػ
األخػػرل ب ػػي أكثػػر انفتاحػػا كعمكمػػا بعٌبػػر عن ػػا بتنكيػػر عناكين ػػا، ب ػػذا نالحػػظ التػػكازف 

 بي هذي التجارب.
كمػػػػا يمكننػػػػا تتٌبػػػػع العنػػػػاكيف مػػػػف زكايػػػػا لغكيػػػػ  مختمفػػػػ  تمػػػػٌدنا كػػػػؿ من ػػػػا بقػػػػراءة مختمفػػػػ  

اء مف حيث ككن ا أسػماء شخصػيات لمقصائد، كمف هذي الزكايا نذكر حال  نمط األسم
أك أشػػياء أك أمػػاكف أك حػػايت نفسػػي ، كعبػػر كػػؿ نمػػط نحػػدد ديلػػ  مغػػايرة، بمػػثال بػػي 

التػي  الرزا ػرنالحظ احتكاء العنػكاف عمػى اسػـ  مقاطع منسية مف حب الرزا رقصيدة 
تمثػػؿ الػػكطف لمشػػاعر كعبػػر بركزهػػا بػػي العنػػكاف تنفػػتح أكلػػى بكابػػات الديلػػ  لمقصػػيدة 

ب ي تعٌبر عف تجرب  عاش ا الشاعر بي حب الجزائر، كدعكة منػ  لكػؿ جزائػرم  ككؿ،
أحبػ ا بيف ييحب الجزائر لدرج  أن  جعؿ كصػي  الجزائػر كقدسػي  القػربف بكالػع  جممػ  

 1{أحبػ  الرزا ػر بيف معقكبتيف كما لك أن ا بي  مف القربف بكتب ا كالتالي:  الرزا ر
الكطف الجزائر، ما يمكف أف يكتشف  المتمقػي مػف ب ذا يعكس احتكاء العنكاف عمى اسـ 

 خالؿ القراءة. 
كمػػػا نالحػػػظ مػػػف خػػػالؿ العنػػػاكيف الكثيػػػر مػػػف األنػػػكاع ايسػػػمي   مكجػػػكدة عمػػػى 
مسػػتكل تركيػػب كػػؿ عنػػكاف حيػػث يقػػٌدـ كػػؿ من ػػا حسػػب طبيعتػػ  ديلػػ  محػػددة لمقصػػيدة 

 التي يقٌدم ا كيمٌخص ا عبر تجمي .
حيػث  ،كظؼ امكانات المغ  بػي أكج ػا يفسمف خالؿ ما تقٌدـ يظ ر أف نص 

اسػػػتثمرها مفػػػردة بشػػػكؿ ممفػػػت ممػػػا شػػػحف نصػػػ  بتػػػكٌهج خػػػاص يصػػػم  المتمقػػػي عبػػػر 
الشاعر الجزائػرم المعاصػر الػذم تحٌكلػت المغػ  بػيف يديػ   ، شين  بي ذلؾ شيف القراءة
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كطػػػائر مػػػف طػػػيف بػػػيف يػػػدم المسػػػيح، كالقػػػارئ يػػػنف  بيػػػ  ليمتمػػػئ ب جػػػ  كينطمػػػؽ بػػػي 
. كلكػػف الكممػػ  المفػػردة ما دييت مختمفػػ  لمػػنص حسػػب مرجعيػػات المتمقػػي، مقػػدٌ 1األبػػؽ

ج لف تستطيع بمفردها تقديـ الكثير لتجرب  شعري  حداثيػ ، م ما بمغت مف شعري  كتكهٌ 
ب ػػي بػػي حاجػػ  لمتركيػػب كالتالػػابر بػػي مػػا بين ػػا لتقػػديـ تجاكزهػػا بػػي مسػػتكاها النصػػي 

تمػػػؼ أنماطػػػ  لمكصػػػكؿ الػػػى طبيعػػػ  الحقيقػػػي، ل ػػػذا عمينػػػا تتبػػػع حالػػػكر التركيػػػب بمخ
تكظيػػػؼ المغػػػ  بشػػػكؿ عػػػاـ بػػػي الػػػديكاف كهػػػذا مػػػا سػػػنراي بػػػي المطمػػػب الثػػػاني مػػػف هػػػذا 

 المبحث.
 

 الل قات الم  ية  ت ّكؿ النص المطمب الثانل:
سػػػنبحث بػػػي هػػػذا المطمػػػب طبيعػػػ ى تشػػػٌكؿ العالقػػػات التركيبيػػػ ، كالترابطيػػػ ؛ ككيػػػؼ 

 مف العالقات التركيبي  كمختمؼ متعٌمقات ا:تساهـ مجتمع  بي تقديـ النص كسننطمؽ 
 : La relation sntagmatic  -الل قات التركيبية-1 

نبحػػث مػػف خػػالؿ هػػذا المسػػتكل بػػي مختمػػؼ العالقػػات بػػيف ألفػػاظ القصػػيدة عمػػى 
المسػػػتكل الحالػػػكرم األبقػػػي، كمػػػف المحػػػٌددات البػػػارزة التػػػي تػػػدخؿ بػػػي هػػػذا المسػػػتكل 

 ي  كالفعمي ، كما نبحث بي التقديـ كالتيخير. طبيع  الجمؿ نحكيا مف حيث ايسم

 تركيب الرمؿ مف حيث االسمية  ال لمية: -1-1

مػػػػف خػػػػالؿ قػػػػراءة الػػػػديكاف نقػػػػـك بنحصػػػػاء حالػػػػكر الجمػػػػؿ ايسػػػػمي  كالفعميػػػػ ، 
 كنمٌخص ذلؾ بي الجدكؿ التالي: 

 
رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

 القصيدة
ةدد الرمؿ االسمية  ال لمية  ل 

 دي اف سيف
 

االسمية  ال لمية  ل دي اف ةدد الرمؿ  رقـ القصيدة
 سيف

 
 الرمؿ ال لمية الرمؿ االسمية الرمؿ ال لمية الرمؿ االسمية

 27 24 14ؽ 20 06 1ؽ

                                                 
دراؾ الكجكد بي الشعر العربي المعاصر"، أعماؿ حسيف تٌركش، مقاؿ بعنكاف "بعؿ الكتاب  بيف ادراؾ الذ 1 ات كا 

، ص -2009مارس  16/17-الممتقى الكطني الثاني، بي األدب الجزائرم، بيف خطاب األزم  ككعي الكتاب  
17. 

اٌغذٚي سلُ 

(17) 
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 20 08 15ؽ 17 10 2ؽ
 02 12 16ؽ 26 11 3ؽ
 19 19 17ؽ 19 12 4ؽ
 13 18 18ؽ 08 09 5ؽ
 13 12 19ؽ 19 07 6ؽ
 07 02 20ؽ 07 15 7ؽ
 26 18 21ؽ 16 22 8ؽ
 01 17 22ؽ 11 11 9ؽ
 08 10 23ؽ 22 18 10ؽ
 11 06 24ؽ 08 09 11ؽ
 05 14 25ؽ 03 11 12ؽ
 00 07 13ؽ

 
 
 

 كعبر جمع القيـ بي الجدكؿ السابؽ نحصؿ عمى:
 

مرم ع  نسب الرمؿ  ل 
 الدي اف

 مرم ع الرمؿ ال لمية مرم ع الرمؿ االسمية

 328 308 636 المرم ع
 %51.57 %48.42 %711 النسب

كف تمثيؿ نسب الجمؿ ايسمي  كالفعمي  بي ديكاف سيف عبر مخطط بياني حيث كيم
لى نسبت ما بالرمز )ف:ج/ؼ(  نرمز لمجمؿ ايسمي  كالفعمي  بالرمز )ج اس/ج بع( كا 

 كيككف المخطط كالتالي:

  
 

 

 
 

 

 

 

 

48.42 

% 

51.57 

% 

 ٔست

ِشاد 

ٚسٚد 

اٌغًّ 

االس١ّخ 

 ٚ

 ١خاٌفؼٍ

 ْ:ط/ف

 ط ئط/ ط فغ

اٌغًّ ٠ّٛضؼ ٔست رّٛصع  خطظِ

 االس١ّخ ٚاٌفؼ١ٍخ فٟ د٠ٛاْ س١ٓ

اٌّخطظ 

 (07سلُ)

 (18اٌغذٚي سلُ )
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 التلميؽ:
لػػديكاف عمػػى ايسػػمي  مػف خػػالؿ المخطػػط يظ ػػر جميػا تفػػٌكؽ الجمػػؿ الفعميػػ  بػي ا

مما يجعػؿ مختمػؼ األسػماء التػي تػـ رصػدها بػي الػديكاف تابعػ  لألبعػاؿ اسػناديا، كهػذا 
التفٌكؽ لمجمؿ الفعمي  يجعؿ الديكاف يجػنح لمحركػ  الناجمػ  عػف التػكتر المسػتمر ًلميغتًػ ، 
كمػػػف أمثمػػػ  الحركػػػ  الميحٌممػػػ  بػػػي أسػػػطر القصػػػائد عبػػػر الجمػػػؿ الفعميػػػ  مػػػا نقػػػرفي بػػػي 

مػػرات لمجمػػؿ  06مػػرة مقابػػؿ  20حيػػث بمغػػٍت الجمػػؿ الفعميػػ  ( 01)رقػػـ  رؤيػػا قصػػيدة
 ايسمي  كمما يقكؿ بي ا:

 اٌشًذ أحتغظ

 اجلغذ ًسدح ظبِئخ، فْترِ    

 اٌؼطش ِنهِ، ّزذفّك

 أغنْخ يف دِِ ىبسثخ.     

 ٔجؼب، أسان

 1ادلذائٓ يف ٌِاعُ اٌشّر ّضسع      
الفعميػػ  بشػكؿ شػب  مطمػؽ عمػػى  مػف خػالؿ هػذي األسػػطر نالحػظ سػيطرة الجمػؿ

مجمؿ القصيدة، كهذا يجعم ا تحمؿ الحرك  كالتغٌير الزمني، بالشاعر ينتقػؿ مػف حالػ  
ألخرل كمف صكرة أكلى لثاني  عبر األسطر، كيساعدي بػي ذلػؾ كجػكد الجمػؿ الفعميػ  
التػػػي يمػػػٌدها الفعػػػؿ بنمكانيػػػ  ايسػػػتمراري  عبػػػر الػػػزمف كهػػػذا يخػػػدـ التحػػػٌكؿ مػػػف صػػػكرة 

ل بشػػػػكؿ أكثػػػػر سػػػػ كل ، كمػػػػا تكلٌػػػػد سػػػػيطرة الجمػػػػؿ الفعميػػػػ  حركػػػػ  داخميػػػػ  بػػػػي ألخػػػػر 
القصػػيدة، ب ػػي مالػػطرب  كتحػػاكؿ الثػػكرة عمػػى ذات ػػا مػػف خػػالؿ لغػػ  تػػيبى أف تسػػتقر 
باألسماء، كمف نماذج سيطرة الجمؿ الفعمي  عمى قصائد الديكاف ما نقػرفي بػي قصػيدة 
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 اٌغًّ اٌفؼ١ٍخ 

 
 اٌغًّ االس١ّخ

اٌغًّ االس١ّخ 

 ٚاٌفؼ١ٍخ فٟ

 ٠ٛاْاٌذ



 236 

مرة لمجمػؿ  11مرة مقابؿ  26د حيث بمغت الجمؿ الفعمي  عدا (03)رقـ مطر ال  اية
 ايسمي ، كمن ا يقكؿ:

 يف مسبئِ سّبذ طبئؾخ ررتاول

 ،دػْين

 أزالِهِ، أرذزشج أدخً   

 ِثً طفً ِؾبغت  

 1ّأٔو يف اٌؼبففخ ّؼشفُال  
نالحظ سيطرة الجمؿ الفعمي  عمى النص حيث تشحن  بالحرك  عبر كؿ 

كٌتر ثـ ييتي بعؿ األمر)دعيني( أسطري، بينطمؽ مف )تتراكض( كهي قٌم  الحرك  كالت
كبعدها يدخؿ الشاعر ألحالـ الحبيب ، دكف أف يعرؼ أن  بي العاصف ، لتستمر 
القصيدة بي التكتر كالحرك  الى بخرها بما تقٌدم  الجمؿ الفعمي  ل ا مف حرك ، 

 .صف  كٌم ا كممات تكحي بالتكتر كالحرك االاب  الى أف التدحرج كالعا
ميػػػ  بػػػي الكثيػػػر مػػػف قصػػػائد الػػػديكاف كمػػػا هػػػك مبػػػٌيف بػػػي كمػػػا نجػػػد الجمػػػؿ الفع

الجػػدكؿ السػػابؽ، حيػػث تغمػػب عمػػى الجمػػؿ ايسػػمي ، لكػػف ذلػػؾ لػػيس مطمقػػا بػػي كػػؿ 
القصائد، بنجد بي بعض القصائد تساكم الجمؿ الفعمي  بايسمي  كبي بعالػ ا تتفػٌكؽ 

بػي قصػيدة  ايسمي ، كمف نماذج تساكم الجمؿ الفعمي  كايسمي  بي الديكاف مػا نقػرفي
 ، كمما يقكؿ بي ا:مرة 11حيث بمه عدد كؿ من ما  (09)رقـ  طف ضنيس

 "أْٔظ"

 احلشة، ّذخً  

 ،ًػٍَ ؽشفخ اهلل  

 2فشد محبَ، ّطري      
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مػػف خػػالؿ األسػػطر يظ ػػر تسػػاكم الجمػػؿ ايسػػمي  كالفعميػػ  بػػي الظ ػػكر، كهػػذا 
 أنػيسلتػي يحػدث ا يعكس التػكازف بػيف الحركػ  كالسػككف بػي القصػيدة ككػؿ، بالحركػ  ا

عبر الجمؿ الفعمي  يقابم ا السككف بػي الجمػؿ ايسػمي  التػي جػاءت لكصػؼ مػا يػدكر 
مػف مظػاهر حياتٌيػ ، تدبعػ  لمتسػافؿ كالحركػ ، كمػا أف تسػاكم الجمػؿ بػي  أنػيسحكؿ 

هذا النص بالتحديد متكقٌػع ألنػ  مكٌجػ  يبػف الشػاعر ب ػك تجربػ  مختمفػ  عػف السػابؽ، 
لكلػػػدي ليحٌممػػػ  تجربػػػ  مػػػف نػػػكع بخػػػر، بحٌركتػػػ  تجربتػػػ  تػػػارة، بالشػػػاعر كظٌػػػؼ خطابػػػ  

كأعادتػػػ  األكصػػػػاؼ التػػػػي تقتالػػػي الجمػػػػؿ ايسػػػػمي  الػػػػى السػػػككف مػػػػرة أخػػػػرل. كنجػػػػد 
سػػيدتل ّّّ لتسػاكم الجمػؿ الفعميػ  كايسػمي  حالػكرا بػػي قصػائد أخػرل من ػا قصػيدة "

 كمن ا يقكؿ: ،مرة 19حيث بمه عدد كؿ من ما  (17)رقـ ىذا المساء"
 اجلغذ حنٌن طفال ّفش

   1رغمطني ِٓ ّذُ ًسدحىب أٔذ ً
كيرجػػػػع اسػػػػتقرار عػػػػدد الجمػػػػؿ كتكازنػػػػ  الػػػػى الحالػػػػ  السػػػػردي  التػػػػي حفمػػػػت ب ػػػػا 
القصيدة بالشاعر يسرد مكقفػا حػدث لػ  بشػكؿ شػعرم، كهػذا ييمزمػ  بػيف يصػؼ الكثيػر 

ظٌػؼ مف المكاقؼ مما يحتـٌ تكظيؼ الجمػؿ ايسػمي ، كبػي المقابػؿ تحٌركػ  التجربػ  بيك 
 الجمؿ الفعمي  لتناسب الحرك ، كعمي  يحدث التكازف بيف الكصؼ كالحرك .

االػاب  لمػا تقػٌدـ نالحػػظ تقاربػا بػي حالػكر الجمػػؿ الفعميػ  كايسػمي  بػي الكثيػػر 
مػػف القصػػائد، حيػػث التفػػاكت طفيػػؼ كمػػا هػػك مبػػيف بػػي الجػػدكؿ )( السػػابؽ كمن ػػا مػػا 

مػرات  09الجمػؿ ايسػمي   حيػث بمغػت (11)رقػـ الق ص الػذىبلنالحظ  بي قصيدة 
مػرات لمجمػؿ الفعميػػ  ، كهػذا تفػاكت بسػيط يجعم مػػا متقػاربيف جػدا، لػػيعكس  08مقابػؿ 

ذلػػؾ التػػكازف بػػيف الحركػػ  كالسػػككف بػػي الػػديكاف، كهػػذا كاالػػح حتػػى مػػف التقػػارب بػػيف 
نسػػبتي الجمػػؿ الفعميػػ  كايسػػمي  بػػي كػػؿ الػػديكاف، ب مػػا متقػػاربتيف، ممػػا يجعػػؿ قصػػائد 

 ا مستقٌرة.الديكاف عمكم

                                                 
 .55ص  المصدر نفس ، 1
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كمػػا تجػػدر اإلشػػارة لكجػػكد بعػػض الحػػايت الشػػاذة بػػي حالػػكر الجمػػؿ ايسػػمي  
(، حيػػػػث غمبػػػػت الجمػػػػؿ 13)رقػػػػـ  ةينػػػػاؾكالفعميػػػػ ، كمن ػػػػا مػػػػا نالحظػػػػ  بػػػػي قصػػػػيدة 

مػرة لمجمػؿ الفعميػ  كهػذا يعكػس  00مرات مقابػؿ  07ايسمي  عمى كؿ القصيدة بعدد 
كصػاؼ الخارجػ  عػف الػزمف، ل ػذا السككف المطمؽ بي القصيدة ب ي مجمكع  مػف األ

 ي نكاد نعثر عمى الفعؿ اي متالمنا بي بعض األسطر. 
كمػػا نجػػد ل ػػذا التفػػاكت الشػػاذ بػػيف الجمػػؿ ايسػػمي  بػػي بعػػض القصػػائد األخػػرل 

( حيػث غمبػت الجمػؿ ايسػمي  عمػى كػؿ القصػيدة بعػدد 22)رقػـ  ةبد ال احػدكقصػيدة 
ا كذلؾ يترجـ حال  الكصؼ التػي غطٌػت مرة مقابؿ مرة كاحدة لمجمؿ الفعمي ، كهذ 17

عمػى التجربػ  بالشػاعر يصػؼ هػذا الصػديؽ الػػذم رحػؿ بػي مدينػ  سػمبت  حقػ ، بغػػاب 
 دكف أف يكترث ب  أحد، كهك غريب عف كطن .

االاب  لما تقٌدـ يمكننا تتٌبع العديد مف القراءات النابع  مف غمب  الجمؿ الفعمي  
  الحركػػػ  كالسػػػككف، لككن مػػػا مػػػا يشػػػحف كايسػػػمي  عمػػػى الػػػنص، لكننػػػا نكتفػػػي بدراسػػػ

 النص كيكٌبر ل  الصراع الالـز ليتكٌهج أثناء تمقي  كيحٌقؽ أعمى درجات الشعري .
عبػػػر مختمػػؼ قصػػػائد الػػديكاف نجػػػد نمػػاذج مختمفػػػ  لمتقػػػديـ التقػػديـ  التػػػأرير:  -1-2

كالتيخير بعال ا خاص بالجمؿ ايسمي  كبعالػ ا بالفعميػ  كأخػرل بشػب  الجمػؿ، كمػف 
حيث قػٌدـ خبػر كػاف عمي ػا، ك ابيس السراب بي قصيدة  1"صبًيا كافؾ نذكر قكل  "ذل

كبػػي ذلػػؾ ديلػػ  عمػػى أهميػػ  المتقػػٌدـ بالشػػاعر يريػػد اإلشػػارة ألهميػػ  الصػػبي بػػي ككنػػ  
، كمػػػا نجػػػد عمػػػى الناسػػػ  بعثػػػا جديػػػدا لجيػػػؿ يػػػربض اينصػػػياع كالرالػػػكخ، ل ػػػذا قٌدمػػػ 

 2مػف دمػل تطمػع نرمػة": " سيف"قصيدة " التقديـ بي الشب  الجمم  كمف ذلؾ قكل  بي
نالحظ تقديم  الجار كالمجركر عمى الجمم  الفعمي  التي تعد العمدة كالجممػ  األصػؿ، 
كيعػػػػكد تقػػػػديـ الجػػػػار كالمجػػػػركر لإلشػػػػارة لممكػػػػاف كأهميتػػػػ  بالشػػػػاعر يعٌبػػػػر رمزيػػػػا عػػػػف 
 مكالػػػع خػػػركج النخمػػػ  كهػػػي بػػػي ذات ػػػا رمػػػز لحبيبتػػػ  كالمػػػرأة الػػػكطف، ل ػػػذا أراد لفػػػت
اينتبػػػاي لعالقتػػػ  الكطيػػػدة كأنػػػ  األصػػػؿ بػػػي خػػػركج هػػػذا الرمػػػز مػػػف دمػػػ  ككريػػػدي. كبػػػي 
أغمػػب مكاقػػع التقػػديـ نجػػد أف الػػنص يحػػاكؿ تمريػػر خطابػػ  المقػػٌدـ ألهميتػػ  كدكري بػػي 
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الديلػػػ  ل ػػػذا يػػػيتي أكي رغػػػـ أنػػػ  أصػػػؿ مكقعػػػ  النحػػػكم متػػػيخرا، كمػػػف أبػػػرز مػػػا يمكػػػف 
عمػػػػى اعتبارهػػػػا  – 1قػػػػديـ األسػػػػماء المربكعػػػػ مالحظتػػػ  بػػػػي التقػػػػديـ كالتػػػػيخير ظػػػػاهرة ت

حيث نجد هذي الظػاهر بػي  -بكاعؿ مقٌدم  معنكيا لكجكد المير بي الفعؿ الذم يمي ا
الكثير مف القصائد مما يشكؿ ظاهرة بي تراكيب الديكاف، كمف نماذج ػا مػا نقػرفي بػي 

 حيث يقكؿ:مقاطع منسية مف حب الرزا ر" قصيدة "
 .صغبسّذ اٌشفبؿ رؼٌٍ.

  2ْبد اٌفشذ اجلجٍِ رجذأأِغ
نالحػػػظ مػػػف خػػػالؿ السػػػطريف أف يكجػػػد الػػػمير بػػػي الفعػػػؿ المتػػػيخر يعػػػكد عمػػػى 
األسػػػماء المتقٌدمػػػ  التػػػي يظ ػػػر أن ػػػا م مػػػ  بػػػي الػػػنص ل ػػػذا احتمػػػت مكقػػػع المقٌدمػػػ ، 
بالزغاريػػد ككػػذا أمسػػيات الفػػرح أكثػػر أهميػػ  ل ػػذا تقػػٌدمت كجػػاء الفعػػؿ بعػػدها لييحٌرك ػػا 

مالػػػارع ليحمػػػؿ ديلػػػ  ايسػػػتمرار كالتكاصػػػؿ كالحالػػػكر، كهػػػذا كيحٌمم ػػػا بػػػالزمف، كهػػػك 
 يٌتفؽ مع أهمي  هذي األسماء المقٌدم  بالشاعر يريدها حاالرة كمستمرة بي الزمف.

كمػػػا نرصػػػد الكثيػػػر مػػػف أنمػػػاط التقػػػديـ األخػػػرل حيػػػث تظ ػػػر أهميػػػ  المفػػػردات 
 ّ  المقٌدم  بشكؿ كاالح بي أغمب مكاقع التقديـ

 La relation) - قات الترابطية )االستبدالية( المست ا اللم د   الل -2

paradigmatique):  

يػػػػتـ خػػػػالؿ هػػػػذا المحػػػػكر استحالػػػػار الغائػػػػب النصػػػػي انطالقػػػػا مػػػػف المفػػػػظ أك 
كمػػا رأينػػا  –التركيػػب الحاالػػر كيػػتـ ذلػػؾ امػػا كبػػؽ رابػػط مشػػاب   مػػف نػػكع مخصػػكص 

نػػػ  الحاالػػػر بػػػي الػػػنص مػػػع لفػػػظ بخػػػر غائػػػب ع -المػػػكربيـ -يجمػػػع المفػػػظ  -سػػػابقا 
كحاالػػر بػػي ذهػػف المتمقػػي أك الشػػاعر، حيػػث ينتمػػي لعػػٌدة قػػكائـ مختمفػػ  مػػف األلفػػاظ 
تشػاب  المفػػظ الحاالػػر بشػكؿ مػػف األشػػكاؿ المحػٌددة، كالمشػػاب   الصػػربي ، أك الكظيفػػ  
النحكيػػػ  أك غيرهػػػا مػػػف األشػػػكاؿ، كانطالقػػػا مػػػف أنػػػ  ي تكجػػػد قكاعػػػد الػػػابط  كميحػػػٌددة 

                                                 
تعتبر هذي األسماء مبتدأ كهي ليست مقٌدم  مف الناحي  التركيبي ، بؿ مقٌدم  معنكيا بقط، بفكاعؿ األبعاؿ بعدها  1

 حيث عٌكال ا المربكع المتقٌدـ.   مستترة )محذكب (
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تعػػديؿ بػػي مسػػار العالقػػات الترابطيػػ  كبػػؽ المسػػار لطبيعػػ  بنػػاء هػػذي القػػكائـ، سػػنقـك ب
العمكدم كما بعمنا سػابقا، حيػث سػنقـك باصػطفاء محػٌددات تتناسػب كالػنص الشػعرم، 
لنػػػتمكف مػػػف الػػػبط ا كحصػػػرها بػػػي عػػػدد مػػػف األبػػػكاب بدايػػػ  بالصػػػكرة كتجميات ػػػا مػػػف 

رمػػز خػالؿ ايسػػتعارة كالكنايػػ  كغيرهػػا مػػف المحطػات البيانيػػ ، كييالػػاؼ الػػى الصػػكرة ال
باعتبارهػا ظػكاهر لغكيػ  حاالػرة بػي الػنص تحيػؿ الػى  -التنػاص  –كالتفاعؿ النصي 

مػػػا هػػػك غائػػػب، كبػػػي ذلػػػؾ أيالػػػا تمثيػػػؿ مػػػف نػػػكع خػػػاص لمعالقػػػات الترابطيػػػ . كعميػػػ  
 سنرٌكز عمى هذي المحٌددات بي قراءتنا لممحكر العمكدم كالعالقات الترابطي :

 المراز  الل قات الترابطية:  -2-1
مػػػف أف المغػػ  الشػػػعري  هػػي لغػػػ  تجػػاكز كانفتػػػاح عمػػى الالمتنػػػاهي مػػػف  انطالقػػا

حفػػؿ بالمجػػاز بمختمػػؼ أشػػكال  كمسػػتكيات  كمػػف أهػػـ مظػػاهر  سػػيفالديلػػ  بػػنف ديػػكاف 
المجػػاز نجػػد المجػػاز العقمػػي الػػذم يجعػػؿ الصػػكرة تيبحػػر بػػي أبػػؽ رحػػب مكلٌػػدة بالػػاء 

ريػ  بػي التجمػي، ممػا يسػاعد ديليا بسيحا يشحف القصػيدة برمت ػا، كيػكٌبر لكممات ػا الح
 بػػي تحقيػػؽ أقصػػى درجػػات انفتاح ػػا لػػدل التمقػػي، كمػػف نمػػاذج ذلػػؾ قكلػػ  بػػي قصػػيدة

   رراب:
 وبْ ّنزظش،

 1أْ ّشخغ اٌجسش يىل اٌٌساء

يظ ػػػر مباشػػػرة حالػػػكر المجػػػاز العقمػػػي عبػػػر اسػػػناد الفعػػػؿ يرجػػػع لغيػػػر باعمػػػ ، 
سػػػػػطحي لمتركيػػػػػب كعبػػػػػر هػػػػػذا المجػػػػػاز يتكلٌػػػػػد بالػػػػػاء ديلػػػػػي مٌتسػػػػػع بػػػػػيف المسػػػػػتكل ال

كالمستكل العميؽ لممجاز، كهذا ما يزيد بي شعري  التركيب كحمم  لمتجػاكز. كمػا نجػد 
المجاز بي مكاقع كثيرة بي الديكاف حيث يعتبر حالػكري األكثػر انتشػارا، كمػف نماذجػ  

 رؤيا: ما نقرفي بي قصيدة
 ّفبخئين اٌفشذُ،

 أمسؼو ّذق األثٌاة يف ادلغبء.
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 1فْترِ اٌشثْغ،
 :يقكؿ رنازات الرر جيدة كبي قص

 ِٓ ثٍح اٌذَ اٌمبدَ ثال زذًد؛ ّنيل اٌقشاش

 األخشط

 2يف خغذُ                                                             

كعبر هذي النماذج المختمف  يظ ر المجاز بنمطي  المرسؿ كالعقمي ليقٌدـ مجػاي 
متجاكز كمختمػؼ، كمػا يمكػف تسػجيم  غنيا لمتراكيب لتتجاكز سطحٌيت ا كتفسس لنص 

حػػكؿ هػػذا المجػػاز أنػػ  يختمػػؼ عػػف طبيعػػ  كشػػكؿ المجػػاز التػػداكلي ككػػذا المجػػاز بػػي 
الشػػعري  التقميديػػ  كحتػػى بػػي شػػعري  التفعيمػػ ، بالمجػػاز بػػي هػػذا الػػنمط الشػػعرم أكثػػر 
اغراقػػا بػػي تكليػػد الفالػػاء الػػديلي، بالبعػػد بػػيف المسػػتكل السػػطحي كالعميػػؽ كبيػػر جػػدا، 

  تيخػػرج المجػػاز الػػى درجػػ  الرمػػز، حيػػث تسػػقط أحيانػػا كػػؿ الػػركابط التػػي تجعمنػػا لدرجػػ
 :أغنية المن ىنعتبر التركيب مجازا رغـ أن  كذلؾ، كمف ذلؾ ما نقرفي بي قصيدة 

 مبع ًخيِ يف صِٓ اٌغشثخ

  3طؼنخ اٌجسش ِٓ ػؾشّٓ ػبِب

، كلكػػف بالػػياع كجػػ  الشػػاعر مجػػاز ككػػذا طعنػػ  البحػػر مجػػاز عقمػػي عالقتػػ  اإلالػػاب 
لشٌدة اغراؽ الصكرة بي التجاكز تقترب مف الرمػز الػذم يعػد األكثػر انفتاحػا بػي تقػديـ 
الديلػػػػ ، كنجػػػػد ل ػػػػذا الحالػػػػكر المكغػػػػؿ بػػػػي الرمزيػػػػ  حالػػػػكرا مكثفػػػػا بػػػػي الكثيػػػػر مػػػػف 

 الملراج: القصائد من ا ما نقرفي بي قصيدة
 عمط اخلٌف

 4ًعمط اٌٌخو ادلخزفِ خٍف ادلٌد
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ف بالمجػػػاز ممػػػا جعم مػػػا يقػػػٌدماف نصػػػا بػػػكؽ نػػػػص نالحػػػظ أف السػػػطريف يعٌجػػػا
بالمتمقي يستقبؿ النص السػطحي، كسػرعاف مػا يربطػ  بمسػتكيات أعمػؽ حسػب تمقيػ ، 

 كهذا يكٌلد بالاء متسعا، مما يزيد بي شعري  النص.
كمػػػا نجػػػد العديػػػد مػػػف النمػػػاذج لممجػػػاز العقمػػػي ككػػػذا المرسػػػؿ حيػػػث تػػػفدم بػػػي 

مقصػػػيدة المسػػػاح  الحػػػرة لتتشػػػٌكؿ كتقػػػٌدـ مجمم ػػػا كظيفػػػ  خمػػػؽ بالػػػاء ديلػػػي ليالػػػمف ل
 ذات ا لممتمقي. 

 االستلارة  الل قات الترابطية: -2-2
تعتبر ايستعارة مف أكثر الصكر الحامم  لإليحاء كالتيثير، ب ي اسناد الكمم  لغيػر مػا 

كيالػػعت لػػ  أصػػال كهػػذا يجعم ػػا تحقػػؽ اينحػػراؼ المغػػكم
، كهػػذا مػػا تناشػػدي القصػػيدة 1

تظ ػػػر ايسػػػتعارة بنكعي ػػػا، حيػػػث تجمػػػع بػػػيف صػػػػكرتيف  سػػػيف يػػػكافالحديثػػػ ،  كبػػػي د
أحػػدهما حاالػػرة كاألخػػرل غائبػػ  كعبػػر اجتماع مػػا تظ ػػر العالقػػ  الترابطيػػ  التػػي تقػػٌدـ 
مظ ػػر التجػػاكز المغػػكم، كمػػا تػػنمح الػػنص حركػػ  عنػػد تمقػػي الصػػكرة بيتحػػٌرؾ ذهنػػ  مػػف 

تعارة التصػػريحي  الحاالػػر لمغائػػب ممػػا يجعمػػ  يػػدرك ا بشػػكؿ خػػاص، كمػػف نمػػاذج ايسػػ
 :ررابقكل  بي قصيدة 

 وبٔذ ادلذّنخ 

 رٍجظ اخلٌف

 2 يف عفش اٌشؤّب.     

" حيػػث شػػب  الثيػػاب بػػالخكؼ كحػػذؼ يمػػبس الرػػ ؼتظ ػػر ايسػػتعارة بػػي قكلػػ "
المشػػب  كصػػٌرح بالمشػػب  بػػ ، لتنشػػي ايسػػتعارة التصػػريحي  التػػي تيحٌمػػؿ الػػنص أحػػد أهػػـ 

د لالسػػتعارة حالػػكرا بػػي الكثيػػر مػػف القصػػائد مظػػاهر التجػػاكز المكلٌػػدة لمشػػعري ، كنجػػ
 حيث يقكؿ:  تاتمن ا قصيدة 

                                                 
سفياف بكعنينب ، مقاؿ بعنكاف "األزم  مف خالؿ اينزياح البياني )ايستعارة( بي نماذج مف الشعر الجزائرم  1
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 رشلـ اٌغنبثً يف اجلنٌة.

 رجٌذ اٌشًذ مخشح،

 1ػٍَ أثٌاة ادلغبء                   

نالحظ ايستعارة حاالرة بي هذي األسطر مف بػدايت ا حتػى بخرهػا، ممػا يجعػؿ 
ي شعري . كنجد ايسػتعارة كػذلؾ الصكرة تنفتح بشكؿ كبير كهذا ما يشحف النص كيزيد

 :سيفبي قكل  مف قصيدة 
 أذ..رشق 

 ثقّذ اٌجىبء،،

 ًػنذ أعٌاس ادلذّنخ

 2أػٍّك زضِٔ يف ػٌْْ اٌقجبّب

حيػػث تظ ػػر ايسػػتعارة بػػي السػػطر األخيػػر، كمػػف خػػالؿ هػػذي النمػػاذج كغيرهػػا 
نػادرا،  نالحظ أف النص حابؿ بايستعارة مما يجعم  ي يقٌدـ ذات  بي شػكؿ تػداكلي اي

بمغتػػ  لغػػ  تجػػاكز بػػي كػػؿ مسػػتكيات ا، كهػػذا يحقػػؽ لمػػنص شػػعريت  التػػي يسػػتمدها مػػف 
 عمؽ الصكرة.

 الكناية  الل قات الترابطية: -2-3

تسمح الكناي  لمعالقات الترابطيػ  بػالظ كر بشػكؿ أكثػر تجريػدا حيػث تػربط بػيف 
سػػػب دة حالمفػػػظ الحاالػػػر بالغائػػػب عبػػػر عالقػػػ  محػػػددة ليسػػػت المشػػػاب   كلكن ػػػا محػػػدٌ 

تيكيػػػؿ المتمقػػػي، ل ػػػذا ب ػػػي تفػػػتح المجػػػاؿ أكبػػػر إلمكانػػػات التيكيػػػؿ كاستحالػػػار الػػػنص 
سػػػيدتل ّّّ ىػػػذا الغائػػػب، كمػػػف نمػػػاذج الكنايػػػ  بػػػي الػػػديكاف نجػػػد قكلػػػ  بػػػي قصػػػيدة 

 :المساء
 ؽذُ يٌْه خغذُ

 1محبِخ رجسث ػٓ ِغزدري
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بكال السطريف يحمؿ كناي  بالسػطر األكؿ بػي قكلػ  "شػدم اليػؾ جسػدم" كنايػ  
مى رغب  الشاعر بػي ايقتػراب ممػف يحػب، كبػي قكلػ  "حمامػ  تبحػث عػف مسػتجير" ع

 كناي  عمى الحاج  الممٌح  لألماف كايستقرار الذم يبحث عن  الشاعر.
كنجػػػػػد الكنايػػػػػ  حاالػػػػػرة بػػػػػي عػػػػػدد مػػػػػف القصػػػػػائد لكػػػػػف بشػػػػػكؿ محػػػػػدكد مقارنػػػػػ  

تل ّّّ ىػػذا سػػيد بايسػػتعارة، كمػػف نمػػاذج الكنايػػ  األخػػرل مػػا نقػػرفي بػػي ذات القصػػيدة
 المساء:

 2احبثِ ػين يف أسففخ اٌفمش

بقػػد كنػػى عمػػى الحالػػ  المزريػػ  التػػي يعيشػػ ا بيرصػػف  الفقػػر، التػػي تحيمنػػا عمػػى 
الفقػػػراء كالمتشػػػٌرديف، بعبػػػر هػػػذي الكنايػػػ  نستحالػػػر الػػػنص الغائػػػب انطالقػػػا ممػػػا هػػػك 
حاالػػػر ليكلٌػػػد ذلػػػؾ بالػػػاء لغكيػػػا متسػػػعا، كهػػػذا يجعػػػؿ المغػػػ  بػػػي مسػػػتكاها التركيبػػػي 

 تتجاكز سطحٌيت ا، مما يزيد بي شعرٌي  النص.
 الرمز  الل قات الترابطية: -2-4

" محٌمال بالرمكز عمى اختالب ػا، بمن ػا الرمػكز الككنيػ  سيفيظ ر نص ديكاف "
كمن ا ما يعتمد عمى أسػماء الشخصػيات كاألحػداث كالمػدف كغيرهػا، كمػف نمػاذج ذلػؾ 

 :ررابقكل  بي قصيدة 
 مل ّىٓ ّؼشف،

 ّظ ٌٓ رؾشقأْ اٌؾ      

 3يف اٌؼٌْْ،                                

تظ ػػػر الشػػػمس بػػػي هػػػذي األسػػػطر كهػػػي رمػػػز لمحيػػػاة كالتجػػػدد كلكػػػف بػػػي هػػػذا 
المكالػػػػع منفيػػػػ ، بالشػػػػاعر يشػػػػير الػػػػى أف المػػػػكت كالفنػػػػاء مػػػػف نصػػػػيب هػػػػذا الرجػػػػؿ 
المج ػػػكؿ الػػػذم خػػػرج كهػػػك ي يعمػػػـ أنػػػ  سػػػيمكت، ل ػػػذا جػػػاء برمػػػز الشػػػمس المػػػكحي 

 كالتجدد كنفاها ليعكس ديلت ا كتصبح دال  عمى الفناء كالمكت.بالحياة 
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 حيث يقكؿ: أغنية المن ىكما نجد الرمز بي قصيدة 
 ثِ ؽٌق يىل ػْنْه

 1،خنالّب اِشأح رنٌّ يف راوشرِ 

تظ ػػػر كممػػػ  "نخػػػػال" كهػػػي بػػػػي مسػػػتكاها السػػػػطحي تشػػػير لنبػػػػات النخػػػؿ، لكػػػػف 
رمػػز لمنمػػاء كالعطػػاء غيػػر المحػػدكد، بػػدخكل ا بػػي الػػنص تحمػػؿ بعػػدا رمزيػػا، بالنخمػػ  ت

 كهذا يٌتفؽ مع ما ترمز ل  كهي المرأة التي اشتاؽ ل ا الشاعر.
أما ما يتعٌمؽ بػالرمز اإلنسػاني بنجػدي مػف خػالؿ تكظيػؼ عػدد مػف الشخصػيات 

 :ك ابيس السراببي مختمؼ قصائد الديكاف كمف ذلؾ ما يقكل  بي قصيدة 
 حمّذ ذيظ اٌفمشاء

 2حمّذ راوشح اٌؾيذاء

مػػف خػػالؿ السػػطريف نالحػػظ حالػػكر اسػػـ "محمػػد" كهػػك رمػػز لمرحمػػ  كالعطػػاء 
خصكصا باقتران  بالشمس، كما أنػ  رمػز لمشػ ادة كالتالػحي ، كمػا يظ ػر بػي السػطر 

 الثاني، كعبر هذي الرمز يتكٌلد التجاكز الذم يجعؿ مف النص أكثر شعري .
ن ػػػػا مختمفػػػػ  كمػػػػا تصػػػػادبنا الكثيػػػػر مػػػػف الرمػػػػكز عبػػػػر قصػػػػائد الػػػػديكاف، كرغػػػػـ أ

الطبيعػػ  اي أف دكرهػػا بػػي مجمم ػػا هػػك شػػحف الػػنص ليتجػػاكز بعػػدي السػػطحي التػػداكلي 
الػػى مسػػتكل أعمػػؽ محققػػا الشػػعري  التػػي تناشػػدها قصػػيدة النثػػر، كمػػف نمػػاذج الرمػػكز 

                                                                                                                                                                                  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدة                                                                               
 :الرسد الطريد

 خغذ ّشول 

 يف اٌؼؾك طشّذا

... 

 ّنغح ِٓ دِو ادلغفٌن  ِطبّب
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 مِ )اٌالد(ًلشّؼ رغ

 وؤًط اٌشاذ

 1حتبفش ِىخ ثبأللذاذ

حيػػػث يظ ػػػر جميػػػا مػػػع بدايػػػ  هػػػذي األسػػػطر كممػػػ  الجسػػػد كهػػػي رمػػػز لمحسػػػي  
المفرطػػ ، كيتيكػػد هػػذا الرمػػز باألقػػداح كالخمػػر الػػذم ييمعػػف بػػي تغييػػب العقػػؿ كحالػػكر 
الجسػػد، كمػػا نالحػػظ مػػف خػػالؿ هػػذي األسػػطر رمػػكز أخػػرل كثيػػرة، كػػالالت كهػػي أحػػد 

يػػػث ترمػػػػز لمتمػػػٌرد كمػػػػا نالحػػػظ رمػػػػكزا أخػػػرل لكػػػػؿ من ػػػا بعػػػػدا كديلػػػػ  بل ػػػ  قػػػػريش، ح
خاصػػػ ، حسػػػب عالقاتػػػ  بمػػػا يحػػػيط بػػػ  مػػػف كممػػػات، بتعمػػػؿ مجتمعػػػ  بشػػػكؿ مكثٌػػػؼ 

 لتحميؿ النص ببعدي الشعرم.
 الت اةؿ النصل )التناص(  الل قات الترابطية: -2-5

جػػػػاء التنػػػػاص بػػػػي ديػػػػكاف سػػػػيف بخػػػػذا مػػػػف ركابػػػػد كثيػػػػرة حيػػػػث نالحظػػػػ  نصػػػػيا 
آيػػػة الحػػػزف مػػػؼ  مسػػػتكيات ، بنجػػػدي اجتػػػرارا مػػػف القػػػربف الكػػػريـ كمػػػا بػػػي قصػػػيدة بمخت
 حيث يقكؿ: المبيف
 أٌف..

 الَ..  

         ُِْ 

 2رٍه آّبد اٌٌطٓ،

القػػربف الكػػريـ انطالقػػا مػػف الحػػركؼ المفٌرقػػ  التػػي  التنػػاص مػػعحيػػث يظ ػػر بكالػػكح 
ٌظفػػػت إلحػػػداث هػػػزة كلفػػػت انتبػػػاي لػػػدل التمقػػػي. ص يكظػػػؼ الشػػػاعر بعبػػػر هػػػذا التنػػػا كي

امكانات النص القربني كيحٌمم ا بي نص ، ليزيد بي شحنت  الشػعري ، كيجعمػ  يتجػاكز 
مستكاي السطحي، كما أف التناص مػع القػربف يجعػؿ مػف الػنص أكثػر قداسػ ، كهػذا مػا 
أرادي الػػنص بػػي هػػذي القصػػيدة بالػػذات، كهػػي حػػكؿ األزمػػ  الجزائريػػ  كدكامػػ  العنػػؼ، 
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هذا المكالع يجعؿ مف النص يقكؿ بما هك محمؿ بي الػنص بالتناص مع القربف بي 
 القربني مف قداس  ككجكب اإلصغاء الي .

القصػيدة التػػي أهػػداها   طػػف ضنػػيسكػذلؾ نجػػد التنػاص مػػع القػػربف الكػريـ بػػي قصػػيدة 
 الشاعر لكلدي محمد أنيس بيقكؿ:
 ّزذزشج احلضْ ِٓ األٌف يىل اٌْبء، 

 "فزجْل ًخٌه،،

 1ًرغٌد ًخٌه،،                     

كبػي هػذا التنػاص يظ ػر كػذلؾ  مػف سػكرة بؿ عمػراف، 106كبي ذلؾ تناص مع اآلي  
دكر الػػنص القربنػػي بػػي تحميػػؿ القداسػػ  لمػػنص الشػػعرم، كمػػا يجعمػػ  يتجػػاكز سػػطحيت  

 كهذا مف متطمبات الشعري .
كمػػػا نجػػػد التنػػػاص بشػػػكؿ بخػػػر مػػػع القػػػربف الكػػػريـ حيػػػث كظػػػؼ الشػػػاعر اإلمكانػػػات 

مصفح  ليكهـ بيف مػا يقكلػ  يجػب أف يكػكف كػالقربف مػف حيػث الزامػ  كنجػد الطباعي  ل
 حيث يقكؿ: مقاطع منسية مف حب الرزا رذلؾ بي قصيدة 

 أعدً ًفْزه األخريح:

 2 { .. أزجٌا اجلضائش..         

كعبػػر هػػذا التنػػاص الشػػكمي يتػػيثر المتمقػػي بػػالنص كييحٌممػػ  بعػػدي القربنػػي، ممػػا يجعمػػ  
 اع .مقٌدسا كيجب اتب

االاب  لما تقٌدـ نجد التناص مع القربف الكريـ بي الكثيػر مػف القصػائد األخػرل 
 :مطر ال  ايةمف الديكاف، كما نرصدي مع الشعر القديـ ما نقرفي بي قصيدة 

 ّنجل اجلغذ ِثً زقبْ:

 ِىشٍ، ِفشٍ                           

      1ِمجًٍ، ِذثشٍ                           
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ظ ر كاالحا التناص مػع أحػد أبيػات معمقػ  امػرئ القػيس كالبيػت، كعبػر حيث ي
هػػذا التنػػاص يظ ػػر أف الشػػاعر يسػػتثمر قػػدرات الػػنص التقميػػدم خصكصػػا مػػا يخػػص 
صكرة التالاد التي حممت ا العبارة، بالنص األصؿ يحمؿ االػطرابا، أرادي الشػاعر أف 

يعيػػد بعثػػ  بػػي يسػػتمر مػػف خػػالؿ نصػػ  الحػػديث ل ػػذا كظٌػػؼ الػػنص القػػديـ كمػػا هػػك ل
تجرب  أخرل جديدة، كانطالقا مف أف القصيدة  عمكما هي عمؿ بنػي بالدرجػ  األكلػى 
ب ػػي تجٌسػػد لحظػػ  برديػػ  خاصػػ  بػػي أكج تكترهػػا كغناهػػا، حيػػث تتصػػؿ رغػػـ برديت ػػا 
بمحظػػات برديػػ  متراكمػػ  منتجػػ  لنػػا التجربػػ  مجٌسػػدة بػػي الػػنص الشػػعرم الػػذم يٌتصػػؿ 

ا جػػاء الػػنص بنصػػكص أخػػرل كاسػػتفاد مػػف محٌمالت ػػا ، ل ػػذ2بغيػػري ليػػزداد غنػػا كعمقػػا
كص رها بػي تجربتػ  كأعػاد انتاج ػا مػف جديػد، كهػذا قٌمػت التكظيػؼ، حيػث ي يجتػزئ 
الشػػػاعر نصكصػػػا بػػػال كعػػػي كيرصػػػف ا، بػػػؿ يقػػػٌدم ا بػػػي سػػػياؽ تجربتػػػ  الذاتيػػػ  ليعيػػػد 
ا انتاج ػػا بشػػكؿ جديػػد، بتحمػػؿ تجربػػ  أخػػرل، قػػد تتالقػػى مػػع التجربػػ  األكلػػى لكػػف ل ػػ

 خصكصيت ا بي التجرب  الجديدة.
مػػػف خػػػػالؿ مػػػػا تقػػػٌدـ نالحػػػػظ أف الػػػػديكاف يعػػػػج بالعالقػػػات كبػػػػؽ محػػػػكريف أبقػػػػي 
كعمكدم، حيث يتكاتفا لتقديـ ال يئػ  العامػ  لديلػ  المغػ  بػي مسػتكاها التركيبػي، الػذم 
يقٌدـ االاب  لمجاؿ الديل  مظاهر أخػرل لشػعري  الػنص كمن ػا اإليقػاع عمػى اخػتالؼ 

 كهذا ما سنتتٌبع  بي المبحث المقبؿ مف هذي الدراس .  أنماط ،
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مػػف خػػالؿ قػػراءة الػػديكاف ايقاعيػػا نجػػدي ي يحتفػػي بػػي معظػػـ نصكصػػ  بالػػكابط  
التفعيمػػ  بػػي شػػكم ا البسػػيط كي المرٌكػػب، كمػػا أنػػ  ي يخالػػع لقكاعػػد القابيػػ  بػػيم شػػكؿ 

ل ػذا بقػد جػاءت النصػكص مشػٌكم   اي ما جاء عفكا بي أسػطر بعػض القصػائد، ،كاف
ايقاع ػػا الخػػػاص ب ػػػا، انػػ  ايقػػػاع ينمػػػك بنمػػك القصػػػيدة ذات ػػػا، كبػػي ذلػػػؾ تجسػػػيد ألهػػػـ 
خصػػائص قصػػيدة النثػػر كشػػكؿ الكتابػػ  المػػذيف حفػػؿ ب مػػا الػػديكاف كجٌرب مػػا بػػي معظػػـ 

 مػف خارجػ ، بالمغػ  هػي مػا النصكص، حيث انطمػؽ اإليقػاع مػف داخػؿ لغػ  الػنص ي
، ل ػػػذا سػػػنتتبع خػػػالؿ هػػػذا المبحػػػث ايقػػػاع الػػػديكاف بشػػػكؿ تقػػػكؿ القصػػػيدة ي الشػػػاعر

مختمػػؼ، بمػػف نرٌكػػز عمػػى ايقػػاع التفعػػيالت بقػػدر مػػا سػػنرٌكز عمػػى ايقػػاع مػػف نػػكع بخػػر 
كمػا ان  ايقاع المغ  بي شكم ا المفرد كالمرٌكب ل ذا سنقٌسـ دراس  اإليقاع الى مطمبيف 

 :يمي
 الم رد  ل الدي اف ا٠٦مبع المطمب اض ؿ:

قبػػػػؿ تتٌبػػػػػع اإليقػػػػػاع المفػػػػػرد النػػػػػاتج عػػػػف تكػػػػػرار عػػػػػدد مػػػػػف األلفػػػػػاظ أك مقابمت ػػػػػا 
كتالػػػادها عبػػػر القصػػػائد نقػػػـك بتتٌبػػػع تفعػػػيالت القصػػػائد بشػػػكؿ مختصػػػر، لنبػػػٌيف عػػػدـ 
اسػػتقرارها بػػي تشػػكيؿ خػػاص، كمػػا نسػػٌمط الالػػكء عمػػى بعػػض القصػػائد التػػي اسػػتقٌرت 

تفعيمػػػػ  خصكصػػػػا القصػػػػائد األخيػػػػرة بػػػػي الػػػػديكاف التػػػػي تمثػػػػؿ التجربػػػػ  األكلػػػػى بي ػػػػا ال
لمشػػاعر، بنقػػٌدـ عبرهػػا بعػػض المالمػػح اإليقاعيػػ  الجزئيػػ  التػػي يمكػػف أف نممح ػػا بي ػػا، 

 كنمٌخص ذلؾ بي الجدكؿ التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 هذا المقاـ، لكننا أٌخرناي ألننا سنتعٌرض لمفالاء النصي بشكؿ  نشير الى أف هناؾ ايقاع نصي يمكف ادراج  بي

 عاـ بي المبحث القادـ.
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رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 القصيدة

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  الت لي ت اضكثر ح  را  ل كؿ قصيدة
 القصيدة

اضكثر ح  را  ل كؿ قصيدةالت لي ت   

الت ليمػػػػة اض لػػػػى 
مػػػػف حيػػػػث ةػػػػدد 
 مرات الح  ر 

الت ليمػػة الثانيػػة 
مػػف حيػػث ةػػدد 
 مرات الح  ر

الت ليمة 
الثالثة مف 
حيث ةدد 
مرات 
 الح  ر

الت ليمػػة اض لػػى 
مػػف حيػػث ةػػدد 
 مرات الح  ر

 
الت ليمػػة الثانيػػة 
مػػف حيػػث ةػػدد 
 مرات الح  ر

الت ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الثالثػػػػػة مػػػػػف 
حيػػػػػػث ةػػػػػػدد 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات 

 الح  ر

  اةمف  ل لف  اة تف 14ؽ مست لمف  ل لف  اةمف 1ؽ
  ل لف  اةمف مست لمف 15ؽ م اةمتف  ل لف   اةمف 2ؽ
  ل لف مست لمف  اة تف 16ؽ م اةمتف  ل لف مست لمف 3ؽ
  اةمف  ل لف مست لمف  17ؽ  اةمف م اةيمف  ل لف 4ؽ
 ةمف ا مست لمف  ل لف 18ؽ  ل لف   اةمف مست لمف  5ؽ
  ل لف  اة تف  اةمف 19ؽ  اة تف  ل لف م اةمتف 6ؽ
  ل لف  اةمف  اة تف 20ؽ  ل لف م اةيمف مست لمف 7ؽ
  ل لف  اةمف مست لمف 21ؽ  اةمف  اة تف  ل لف 8ؽ
 م اةيمف  اةمف مست لمف 22ؽ  ل لف  اةمف مست لمف 9ؽ
  ل لف مست لمف  مل تف 23ؽ مست لمف  اةمف  ل لف 10ؽ
  ل لف مست لمف مست لمف 24ؽ  ل لف  اةمف مست لمف 11ؽ
  ل لف  ل لف  ل لف 25ؽ مست لمف  ل لف   اةمف  12ؽ
 م اةمتف مست لمف  ل لف 13ؽ

نالحػػظ مػػػف خػػػالؿ الجػػدكؿ أف كػػػؿ قصػػػيدة تسػػػتثمر عػػددا مػػػف التفعػػػيالت بنسػػػب  
ر الػػى متفاكتػػ  كمػػف بحػػكر مختمفػػ ، كقػػد كالػػعنا التفعػػيالت بػػي شػػكم ا السػػميـ كلػػـ نشػػ

الزحابات كالعمؿ التي اعترت ا بػي القصػائد، كعبػر اختالب ػا كتعػٌددها بػي التكظيػؼ ي 
يمكننا اعتبارها أسػاس اإليقػاع بػي النصػكص كهػذا يجعمنػا نيسػقط التتبػع اإليقػاعي مػف 
هػػػذي الزاكيػػػ ، رغػػػـ اسػػػتقرارها بػػػي بعػػػض القصػػػائد مثػػػؿ مػػػا نالحظػػػ  بػػػي القصػػػيدتيف 

عمػى األكلػػى   لػ لفحيػث سػػيطرت تفعيمػ   ؽ الرمػؿ ةا ػػ ىمػا ةا ػقافااألخيػرتيف؛ 
عمػػى الثانيػػ ، كقػػد جػػاءت هػػذي التفعػػيالت الصػػابي  بػػي هػػذيف القصػػيدتيف مسػػت لمف ك

بشكؿ عفكم بمـ تكف مقصكدة لذات ا، كدليػؿ ذلػؾ أنػ  حػدثت بي ػا بعػض الزحابػات ك 
ثػػـ  العمػػؿ التػػي ي تخػػص هػػذي التفعػػيالت ممػػا أدل الػػى تحٌكل ػػا تمامػػا لتفعيمػػ  أخػػرل،

 (19اٌغذٚي سلُ )
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ترجػػػع ألصػػػم ا، كهػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف الشػػػاعر لػػػـ يكٌظف ػػػا لػػػذات ا انمػػػا جػػػاءت عفكيػػػ  
خصكصػػا اذا مػػا كالػػعناها بػػي سػػياؽ الػػديكاف الػػذم غمرتػػ  قصػػائد النثػػر، كمػػف ج ػػ  
أخرل كعبػر تػاري  القصػائد نالحػظ أف هػذي القصػائد تمثٌػؿ تجربػ  الشػاعر األكلػى بػي 

دة التفعيمػػػػ  )الحػػػػرة( قائمػػػػ ، ل ػػػػذا بػػػػدايات جيػػػػؿ ايخػػػػتالؼ حيػػػػث مازالػػػػت كطػػػػية قصػػػػي
اسػػتخدم ا الشػػاعر بػػي هػػذي القصػػائد، كنالحػػظ أف القصػػائد األخػػرل كممػػا أكغمػػت بػػي 
الثمانينػات كبدايػ  التسػعينات بػدأت تػتخٌمص مػػف ايقػاع التفعيمػ  ليحػؿ محمٌػ  ايقػاع مػػف 

ف المفػرد كالمرٌكػب، ب ػذا يظ ػر أف قصػائد الػديكانكع بخر كهك ايقاع المغػ  بػي شػكم ا 
 منعطفػػػاتمػػػٌرت بمراحػػػؿ مختمفػػػ  لتقػػػٌدـ هػػػذي التجربػػػ ، كهػػػي بػػػذلؾ تحػػػاكي بتحٌكيت ػػػا ال

تعرالػػت ل ػػا القصػػيدة العربيػػ  الحديثػػ  بشػػكؿ عػػاـ، حيػػث أثػػرت بػػي مكسػػيقاها، التػػي 
ممػػا أنػػتج نصكصػػا تحمػػؿ المزاكجػػ  المكسػػيقي  سػػكاء بػػيف بحػػر شػػعرم كبحػػر شػػعرم 

قيمػان مكسػيقي  جديػدة أهمت ػا عمػى نحػك أالػفى عمي ػا بخر، أك بيف الشعر كالنثر، مما 
، كهذا مجٌسد بدقػ  بػي 1بنشكايت ا كتعقيدات ا اإلنساني أكبر يستيعاب تجرب  العصر 

ديكاف سيف حيث تنفتح قصائدي عمى تجارب أكثر انساني ، معتمدة بػي معظم ػا عمػى 
كهػػك مػػا سػػنرٌكز عميػػ  بػػي تتٌبػػع ايقػػاع  ايقػػاع لغػػكم خػػاص نػػابع مػػف داخػػؿ كػػؿ نػػص،

 لديكاف بشكؿ عاـ.ا
   إيقاع التكرار الم رد: -1

رأينا أف اإليقاع بشكؿ عاـ هك الطريق  التي تتكزع ب ا عناصر لغكي  عمى امتداد 
، حيث 2المعطى المغكم، كالنبرات كالكقفات كالتراكيب كالعناصر المعجمي  كغيرها
 مفردات بيتتكٌرر أك تتقابؿ الديا، ب ذا نحدد اإليقاع بي هذي الحال  عبر تكرار ال

ذات القصيدة، كذلؾ ب دؼ لفت اينتباي لديلت ا أك جعم ا محكر النص ككؿ، مما 
يجعم ا بتكرارها تكٌلد ايقاعا خاصا يتمقاي المتمقي مباشرة عبر القراءة كمف نماذج 

 :ك ابيس السرابذلؾ قكل  بي قصيدة 
 ّشلقٌْ يف وٌاثْظ اٌغشاة

                                                 
 .224ينظر، محمد صابر عبيد، القصيدة العربي  الحديث ، ص  1
 .132ينظر، محمد الماكرم، الشكؿ كالخطاب، مدخؿ لتحميؿ ظاهراتي، ص  2
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 ىُ األغشاةْ

 ىُ األػشاةْ

 1بءادلزذ  ادلبءِٓ 

نالحػػػػظ مػػػػف خػػػػالؿ هػػػػذي األسػػػػطر أف الشػػػػاعر يكػػػػرر عػػػػددا مػػػػف الكممػػػػات بدايػػػػ  
بالالػػمير )هػػـ( الػػذم يعػػكد عمػػى العػػرب بػػي بدايػػ  القصػػيدة، ك بتكػػراري تظ ػػر أهميتػػ  
كقيمت  بي النص مف الناحي  الديلي ، كما تظ ر قيمتػ  ايقاعيػا بػي أنػ  يشػكؿ تراتبٌيػ  

رب المتمقػػي كيزيػػد مػػف جماليػػ  الػػنص، كػػذلؾ خاصػػ  بػػي القػػراءة تخمػػؽ نغمػػا معٌينػػا ييطػػ
األمر بػي تكػراري لكممػ  )المػاء( بػرغـ أف المػاء األكلػى تختمػؼ عػف الثانيػ  بػي الديلػ  
بػػػاألكلى تػػػدؿ عمػػػى الخمػػػيج العربػػػي كالثانيػػػ  عمػػػى المحػػػيط األطمسػػػي، اي أف تكرارهػػػا 

 .بذات الحركؼ يجعم ا تقٌدـ نغما يمفت المتمقي كييالفي جمالي  عمى النص
 كما نجد التكرار المفرد بي ذات القصيدة بي قكل :

 دِِ ػجبءحٌ أٌجظ

 ٌِرِ صىشحًأٌجظ 

 أدخً اٌؾٌاسع ادلظٍّخ        

 2أفشش ًرقشش خثيت ًسائِ

نالحػػظ تكػػراري لمفعػػؿ رغػػـ أنػػ  مختمػػؼ بػػي الحركػػات لكػػف رغػػـ ذلػػؾ ب ػػك يػػفدم 
ريػػ  أكثػػر بػػي كظيفػػ  خمػػؽ ايقػػاع مكسػػيقي يغنػػي عػػف التفعيمػػ ، كمػػا يالػػمف لمشػػاعر ح

التكظيػػػؼ، حيػػػث ي يحتػػػاج الشػػػاعر الػػػى اختيػػػار الكممػػػات لتتناسػػػب مػػػع التفعيمػػػ  بػػػؿ 
 يختار الكممات بشكؿ عفكم عبر تكرارها كهذا يكلد اإليقاع.

 ، حيث يكرر الفعؿ:آية الحزف المبيفكما نجد التكرار المفرد بي قصيدة 
 ّذىُ.. رجذ

 1 ّذا اجلشذ اٌغًٍْ. رجذ
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)تٌبػػػت( ممػػػا يشػػػحف الػػػنص بػػػالربض الػػػذم يريػػػد ايصػػػال   نالحػػػظ تكػػػرار الفعػػػؿ
 لممتمقػػي، خصكصػػا عبػػر تناصػػ  بػػي هػػذا التكػػرار مػػع القػػربف الكػػريـ بػػي قكلػػ  تعػػالى:

ــتَّ      ــتٍ ًَرَ ــِ ٌَيَ ــذَا أَثِ ــذْ َّ حيػػث يكجػػ  اهلل عػػز كجػػؿ خطابػػ  ألبػػي ل ػػب  1المسػػد{رَجَّ

نصػ ، كزاد بتكػراري كيزجري، بحمؿ الشاعر هذا المكقػؼ بكػؿ مالبسػات  كأعػاد بعثػ  بػي 
تيكيد مكقف ، كعمي  بالتكرار هنا  أدل كظيفتيف بمػف ناحيػ  أكػد الديلػ  كرٌسػخ ا، كمػف 

 ناحي  أخرل قٌدـ ايقاعا خاصا أغنى عف التفعيم .
 كبي ذات القصيدة نجد التكرار بي بخرها: 

 ػٍَ اٌٌطٓ اجلًّْ.عالَ 

 ػٍَ اٌؾؼشاء يف وً اٌفقٌي. عالَ

 فِ.ػٍَ ادلطش ادلن عالَ

 ػٍَ اٌؼقبفري. عالَ

 يىل اٌمٍت اٌغدني. عالَ

 2 يىل خنٍخ يف اذلدري. .......

نالحػػظ تكػػراري لكممػػ  سػػالـ كحػػرؼ الجػػر بعػػدها، كب ػػا يخػػتـ الشػػاعر قصػػيدت ، كيحمػػؿ 
هػذا التكػرار كظيفتػيف كمػا سػبؽ، ب ػك مػف ناحيػ  تيكيػد عمػى السػالـ الػذم أراد الشػػاعر 

ف( بقػػد ذاؽ ذرعػػا بػػاأللـ كالحػػزف كيريػػد لمسػػالـ أف بثٌػػ  عبػػر قصػػيدت  )بيػػ  الحػػزف المبػػي
ينتشػػر ل ػػذا حٌمػػؿ سػػالم  لمػػكطف كالشػػعراء كالمطػػر كالعصػػابير كحتػػى القمػػب السػػجيف، 
كمػػا كظٌػػؼ السػػالـ بػػي بخػػر سػػطر لكنػػ  سػػالـ غائػػب نصػػيا بقػػد عٌكالػػت  النقػػاط كلكػػف 

كمػا  رغـ أن  غائب لكف المتمقي يستطيع استحالاري بيسر كربطػ  بسػياؽ الػنص ككػؿ.
 –كهػػذا مػػا ي منػػا بػػي هػػذا المكالػػع  –يػػفدم تكػػرار هػػذي الكممػػ  كظيفػػ  ايقاعيػػ  م مػػ  

بكالػػع ا بػػي البدايػػ  يجعم ػػا انطالقػػ  بػػي كػػؿ سػػطر شػػعرم، حيػػث ييصػػبح اينطػػالؽ 
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بنفسو كاحد بي ا جميعا كهذا يكٌلد تراتبي  ايقاعيػ  خاصػ ، يمكػف لممتمقػي لمسػ ا مباشػرة 
 مف خالؿ القراءة.

 :مقاطع منسية مف حب الرزا ررار بي قصيدة كما نجد التك
 :أزجه

 ،،أزجه

 ًِٓ عسبة اٌذَ ّطٍغ اٌنبئؼٌْ

... 

 ..أزجه

 طٍمخ يف ٔجل اٌغىٌْ

 سػؾخ يف ىزا اٌندش

 1،،أزجه

نالحظ تكرار كممػ  )أحبػًؾ( التػي يظ ػر عبػر كػاؼ المخاطبػ  المصػيق  ب ػا، تعمٌػؽ 
  يفٌكػػد قػٌكة رباطػػ  بالحبيبػػ  الشػاعر بػػاألنثى حبيبػػ  ككطنػا كرعشػػ ، بالشػػاعر عبػر نصػػ

عبر تكرار اقراري بحٌب ا، كيفدم هذا التكرار ايقاعيا كظيف  ابتتاح الجمؿ الشػعري  ممػا 
يجعم ػػا تيشػػحف بنغمػػ  خاصػػ  مػػع بدايػػ  كػػؿ سػػطر كهػػذا يغنػػي عػػف تكظيػػؼ التفعيمػػ ، 
بػػالتكرار يكلٌػػد ايقاعػػا خاصػػا بػػي هػػذا الػػنص، ب ػػك مكلػػكد معػػ  كخػػاص بػػ  قػػد ي نجػػدي 

ف تكررت هذي الكمم . بي غ  يري كا 
تجدر اإلشارة أف التكرار قد يككف بي الحػرؼ كاألداة كمػا يكػكف بػي الكممػ ، لكننػا 

 رٌكزنا عمى تكرار الكممات ذات الكظيف  الديلي  كل ا امكانات التحٌكؿ الصربي.
كما نسٌجؿ أف حالكر التكرار قد جاء بشكؿ مٌطرد بي مختمؼ قصائد الديكاف 

تكليد اإليقاع كهك مختمؼ عف اإليقاع الخارجي كما بي التفعيم  أك كهذا مف أجؿ 
القصيدة العمكدي ، بفي هذي الحال  يتكٌلد اإليقاع مف داخؿ النص بكؿ نص يخمؽ 
ف تكررت ذات الكممات بي  ايقاع  الخاص، حيث ي يمكننا أف نجدي اي بي  كا 
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قـك بتكليد ايقاع ا نصكص أخرل، كهذي الميزة تفٌردت ب ا قصيدة النثر، حيث ت
الخاص المرتبط بالتجرب  مف ج   كبكؿ ما يحمؿ النص مف دييت تتكٌزع بشكؿ 

قصيدة النثر  محدد لترسـ مع اإليقاع مالمح التمقي األكلى لمنص، ب ذا يظ ر أف
كقد  ،1عالـ كامؿ منتظـ، جميع أجزائ  متماسك ، كامم  بذات ا، تحمؿ معناها كغايت ا

ا عمى المستكل اإليقاعي المفرد الذم كٌلد مكسيقى نابع  مف حقؽ ديكاف سيف هذ
 داخؿ النص، ب ي مكلكدة مع .

بػػي هػػذي الحالػػ  نرصػػد اإليقػػاع عبػػر تالػػاد عػػدد مػػف األلفػػاظ إيقػػاع الت ػػاد:  -2
 :مطر ال  ايةبشكؿ متقابؿ كمتتابع، كمف ذلؾ قكل  بي قصيدة 

 أفغِ ٌٍّبء،

 ،اًٌٍْيف هنبّبد        

 2.اٌنيبسّجقشِٔ  زني          

نالحػػظ أف هػػذي األسػػػطر ي تحتػػكم عمػػى كممػػػات تػػفدم نغمػػ  مكسػػػيقي  ممػػا يكلػػػد 
اإليقػػاع لكػػف رغػػـ ذلػػؾ يمكننػػا مػػف خػػالؿ القػػراءة أف نممػػس مالمػػح ايقاعيػػ  لكن ػػا مػػف 
نػػػكع بخػػػر انػػػ  ايقػػػاع ديلػػػي بعبػػػر التالػػػاد بػػػيف الميػػػؿ كالن ػػػار نكػػػكف بصػػػدد صػػػكرتيف 

كعبػػر تمٌقي مػػا سػػيتكٌلد لػػدل المتمقػػي نػػكع مػػف الترتيػػب  متقػػابمتيف بػػي اتجػػاهيف مختمفػػيف
كالتكجيػػػ  لكػػػؿ صػػػكرة عمػػػى حػػػدة، كهػػػذا يجعػػػؿ اإليقػػػاع الػػػديلي يظ ػػػر مػػػف تعػػػارض 

 الصكرتيف.
كما نالحظ بي ذات القصػيدة  تالػادا بخػرا بػي تناصػ  مػع بيػت امػرئ القػيس بػي 

 قكل :
 ّنجل اجلغذ ِثً زقبْ:

 شٍِىشٍ، ِف                           

      3ِمجًٍ، ِذثشٍ                           
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بالتالاد كاالح بػيف مكػر كمفػر، كمقبػؿ كمػدبر، كعبػري يتكلٌػد اإليقػاع الػديلي بكػؿ 
كمم  تكٌلد صكرة مختمف  عػف األخػرل، ممػا يجعم مػا ينمػكاف بػي ج تػيف مختمفتػيف بػي 

بػي هػذي الحالػ  مػف  ذهف المتمقي كهذا يرسـ مالمػح اإليقػاع، كمػا يمكننػا تتبػع اإليقػاع
 ناحي  أخرل، كهي اينطالؽ مف أصؿ الكممات؛ أم مف بيت امرئ القيس:

 معا   *** كجممكد صخر حٌط  السيؿ مف عؿ  مكّر م ّر مقبؿ مدبر
 ااي  ااه  ااه اه ااه اه اه ااه اه

  ل لف م اةيمف  ل لف م اةمف
اسػػػػا عمػػػػى نالحػػػػظ أف البيػػػػت األصػػػػمي يحمػػػػؿ ايقاعػػػػا مكسػػػػيقيا خاصػػػػا مبنػػػػي أس 

، كعبػػر اقتطػػاع هػػذا الجػػزء منػػ  كتكظيفػػ ، بالشػػاعر ييخػػذي  لػػ ؿ  م ػػاةيمفالتفعيمتػػيف 
 بنيقاع  لكف بشكؿ جزئي، بقد كٌظؼ بداي  البيت بقط كهك الجزء الحامؿ لمتالاد:

  مكػػػّر م ػػػّر مقبػػػػػؿ مدبػػػر 
 ااه  ااه اه ااه اه اه ااه اه 

  ل لف  ل لف  اةمف  اةمف
ٌظفػػت بػػي سػػياؽ القصػػيدة، بقػػد صػػارت نالحػػظ أف ا لتفعػػيالت تغٌيػػرت تمامػػا لمػػا كي

بعكلف باعمف بشكؿ متتابع، كهذا يكٌلد ايقاعا بخرا االاب  إليقاع التالاد، ل ذا بالعٌين  
تقػػػػٌدـ مسػػػػتكييف مػػػػف التجمػػػػي اإليقػػػػاعي أحػػػػدهما معنػػػػكم يصػػػػم  المتمقػػػػي عبػػػػر تالػػػػاد 

اع الثػاني ب ػك مكسػيقي نػابع أصػال الصكرتيف كهما صكرة اإلقباؿ كاإلحجاـ، أما اإليقػ
 مف البيت الذم أخذت من  هذي األسطر.

االاب  لما تقػٌدـ نرصػد التالػاد بػيف المفػردات بػي عػدد مػف القصػائد حيػث كٌظفتػ  
لتكليػػد حركيػػ  خاصػػ  تيغنػػي عػػف التفعيمػػ  كمػػف نمػػاذج ذلػػؾ نػػذكر التالػػاد بػػي قصػػيدة 

 بي قكل : مطر ال  اية
 ثغزخ،

 لّشٌ، اٌنبسٌّغً يف         

   1 ، فزترني ثشدًا ًعالِب.ادلبءأٔبدُ 
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يظ ر جميا التالاد بػيف النػار بػي السػطر األكؿ كالمػاء بػي السػطر الثػاني، بيرسػـ 
 طػف ذلؾ عامميف متناقاليف مما يكٌلد الحرك  كاإليقاع، الذم نجدي أيالا بػي قصػيدة 

 حيث يقكؿ:ضنيس 
 ّشعُ اٌىالَ ثبألٌٌاْ،

 ٌجىبء،بث اٌقّذخيٍط األًساق، ديضق 

 1،بٌندْحّطشص اٌؾٌاسع ث

نالحػػظ أف كممػػ  الصػػمت جػػاءت الػػد كممػػ  البكػػاء كبعػػدها الالػػجيج، كهػػذا يكلٌػػد 
حركػػػػ  مػػػػف نػػػػكع خػػػػاص بػػػػيف  صػػػػكرتيف ممػػػػا يخمػػػػؽ اإليقػػػػاع المعنػػػػكم الػػػػذم يرصػػػػدي 

 المتمقي.
يسػػتثمر امكانػػات المغػػ  المفػػردة بشػػكؿ  سػػيفمػػف خػػالؿ مػػا تقػػٌدـ نالحػػظ أف ديػػكاف 

ايقاعػػا خاصػػا ييغنيػػ  عػػف التفعيمػػ  كاإليقػػاع الخػػارجي المكسػػيقي، مكثٌػػؼ ليصػػنع من ػػا 
 كهذا ما يستثمري أكثر عمى المستكل التركيبي كما سنتتٌبع  بي المطمب المقبؿ.

 
 
 
 
 
 
 

 المطمب الثانل: اإليقاع المرّكب  ل الدي اف
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خالؿ هػذا المطمػب سػنبحث بػي اإليقػاع عبػر صػكرت  المرٌكبػ ، بمثممػا رأينػا أف 
ت بتكرارهػػا أك تالػػادها تشػػػٌكؿ ايقاعػػا نجػػد أف الجمػػػؿ كػػذلؾ بتكرارهػػا كتقابم ػػػا المفػػردا

 كتركيب ا تشٌكؿ نمطا بخرا مف اإليقاع ندرس  كالتالي:
 اإليقاع المرّكب مف ر ؿ تكرار الرمؿ  التراكيب:  -4

نرصػػد هػػذا الػػنمط مػػف التكػػرار بػػي التراكيػػب المختمفػػ  بػػي قصػػائد الػػديكاف، حيػػث عمػػد 
بعػض الجمػؿ مػرتيف أك أكثػر بػي ذات القصػيدة ممػا كلٌػد ايقاعػا مػف الشاعر لتكظيؼ 

 :رؤيانكع مختمؼ، ناجـ عف المرٌكبات بي ترتيب ا، كمف ذلؾ نجد قكل  بي قصيدة 
 ػطشن ِب أسًع

  1فٌره  ِب أسًع

نالحػػظ تكػػرار التركيػػب )مػػا أركع( كهػػي صػػيغ  التعٌجػػب التػػي جػػاء ب ػػا الشػػاعر ليفٌكػػد 
كصكت ا، كما يكٌلد هذا التكرار نغمػا خاصػا يجعػؿ مػف الػنص اندهاش  برفياي لعطرها 

يختمػػػؼ عػػػف النثػػػر بػػػي مسػػػتكاي التػػػداكلي بيشػػػحف الػػػنص بنغمػػػات خاصػػػ . كنجػػػد ل ػػػذا 
قصػيدة لػيس التكرار حالكرا معتبػرا بػي مختمػؼ قصػائد الػديكاف، كمػف ذلػؾ قكلػ  بػي 

 :ميما
 أْ رنؼٌا اٌذىؾخ يف اٌقنبدّك

... 

 ٌْظ ِيّب..............

 رزضّٓ اٌنغبء ثبٌشزْكأْ 

... 

  2ٌْظ ِيّب............

بي هػذي األسػطر كبػي غيرهػا بػي ذات القصػيدة، حيػث )ٌْظ ِيّب(  نالحظ تكرار جمم 
بمػػه عػػدد مػػرات تكرارهػػا خمػػس مػػرات، ب ػػذا تحتػػؿ مكقعػػا م مػػا بػػي رسػػـ ديلػػ  الػػنص 
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ل، ككػػؿ، بكاٍلػػػع ا بعػػػد كػػؿ أسػػػطر لتكػػػكف جكابػػا لتسػػػافيت يفػػػتح البػػاب ألسػػػطر أخػػػر 
بالشاعر يحدد ب ذي العبػارة مكقفػ  مػف جممػ  مػف األحػداث حكلػ ، كيحٌمػؿ ربالػ  هػذي 
العبػػارة، التػػي تػػفدم دكرهػػا الػػديلي، االػػاب  لتقسػػيم ا الػػنص الػػى كحػػدات ممػػا يخمػػؽ 
ايقاعا محٌددا حسب مكالع ا، بالعبارة تكلٌػد ترتيػب خػاص لفقػرات الػنص كهػذا يجعمػ  

   حابؿ باإليقاع.
قصػػائد الػديكاف نجػػد أف تكػػرار التركيػػب ذاتػ  بػػي الػػنص مكجػػكد عبػر تتٌبػػع مختمػػؼ  

بشكؿ ممفت مما يكٌلد ايقاعا ييغني عف ايقاع التفعيم ، كما يفدم كظيف  ديلي  محػددة 
براز أهمي  العبارة المكٌررة، مما يجعم ا المفتاح بي قراءة القصيدة.  بي التيكيد كا 

 التراكيب:اإليقاع المركب مف ر ؿ ت اد  مقابمة الرمؿ    -5

نرصػػد بػػي هػػذي الحالػػ  اإليقػػاع مػػف خػػالؿ التراكيػػب المتالػػادة ديليػػا بػػي الػػنص، كمػػف 
 : تاتذلؾ ما نقرفي بي قصيدة 

 يتزّيف الرسد لم تو  ل المداّ
 أزذا،، ال أسٍ

 اٌنفظ، أسًٌٍىين 

  1رذفٓ ادلغبء         

ر أحػػدا ثػػـ يػػرل نالحػػظ التالػػاد كالتقابػػؿ السػػمبي بػػي الرفيػػ /الرفيا حيػػث ي يػػرل الشػػاع
النفس كحيػدة كعبػر هػذا التقابػؿ بػيف الجممتػيف ينشػي ايقػاع بشػكؿ متقابػؿ بالرفيػ /الرفيا 
ي تتحقػػؽ بػػي الصػػكرة األكلػػى ثػػـ تتحقػػؽ منفػػردة بػػي الثانيػػ  ممػػا يجعػػؿ المتمقػػي ييػػدرؾ 

 السمب ثـ اإليجاب بي رفي /رفيا الشاعر كهذا يخمؽ ايقاعا خاصا.
 :حيث يقكؿ طف ضنيس بي قصيدة  كما نجد التقابؿ عبر التالاد

 "فزجْل ًخٌه،،

  2ًرغٌد ًخٌه،،                 
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يحمؿ السطراف تناصا مع القربف الكريـ كما رأينا سابقا، كمف ج   أخرل يكٌلد تقابم مػا 
المتالػػاد صػػكرتيف متعاكسػػتيف مػػف حيػػث الحالػػ ، كهػػذا يجعػػؿ المتمقػػي يسػػتقبؿ الػػنص 

اد األسػػطر الػػى مصػػدرها، كيحمم ػػا بمحٌمالت ػػا كبػػؽ ايقػػاع مختمػػؼ، خصكصػػا اذا أعػػ
كيالػػع ا بػػي سػػياؽ الػػنص، كعميػػ  بػػالنص اسػػتثمر هػػذي الصػػكرة المتقابمػػ  مػػف القػػربف 
الكػػػريـ ل ػػػدبيف أكل مػػػػا ديلػػػي حيػػػػث يػػػتـ قػػػراءة الصػػػػكرة حسػػػب حالػػػػكرها بػػػي الػػػػنص 
انطالقا مف ديلت ػا األصػؿ، كمػف ناحيػ  أخػرل تػفدم الصػكرة كظيفػ  المقابمػ  الشػكمي  

 ما يكٌلد اإليقاع. م
كعبر تتٌبع مختمؼ قصائد الديكاف نجد لإليقاع الناتج عف التالاد بيف الجمػؿ حالػكرا 
معتبرا خصكصا عبر تتبع دييت األسطر المتعاقب  حيث عمد الشػاعر الػى المقابمػ  

 المستمرة بيف الصكر ليكٌلد حرك  دائم  بي نص ، كهذا ما انعكس عمى اإليقاع.

 مف ر ؿ تكرار نمط ال لؿ  ل القصيدة: اإليقاع المرّكب -6

بي هذي الحال  نالحظ نمطػا بخػرا مػف اإليقػاع المرٌكػب نػاجـ عػف تكظيػؼ األبعػاؿ  
بػػػي أسػػػطر القصػػػائد، بعبػػػر القػػػراءة نالحػػػظ حالػػػكرا ممفتػػػا ل ػػػذي األبعػػػاؿ يجعػػػؿ من ػػػا 
تشػػٌكؿ بػػي الكثيػػر مػػف القصػػائد ظػػاهرة ممٌيػػزة ممػػا يػػدبع ا لتشػػكيؿ ايقػػاع خػػاص ب ػػا، 

 رؤيا: نماذج تكظيؼ هذي األبعاؿ ما نالحظ  بي قصيدة كمف
 يف ِشاّب اٌزاوشح رٌٌذُذيظ 

 اٌشًذ أحتغظُ

 اجلغذ ًسدح ظبِئخ، فْترِ   

 اٌؼطش ِنه، ّزذفّكُ

.... 

 ادلذائٓ يف ٌِاعُ اٌشّر ّضسعُ  

 1اٌفشذُ، ّفبخئين
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مػػف خػػالؿ هػػذي العينػػ  نالحػػظ أف الػػنص يقػػـك بػػي مختمػػؼ أسػػطري عمػػى اينطػػالؽ  
مف الفعػؿ المالػارع، الػذم يحمػؿ ديلػ  ايسػتمرار كالحالػكر، برفيػا الشػاعر حاالػرة 
كمستمٌرة بي الزمف، كعبر تكرار الفعؿ بي كػؿ سػطر بشػكؿ ثابػت بػي األغمػب يجعػؿ 
منػػ  ظػػاهرة ممفتػػ ، تكلٌػػد عنػػد تمقي ػػا ايقاعػػا خاصػػا يمكػػف لممتمقػػي استشػػعاري مػػف خػػالؿ 

رة حالػػكرا بػػي الكثيػػر مػػف قصػػائد الػػديكاف القػػراءة المجممػػ  لمػػنص، كنجػػد ل ػػذي الظػػاه
 ك ابيس السراب:كمف ذلؾ بي قصيدة 

 ػشةُ 

 ِٓ احملْط يىل اخلٍْح

 ّنؼٌّْ ثبٌغنبئُ

 ..... 

 ّفبًمٌْ أٔفغيُ

 ُّّؼنٌْ يف رتوْذ اٌغْبة        

 ّشلقٌْ يف وٌاثْظ اٌغشاة

.... 

 ديٌدُ اٌزّٓ حنجيُ

... 

 حترتقُ "خنني"

1ٔغمطُ "ساَ اهلل"
 

هػػػذي األسػػػطر نالحػػػظ سػػػيطرة الفعػػػؿ المالػػػارع عمػػػى مطالع ػػػا ممػػػا مػػػف خػػػالؿ 
يجعمػػ  يقػػٌدـ شػػكال ايقاعيػػا خاصػػا، كمػػا أف تكظيػػؼ الفعػػؿ المالػػارع بػػي هػػذي القصػػيدة 
جاء لتيكيد حالكر الشاعر بي قمػب األزمػ ، كاسػتمرارٌيت ا، بػاألغراب هػـ األعػراب لػـ 

مػػ ، كمػػا أف احتػػراؽ يتغٌيػػركا كهػػـ مسػػتمركف بػػي تكػػريس دكرهػػـ السػػمبي بػػي قالػػايا األ
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هػػك كاقػػع كمسػػتمر كػػذلؾ، ل ػػذا قػػٌدـ الفعػػؿ المالػػارع   مسػػطيف كرنػػيف  راـ اهللمػػدف 
ٌدرها.  االاب  إليقاع  بي النص ديل  الحالكر كايستمرار لكؿ الصكر التي تىصى

االاب  لما تقٌدـ نجد حالػكر هػذي الظػاهرة بػي مكاقػع مختمفػ  مػف الػديكاف، كمػا 
يرػرج ثػـ  أزرع، كبعػدي أةبػرُ ، ثػـ يلمػ طمػؽ مػف الفعػؿ ، حيػث تن 1قصػا دبي قصػيدة 

كتسػػتمر األبعػػاؿ المالػػارع  بػػي رسػػـ المشػػ د بشػػكؿ متسمسػػؿ   ت سػػؿ  نػػ زع  تػػدرؿ
 آلخر القصيدة، مما يكٌلد ايقاعا خاصا بالمقاطع بي تكاترها.

االػػاب  لمػػا تقػػػٌدـ يمكننػػا أف نالحػػػظ نمػػط بخػػر مػػػف اإليقػػاع يصػػػنع  هػػذي المػػػرة 
ألبعػػاؿ الماالػػي  كالمالػػارع  بشػػكؿ متعاقػػب، كمػػف ذلػػؾ مػػا نجػػدي الحالػػكر المػػزدكج ل

 كمن ا يقكؿ:رراب بي قصيدة 
 ِٓ ثْزو،  خشج

 اٌقّذُ، ٍّفّو    

 يف لٍجو ًسدح.حيًّ ً

 يف فٌد اٌمبدِني رٌاسٍ

 ، رنؼكٌٍشّر  ّقغِ وبْ

 يف اٌقجبذ                 

 ّؼشف، ّىٓمل 

 رؾشقأْ اٌؾّظ ٌٓ            

 يف اٌؼٌْْ،                       

 ادلذّنخ  وبٔذ

 اخلٌف رٍجظ

 2 .يف عفش اٌشؤّب      
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عبػػػر هػػػذي األسػػػطر نالحػػػظ الترتيػػػب المتعاقػػػب لألبعػػػاؿ الماالػػػي  كالمالػػػارع  
حيػػث تنطمػػؽ مػػف الماالػػي ثػػـ نجػػد بعمػػيف مالػػارعيف ثػػـ ماالػػييف ثػػـ يرجػػع حالػػكر 

الػػارع  ينشػػي ايقػػاع الفعػػؿ المالػػارع، كعبػػر هػػذا التػػكاتر لظ ػػكر األبعػػاؿ الماالػػي  كالم
خػػػاص، يمكػػػف أف يظ ػػػر بشػػػكؿ جمػػػي عبػػػر تتبػػػع ديلػػػ  الػػػنص ككػػػؿ بػػػاينطالؽ مػػػف 
الماالي ألف المقصكد مف النص هك شخص بي الزمف الماالػي، لكػف الشػاعر يريػد 
أف يعيش مع  المحظات األخيرة مف حيات  قبؿ أف ييخذي مكج البحػر، بيسػتخدـ الفعػؿ 

كالثبػػػػات كالحالػػػػكر، لكػػػػف سػػػػرعاف مػػػػا يرجػػػػع  المالػػػػارع لتحمػػػػؿ الديلػػػػ  ايسػػػػتمراري 
" ب ػػذا يسػػاهـ تركيػػب الػػنص كػػاف يصػػ للمماالػػي لتػػذكيرنا بحالػػ  السػػائر نحػػك مكتػػ  "

ديليػػػا بشػػػكؿ متقابػػػؿ بػػػيف الماالػػػي كالحاالػػػر بػػػي تقديمػػػ  بتتػػػابع يكلٌػػػد ايقاعػػػا مختمفػػػا 
 يختمؼ عف ايقاع التفعيم  ذم البعد المكسيقي المحض. 

ع المرٌكػػػب بكػػػؿ أنماطػػػ  يسػػػاهـ بػػػي تشػػػكيؿ ايقػػػاع ممػػػا تقػػػٌدـ يظ ػػػر أف اإليقػػػا
خػػاص بػػي الػػنص يجعمػػ  متميػػزا عػػف الػػنص النثػػرم، بقػػد اعتمػػد الشػػاعر بػػي مختمػػؼ 
قصائد الديكاف عمى مكسيقى داخمي  نابع  مف تجربت ، كهك بذلؾ يحقؽ أهـ ما دعػت 

حمٌػػػت لػػػ  قصػػػيدة النثػػػر بنلغػػػاء التقٌيػػػد بالمكسػػػيقى الخارجيػػػ  القائمػػػ  عمػػػى التفعػػػيالت، ك 
، 1محم ػػا مكسػػيقى داخميػػ ، جعمػػت التفٌجػػر المغػػكم بػػدؿ التسمسػػؿ كالرفيػػا بػػدؿ التفسػػير

كهػػػذا مػػػا يميػػػز قصػػػيدة النثػػػر ب ػػػي تخمػػػؽ ايقاع ػػػا الخػػػاص انطالقػػػا مػػػف لغت ػػػا بكػػػؿ 
مسػػػتكيات ا، كمػػػا تسػػػتثمر كػػػؿ اإلمكانػػػات الطباعيػػػ  بػػػي تقػػػديـ تراتبيػػػ  ايقاعيػػػ  خاصػػػ  

مقبػػػؿ سػػػنرٌكز عمػػػى الفالػػػاء النصػػػي كدكري بػػػي تجعم ػػػا أكثػػػر تميػػػزا، كعبػػػر المبحػػػث ال
 تقديـ هذا النمط الشعرم المختمؼ.

 المبحث الثالث: أ كاؿ ح  ر ال  اء النصل  ل الدي اف
مف الغالؼ كما يظ ر عمي  مػف  سيف""ننطمؽ بي تتٌبع التشكيالت النصي  بي ديكاف 

الت ا كتابػػ  كعالمػػات غيػػر لغكيػػ ، ثػػـ نػػدخؿ نصػػكص الػػديكاف حيػػث نبحػػث بػػي تشػػكي
ال ندسػػػػي  كمختمػػػػؼ اإلشػػػػارات المكجػػػػكدة بػػػػػيف أسػػػػطرها، كسػػػػنقٌدـ ذلػػػػؾ بػػػػي مطمبػػػػػيف 

 كالتالي:

                                                 
 .213قات ا اإلبداعي ، ص ينظر السعيد الكرقي، لغ  الشعر الحديث، مقٌكمات ا الفني  كطا 1
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 المطمب اض ؿ: ال  اء النصل  ل ال  ؼّ
ي يػػئ الغػػالؼ بكج يػػ  األمػػامي كالخمفػػي القػػارئ لتمقػػي الػػنص الشػػعرم، بكظيفتػػ   

، 1أبقػػػػ  تتعػػػػدل التػػػػداكؿ الػػػػى كظيفػػػػ  ايحائيػػػػ  تمٌكػػػػف المتمقػػػػي مػػػػف تيكيػػػػؿ الػػػػنص كبػػػػؽ
كينطمؽ بػي ذلػؾ مػف عػدة عتبػات نصػي ، حيػث تعػد بػي جممت ػا بكابػ  رئيسػ  لمػدخكؿ 
قرائيػػا الػػى سػػاح  الػػنص الشػػعرم، كبيمػػا يمػػي نقػػٌدـ صػػكرة لغػػالؼ الػػديكاف بػػي كج ػػ  

 األمامي كالخمفي، كعبرها نبحث بي مختمؼ التجميات النصي :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفالائي  النصي  كالتالي:مف خالؿ الصكرة نرصد عددا مف المحٌددات 
 
 
 الكتابة: -1

، ميبػػػػرزة عنػػػػكاف 25×15تظ ػػػػر صػػػػفح  الكاج ػػػػ  كهػػػػي مػػػػف الحجػػػػـ الصػػػػغير  
الػػديكاف "سػػيف" الػػذم تكٌسػػط ا أعمػػى لكحػػ  بنيػػ ، كمػػا كيتػػب بػػي أعالهػػا اسػػـ الشػػاعر 

" كعمػػى ال ػػامش  ػػلر" أمػػا أسػػفم ا بكيتػػب بيػػ  جػػنس الكتػػاب كهػػك "م ػػر  بػػف رمي ػػة"
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أمػػا  من ػػ رات اتحػػاد الكتػػاب الرزا ػػرييف"ااسػػـ دار النشػػر كهػػي " ج ػػ  اليمػػيف كيتػػب
ج   الخمؼ مف الغالؼ بقد كيتب عمي ا جػزء مػف أحػد قصػائد الػديكاف كهػي قصػيدة " 

، كبي أسفؿ الصفح  كيتبت بعض المعمكمات عف السعر كرقػـ اإليػداع 1"مطر ال  اية
فح  الغػػػالؼ األماميػػػ  القػػػانكني، كمػػػف خػػػالؿ هػػػذي التجميػػػات المختمفػػػ  لمكتابػػػ  بػػػي صػػػ

كالصفح  الخمفي ، نجدها تحمؿ دييت محٌددة ترسػـ المالمػح األكلػى لممتمقػي لػدخكؿ 
بمىؾ الديكاف، كبػي مػا يمػي نتتٌبػع مختمػؼ هػذي المظػاهر الكتابيػ  عمػى صػفح  الغػالؼ 

 األمامي  كالخمفي  كالتالي: 
 اللن اف: -1-1

  حيػػػث يبػػػرز بػػػالمكف مػػػف خػػػالؿ المكحػػػ  يظ ػػػر مكقػػػع العنػػػكاف بػػػي كسػػػط المكحػػػ   
األصفر كبشكؿ مختمػؼ عػف خػط النسػ  الػذم كيتبػت بػ  بقيػ  العبػارات عمػى الغػالؼ، 

( كهػػػك خػػػط ييعمػػػف عػػػف اختالبػػػ  كتمػػػٌرد مسػػػارات  سػػػيفبػػػالعنكاف كيتػػػب بػػػالخط الػػػديكاني )
غاي  بػي الدقػ  كالمركنػ  كالطالقػ  بػي الكقػت ذاتػ ،  ب ذا الشكؿبنمكانات رسـ الحرؼ 

ؿ مائػؿ بػػي الصػفح  ممػا يزيػػدي تمٌيػزا كاختالبػا، كهػػذا يشػحف القػػراءة كمػا أنػ  كيتػػب بشػك
منذ التمقي األكؿ لمديكاف حيث ييعمف اختالب  كتمٌردي مػف حيػث البنيػ  كالديلػ . أمػا مػف 
الناحيػػ  التركيبيػػ  كعالقات ػػا بالجانػػب النصػػي بنرصػػدها عبػػر تتبػػع أصػػؿ العنػػكاف، ب ػػك 

ء ذات الطػػابع الم مػػكس، ممػػا يػػدؿ عمػػى مػػف الناحيػػ  المغكيػػ  حػػرؼ مػػف حػػركؼ ال جػػا
أف الشاعر يريد ال مس بنص  بشكؿ مختمؼ، بحرب  ي يصدح بعنؼ الصػكت، كلعػؿ 
ذلؾ راجع لمركنػ  هػذا الحػرؼ الػذم يمٌكػف الشػاعر مػف انتػاج نػص مػرف غيػر خاالػع 
لسػػمط  أبكيػػ  تحكميػػ  خارجيػػ ، كهػػذا مػػا انعكػػس عمػػى القصػػائد كمػػا رأينػػا بػػي جانب ػػا 

 يقاعي.  المغكم كاإل
 
 
 اسـ المؤلؼ: -1-2
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احتػؿ اسػـ المفلػػؼ أعمػى المكحػ  بػػي الغػالؼ ككيتػب بخػػط نسػخي عػادم ككيٌنػػ    
حيػػادم بػػي تقػػديـ الػػديكاف، حيػػث قابمػػ  بػػي الج ػػ  المقابمػػ  كممػػ  شػػعر التػػي تػػدؿ عمػػى 
جنس الكتاب، كما تمتقي مع اسػـ المفلػؼ بػي نػكع الخػط كلكنػ ، كي يكػاد اسػـ المفلػؼ 

اف لديلػػ  الػػديكاف غيػػر التعريػػؼ كالتخصػػيص، ل ػػذا جػػاء مكقع مػػا كجػػنس الكتػػاب يقػػٌدم
 كنمط خط ما غير ممفت كي ذا االاب  مباشرة لمديل .

 دار الن ر:  -1-3

كيتػػػب اسػػػـ دار النشػػػر عمػػػى يمػػػيف المكحػػػ  بػػػي أسػػػفؿ الشػػػريط األبػػػيض ليفكػػػػد   
عمػى " أمػا بػي األمن  رات اتحاد الكتاب الرزا رييفمكالع ا عمى الحياد التاـ، كهػي "

بيظ ػر رمػػز كشػعار دار النشػػر، كتعػد هػػذي العالمػػات حياديػ  ديليػػا ألن ػا مكجػػكدة بػػي 
مختمػؼ الكتػػب المنشػػكرة لػػذات الػػدار. لكػػف هػذا ي ينفػػي كظيفػػ  الفالػػاء الػػذم كالػػعت 
بي  بالبيػاض الػى اليمػيف يبػدك كينػ  مقطػكع باليػد مػف صػفح  المكحػ  التػي يظ ػر عمػى 

ٌدـ ديلػػ  أف الػػديكاف بيكممػػ  صػػفح  مقطكعػػ  مػػف حػػدكدها أثػػر التمزيػػؽ، كلعػػؿ ذلػػؾ يقػػ
 صفحات اتحاد الكتاب الجزائرييف، ستعرض تجرب  مختمف  مف حيث البناء كالمغ .

كمػػا نسػػجؿ الكتابػػ  بػػي الصػػفح  الخمفيػػ  لمغػػالؼ حيػػث كتػػب بػػي كسػػط ا جػػزء   
كهي مػف القصػائد األكلػى نصػيا بػي الػديكاف كاألكثػر تػيخرا  1"مطر ال  ايةمف قصيدة "

زمنيا بي تجرب  الشاعر، حيث تمثؿ أهـ النصكص األكثر نالػجا بمعػالـ كبليػات بنػاء 
قصػػػيدة النثػػػر، ل ػػػذا أرل أف اختيارهػػػا لتختػػػتـ الػػػديكاف بػػػي ج ػػػ  الغػػػالؼ الخمفيػػػ  تقػػػٌدـ 
خالص  تجرب  شعري  جديػدة كمختفمػ ، كلعػؿ شػكم ا الطبػاعي الػذم يبػدك أنػ  بخػط يػد 

صكصا مع الخػط المغربػي الػذم ييعمػف بيػ  الشػاعر الشاعر زادها اغراقا بي رمزيت ا خ
عػػػف تفػػػٌرد تجربتػػػ  كمغربٌيت ػػػا، بتكظيػػػؼ الخػػػط المغربػػػي هػػػك نػػػكع مػػػف اسػػػترداد ل كيػػػ  

، بنف نشيت قصيدة النثر بػي المشػرؽ بالشػاعر المغربػي يتمٌثم ػا كبػؽ 2مقمكع  كمغٌيب 
 لمغػػػػػ  منظػػػػػكري كتجربتػػػػػ  المشػػػػػٌبع  بقػػػػػيـ مغاربيػػػػػ  تنطمػػػػػؽ مػػػػػف الخػػػػػط كتقنياتػػػػػ  كصػػػػػكي

 كدييت ا.
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 الرسـ   اض كاؿ  الل مات غير الم  ية ةمى ال  ؼ: -3

مػػػف خػػػالؿ التػػػدقيؽ بػػػي صػػػفح  الغػػػالؼ األماميػػػ  كالخمفيػػػ  نالحػػػظ العديػػػد مػػػف 
 العالمات غير المغكي  التي تساهـ بي تكجي  التمقي مف الكهم  األكلى كمن ا نذكر: 

 الرسـ   اض كاؿ: -2-1
ميػػ  نالحػػظ أف الخمفيػػ  هػػي عبػػارة عػػف لكحػػ  بنيػػ  يبػػدك بػػي صػػفح  الغػػالؼ األما  

أن ا مرسكم  باأللكاف الترابيػ ، كبشػكؿ تجريػدم حيػث تصػٌكر مسػاح  متداخمػ  المعػالـ 
ػع العنػكاف الػذم كثٌػؼ هكيػ  الػديكاف، لتصػبح  كالتالاريس تبدك كاألرض كعمي ا تىمىٍكالى

ٌردة بػػػػي بنيت ػػػػا كلغت ػػػػا المكحػػػػ  أرالػػػػا متداخمػػػػ  المعػػػػالـ ل ػػػػذي التجربػػػػ  المختمفػػػػ  المتمػػػػ
عمكما، كعمي  بقد قٌدمت المكح  أرالي  عالمٌي  م م  لمعنكاف كالديكاف ككؿ، ب ػي مػا 

 يساهـ بي تكجي  القراءة مف أكؿ تقابؿ لممتمقي بالديكاف.
 اضل اف: -2-2

يمأل المػكفي الغػالؼى بػي ثػالث منػاطؽ، كهػي مسػاح  الكتابػ  عمػى اختالب ػا، كمسػاح  
ؿ، كمسػػاح  لخمفيػػ  الغػػالؼ، كنرصػػد دييت المػػكف مػػع كػػؿ مسػػاح  الرسػػـك كاألشػػكا

حسػػب اعتبػػارات خاصػػ  من ػػا؛ نكعػػ  كدرجػػ  شػػٌدت  كانتشػػاري، كعالقتػػ  ببػػاقي األلػػكاف 
يظ ػػر المػػكف  سػػيف"كالمسػػاح  التػػي يحتم ػػا كخمفٌيتػػ  كالشػػكؿ الػػذم يمػػألي. كبػػي ديػػكاف "

المػػػكف ديلػػػ  اينطػػػالؽ بدايػػػ  بػػػي العنػػػكاف الػػػذم كتػػػب بػػػالمكف األصػػػفر، كيحمػػػؿ هػػػذا 
كالحيكي  كالنشاط كما يحمؿ ديل  الغيرة، أمػا المكالػع الثػاني لمػكف بنجػدي بػي المكحػ  
حيث تتراكح بيف البني كاألصػفر كهػك لػكف يمتقػي بمػكف األرض بػي الكاقػع ل ػذا أكحػت 
المكحػػ  مػػف خػػالؿ تمقي ػػا األكؿ أن ػػا تمثػػؿ األرض، لكن ػػا أرض بػػي عػػالـ مختمػػؼ انػػ  

ـ كالرفيػػػا، كيمتقػػػي هػػػذا مػػػع مختمػػػؼ الػػػدييت بػػػي القصػػػائد حيػػػث ينطمػػػؽ عػػػالـ الحمػػػ
الشػػاعر مػػف الرفيػػا كهػػي مرتبطػػ  بعػػالـ الحمػػـ الغرائبػػي، لييحمػػؿ نصػػ  التجػػاكز الػػذم 

 حاكؿ تكريس  مف خالؿ لغ  نص .
أمػػػا الخمفيػػػ  كهػػػي المكالػػػع الثالػػػث لظ ػػػكر المػػػكف، بيظ ػػػر من ػػػا المػػػكف األبػػػيض كهػػػك 

 صا أن  جاء خمفي  يسـ دار النشر.    يحمؿ ديل  الحياد خصك 
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 المطمب الثانل: ال  اء النصل ةبر الت كيؿ النصل لمقصا د
نبحػػػػػث بػػػػػي التشػػػػػكيؿ النصػػػػػي شػػػػػٍكؿى القصػػػػػائد ال ندسػػػػػي ككيػػػػػؼ تجمٌػػػػػت عمػػػػػى 
الصػػفحات البيالػػاء، ببعالػػ ا احتػػؿ كػػؿ الصػػفح  كبعالػػ ا جػػزء من ػػا، كأخػػرل جػػاء 

م ا شػػجرم كأخػػرل عمػػكدم كغيػػر ذلػػؾ مػػف التشػػكيالت ال ندسػػي ، كبيمػػا يمػػي نقػػٌدـ شػػك
رصدا لعدد صفحات القصائد المقٌدم  بي الديكاف، ليتسنى لنا الحكـ عمى مػدل اتػزاف 

 حالكرها الشكمي:
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 ةدد ص حاتيا  ل الدي اف رقـ القصيدة ةدد ص حاتيا  ل الدي اف رقـ القصيدة

 رمس ص حات 14ؽ ث ث ص حات 1ؽ
 أربع ص حات 15ؽ ث ث ص حات 2ؽ
 ص حتاف 16ؽ ث ث ص حات 3ؽ
 أربع ص حات 17ؽ ث ث ص حات 4ؽ
 ث ث ص حات 18ؽ ث ث ص حات 5ؽ
 ث ث ص حات 19ؽ ث ث ص حات 6ؽ
 ص حتاف 20ؽ ث ث ص حات 7ؽ
 رمس ص حات 21ؽ أربع ص حات 8ؽ
 ص حتاف 22ؽ أربع ص حات 9ؽ
 ص حتاف 23ؽ رمس ص حات 10ؽ
 ص حتاف 24ؽ ص حتاف 11ؽ
 ص حتاف 25ؽ ص حتاف 12ؽ
 ص حة  احدة 13ؽ

مف خالؿ الجدكؿ نالحظ تكٌزع القصائد عمى عدد محٌدد مػف الصػفحات بشػكؿ 
متقػػػارب تػػػراكح بػػػيف صػػػفح  الػػػى خمػػػس صػػػفحات؛ أم بمعػػػٌدؿ ثػػػالث صػػػفحات لكػػػؿ 

دل صػػػفحات لكػػػؿ قصػػػيدة( كهػػػذا ييظ ػػػر مػػػ 3=  قصػػػيدة 25صػػػفح /  75قصػػػيدة )
التػػػكازف بػػػي البنيػػػ  النصػػػي  الشػػػكمي  لمػػػنص ممػػػا يعكػػػس أف قصػػػائد هػػػذا الػػػديكاف تػػػـ 
اختيارهػػا بعنايػػ  مػػف بػػيف مجمكعػػ  مػػف القصػػائد األخػػرل تنتمػػي لػػذات التجربػػ ، ل ػػذا 
جػػاءت متكازنػػ  شػػكميا، كحتػػى عمػػى مسػػتكل التجربػػ  بالقصػػائد تنتقػػؿ مػػف الرفيػػا الػػى 

الػػػايا العربيػػػ  بػػػي كػػػكابيس السػػػراب، المكقػػػؼ الكجػػػكدم بػػػي قصػػػيدة خػػػراب، الػػػى الق
كغيرهػػا مػػف القالػػايا التػػي عالج ػػا بتجػػارب مختمفػػ  جعمػػت الػػديكاف مٍعرالػػا لنصػػكص 
غنيػػ  بمكاقػػؼ كتجػػارب كثيػػرة، أمػػا عمػػى المسػػتكل الشػػكمي بنجػػد الكثيػػر مػػف المظػػاهر 
الفالائي  النصي  التػي سػاهمت بػي تقػديـ قصػائد الػديكاف، سػنحاكؿ بيمػا يمػي رصػدها 

 مختمؼ دييت ا:  كالبحث بي 
 :  أنماط الكتابة دارؿ الص حة  -3

أكؿ ما يمكف مالحظت  حكؿ الكتاب  بي الصفحات هػك ظ ػكر نمطػيف مػف الخػط   
أحػػدهما هػػك خػػط النسػػ  كجػػاء كبيػػرا كحمػػؿ عنػػاكيف القصػػائد الخمػػس كالعشػػريف، أمػػا 

 (20اٌغذٚي سلُ )
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 -يكافككػذا عنػكاف الػد –النمط الثاني ب ك الخط الديكاني الذم كيتب ب  مػتف القصػائد 
كيعػػػػػد هػػػػػذا الخػػػػػط رمػػػػػزا لممخالفػػػػػ  بػػػػػي الكتابػػػػػ  الشػػػػػعري  عمكمػػػػػا ب ػػػػػك طباعيػػػػػا قميػػػػػؿ 
ايسػػػتخداـ، ل ػػػذا نجػػػد الشػػػاعر يكٌظفػػػ  ليبػػػرز اخػػػتالؼ تجربتػػػ  حتػػػى عمػػػى المسػػػتكل 
الشكمي، كمف ناحي  أخرل ييشب  تصكير هذي الكتاب  خط الشاعر الحقيقي الذم يىٍبػرز 

نػػص القصػػائد كيٌنػػ  كيتػػب بخػػط يػػد الشػػاعر،  بػػي الج ػػ  الخمفيػػ  لمغػػالؼ، كهػػذا يجعػػؿ
لتزداد التجرب  التصاقا بصاحب ا، كمف نمػاذج هػذي الكتابػ  نمٌثمػ  بمػا جػاء بػي قصػيدة 

 : حيداف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يظ ر مف خالؿ خط القصيدة التمٌيز كايختالؼ، بيبدك كينػ  كيتػب باليػد، كهػذا أكؿ   

قصػػػائد هػػػػذا الػػػديكاف، ممػػػا يجعمػػػػ  مػػػا يسػػػتقبم  المتمقػػػػي بػػػي تعاطيػػػ  أم قصػػػػيدة مػػػف 
يصطدـ بشكؿ كتابي مختمؼ، بيعمـ مف البدء أن  بصدد تجربػ  مختمفػ  كنػص مغػاير 

 لما قرأ قبال.
أمػػا عػػػف الحػػػدكد كالمسػػػاح  التػػي تشػػػغم ا الكتابػػػ  المطبكعػػػ  بػػي كػػػؿ صػػػفح ، كأنمػػػاط 
اسػػػػتخدام ا مػػػػف حيػػػػث األبقيػػػػ  كالعمكديػػػػ  كالتػػػػيطير كمسػػػػاحات البيػػػػاض كالسػػػػكاد بػػػػي 

 

 ٚؽ١ذاْ
 

 ًزْذاْ حنٓ،،

 ٌنب ادلطش،

 ًاٌنبس اٌيت رغزؼش.         

 ٌنب ادلٌطٓ،

 ًاحلٍُ اٌزُ حيزنش.        

 ًزْذاْ،،

 خنزقش اٌغْبة ًاٌضِٓ.

 ادلٌد ثبٌؼؾك ادلنيّش.حنبفش 

 ًزْذاْ حنٓ،،

 ٌنب اٌغْف ادلخنت ثبٌغشثخ،

 ....................... ًاٌفشذ ادلطشص ثبٌمّش.

 ىِ اٌمقْذح. يرْ.
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، بنجػػدها تقػػٌدـ نصػػكص الػػديكاف بيشػػكاؿ مختمفػػ ، يػػيتي عمػػى رأسػػ ا الشػػكؿ 1لصػػفح ا
الشجرم الذم قٌدـ أغمب قصائد الديكاف، كهك يشػب  شػكؿ شػعر التفعيمػ  )الحػر( كمػف 

  تات: أمثمت  ما نقرفي بي قصيدة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

مػػف خػػالؿ المثػػاؿ يبػػرز الشػػكؿ الشػػجرم، باألسػػطر مختمفػػ  الطػػكؿ كهػػك لػػيس 
تاج اختالؼ عدد التفعيالت كما رأينػا سػابقا مػع ديػكاف "مرثيػ  الرجػؿ الػذم رأل" ألف ن

الػػنص هػػذي المػػرة غيػػر خاالػػع إليقػػاع التفعيمػػ  بػػؿ خاالػػع إليقػػاع لغػػكم مختمػػؼ كمػػا 
رأينػػا، كلكػػف رغػػـ ذلػػؾ ب ػػك يشػػب  بػػي شػػكم  الشػػكؿ الشػػجرم، كلعػػؿ احتفػػاء نصػػكص 

لتجػػارب كلمحريػػ  الكبيػػرة التػػي يقػػٌدم ا الػػديكاف ب ػػذا الشػػكؿ لقدرتػػ  عمػػى حمػػؿ مختمػػؼ ا
لمشػػاعر بػػي رصػػؼ لغػػ  قصػػيدت  بػػي أسػػطر مختمفػػ  الطػػكؿ بشػػكؿ حػػر، كمػػا نالحػػظ 

                                                 
 .154ألدبي، تالاريس الفالاء الركائي نمكذجاى، ص ينظر، مراد عبد الرحمف مبركؾ، جيكبكليتيكا النص ا 1

 شزبد

 
 أدلٍُ ؽزبد اٌشًذ،

 ًأدثش اٌمٍت ادلفدٌع ثبٌقمْغ،

 أصّنو ثبحلنبء.

 أزذق يف اٌىالَ، اٌزُ ّترِ ِٓ فدش األغبِٔ.

 ّنذفغ اٌجىبء، 

 يف فشاؽ األؽْبء                     

 يف فّذ اٌؾؼشاء                     

 ِٓ عفش آد،

 ّغزغً سخً ثبٌؾّظ، يف خٌف اٌشّر، 

 ًّفزر يف اٌجسش ثبثب ًٔبفزح،

 خٍفو، ّرتن لجٌسا يف اٌظالَ.

 ِٓ ِنبدًّ اٌنغبء
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عبػر هػذا الشػكؿ الشػجرم الكثيػر مػف التشػكيالت ال ندسػي  التػي تيخػذ أشػكاؿ هندسػي  
مختمفػػػ  اذا ربطنػػػا حػػػدكد كتابت ػػػا ببعالػػػ ا الػػػبعض، بنجػػػد شػػػكؿ الخػػػط المائػػػؿ كالخػػػط 

كغيرهػػا مػػف التشػػكيالت، ب ػػذا يتفػػؽ سػػيف بػػي تشػػكيالت   لمثمػػث كالمسػػتطيؿالمسػػتقيـ كا
ال ندسػػػػػي  مػػػػػع الػػػػػنص الشػػػػػعرم العربػػػػػي المعاصػػػػػر بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ حيػػػػػث حظيػػػػػت هػػػػػذي 

 .1التشكيالت بنصيب كابر بي 
شػػكؿ الخػػط المائػػؿ  -مػػثال  -مػػف التشػػكيالت ال ندسػػي  بػػي ديػػكاف سػػيف نػػذكر 

 :آية الحزف المبيفالذم نالحظ  بي قصيدة 
 

 أٌف..

 الَ..     

          ُِْ 

 رٍه آّبد اٌٌطٓ،

  2 ادلغّْح ثبألعبطري.                            

يظ ػر مػػف خػالؿ شػػكؿ الكتابػ  انحػػراؼ كمػيالف األسػػطر ممػا يجعم ػػا تشػكؿ خطػػا 
مػػائال يػػدبع المتمقػػي لتتبػػع الكممػػات عبػػر مسػػار متػػدٌرج ككينػػ  ينػػزؿ، كهػػذا مػػا يكاٌلػػح  

مػػػع القػػػربف، حيػػػث تبػػػدأ  -اجتػػػرار  -ببدايػػػ  الػػػنص هػػػك تنػػػاص  الشػػػكؿ ككػػػذا الديلػػػ 
 بالتدٌرج نزكي كهذا يتكابؽ مع شكؿ النص.

كمػػػا نالحػػػظ عبػػػر قصػػػائد الػػػديكاف الكثيػػػر مػػػف التشػػػكيالت األخػػػرل كشػػػكؿ الخػػػط 
رنازات المستقيـ عبر الكممات أك األحرؼ المفٌرق  كنجد ذلؾ بشكؿ ممفت بي قصػيدة 

 :الرر ج
 ثو ًزْذا،ًطين ّترِ ِٓ غشً

                                                 
 .43، ص42ـ(، ص 2004-1950ينظر، محمد الصفراني, التشكيؿ البصرم بي الشعر العربي الحديث) 1
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 ّشرذُ أخشاط اٌجسش ادلؾزؼً ثذِبء:  اٌـ

 ػ                                       

 ىـ                                      

 د                                      

 ا                                        

 ء                                     

1ػٍَ اجلنبصاد زبيف اٌمذِني، ًػٍَ ًخيو فدش؛ ديؾِ
  

يظ ر شكؿ الخط المستقيـ العمكدم الذم حمؿ كمم  الش داء، التي أكحت 
بشكم ا العمكدم بايمتداد المستقيـ مف األعمى لألسفؿ، كهي حرك  انتقاؿ جسد 
ـ كركح الش داء بي اتجاهيف مختمفيف نحك األعمى كاألسفؿ، كما أف هذا ايمتداد يقدٌ 

طريق  خاص  بي القراءة حيث يعتمد الشاعر عمى مد األحرؼ المفٌرق  مما يعطي  
مساح  زمني  كابي  لنبر كتنغيـ هذي الكمم  بشكؿ يختمؼ عف باقي الكممات، ب ذا 

بي تحطيـ التقاليد البصري  التي يظ ر أف بني  المكاف بي النص قمق  ل ا رغب  دائم  
ي  مركزتيف عمى بني  مكاني  تمنح  ايطمئناف كتدعـ عين ، حيث تجعؿاعتادها القارئ

يمتد  ، كهذا ما حفمت ب  القصيدة الحديث  بشكؿ عاـ، حيثتكازن  الداخمي الكهمي
الال متناهي الى دكاخؿ القارئ ليحدث    كتشكيم  المختمؼالشاعر الحديث بتركيب

حيث سيف نص  ، كهذا ما نجح بي 2مشؾ كالدخكؿ بي متاه  القمؽل ب خمخم  كيدبع 
 أحدث االطرابا بي التمقي انطالقا مف التشكيؿ ال ندسي المختمؼ.

كمػػا تمفتنػػا ظػػاهرة أخػػرل بػػي التشػػكيالت ال ندسػػي  بػػي قصػػائد هػػذا الػػديكاف متمثمػػ  
بػػي عمميػػ  تقسػػيـ القصػػيدة الػػى أجػػزاء ككحػػدات تفصػػؿ بين ػػا كممػػات محػػددة، بيصػػبح 

مػف مشػ د مسػرحي مكتػكب، شكم ا مختمؼ يشػب  الػنص القصصػي الحػكارم أك نػص 

                                                 
 .36مشرم بف خميف  ،س، ، ص  1
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حيػػث تيخػػذ تمػػؾ الكممػػات مكاالػػع الشخصػػيات كمػػف أمثمػػ  هػػذا التشػػكيؿ مػػا نقػػرفي بػػي 
 مقاطع منسية  ل حب الرزا ر:قصيدة 

 أزجه،،

 ًِٓ عسبة اٌذَ ّطٍغ اٌنبئؼٌْ

 ىُ األثؼذًْ، يْ مبع األزجخ..

 أزجه..

 طٍمخ يف ٔجل اٌغىٌْ

 سػؾخ يف ىزا اٌندش

 أزجه،،

 . ًرؾشق ذيغهػنذِب خيزفِ اٌنبط

................... 

......................... 

 أزجه

............... ...... 

............ 

 فزنخ:

 رطً ِٓ ؽشفخ ىبئدخ.

 ًيف دِِ رغىٓ خثخ ىبِذح.

............. 

............................ 

 اخلشًج:
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 ّؼٌد اٌٌطٓ ِٓ ىدشرو

1جتِء اٌؼقبفري طفال ِٓ زشائك اٌذَ
  

ف خالؿ هذا الشكؿ يظ ر أف الشاعر يكٌظؼ اإليقاع ال ندسي بيقسـ نصػ  الػى م
كحدات تفصؿ بين ا كممات محٌددة تجعؿ المتمقػي يعػي اينفصػاؿ كيػربط بػيف األجػزاء 

بالتشػكيؿ كمػا يكلػدي مػف رمػكز بصػري  ينػكب  انطالقا مف هذي الكممات المفػاتيح، ب ػذا
كبالتػالي أصػبح هػك   لتػي غيبت ػا الكتابػعف حالكر السمات الشف ي  لمػذات الشػاعرة ا

بمكقع ػا يجعػؿ الػػنص يتمٌيػز ب ندسػ  بريػػدة تػدٌعـ اختالبػػ  ، 2المعػادؿ البصػرم لإللقػػاء
 كربال  لمنمطي .

االاب  لمشكؿ المقٌدـ نالحظ العديد مػف التشػكيالت ال ندسػي  التػي نجػدها حاالػرة 
أف قصػائد الػديكاف  بي كؿ قصيدة تقريبا بشكؿ مختمؼ كهػذا يػدٌعـ حكمنػا السػابؽ بػي

هػػي تجػػارب مختمفػػ  جمع ػػا الشػػاعر بػػي ديػػكاف كاحػػد، ككػػؿ تجربػػ  تصػػدح باختالب ػػا 
الخاص عمى جميع المستكيات من ا المستكل الفالائي الشػكمي كمػف هػذي التشػكيالت 

" كهي التي أطمق ا الشاعر تسػمي  لمػديكاف، كلعػؿ سيفالبارزة ما نالحظ  بي قصيدة "
صيدة كقيمػ  مػف كيتبػٍت مػف أجمػ  ب ػي تجمػع بحػركؼ بػدايات ا هذا راجع لقيم  هذي الق

 المفٌرق  اسما، كنمثؿ لشكم ا كالتالي:
 -ط -

 عش األعشاس ىِ

 ًيف ػْنيب أًٌذ ِشرني

.... 

...... 

 –أ  -
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 أذ... ـــــرتق

 ثقّذ اٌجىبء،،

.... 

............. 

-  َ- 

 ِٓ دِِ رطٍغ خنٍخ

 رزغبِك يف أفمِ اجملشًذ

......... 

........... 

-  ُ– 

........... 

 -ح-

 جتِء اٌؾٌاسع ِثمٍخ

 ثندْح األطفبي

.... 

 أػرتف آْ

1 أٔه أزّبئِ.             
 
  

مػػف خػػالؿ شػػكؿ الػػنص نالحػػظ أنػػ  ينقسػػـ الػػى كحػػدات مختمفػػ  الطػػكؿ تحمػػؿ كػػؿ 
كحػػدة عػػددا مػػف األسػػطر كتصػػٌكر مرحمػػ  مػػف مراحػػؿ تجربػػ  الشػػاعر بػػي هػػذا الػػنص، 

" سػػيفات أحػػرؼ مفٌرقػػ  تبػػدك كالعنػػاكيف الفرعيػػ  لعنػػكاف القصػػيدة "كيفصػػؿ هػػذي الكحػػد
                                                 

 .52، ص 51، ص 50، ص  49مشرم بف خميف  ،س، ص  1
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كعبػػر جمع ػػػا نحصػػؿ عمػػػى اسػػػـ المػػرأة التػػػي يقصػػدها بػػػي تجربتػػػ . كمػػا يمنحنػػػا هػػػذا 
التشػػكيؿ ايقاعػػا هندسػػيا يسػػاهـ بػػي تمػػٌؽ خػػاص لمػػنص يختمػػؼ عػػف أم تجربػػ  أخػػرل، 

جعمػ  أكثػر تميػزا بالشاعر استثمر طاقات الحرؼ كالشكؿ الطباعي لييحٌمؿ نص  بمػا ي
 عمى المستكل البصرم كما ينعكس مف ذلؾ عمى المستكل الديلي عمكما.

االػػاب  لمػػا تقػػٌدـ يمكننػػا مالحظػػ  العديػػد مػػف التشػػكيالت ال ندسػػي  المختمفػػ  عبػػر 
كػػػؿ القصػػػائد، حيػػػث جعمػػػت مػػػف الػػػديكاف معرالػػػا لألشػػػكاؿ عبػػػر الكممػػػات، بػػػالمتمقي 

راءتػػ  لمػػنص، ل ػػذا بيثرهػػا بػػاله بػػي عمميػػ  يتعػػٌرض لتػػيثير هػػذي التشػػكيالت حتػػى قبػػؿ ق
 القراءة.

 :  اللنا يف -4

نبحػث بػػي هػذا المكالػػع عمػى كظيفػػ  مكقػػع العنػكاف االػػاب  إلشػارات حػػكؿ عالقػػ   
ذلػػؾ بتركيبػػ  عمكمػػا، ننطمػػؽ مػػف عنػػكاف الػػديكاف، الػػذم رأينػػا أنػػ  يحتػػؿ مكقػػع الكسػػط، 

قػرب لعينػي المتمقػي أكؿ بذلؾ تظ ر كظيفت  مباشرة بي تقديـ الديكاف، بمكقعػ  يعػد األ
التقػاء لػ  بالػػديكاف، أمػا عنػاكيف القصػػائد المختمفػ  بقػػد كيتبػت بخػط مختمػػؼ عػف المػػتف 
كأكبػػر منػػ ، لتظ ػػر كتبػػرز، أمػػا مكقع ػػا بقػػد احتمػػت أعمػػى الصػػفح  بػػي الكسػػط، كهػػك 
مكقػع معتػاد لعنػاكيف القصػائد التػي تمثػػؿ بػي العػادة رأس الػنص كمدخمػ ، كقػد جػػاءت 

 :أب اب الرسدالشكؿ بي كؿ القصائد كمن ا نمٌثؿ بقصيدة  العناكيف ب ذا

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 أبواب الجسد
 

 ِٓ را اٌزُ ؽشع أثٌاة خغذُ اٌمزًْ

 خري؟ًِضق اػرتافو األ

 ِٓ لزً اٌطري اٌزُ ِب صاي مل ّطش

 ًِٓ سَِ اٌفؤاد ثشِر

 أّمظ احلضْ اٌمذُّ      

 أً زشك اٌشّر ٌىِ رغزبي فجسب ّغزدري

 

 * * * 
 

 ىب أٔذ رترِ خنٍخ

 ثُ رغْت          

 ػْنبن ِثً غُْ ؽزٌُ
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نالحػػظ مػػف خػػالؿ الصػػفح  تمكالػػع العنػػكاف بػػي أعالهػػا مقػػٌدما الػػنص بخػػط مختمػػؼ 
أسػػػفم ، كهػػػذا ثابػػػت بػػػي كػػػؿ قصػػػائد الػػػديكاف، ممػػػا يجعػػػؿ اسػػػتراتيجي  مكاقػػػع عنػػػاكيف 

بػػػا عمػػػا هػػػك متعػػػارؼ عميػػػ  بػػػي القصػػػائد مكٌحػػػدة، كي تقػػػٌدـ بػػػذلؾ عبػػػر مكقع ػػػا اختال
 مكالع عنكاف القصيدة العربي  بشكؿ عاـ.

 : الرسـ   اض كاؿ  الل مات غير الم  ية -5
نبحث بي العالمات المكجكدة بي القصائد كنمٌيز بي ا بيف العديد مف األشكاؿ 
كالعالمات غير المغكي  كيعد حالكرها بي الديكاف ممفت لكثرت ا كتعدد أنماط ا 

كمن ا شكؿ النقط المتتالي  التي تمثؿ عالم  عمى كالـ محذكؼ أك صمت كأشكال ا، 
 : حيدافعف الكالـ كمن ا ما نالحظ  بي قصيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚؽ١ذاْ
 

 ًزْذاْ حنٓ،،

 ٌنب ادلطش،

 ًاٌنبس اٌيت رغزؼش.         

 ،ٌنب ادلٌطٓ

 ًاحلٍُ اٌزُ حيزنش.        

 ًزْذاْ،،

 خنزقش اٌغْبة ًاٌضِٓ.

 حنبفش ادلٌد ثبٌؼؾك ادلنيّش.

 ًزْذاْ حنٓ،،

 ٌنب اٌغْف ادلخنت ثبٌغشثخ،

 ....................... ًاٌفشذ ادلطشص ثبٌمّش.

 ىِ اٌمقْذح. يرْ.
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يظ ر تكظيؼ النص لمنقاط المتعددة بي السطر قبؿ األخير، حيث تدؿ عمى 
نقط كجكد كالـ محذكؼ، قد يككف ما يمكف عطف  عمى ما بي السطر قبؿ ال

" كتم يد  ٌٕب اٌس١ف اٌّخضت ثبٌغشثخكاينطالؽ بي ما بعدها؛ أم تكمم  لقكل  "
. كما نجد حالكر هذا النمط مف العالمات بي الكثير "ٚاٌفشػ اٌّطشص ثبٌمّش" لقكل 

مف القصائد حيث احتؿ بي بعال ا مكقعا متميزا مشكال ظاهرة كمف هذي القصائد 
ط المتتالي  بشكؿ يقٌدـ ايقاعا شكميا يقٌسـ حيث تظ ر النقاليس ميما نذكر قصيدة 

  النص الى كحدات كنذكر من ا: 

 أْ رنؼٌا اٌذىؾخ يف اٌقنبدّك

 ًجتؼٌٍا اٌجسش ػبسّب يف اٌشّر

 ًرشمسٌا اٌٌطٓ ثبٌطجؾٌس

 .............................ٌْظ ِيّب ..

 أْ رزضّٓ اٌنغبء ثبٌشزْك

 ًرىزت اٌؼقبفري األٔبؽْذ

 ْذ.ًرغىٓ اٌنبس اٌمق

 1 .............................ٌْظ ِيّب ..
كتستمر القصيدة مقٌسم  ب ذا التشكيؿ الى ن ايت ا، حيث تحتؿ النقاط المتتالي  مكقعا 
باصال بيف أجزائ ا، كتتقٌدـ بمكقع ا عبارة "ليس م ما" كهي ذات ا عنكاف القصيدة، 

 ا التجرب  ككؿ، كعبر حيث تصبح هذي العبارة مفتاح النص كبفرت  التي تدكر حكل
مكقع النقاط يظ ر دكرها بي اخفاء كالـ محذكؼ كهك مكاصم  لمكالـ قبم ا، بالشاعر 
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ينطمؽ بي كؿ مقطع مف مجمكع  مف الحقائؽ كالكقائع المتتالي  حيث تيتي عمى 
شكؿ جزء مف الشرط، ثـ تتمكالع النقاط كبعدها عبارة "ليس م ما" بتصبح النقاط 

ذكؼ هك مكاصم  لمكقائع المتتالي  التي حمم ا كؿ جزء مف أجزاء تعبيرا عف كالـ مح
الف ـ الجديد لمذات كالعالـ الذم يقتالي مف القصيدة، كهذا التشكيؿ برٌمت  ناجـ عف 

، كهذا ما نالحظ  بقٌكة 1الشاعر تعامال جديدا مع المغ  خصكصا بي بعدها الفالائي
ب ال ندسي المختمؼ بي ديكاف بي هذي القصيدة التي تعد عٌين  م م  عف التجري

 .سيف
االػػاب  لمػػا تقػػٌدـ نجػػد حالػػكر عالمػػات نصػػي  كثيػػرة بػػي قصػػائد الػػديكاف من ػػا 
النجمػػػات التػػػي نالحظ ػػػا تفصػػػؿ بػػػيف أجػػػزاء القصػػػيدة الكاحػػػدة كنرصػػػدها بػػػي قصػػػيدة 

 أب اب الرسد:
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 أثٛاة اٌغسذ
 

 

 ِٓ را اٌزُ ؽشع أثٌاة خغذُ اٌمزًْ

 ألخري؟ًِضق اػرتافو ا

 ِٓ لزً اٌطري اٌزُ ِب صاي مل ّطش

 ًِٓ سَِ اٌفؤاد ثشِر

 أّمظ احلضْ اٌمذُّ      

 أً زشك اٌشّر ٌىِ رغزبي فجسب ّغزدري

 

 * * * 
 

 ىب أٔذ رترِ خنٍخ

 ثُ رغْت          

 ػْنبن ِثً غُْ ؽزٌُ
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ن مػا يسػتقؿ نالحظ أف النجمػات تفصػؿ بػيف جػزأم القصػيدة حيػث تجعػؿ كػؿ م
عف اآلخر حتى بي الشكؿ ال ندسي كطػكؿ األسػطر، بيبػدك الجػزء العمػكم أطػكؿ مػف 
السػػفمي، كػػػذلؾ عمػػػى مسػػػتكل الديلػػػ  حيػػػث يظ ػػػر أف بدايػػػ  القصػػػيدة كقبػػػؿ النجمػػػات 

 تمثؿ تجرب  مختمف  عف بخرها؛ أم ما بعد النجمات.
غيػػػػر كمػػػػا نرصػػػػد عبػػػػر قصػػػػائد الػػػػديكاف أشػػػػكاي أخػػػػرل تعتبػػػػر مػػػػف العالمػػػػات 

 رنػػازات الرػػر جالمغكيػػ ، كمن ػػا شػػكؿ السػػ ـ )      ( حيػػث نجػػدي بػػي مػػتف قصػػيدة 
 بيتمكالع بي ا كالتالي:

 
 

يظ ر مف خالؿ مكقع الس ـ أن  يشير لج   التكاصػؿ بعػد الحػدكد التػي ذكرهػا 
الشػػاعر بػػي السػػطر قبمػػ ، كبعػػدي يظ ػػر السػػطر اآلخػػر حيػػث يػػيتي الػػكطف كحيػػدا مػػف 

  ـ دكر الربط بيف الالحدكد كالكطف كما يراي الشاعر.غركب ، ب ذا أدل الس
االاب  ل ذا التشكيؿ نممح نمطػا بخػرا مػف تقػديـ العالمػات غيػر المغكيػ  الدالػ ، 
كهك شكؿ الترقيـ داخؿ النص، كيعد هذا النمط مػف أبػرز ميػزات الفالػاء النصػي بػي 

 ةطش":القصيدة الحديث  عمكما، كنالحظ ذلؾ بي قصيدة "
 

(1) 

  اٌشّر ًادلشآحًالف ثني

 أسعُ ػٍَ ادلبء طفال حيرتق

.... 

........ 

(2) 

 أسسُ ٚؽذٞ خطٛح ٔؾٛ شؼجٟ، ِفؼّب ثبٌؾٍُ ٚاٌسفش.

 ٤سثغ... ٚال ؽذٚد ٌِٟؾبطش )أٔب( ِٓ اٌغٙبد ا

 ٚطٕٟ ٠أرٟ ِٓ غشٚثٗ ٚؽ١ذا،
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 اخٍغ ٔؼٍْه عْذُ

 ًالرتة

.... 

..... 

(3) 

 خجئين يف ػْنْه دِؼخ

 1ًيْ ؽئذ يف اٌمٍت ًسدح
ّّّّ 

( حيث تيظ ر هذي األرقاـ أف 5كيستمر ترقيـ أجزاء القصيدة الى غاي  الرقـ )
يعٌبر عن  التشكيؿ قبؿ الغكص بي النص يمر بمراحؿ بي اكتماؿ تجربت ، كهذا 

الديل ، التي يظ ر مف خالل ا المرحمي  كالتدٌرج بي التعٌمؽ عبر التجرب  التي تجعؿ 
كذلؾ يمثؿ قم  اينسيابي  كالالشكؿ الذم  2مػػػػػػػػػػاءالشاعر كمف مع  يتحكؿ الى 

مف  سيف يقٌدـ الشعر المتطٌرؼ، الذم يعدبمنت ب  لغ  النص كبنيت  عمكما، ب ذا 
نماذج ، لمغ  قكة جديدة تمثم ا قابميت ا ألف تشاهد ي أف تيقرأ أك تسمع؛ بيمكف 
مالحظ  مكالكعيف عبرها؛ أكل ما مكالكع الديل  كهك ناتج عف دكاؿ المغ  
كتراكيب ا، أما الثاني ناتج عف الكقائع الخطي  كالتشكيالت المختمف  كهي ناتج  عف 

ما نالحظ نمطا بخرا يشب  هذا التشكيؿ المبني عمى ، ك3الفالاء النصي عمى اختالب 
التي  سيفالترقيـ، لكف الفصؿ بيف أجزاء القصيدة يككف بالحركؼ كذلؾ بي قصيدة 

ذكرناها سابقا حيث تعمؿ الحركؼ عمى الفصؿ بيف األجزاء لكف ي تقٌدـ التجرب  كما 
قٌدم ا مف زكايا بي األرقاـ بي تسمسؿ عددم مرحمي، بؿ تجعؿ التجرب  كاحدة لكف ت

مختمف ، بايسـ الذم تحمم  تمؾ الحركؼ كاحد، لكف الشاعر ينطمؽ بي ا بي كؿ مرة 
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مف زاكي  مختمف  حسب عالقت  كرفيت  لصاحب  ايسـ، ب ذا يختمؼ هذا التقديـ عف 
 تقديـ النص باألرقاـ التي تكحي بالمرحمي  كهك ما أقٌرت  ديل  النص.

د العديد مف التشكيالت ال ندسي  كالعالمات التي االاب  لما تقٌدـ يمكننا رص
عٌج ب ا الديكاف، حيث اعتمدها لتككف أحد أدكات  بي تقديـ النص لممتمقي كشحن  

المغ  الشعري  التي كٌظف ا بقيـ التجرب  الشعري  التي أراد الشاعر أف ينقم ا، ب ذا ب
ساب هذي القابمي  الشاعر لغ  تصكير كتدليؿ، كهي ي تبمه شعريت ا مف دكف اكت

نتا الديل  لتكجي  التمقي  جالمزدكج  عمى صنع الصكرة، إلثارة التمقي البصرم، كا 
، كهك ما نجحت بي تحقيق  حيث ساهمت التشكيالت ال ندسي  بي اثارة 1الذهني

 بالكؿ المتمقي كشحف النص ديليا.  
 

 

 
 
 
 
 

 ر صة
المغػػكم كاإليقػػاعي  عبػػر قػػراءة ديػػكاف سػػيف كمالحظػػ  بنيػػ  نصػػ  عمػػى المسػػتكل

 كالنصي نصؿ الى جمم  مف النتائج حكؿ هذي التجرب  نكجزها بي ما يمي:
لغػػػػ  سػػػػيف تيعمػػػػف عػػػػف اختالب ػػػػا كتمٌردهػػػػا منػػػػذ البدايػػػػ ، ب ػػػػي تػػػػفمف بالتعػػػػٌدد  -

كاينفجػػار المسػػتمر لمديلػػ ، ب ػػذا ي تسػػتقر مػػف قصػػيدة ألخػػرل، كلػػك تكػػٌررت ذات 
 ختمف  مف نص آلخر.األلفاظ كالتراكيب، لككف التجرب  م

جاءت ألفاظ الديكاف مف قامكس مشترؾ بيف اإلنساف كالككف، ككذا الرفيػا التػي  -    
 .سيفحظيت بمكقع م ـ بي لغ  
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بالديلػػػػ  بمف كم ػػػػا التػػػػداكلي، بػػػػؿ بٌجرت ػػػػا عبػػػػر مختمػػػػؼ  سػػػػيفلػػػػـ تعتػػػػرؼ لغػػػػ   -  
عمػػى النصػػكص، لييصػػبح كػػؿ نػػص صػػانع لديلتػػ  الخاصػػ  النابعػػ  مػػف داخمػػ ، كهػػذا 

 مستكل المفردات ككذا التركيب.
بالعديػػد مػػف الظػػكاهر المغكيػػ  التػػي أقامػػت دعػػائـ ايقاعػػ ،  سػػيفيزخػػر نػػص    - 

كمن ا ظاهرة الثنائيات الالدي ، كما كٌلدت  مف حرك  بيف قطبيف مختمفػيف ممػا كلٌػد 
 ايقاعا خاصا بي كؿ قصيدة.

را مػػف اإليقػػاع يظ ػػر قصػػائد سػػيف ي تحفػػؿ بنيقػػاع التفعيمػػ  بػػؿ تقػػٌدـ نمطػػا بخػػ - 
عمػى المسػػتكل المفػػرد ممػثال بػػي التكػػرار كالتالػػاد، كعمػى المسػػتكل التركيبػػي ممػػثال 

 بي تقابؿ الجمؿ كتكاتر حالكر األبعاؿ بشكؿ محدد.
بشػكؿ متمٌيػز حيػث سػاهـ بمختمػؼ تجمياتػ  بػي  سػيف ظ ر الفالاء النصي بػي -

كنمػػػػط خط ػػػػا رسػػػػـ مالمػػػػح التمقػػػػي األكلػػػػى، خصكصػػػػا مػػػػا تعمٌػػػػؽ بشػػػػكؿ القصػػػػائد 
 المتمٌيز.

سػػػاهمت العالمػػػات غيػػػر المغكيػػػ  داخػػػؿ الػػػديكاف بػػػي تكثيػػػؼ الديلػػػ  كتكجي  ػػػا  -    
 داخؿ كؿ قصيدة.

تجرب  بريدة كمتمٌيزة بي الشعري  الجزائري   سيفمما تقٌدـ نخمص الى أف     
قصيدة مختمف  هي نتاج يمتزاج كيميائي بيف األشياء داخؿ  المعاصرة، التي أبرزت

، 1نص، اٍذ يمتزج الماء بالنار ليتكٌلد الياء الشعر، بتزكؿ الحدكد بيف الكاقع كالحمـال
لٌخص هذا النص أساسيات كمبادئ قصيدة النثر كتعامؿ مع ا بكعي بني ب ذا 

يختمؼ بشكؿ كبير عمى الشعري  الجزائري  بي بترة السبعينات كما رأينا سابقا، كتعد 
ري  الجزائري  المعاصرة، حيث انطمقت من ا تجارب هذي التجرب  كمثيالت ا عماد الشع

الجيؿ الجديد مع بداي  األلفي  الثالث  لتشؽ طريق ا نحك تجارب أكثر ايغاي بي 
 الحداث .

 
                                                 

دراؾ الكجكد بي ا 1 لشعر العربي المعاصر"، أعماؿ حسيف تٌركش، مقاؿ بعنكاف "بعؿ الكتاب  بيف ادراؾ الذات كا 
، ص -2009مارس  16/17-الممتقى الكطني الثاني، بي األدب الجزائرم، بيف خطاب األزم  ككعي الكتاب  

17. 
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ال صػػؿ الرابػػع: بنيػػة الػػنص  ػػل ديػػ اف" امػػرأة لمريػػاح 
       ُكّميا" لحكيـ ميم د                                   
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 مدرؿ -
 اض ؿ: بنية الم ة ال لريةّ ثالمبح -

 المطمب اض ؿ: الملرـ الم   ّ
   الل قات الم  يةّ المطمب الثانل:

 الثانل: أ كاؿ اإليقاع  ل الدي اف  ثالمبح-
 ئ٠مبع اٌزفؼ١ٍخ فٟ اٌذ٠ٛاْ المطمب اض ؿ:   

   ا٠٦مبع اٌّفشد ٚاٌّشّوت فٟ اٌذ٠ٛاْ المطمب الثانل:
 ث الثالث: ال  اء النصل  ل الدي اف المبح -

 المطمب اض ؿ: ال  اء النصل  ل ال  ؼّ
المطمػػػػػب الثػػػػػانل: ال  ػػػػػاء النصػػػػػل ةبػػػػػر ت ػػػػػكيؿ  

 القصا دّ
 ر صة -

 
 
 

                 

ص  ػل ديػ اف" امػرأة لمريػاح ُكّميػا" لحكػيـ : بنية النرابعال صؿ ال
 ميم د

  مدرؿ
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ف بصػػدد تجربػػ  جديػػدة كمختمفػػ  تمامػػا عػػف نحػػ 1لحكػػيـ ميمػػ دعبػػر نػػص هػػذا الػػديكاف 
سػػػابقات ا، انػػػ  نػػػص يحتفػػػي بػػػنمط جديػػػد مػػػف الكتابػػػ  الشػػػعري ، يتجػػػاكز قصػػػيدة النثػػػر 
ليفسس لنمط نصي مختمؼ عمى جميع مستكيات  المغكي  كاإليقاعيػ  ككػذا نظػاـ تشػٌكؿ 
الصكر، ان  نص جديد بالكامؿ، حيث حقؽ ما نػادت بػ  الشػعري  العربيػ  الحديثػ  مػف 

، كعميػػػػ  يعتبػػػػر هػػػػذا 2تغييػػػػر الشػػػػكؿ كالمالػػػػمكف كالتشػػػػديد عمػػػػى أهميػػػػ  الػػػػكيدة الثانيػػػػ 
الػػػديكاف نسػػػيج خػػػاص بػػػي الشػػػعري  الجزائػػػرم المعاصػػػرة، حيػػػث تمٌيػػػز عػػػف النصػػػكص 
المعاصػػػرة لػػػ  عمػػػى مختمػػػؼ مسػػػتكيات  النصػػػي ، كقبػػػؿ التعػػػٌرؼ عمػػػى هػػػذي المسػػػتكيات 

ديكاف الػذم حممػ  بػيف دٌبتيػ ، ب ػك البنائي  ل ذا النص الجديد نشػير الػى كصػؼ عػاـ لمػ
حيػػث تكٌزعػػت عمػػى هػػذا العػػدد  26×18صػػفح  مػػف الحجػػـ المتكسػط  139مشػٌكؿ مػػف 

مػػف الصػػفحات مجمكعػػ  مػػف القصػػائد كصػػؿ عػػددها الػػى ثمػػاف قصػػائد، اختمفػػت بػػي 
الحجػػـ كطبيعػػ  البنػػاء بشػػكؿ عػػاـ، بكانػػت عبػػارة عػػف مجمكعػػ  مػػف التجػػارب الشػػعري  

ثٌػػػؿ بػػػي حقػػػؿ المػػػرأة، كهػػػك الحقػػػؿ الغالػػػب عمػػػى  المٌتصػػػم  نصػػػيا عبػػػر ربػػػاط خػػػاص تىمى
 الديكاف كما سنرل. 

، كهػػػي مػػػا امػػػرأة لمريػػػاح كّميػػػاكبػػػي مػػػا يمػػػي سػػػنقٌدـ قائمػػػ  بيسػػػماء قصػػػائد ديػػػكاف  
 سنعتمد عمي  بي التحميؿ:  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، مف دكاكين ، جسد يكتب أنقاال ، كل  عدة 1970حكيـ ميمكد، شاعر جزائرم معاصر، مف مكاليد تممساف  1

 دراسات أدبي ، كبي مجاؿ األنثركبكلكجيا.
جاف نٌعـك طٌنكس، صكرة الحب بي الشعر العربي الحديث، دراس  تحميمي  نقدي ، دار المن ؿ المبناني بيركت  2

 .219هػ، ص 2009/1430، 1لبناف ، ط
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رقـ 
 القصيدة

ص حة  ةن اف القصيدة
ةن اف 
 القصيدة

ةدد ص حات 
 القصيدة
 

 

 ص حات 08 09 حبيبتل 1ؽ
 ص حات 10 17 امرأة لمرياح كميا 2ؽ
 ص حات 08 27 أنثى ال داحة 3ؽ
 ص حات 06 35 لؾ 4ؽ
 ص حات 04 41 ةناؽ 5ؽ
 ص حات 04 45 امرأة 6ؽ
 ص حات 04 49 ب ح 7ؽ
 ص حة 86 53 رن ف الح اس 8ؽ

 
 
 

مف خالؿ الجدكؿ يظ ػر جميػا ايخػتالؼ بػي حجػـ هػذي النصػكص خصكصػا اذا      
الػػذم غطػػى أكثػػر مػػف نصػػؼ الػػديكاف،  رنػػ ف الحػػ اسهػػا مػػع بخرهػػا كهػػك نػػص قارنا

بكاف عبارة عف مجمكع  مف القصائد المتصم  حيث عٌبر عف تجارب مختمف ، مجٌربػا 
 نمط القصائد المطٌكل  التي عرب ا هذا النمط الشعرم عند ركادي كيدكنيس.

ي هػػػذي التجربػػػ  كسػػػنحاكؿ خػػػالؿ هػػػذا الفصػػػؿ مالحقػػػ  مختمػػػؼ المسػػػتكيات النصػػػي  بػػػ
الشػػعري ، انطالقػػا مػػف المسػػتكل المغػػكم كمتعٌمقاتػػ  مػػف مفػػردات كتراكيػػب الػػى المسػػتكل 
اإليقاعي األكثر تمٌردا، الى الفالاء النصػي كمسػاهمت  بػي تشػكيؿ هػذي التجربػ ، ب ػذا 

 سنتتٌبع أغمب المستكيات المتعٌمق  ببني  هذا النص لنكشؼ عف التجرب  الجديدة.
 
 

 ؿ: بنية الم ة ال لريةاض  ثالمبح  
 المطمب اض ؿ: الملرـ ال لر 

مف خالؿ قراءة الديكاف نالحظ أف معجم  الشعرم يقٌدـ تجميا مختمفا عف ما   
تـ دراست  بي الفصكؿ السابق ، ب ك معجـ تتداخؿ بي  الحقكؿ كما تتالارب عمي  
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جي ا لمتناكؿ الثنائيات، كمف ناحي  أخرل تعد دراس  المعجـ مف كج   أدبي  أمرا ك 
حيث يستمد مشركعيت  مف المناهج مف ج   كالغايات كاألهداؼ المرجكة من  مف 

 CHAMPS -S"، ل ذا سننطمؽ بي دراست  بداي  بتحديد الحقكؿ الديلي  1ج   ثاني 

MANTIQUES  الم يمن  عمي ، ثـ ندرس حالكر األسماء كاألبعاؿ، كبعض تجميات "
 جـ الشعرم بتتٌبع لغ  عناكيف القصائد.الثنائيات الالدي ، كنختتـ المع

 الحق ؿ الداللية الميْيمنة ةمى الملرـ ال لر : -6

عبر قراءة الديكاف نالحظ تكٌزع ألفاظ  عمى حقميف رئيسػيف؛ أكل مػا حقػؿ المػرأة 
الػذم يػدخؿ بػي حقػؿ اإلنسػاف كثاني مػا حقػؿ الكػكف، حيػث يي يمنػاف عمػى معظػـ ألفػػاظ 

نجػػػدهما ممثمػػػيف بػػػي األسػػػماء كاألبعػػػاؿ كالجمػػػؿ عمػػػى المعجػػػـ الشػػػعرم بػػػي الػػػديكاف، ب
اختالب ػػػا، كعبػػػر احصػػػاء حالػػػكرهما بػػػي قصػػػائد الػػػديكاف نصػػػؿ الػػػى مػػػدل ظ كرهمػػػا 

 الكمي، كنمٌخص ذلؾ بي الجدكؿ التالي:
 

رقـ 
 القصيدة

ةدد  ةن اف القصيدة
اضل اظ 
الدالة  ل 

 كؿ
 قصيدة

 الحق ؿ المييمنة  ل الدي اف
 

 فحقؿ الك  حقؿ المرأة

 52 90 161 حبيبتل 1ؽ
 24 118 201 امرأة لمرياح كميا 2ؽ
 16 131 191 أنثى ال داحة 3ؽ
 34 80 161 لؾ 4ؽ
 18 77 145 ةناؽ 5ؽ
 43 14 68 امرأة 6ؽ
 12 56 71 ب ح 7ؽ
 387 1417 2870 رن ف الح اس 8ؽ

 

بػػي  مجمػػكع األلفػػاظ الدالػػ  االػػاب  الػػى مجمػػكع األلفػػاظ مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ نصػػؿ الػػى
 الحقكؿ الم يمن  عمى الديكاف كنجمم ا بي الجدكؿ اآلتي:  

 
 مرم ع أل اظ حقؿ الك ف مرم ع أل اظ حقؿ المرأةمرم ع اضل اظ الدالة  ل 

                                                 
 .58ينظر محمد مفتاح، تحميؿ الخطاب الشعرم، ) استراتيجي  التناص( ، ص  1

 (21اٌغذٚي سلُ )

 (22اٌغذٚي سلُ )
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 الدي اف
3868 1983 586 

يظ ػػػر العػػػدد الكبيػػػر أللفػػػاظ الحقػػػكؿ الم يمنػػػ ، كيمكننػػػا مالحظػػػ  هػػػذا حالػػػكر 
النسػػػب المئكيػػػ  ثػػػـ تمثيم ػػػا عمػػػى مخطػػػط بشػػػكؿ أكثػػػر دقػػػ  مػػػف خػػػالؿ التعبيػػػر عن ػػػا ب

بيػػػاني يٌكالػػػح تكٌزع ػػػا كتطٌكرهػػػا مػػػف قصػػػيدة ألخػػػرل، كبيمػػػا يمػػػي نقػػػٌدـ نسػػػب ا مقارنػػػ  
 بالعدد اإلجمالي أللفاظ الديكاف الدال :

 
الحق ؿ المييمنة  ل 

 الدي اف
ةدد اضل اظ  ل كؿ 

 حقؿ
نسبة أل اظ الحق ؿ 

مقارنة باللدد اإلرمالل 
 ضل اظ الدي اف

أل اظ  ةدد
الدي اف 
الحاممة 
 لمحق ؿ

ةدد أل اظ 
الدي اف 
 إرماال

 3868 2569 %51.26 1983 حقؿ المرأة
 % 15.14 586 حقؿ الك ف
 % 66.41 2569 المرم ع

ـٌ األلفػػػاظ المشػػػكم  لمحقػػػكؿ الم يمنػػػ  عمػػػى  عبػػػر الجػػػدكؿ )(  نصػػػؿ لنسػػػب ككػػػ
مػػف  % 66.41الػى   الػديكاف، حيػث كصػػمت نسػب  الحقػػكؿ الديليػ  الم يمنػ  مجتمعػػ 

ألفػػاظ الػػديكاف، كتعػػد هػػػذي النسػػب  عاليػػ  بمػػػا يكفػػي لتشػػٌكؿ هػػػذي الحقػػكؿ ظػػاهرة بػػػارزة 
تحٌدد معالـ بناء المعجـ الشعرم بي الديكاف، كسنحاكؿ ترجمػ  البيانػات المكجػكدة بػي 
الجدكؿ أعالي الى معطيات نمٌثم ا بي المخطط المكالي حيث نرمػز لنسػب  عػدد ألفػاظ 

لى الحقكؿ الديلي  بالرمز)حؽ(.الحقكؿ الد  يلي  بالرمز )نح( كا 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

51.26 

% 

 ٔسجخ

ػذد 

ِشاد 

ٚسٚد 

اٌؾمً 

 اٌذالٌٟ

 ٔؼ

 ؽك

٠ّٛضؼ ٔست رّٛصع  خطظِ

 اٌؾمٛي اٌذال١ٌخ فٟ اٌذ٠ٛاْ

 (23اٌغذٚي سلُ )

 (08اٌّخطظ سلُ )



 293 

 

 

 

 

 

 

 

 التلميؽ:
مف خالؿ المخٌطط تظ ر سيطرة األلفاظ المنتمي  الى حقؿ المرأة عمى معظـ 

مف ألفاظ الديكاف؛ أم أكثر مف نصؼ ألفاظ  % 51.26ألفاظ الديكاف حيث بمغت 
أة كمتعٌمق  ب ا بشكؿ أك بظخر، كهذا ليس غريبا اذا ربطنا ذلؾ الديكاف كانت حكؿ المر 

" امرأة لمرياح كّميابالديكاف ككؿ انطالقا مف عنكان  الذم ييعمف عف بدئ  بالمرأة "
كعمي  جاءت هذي النسب  األعمى بي الديكاف، كما قٌدـ هذا الحقؿ تصكيرا عاما لتكٌج  

كمختمؼ قالاياي انطالقا مف رفيت  لممرأة  الديكاف كالشاعر، ب ك يقٌدـ رفيت  لمعالـ
سأ٠زه رٍجغ١ٓ صجبدب "كحكم  عمى تمٌكن ا، ب ك يرل العالـ مف خالل ا

، كتعتبر 1 ِٓ اٌٛسد... سأ٠ذ اخزالجبره اٌزاٍ٘خ..."
الرفيا مف أهـ ما رٌكزت عمي  تجرب  الشاعر بي الديكاف، حيث كٌظف ا ألقصى 

، ب ذا غاص 2الرفيا ينكشؼ الغيب لمرائي بفي الحدكد، محققا بذلؾ عممي  الكشؼ،
الشاعر بي األعماؽ لمكصكؿ الى المغ  بي شكم ا األكؿ كطفكلت ا ليكشؼ عف 

 مجاهيم ا.
أما مف الناحي  الصربي  المغكي  بقد اختمؼ حالكر األلفاظ المعٌبرة عف المرأة  

رغضي، رزفزذ١ٓ، مف حيث البني  بنجد األبعاؿ كما بي قكل : 

كنالحظ أف أغمب هذي األبعاؿ مالارع  لتقٌدـ ديل   ن...رغى١ٕٗ، رزش
ايستمرار كالحالكر بي الزمف، كمف ج   أخرل تحمؿ األبعاؿ عمكما ديل  الحرك  
كايرتباط بالزمف، كهذا يجعؿ المرأة التي يقٌدم ا الشاعر امرأة خرابي  غير مستقٌرة، 

كر حالكرها كاستمرارها بي ب ي حاالرة كبعم ا مستمر، كهيئت ا أسطكري ، كلتيكيد د
                                                 

 .69ـ، ص 2000 ،1حكيـ ميمكد، امرأة لمرياح كٌم ا، منشكرات ايختالؼ، ط 1
 .168ينظر، مشرم بف خميف ، الشعري  العربي  ، ص 2

 ٌىْٛؽمً ا ّشأحؽمً اٌ

15.14 

% 

اٌؾمٛي اٌذال١ٌخ 

ا١ٌّّٕٙخ فٟ 

 ٌذ٠ٛاْا
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الزمف نجدي يكظؼ أسماء قريب  بي كظيفت ا مف األبعاؿ، كاسـ الفاعؿ بي قكل : 
حيث يحٌمم ا دكر الفعؿ بي تحريؾ الصكرة، كما  سالصخ، ٔبئّخ،..

نرصد البعد الحسي بي تكظيف  لألسماء المرتبط  بالمرأة كقكل : بيالاء، أنامم ا، 
ماء تنتمي لحقؿ المرأة الجسدم الحسي كهذا يالفي شفتي ا، دم ا... بيغمب األس

تصكيرا حسيا لمحرك  بي النص بيظ ر ككيف الشاعر يصٌكر بالكممات هيئ  كشكؿ 
 هذي المرأة المالطرب .

أمػػػا الحقػػػؿ الثػػػاني الغالػػػب بػػػي الػػػديكاف ب ػػػك حقػػػؿ الكػػػكف الػػػذم كصػػػمت نسػػػب  
تػيتي بػي المرتبػ  مف ألفاظ الديكاف، كهي نسػب  عاليػ  جػدا حيػث   % 15.14حالكري 

الثانيػػػػ  بعػػػػد حقػػػػؿ المػػػػرأة، كيعػػػػد هػػػػذا الحقػػػػؿ بيلفاظػػػػ  الفالػػػػاء الػػػػذم دارت بيػػػػ  كمعػػػػ  
األحداث بي هػذي النصػكص، كمػا أنػ  مػف احتػكل صػفات كأبعػاؿ المػرأة الخرابيػ  التػي 
دارت عمي ا مختمؼ القصائد، ل ذا بدكر هذا الحقؿ هك تكبير ما احتاجػ  الشػاعر مػف 

ا يريػد، كنجػد أف أغمػب ألفػاظ حقػؿ الكػكف مػف األسػماء كذلػؾ كسط مناسب ليشػحن  بمػ
لتجريػػدي مػػف الػػزمف، ليكػػكف عامػػا غيػػر خاالػػع لتراتبٌيػػ  معٌينػػ  بيمػػنح بػػذلؾ لحقػػؿ المػػرأة 
كمختمػػػؼ األلفػػػاظ األخػػػرل الخمفيػػػ  السػػػاكن  ليتحٌركػػػكا، كمػػػف أمثمػػػ  ألفػػػاظ الكػػػكف ذات 

حراء... حيػػث نالحػػظ أف الطبيعػػ  ايسػػمي  قكلػػ : المطػػر، شػػمس، البحػػر، الريػػاح، صػػ
أغمػػػب هػػػذي األسػػػماء مسػػػتقٌم  عػػػف الػػػزمف كديلت ػػػا عامػػػ  كسػػػاكن  ممػػػا يجعم ػػػا كسػػػطا 
مناسػػػبا لحركػػػ  األلفػػػاظ بػػػي حقػػػؿ المػػػرأة كمختمػػػؼ الحقػػػكؿ البسػػػيط  األخػػػرل، كمػػػا أف 
الشاعر عمؿ عمػى كالػع ا بػي تشػكيؿ خػاص مػع بقيػ  ألفػاظ الػنص، ليكػكف بػذلؾ قػد 

داخػؿ نصػ ، كهػك مسػعى الشػاعر العربػي المعاصػر الػذم  ترتيب كتنسيؽ الكجكد أعاد
، 1اتجػ  بػػي انتػاج صػػكري بشػكؿ عػػاـ الػى اعػػادة تنسػيؽ الكجػػكد الخػارجي طبقػػا لدكاخمػػ 

ب ذا بالحقكؿ الديلي  متداخم  األلفاظ كيخدـ بعال ا بعالا كبؽ تنسيؽ خػاص داخمػي 
 نابع مف النص كبنائ .

 بنية اضسماء  اض لاؿ  ل الدي اف: -7

ع حالػػػكر األسػػػماء كاألبعػػػاؿ بػػػي الػػػنص مػػػف خػػػالؿ احصػػػائ ا بػػػي تتٌبػػػ نحػػػاكؿ
البدايػػ  كمقارنت ػػا بػػي مػػا بين ػػا، ثػػـ نبحػػث بػػي حالػػكرها الػػداخؿ بػػي الحقػػكؿ الم يمنػػ  

                                                 
 .135ينظر السعيد الكرقي، لغ  الشعر الحديث، مقٌكمات ا الفني  كطاقات ا اإلبداعي ، ص  1
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كمػػا حػػٌددناها سػػابقا، ب ػػذا سنحصػػي أكي حالػػكرها مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ التػػالي بػػي كػػؿ 
 قصيدة عمى حدة:

 
    

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 القصيدة

ةػػػػػػػػػػػػػػػدد  ةن اف القصيدة
 ماءاضس

 ةدد اض لاؿ

 14 138 حبيبتل 1ؽ
 43 157 امرأة لمرياح كميا 2ؽ
 47 134 أنثى ال داحة 3ؽ
 27 130 لؾ 4ؽ
 23 119 ةناؽ 5ؽ
 16 52 امرأة 6ؽ
 19 52 ب ح 7ؽ
 682 1991 رن ف الح اس 8ؽ

    

مػػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ نصػػػؿ الػػػى مجمػػػكع األسػػػماء كاألبعػػػاؿ بػػػي الػػػديكاف كنجمم ػػػا بػػػي 
 ي:الجدكؿ اآلت

 
اضسماء  اض لاؿ  ل 

 الدي اف
ةدد اضل اظ لكؿ مف 
 اضسماء  اض لاؿ

نسبة اضسماء  اض لاؿ 
 مقارنة ببل يما البلض

 %76.09 2773 اضسماء
 % 23.9 871 اض لاؿ
 % 100 3644 المرم ع

 

مػػف خػػالؿ الجػػدكؿ )( نالحػػظ الحالػػكر المكثٌػػؼ لألسػػماء عمػػى امتػػداد مختمػػؼ 
، أمػا األبعػاؿ %76.09اسما، أم بنسب   2773بمغت األسماء  قصائد الديكاف، حيث
أم مػػػػا يعػػػػادؿ ثمػػػػث األسػػػػماء ؛ % 23.9بعػػػػال أم بنسػػػػب   871بمػػػػـ يتجػػػػاكز عػػػػددها 

تقريبػػػا، كهػػػذا يعكػػػس مػػػدل اعتمػػػاد الشػػػاعر عمػػػى بنيػػػ  األسػػػماء بػػػي تشػػػكيؿ قصػػػائدي، 
ثيػػػؿ تمكيمكػػػف تكالػػػيح العالقػػػ  بػػػيف األبعػػػاؿ كاألسػػػماء بشػػػكؿ أكثػػػر دقػػػ  مػػػف خػػػالؿ 

 -اس/بػػع –حالػػكرهما الثنػػائي مػػف خػػالؿ المخطػػط التػػالي حيػػث نرمػػز ل مػػا بػػالرمكز 
 : -ف / عد–عمى الترتيب كلنسبت ما بالرمز 

 (24الرد ؿ )

 

 (25الرد ؿ )
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 التلميؽ:
يظ ػػر مػػف خػػالؿ المخطٌػػط بشػػكؿ جمػػي التفػػٌكؽ ايسػػمي عمػػى حالػػكر األبعػػاؿ 

كاف، كهػػػػذا يقػػػٌدـ مبػػػػدئيا طبيعػػػ  التشػػػػكيؿ التػػػي ي تتعػػػػدل ثمػػػث األسػػػػماء بػػػي كػػػػؿ الػػػدي
المعجمي لمديكاف، ب ك يعتمػد عمػى السػككف الػذم تػكٌبري األسػماء، كمػا يجػنح لمكصػؼ 
كاإلغػػػراؽ بػػػي الذاتيػػػ  التػػػي تسػػػتكجب تكظيػػػؼ األسػػػماء، بينمػػػا تقػػػؿ الحركػػػ  كايرتبػػػاط 
ر بالزمف بسبب العؼ حالػكر األبعػاؿ، كلكػف رغػـ هػذا الحكػـ المبػدئي اي أننػا ي نقػ

بعمكم  حتى نتعٌرؼ عمى طبيعػ  حالػكر األسػماء كاألبعػاؿ عبػر التركيػب الػذم يقػٌدـ 
لنػػا طبيعػػ  المػػتحٌكـ بػػي الػػنص، بقػػد تكػػكف األسػػماء تابعػػ  لألبعػػاؿ بػػي أغمب ػػا، كهػػذا 
يالٌعؼ دكرها، لكف مبدئيا ننطمؽ مف غمب  األسماء كسػيطرت ا، حيػث تظ ػر بيشػكاؿ 

كمػا نجػدها مفػردة كجمعػا، كهػذا يعكػس تنٌكع ػا  صربي  مختمف ، بنجدها معٌربػ  كنكػرة،
كسيطرت ا عمى أغمب المعجـ الشعرم بي الديكاف. أما األبعاؿ بحالكرها مف الناحي  
الزمنيػػ  متػػداخؿ بػػيف الماالػػي كالمالػػارع كلػػك أف المالػػارع أكثػػر حالػػكرا حيػػث نجػػدي 

أػووٛد، ٠وو رٟ، رجموو١ٓ، تقريبػػا بػػي كػػؿ القصػػائد كمػػف ذلػػؾ قكلػػ : 

كقػد أٌدت مختمػؼ هػذي األبعػاؿ  أوْٛ، أدٍُ...رذشعُٙب، رؼٍٓ، 

 

 ا٤فؼبي ا٤سّبء

23.9

% 

76.09

% 

ػذد 

ِشاد 

ٚسٚد 

االسُ 

أٚ 

 اٌفؼً

ا٤سّبء ٚا٤فؼبي 

 اٌذ٠ٛاْ فٟ

 ْ /ػذ

 اط/ فغ

٠ّٛضؼ ٔست  خطظ ث١بِٟٔ

 ا٤سّبء ٚا٤فؼبي رّٛصع 

 (09اٌّخطظ سلُ )
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المالػػػارع كظيفػػػ  ايسػػػتمراري  كالحالػػػكر الػػػدائـ لمشػػػاعر بػػػي تجربتػػػ ، كهػػػذا يزيػػػد مػػػف 
التصاق  بنص  الذم يينتج ذاتػ  مػف الػداخؿ، أمػا األبعػاؿ الماالػي  ب ػي أقػؿ حالػكرا، 

كقكلػ : بمـ تيت اي مكٌج   مف الفعؿ المالارع، بحممت هي األخرل ديل  المالارع، 
"رشوذُ ...ِشسدألٛي: إٕٟٔ "

نالحػظ أنػ  رغػـ كػكف الفعمػيف بعػد  1
مقكؿ القكؿ ماالييف اي أن ما تػابعيف لمفعػؿ المالػارع قبم مػا كميػكٌج يف انطالقػا منػ ، 
بدٌي عمى ايسػتمرار كالحالػكر، ب ػذا بقػد أخػذت معظػـ األبعػاؿ الماالػي  ديلت ػا مػف 

كمػا نسػٌجؿ مػف خػالؿ قصػائد الػديكاف أف المالارع  التي غمبػت عمػى أبعػاؿ الػديكاف. 
األبعاؿ مرتبط  بشكؿ كبير بالميريف يعكداف اما عمى الشاعر أك المػرأة، كمػف أمثمػ  

رٍّى١ٓ، رجٍغ١ٓ، ٠ّٕٛ فٟ عوٙٛنِ، هػذا التػرابط نػذكر قكلػ : 

رؼشف١ٕٗ، رصبدق، رغذٌٟ، دّذلْذ، أصشر، صّذل١ٕٟ، 

عر كالحبيبػ ، كهػذا يجعػؿ نالحظ أف األبعاؿ مرتبطػ  بالشػا لٍُذ، ألزشُة...
مختمػػػؼ قصػػػائد الػػػديكاف تػػػدكر حػػػكؿ هػػػذي الثنائيػػػ  التػػػي تنطمػػػؽ من ػػػا بػػػاقي الثنائيػػػات، 
بالشػػػاعر يمثػػػؿ الطالػػػب، كالمػػػرأة هػػػي المطمػػػكب، هػػػك يمثػػػؿ الكاقػػػع كهػػػي الحمػػػـ، ل ػػػذا 
ارتبطت أغمب األبعاؿ ب ما معا أك بيحدهما لتحيمنا ل خػر، كمػا نجػد ل مػا تعالقػا مػع 

نائيػػػات الالػػػدي  بػػػي الػػػديكاف، حيػػػث يػػػرتبط كػػػؿ طػػػرؼ مػػػف طربػػػي الثنائيػػػ  مختمػػػؼ الث
 :ػٕبقبالشاعر أك المرأة كمف أمثم  ذلؾ قكل  بي قصيدة 

 ٌه ِشآح خشاثٟ ع سفغُ 

   2 ّشْؼشنِ ػٍٝ اٌشد١ًِ  ٌُزغْذٌٟ
مػػػف خػػػالؿ السػػػطريف يظ ػػػر التالػػػاد كاالػػػحا بػػػيف األعمػػػى بػػػي قكلػػػ  "سػػػيربع" 

تبػاط كػؿ طػرؼ بشخصػي  محػٌددة، بالشػاعر هػك مػف كاألسفؿ بي "لتسدلي" كنالحظ ار 
سػػيربع، ل ػػذا بمكقعػػ  األسػػفؿ كالمػػرأة بػػي األعمػػى كهػػي مػػف سييٍسػػدؿ، ب ػػذا ارتػػبط كػػؿ 
بعؿ مف طربي الثنائي  بشخصي  مختمف  كمتالػادة مػع األخػرل، كنجػد ل ػذا الحالػكر 
 الثنػػائي دكر بػػارز بػػي تقػػديـ نصػػكص الػػديكاف خصكصػػا مػػا ارتػػبط بالجانػػب اإليقػػاعي

 بي قصائد النثر كما سنرل.
                                                 

 .92حكيـ ميمكد، امرأة لمرياح كٌم ا، ص  1
 
 .44حكيـ ميمكد، امرأة لمرياح كٌم ا، ص  2
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 ث١ٕخ اٌٍغخ فٟ ػٕب٠ٚٓ لظبئذ اٌذ٠ٛاْ: -5

انطالقػػا مػػف أف العنػػكاف بػػي الػػنص أك القصػػيدة م مػػا لمغايػػ  ب ػػك لػػيس كممػػ  عػػابرة 
تكالػػع اعتباطػػا بػػؿ يػػتـ اختيػػاري كالمجػػكء الػػى كالػػع  بشػػكم  ذاؾ انطالقػػا مػػف الػػغكط 

كاف عممػػػػت عمػػػػى تقػػػػديـ ، بػػػػنف عنػػػػاكيف قصػػػػائد الػػػػدي1كدكابػػػػع مختمفػػػػ  أكثرهػػػػا داخميػػػػ 
نصكصػ  بشػكؿ مختمػؼ كرمزيػ  أكبػر، ببدايػ  نالحػظ أف عنػاكيف القصػائد مشػٌكم  مػػف 

 األسماء سكاء مفردة أك مرٌكب ، كيظ ر ذلؾ جميا كما بي الجدكؿ التالي:
 
 
 
 
 
 

 
 
 

مف خالؿ الجدكؿ يظ ر الحالكر ايسمي الكبير بي العنػاكيف، كب ػذا الحالػكر 
دكري الرمػػػػزم الكبيػػػػر، حيػػػػث ي نعثػػػػر عمػػػػى الفعػػػػؿ مطمقػػػػا كمػػػػا أف األدكات كالحػػػػركؼ 

كمسػػػتقم  عػػػف الػػػزمف، كهػػػذا  محػػػدكدة لمغايػػػ ، ل ػػػذا بانطالقػػػ  القصػػػائد انطالقػػػ  سػػػاكن 
يجعم ا أكثر عمكمي  مما يربط ا بالبعد اإلنسػاني أكثػر، كيزيػد ذلػؾ كالػكحا اذا تتبعنػا 
بنيػػ  هػػذي األسػػماء بػػي العنػػاكيف، بقػػد جػػاءت بػػي معظم ػػا نكػػرة : عنػػاؽ، امػػرأة، بػػكح، 
كحتػػػى العنػػػاكيف التػػػي جػػػاءت معٌربػػػ  باإلالػػػاب  كجنػػػكف الحػػػكاس كأنثػػػى الفداحػػػ ، ب ػػػي 

منكػػرة شػػكمٌيا بسػػبب عػػدـ اقتػػراف أٌكل ػػا بػػاأللؼ كالػػالـ، كهػػذا يجعم ػػا جميعػػا أكثػػر قريبػػ  ل
عمكمػػػا بسػػػبب تنكيرهػػػا، ممػػػا ييكسػػػب ا مسػػػاح  أكسػػػع لمتعبيػػػر عػػػف التجربػػػ  بػػػي بعػػػدها 
 –اإلنسػػاني كهػػك مطمػػب القصػػيدة الحديثػػ  عمكمػػا، كعميػػ  بقػػد انطمقػػت قصػػائد الػػديكاف 

 م  لٌخصت ا تجرب  الشاعر كرفيت  لممرأة.  مف تجارب انساني  عا –بؿ الديكاف ذات  
                                                 

 .55ي ، قراءات بي شعري  القصيدة الحديث ، ص عمى جعفر عالؽ، الديل  المرئ 1

رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 القصيدة

 الص حة ةن اف القصيدة

 09 حبيبل 1ؽ
 17 امرأة لمرياح كميا 2ؽ
 27 أنثى ال داحة 3ؽ
 35 ؾل 4ؽ
 41 ةناؽ 5ؽ
 45 امرأة 6ؽ
 49 ب ح 7ؽ
 53 رن ف الح اس 8ؽ

 (26ٌغذٚي سلُ )ا
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كما يمكننا مالحظ  طبيع  تركيب هذي العناكيف حيػث يػرتبط كػؿ تركيػب بػالنص 
بشػػكؿ محػػدد، بفػػي العنػػاكيف المكٌكنػػ  مػػف كممػػ  كاحػػدة كػػامرأة، كعنػػاؽ، كبػػكح، نجػػدها 

، بػال محػٌدد أك قرينػ  تالػبط ا، ل ػذا ب ػي تفػتح  الػنص أكثر ايغاي بي الرمزيػ  كالعمػـك
عمى التيكيؿ بشكؿ أكثر اتساعا، أما النمط الثاني بنجد بيػ  العنػاكيف مرٌكبػ  باإلالػاب  
أك ب ػػا الجػػار كالمجػػركر كقكلػػ : أنثػػى الفداحػػ ، كجنػػكف الحػػكاس، كامػػرأة لمريػػاح كٌم ػػا، 
حيػػػث يظ ػػػر ارتبػػػاط العنػػػكاف بمػػػا يكاٌلػػػح  أك يحصػػػري نسػػػبيا بػػػي مجػػػاؿ محػػػدد، كهػػػذا 

ثػػر تخصيصػػا لمقصػػائد، حيػػث تقػػٌدـ لممتمقػػي مفػػاتيح القػػراءة يجعػػؿ مػػف هػػذي العنػػاكيف أك
األكلػػػى. االػػػاب  الػػػى ذلػػػؾ نشػػػير الػػػى قصػػػيدة جنػػػكف الحػػػكاس كهػػػي األكبػػػر مػػػف حيػػػث 

رنػ ف الحػ اس المساح  النصي ، بقد حممت عنكانيف أكل مػا بػي صػفح  مسػتقم  كهػك 
رغبػػة  يرسػػة الأمػػا الثػػاني بجػػاء بػػي الصػػفح  المكاليػػ  حيػػث بػػدأ نػػص القصػػيدة كهػػك 

كعبر العٍنكانٍيف يظ ر أف الشاعر ينطمؽ مف رأسػيف بػي قصػيدت  كهػذا مػا يزيػد تجربتػ  
اغراقػػػا بػػػي الرمزيػػػ  كاإليحػػػاء، كيحٌمػػػؿ الػػػنص بػػػالكثير مػػػف اإلمكانػػػات التيكيميػػػ ، كمػػػا 
يعكػػػػس تمٌيػػػػز هػػػػذي القصػػػػيدة بالتحديػػػػد حيػػػػث تحتػػػػؿ أكثػػػػر مػػػػف نصػػػػؼ الػػػػديكاف، بتعػػػػد 

الشػػاعر كقػػٌدم ا بػػدبقات مختمفػػ  عمػػى مسػػتكل مجمكعػػ  مػػف تجػػارب متكاصػػم  عايشػػ ا 
المغ  كاإليقاع كحتى الفالاء النصي، ببعال ا أخذ الشػكؿ الشػجرم كالكثيػر من ػا جػاء 
بشكؿ أسطر متكازي  كالنثر، كعبػر هػذا التمػايز تنطمػؽ هػذي التجربػ  ميفسفسىػ  اختالب ػا 

 كتفٌردها مف بيف التجارب الجزائري  المعاصرة ل ا.
 
 
 

 
 بٟٔ: اٌؼاللبد اٌٍغ٠ٛخ.اٌّطٍت اٌض

عٕثسث فٟ ٘زا اٌّطٍة ػٓ ؽث١ؼح ذشّىً اٌؼاللاخ اٌرشو١ث١ح، ٚاٌرشاتط١ح؛ ٚو١ف 

 ذغاُ٘ ِدرّؼح فٟ ذمذ٠ُ إٌض ٚعٕٕطٍك ِٓ اٌؼاللاخ اٌرشو١ث١ح ِٚخرٍف ِرؼٍّماذٙا:

 : La relation sntagmatic  -اٌؼاللاخ اٌرشو١ث١ح-1 

دًّ ِٓ ز١ث االع١ّح ٚاٌفؼ١ٍح ز١ث ٔثسث ِٓ خالي ٘زا اٌّغرٜٛ فٟ ذشو١ة اٌ

ذرثّغ  -ِثال –عٕشّوض ػٍٝ ٘زا اٌدأة دْٚ غ١شٖ فٟ اٌّغرٜٛ اٌرشو١ثٟ، فمذ أعمطٕا 

تؼغ األتٛاب إٌس٠ٛح أٚ ظا٘شج اٌرمذ٠ُ ٚاٌرأخ١ش تغثة وْٛ اٌذ٠ٛاْ فٟ أغٍثٗ 
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لظائذ ٔثش اِراصخ ذشو١ث١ا تاٌرداٚص ٚػذَ اٌخؼٛع ٌٍّٕطك إٌسٛٞ، ٌٙزا لذ ال 

ذٞ ِالزمح تؼغ اٌظٛا٘ش إٌس٠ٛح تغثة أْ إٌض ٠إعظ فٟ اٌىث١ش ِٓ ػثاساذٗ ٠ُد

ٌمٛاػذٖ اٌرٟ ال ذخؼغ ٌٍذالٌح إٌس٠ٛح فٟ شىٍٙا اٌّرذاٚي ٌٙزا ٚخذخ ِٓ األٔغة 

اٌرشو١ض فٟ ٘زا اٌّٛػغ ػٍٝ أزذ أُ٘ اٌّسذداخ اٌّرؼٍّمح تاٌرشو١ة ٟٚ٘ اٌدًّ ِٓ 

سذد اٌزٞ ال ٠رأثش تشىً وث١ش تاٌثؼذ اٌرداٚصٞ ز١ث االع١ّح ٚاٌفؼ١ٍح إلِىأاخ ٘زا اٌّ

 ٌٍٕض ز١ث ٠مّذَ ِؼٗ طٛسج ػٓ اٌثٕاء اٌؼاَ ٌٍذ٠ٛاْ.  

ِٓ خالي لشاءج اٌذ٠ٛاْ ٔمَٛ تازظاء زؼٛس اٌدًّ االع١ّح ٚاٌفؼ١ٍح، ٍّٚٔخض رٌه 

 فٟ اٌدذٚي اٌراٌٟ: 

 

 

 لُ س

  اٌمظ١ذح

 اٌغًّ اٌفؼ١ٍخ اٌغًّ االس١ّخ ػٕٛاْ اٌمظ١ذح

1ق ٟؽج١جز   38 03 

2ق  اِشأح ٌٍش٠بػ 

  وٍٙب

20 06 

3ق  15 13 أٔضٝ اٌفذاؽخ 

4ق  03 18 ٌه 

5ق  17 13 ػٕبق 

6ق  06 11 اِشأح 

7ق  07 06 ثٛػ 

8ق  255 326 عْٕٛ اٌؾٛاط 

ٚػثش خّغ ػذد اٌدًّ االع١ّح ٚاٌفؼ١ٍح فٟ وً اٌذ٠ٛاْ ٔسظً ػٍٝ اٌدذٚي سلُ 

(27:) 

 

 

 

 

 

 

 

غّٛع اٌغًّ ِ ِغّٛع ٚٔست اٌغًّ فٟ اٌذ٠ٛاْ

 االس١ّخ

ِغّٛع اٌغًّ 

 اٌفؼ١ٍخ

  312 445 757 اٌّغّٛع

 %41.21 %58.78 %100 إٌست

(27لُ )اٌغذٚي س  

(28اٌغذٚي سلُ )  
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ٚف١ّا ٠ٍٟ ٔمَٛ ترّث١ً ٔغة اٌدًّ االع١ّح ٚاٌفؼ١ٍح فٟ اٌذ٠ٛاْ ػثش ِخطؾ تث١أٟ،  

ز١ث ٔشِض ٌٍدًّ االع١ّح ٚاٌفؼ١ٍح تاٌشِض )ج ئط/ج فغ( ٚئٌٝ ٔغثرّٙا تاٌشِض 

 ؾ واٌراٌٟ:)ْ:ج/ف( ٠ٚىْٛ اٌّخط

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزؼ١ٍك:

ق اٌدًّ االع١ّح اٌرٟ تٍغد ٔغثح  ّٛ  %58.78ِٓ خالي اٌّخطؾ ٠ظٙش تٛػٛذ ذف

ٚ٘زا ٠رٛافك ِغ ِا سطذٔاٖ زٛي  %41.21ِماسٔح تاٌفؼ١ٍح اٌرٟ ٌُ ذرؼذٜ ٔغثح 

لا ٚاػسا ٌألع ّٛ ّاء، ٚػ١ٍٗ األعّاء ٚاألفؼاي فٟ اٌّطٍة اٌغاتك، ز١ث ٚخذٔا ذف

فٕغثح اٌدًّ االع١ّح اٌّشذفؼح فٟ اٌذ٠ٛاْ ذؼىظ ذسّىُ األعّاء فٟ ػَّٛ ذشاو١ة 

اٌذ٠ٛاْ، ز١ث خاءخ اعٕاد٠ا ٟ٘ اٌّغ١طشج، ِّا ٠دؼٍٙا أوثش اعرمال١ٌح ػٓ اٌضِٓ 

ٚاٌسشوح، ٠ٚؼفٟ ػ١ٍٙا رٌه ؽاتغ اٌرؼ١ُّ ٚاٌثؼذ اإلٔغأٟ، ز١ث ٔالزظٙا فٟ أغٍة 

ذؼثّش ػٍٝ ذداسب أٚ ذظف أش١اء ئٔغا١ٔح أوثش، ومٌٛٗ فٟ  اٌّٛاػغ اٌرٟ خاءخ ف١ٙا

 اِشأح ٌٍش٠بػ وٍّٙب:لظ١ذج 
 ٕ٘بن فٟ غطشعخ اٌّجذ اٌج١ٍذ

 ٚفٟ اٌخطت اٌزٟ ٠شِّّٙب ثّٕبءْٚ

 ث ٠ٍذ ِٓ د١ٕٓ ثُ ٠صشخْٛ:

/جضاء ع١ّٕبس/
1

 

ِٓ خالي ٘زا اٌّثاي ذظٙش ع١طشج اٌدًّ االع١ّح ِّا ٠دؼً األعطش غ١ش خاػؼح 

ِسّذد تً ٟ٘ زشج ٚأوثش شغاػح ِٓ ز١ث اٌذالٌح ٚاٌرؼث١ش ػٓ اٌردشتح  ٌسشوح صِٓ

اإلٔغا١ٔح فٟ أٚعغ طٛس٘ا، ٚٔدذ ٌٙزٖ اٌٛظ١فح ٌٍدًّ االع١ّح زؼٛسا فٟ ِخرٍف 

اٌّٛالغ اٌرٟ غٍثد ف١ٙا ٘زٖ اٌدًّ. أِا اٌدًّ اٌفؼ١ٍح فؼٍٝ لٍّرٙا ئال أْ دٚس٘ا ُِٙ فٟ 

فإٌض ٠ّٕٛ داخ١ٍا ٚإٌّٛ ٠سراج  تؼث اٌسشوح فٟ إٌض سغُ خٕٛزٗ ٌٍغىْٛ،

ٌٍسشوح ٚاٌردذد تاعرّشاس ٚ٘زا ِا ٚفّشذٗ األفؼاي خظٛطا اٌّؼاسػح ِٕٙا ز١ث 

 ثٛػ:لّذِد اٌسؼٛس ٚاالعرّشاس ِٚٓ أِثٍح رٌه لٌٛٗ فٟ لظ١ذج 
                                                 

1
 .24زى١ُ ١ٍِٛد، اِشأج ٌٍش٠اذ وٍّٙا، ص  

 

 اٌدًّ اٌفؼ١ٍح 

 
 اٌدًّ االع١ّح

41.21 %  

58.78 %  

 ٔست

ِشاد ٚسٚد 

اٌغًّ االس١ّخ 

 ٚ اٌفؼ١ٍخ 

اٌدًّ االع١ّح ٚاٌفؼ١ٍح فٟ 

 اٌذ٠ٛاْ

 ْ:ج/ف

 ج ئط/ ج فغ

ِخطظ ٠ّٛضؼ ٔست رّٛصع اٌغًّ االس١ّخ 

 اٌفؼ١ٍخ فٟ اٌذ٠ٛاْ

(10اٌّخطظ سلُ)  
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 رٍفُغ اٌٛسدح فٟ عٙٛٞ فزّٕٛ

 رٍفُغ اٌٛثجخ فٟ ٔجعٟ فزصذٛ

 رٍفُغ إٌذٍخ فٟ ِٟٔٛ

 ًشا ِٓ ٔذاءارٟف١ رٟ اٌؼغً اٌىبِٓ د٘

٠ٚ رٟ وشص ٌُ ٠ٕظ أدالَ اٌفغبئً...
 1

 

٠ظٙش ِٓ خالي ذذّخً اٌفؼً اٌّؼاسع ٚع١طشذٗ ػٍٝ اٌرشو١ة أٔٗ ٠شسٓ إٌض 

تاٌسشوح فٟ اٌضِٓ اٌساػش، فاٌسشوح ِغرّشج ٚزاػشج ِّا ٠دؼٍٙا ٍِرظمح 

ٝ تاٌردشتح، وّا ػًّ ذىشاس اٌفؼً اٌّؼاسع ػٍٝ ذأو١ذٖ ٚدفؼٗ ٌرأد٠ح ٚظ١فرٗ تألظ

ؽالاذٗ، وّا ِٕر ٌٍٕض ذشذ١ثا خاطا فٟ اٌسشوح، ز١ث اسذثؾ وً عطش تاٌزٞ ١ٍ٠ٗ 

تٕٛع ِٓ اٌشتاؽ اٌّؼٕٛٞ اٌخفٟ، فأطٍك ِٓ اٌغٙٛ ئٌٝ إٌثغ ثُ إٌَٛ، اٌزٞ روشٖ 

ِشذثطا تإٌسٍح، ١ٌأذٟ اٌؼغً فٟ اٌغطش اٌّٛاٌٟ، ثُ اٌىشص اٌّشذثؾ ِٓ ز١ث اٌطؼُ 

٘ا اٌفؼً اٌّؼاسع خؼٍد إٌض ٠ٕرمً ِٓ ِشزٍح ئٌٝ تاٌؼغً، تٙزا فاٌسشوح اٌرٟ ٚفّش

 أخشٜ تشىً ِرٛاذش ِٚرشاتؾ ِّا ٠مّذَ ئ٠ماػا خاطا تإٌض ٔاخُ ػٓ اٌٍغح فٟ راذٙا.

وّا ٔالزع ِٓ خالي لظائذ اٌذ٠ٛاْ أْ اٌدًّ االع١ّح ٚاٌفؼ١ٍح ذرشاوة فٟ إٌض 

تشىً ِخظٛص ز١ث ٔدذ أغٍة إٌظٛص ٚاٌّماؽغ ئرا أطٍمد ِٓ اٌدًّ 

االع١ّح، فأٙا ذٕرٟٙ تاٌفؼ١ٍح، ٚاٌؼىظ وّا ٔالزع ظا٘شج أخشٜ ز١ث ذٕطٍك تؼغ 

اٌّماؽغ تاٌدًّ االع١ّح ٚذٕرٟٙ تٙا ت١ّٕا ذٕسظش اٌدًّ اٌفؼ١ٍح فٟ اٌٛعؾ، ِّا 

٠دؼً إٌض ٠ٕطٍك ِٓ اٌغىْٛ ٚاٌؼَّٛ ثُ ٠ُشسٓ ٠ٚرسّشن فٟ اٌٛعؾ، ٚأخ١شا ٠ؼٛد 

ز١ث ذٕطٍك تاٌدٍّح ؽج١جٟ   فٟ لظ١ذجٌساٌح اٌغىْٛ ِٚٓ أِثٍح رٌه ِا ٔمشؤٖ 

 االع١ّح فٟ لٌٛٗ:

أٚي اٌشٛق دج١جٟ
2

 

 :ٚذٕرٟٙ اٌمظ١ذج تاٌدٍّح االع١ّح فٟ لٌٛٗ
 ٚػٕبق األصسق اٌشفبف

دج١جٟ
3

 

 ٚت١ٓ اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح ٔدذ زؼٛس اٌدًّ اٌفؼ١ٍح اٌرٟ ذسّشن اٌغىْٛ ومٌٛٗ:
 ٠مطش اٌطًّ ػ١ٍٙب وً صجبح

ِٛلظب ف١ٙب األس٠ج
4

 

زع أْ اٌدًّ االع١ّح ذؼًّ وطشف١ٓ فٟ اٌمظ١ذج ز١ث ذرٛعطّٙا اٌسشوح تٙزا ٔال

ٚاٌضِٓ إٌاخ١ّٓ ػٓ اٌفؼً، ٚٔدذ ٌٙزا إٌّؾ ِٓ زؼٛس ٘زٖ اٌدًّ فٟ لظ١ذج 

ٟٚ٘ أوثش لظائذ اٌذ٠ٛاْ ػٍٝ اإلؽالق، ز١ث ذٕطٍك ِٓ خٍّح اع١ّح  عْٕٛ اٌؾٛاط

 ٟٚ٘ لٌٛٗ:

                                                 
1
 .50ص  اٌّظذس ٔفغٗ، 
 
2
 .09زى١ُ ١ٍِٛد، اِشأج ٌٍش٠اذ وٍّٙا، ص  

3
 .16ص  اٌّظذس ٔفغٗ، 

4
 .15ص  اٌّظذس ٔفغٗ، 
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١ًٌ ٠ٕ ٜ فٟ دذائك عٙٛٞ.
 1

 

 ١ّح أخشٜ فٟ آخش اٌمظ١ذج ٚاٌذ٠ٛاْ ٟٚ٘ لٌٛٗ:ٚذخررُ تدٍّح اع
 إٌغ١بْ األث١ط، ٚاٌششفخ اٌٛد١ذح..

ٚأٔذ أٔذ ٌٚٛ ٔغ١ذ..
 2

 

ٚت١ٓ اٌدٍّر١ٓ ذرشاطف اٌىث١ش ِٓ اٌّماؽغ ػٍٝ اِرذاد أوثش ِٓ ثّا١ٔٓ طفسح ز١ث 

ذؼح تاٌدًّ اٌفؼ١ٍح اٌساٍِح ٌٍسشوح ٚاٌّغرّشج خظٛطا تأفؼاٌٙا اٌّؼاسػح ِٕٚٙا 

 :ٔزوش لٌٛٗ
 أعزشق اٌغّغ فٟ ٘زٖ اٌٍذظبد....

 أٌّظ إصاس غشٚة....

 أفزخ ٌٕشجغخ أثٛاة اٌؼزّبد..

ف دشط أدالِه ِٓ ػ١ْٛ اٌّٛد...
 3

 

ٔالزع ِٓ ٘زا اٌّثاي ع١طشج اٌفؼً اٌّؼاسع ػٍٝ ِخرٍف األعطش ز١ث لّذَ زؼٛس 

 اٌفؼً ٚاعرّشاسٖ فٟ اٌضِٓ.

ٚاٌفؼ١ٍح ٠دؼً ِٓ إٌض ِرضْ تٙزا ٔالزع أْ ٘زا إٌّؾ ِٓ ذشاوة اٌدًّ االع١ّح 

ت١ٓ اٌثذا٠ح ٚإٌٙا٠ح ٚأوثش ذفّدشا فٟ ٚعطٗ، ٚ٘زا ٠ٍرمٟ ِغ سِض٠ح اٌؼثاساخ فٟ ٘زٖ 

اٌمظائذ، ٚدالٌح أٌفاظٙا، فٟٙ ذٕطٍك ِٓ اٌغىْٛ ومٌٛٗ ِثال فٟ تذا٠ح لظ١ذج خْٕٛ 

فٙزٖ اٌىٍّاخ عاوٕح ِٓ ز١ث اٌفؼً "ٚأٔذ أٔذ" ٚخراِٗ تمٌٛٗ ١ًٌ ٠ٕأٞ" اٌسٛاط"

أسزشُق اٌسّغ" ١ّٕا ٠ٕفدش داخً اٌمظ١ذج ٠ٚؼح تاٌسشوح ٚاالػطشاب ومٌٛٗ "ت

ٚػ١ٍٗ فٕٙان ٔٛع ِٓ اٌسشوح ذٌّٛذ ئ٠ماػا خاطا فٟ إٌض ٠ٕرمً ِٓ اٌغىْٛ ٌٍسشوح 

 ثُ ٌٍغىْٛ ِٓ خذ٠ذ.

أِا اٌشىً ا٢خش ِٓ زؼٛس اٌدًّ االع١ّح ٚاٌفؼ١ٍح ز١ث ذٕطٍك اٌمظ١ذج ِٓ أزذّ٘ا 

ز١ث ذٕطٍك تاٌدًّ اٌفؼ١ٍح ٚذغرمش فٟ ثٛػ ذٖ فٟ لظ١ذج ٚذخررُ تاألخشٜ، فٕد

 األخ١ش تاٌدًّ االع١ّح ِٚٓ أِثٍرٙا فٟ اٌثذا٠ح لٌٛٗ:

ظُّّٕٟ أ٠ٙب اٌطبػٓ فٟ ١ًٌ ِٕبف١ه
4
  

ٔالزع االٔطالق تاٌدٍّح اٌفؼ١ٍح اٌرٟ ذشسٓ إٌض ِٓ اٌثذا٠ح تاٌسشوح خظٛطا ِغ 

ر زرٝ ٔٙا٠ح اٌمظ١ذج ز١ث فؼً األِش "ُػّٕٟ" ٚذغرّش ٘زٖ اٌسشوح فٟ اٌرأسخ

 ذغرمش ٚذخرُ تاٌدٍّح االع١ّح فٟ لٌٛٗ:
 أ٠ٙب اٌؼبشك ٠ب عىٕٟ

 ٠ب ٘ذثٟ اٌغب٘ش غّْشا               

٠ب ٌجبعٟ.               
 5

 
                                                 

1
 .55ص  اٌّظذس ٔفغٗ، 
 
2
 .139زى١ُ ١ٍِٛد، اِشأج ٌٍش٠اذ وٍّٙا، ص  

3
 .107، ص ذس ٔفغٗاٌّظ 

4
 .49، ص اٌّظذس ٔفغٗ 
 
5
 .51زى١ُ ١ٍِٛد، اِشأج ٌٍش٠اذ وٍّٙا، ص  
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تٙزا ذغرمش اٌمظ١ذج فٟ األخ١ش ٠ٚغىٓ اٌشاػش فٟ زث١ثٗ تاػرثاسٖ ٌثاعٗ اٌزٞ ٠غّشٖ. 

أخشٜ ز١ث ذٕطٍك ِٓ اٌغىْٛ ٚاٌدٍّح ٚتشىً ِرماتً ٔدذ ػىظ ٘زا فٟ لظائذ 

ز١ث ذٕطٍك  اِشأحاالع١ّح ٚذغرمش فٟ اٌسشوح ِغ اٌدٍّح اٌفؼ١ٍح ِٚٓ أِثٍرٙا لظ١ذج 

 ِٓ خٍّح اع١ّح ٟٚ٘ لٌٛٗ:

اِشأح رشفٛ اٌصجبدبد ثغٙٛ٘ب
1

 

ٚذثذأ اٌمظ١ذج أطاللا ِٓ ٘زٖ اٌدٍّح فٟ اٌرظاػذ إٌغثٟ فٟ اٌسشوح ئٌٝ أْ ذظً 

 رُ تدٍّح فؼ١ٍح ٟٚ٘ لٌٛٗ:ئٌٝ ٔٙا٠رٙا ز١ث ذخر

ففبج ْد لٍجب دض٠ٓ...
 2

  

تٙزا ٔالزع أْ اٌسشوح ذظثر ػٍٝ أشّذ٘ا فٟ ٔٙا٠ح اٌمظ١ذج ز١ث ذخررُ تاٌدٍّح 

اٌفؼ١ٍح اٌرٟ ذفدغ اٌمٍة ٚذدؼٍٗ ٠ّؼٓ فٟ اٌسضْ، ٚٔدذ ٌٙزا إٌّؾ ِٓ زؼٛس اٌدًّ 

ػٕبقاالع١ّح ٚاٌفؼ١ٍح فٟ لظائذ أخشٜ ِٓ اٌذ٠ٛاْ ومظ١ذج 
3
ذٕطٍك ِٓ اٌدٍّح ز١ث  

االع١ّح ٚذخررُ تاٌدٍّح اٌفؼ١ٍح، ِمّذِح تزٌه ِغاسا ِرظاػذا ٌٍسشوح ِٓ اٌثذا٠ح ئٌٝ 

 إٌٙا٠ح.

ِّا ذمّذَ ٔخٍض ئٌٝ أْ اٌدًّ االع١ّح ٚاٌفؼ١ٍح أّدخ تسؼٛس٘ا ِٚٛلؼٙا دٚسا ئ٠ماػ١ا 

تاسصا فٟ سعُ زشوح إٌض ئِا تشىً ِرٕاصي زشو١ا أٚ ِرظاػذ أٚ ِرضْ ت١ٓ أٌٚٗ 

ٚآخشٖ وّا سأ٠ٕا فٟ اٌمظائذ اٌرٟ ذٕطٍك ٚذخرُ تاٌدًّ االع١ّح، ٚػ١ٍٗ فذٚس ٘زٖ 

اٌدًّ ٠رؼذٜ اٌرشو١ة ٚاٌذالٌح ئٌٝ سعُ خاسؽح ػاِح زٛي زشوح إٌض ٚذفاػً 

 ٌغرٗ. 

 La relation) -اٌّسزٜٛ اٌؼّٛدٞ ٚاٌؼاللبد اٌزشاثط١خ )االسزجذا١ٌخ(  -2

paradigmatique) : 

َ تررثّغ ِا ٠ّىٓ اعرسؼاسٖ ِٓ ػثاساخ ٚأٌفاظ أطاللا ِٓ خالي ٘زا اٌّسٛس ٔمٛ

ػاللاخ ذشتطٙا تإٌض اٌساػش، ز١ث ٔسّذد ٘زٖ اٌؼاللاخ وّا فؼٍٕا عاتما أطاللا ِٓ 

اٌّداص ِٚا ٠خٍمٗ ِٓ طٛس ذشتؾ اٌساػش إٌظٟ تاٌغائة، وّا ٔش١ش ٌٍشِض ٚتؼغ 

ٔظّح ٌخٍك فؼاء دالٌٟ اٌّظا٘ش اٌؼال١ِح األخشٜ، ز١ث ذؼذ ِخرٍف ٘زٖ اٌّسذداخ أ

٠ّٕر إٌض تؼذٖ اٌشؼشٞ، اٌزٞ ٠مَٛ ػٍٝ ذفؼ١ً االٔض٠اذ تأشىاٌٗ اٌّخرٍفح، ز١ث 

ِغازح  -تشىً ػاَ -٠شّىً ٘زا األخ١ش فٟ اٌردشتح اٌشؼش٠ح اٌدضائش٠ح اٌّؼاطشج 

ِّٙح فمذ اُػرّذ وأزذ أتشص األعا١ٌة اٌّغرخذِح لظذ اإلغشاب ٚاٌر٠ّٛٗ ٚاٌرأث١ش فٟ 

اٌّرٍمٟ
4

ج فٟ ٘زٖ اٌردشتح، ٌىٓ ذدذس اإلشاسج ئٌٝ أٔٗ ِخرٍف ،  ّٛ ٌٙزا ٔدذٖ زاػشا تم

االٔض٠ازاخ اٌّشّىٍح ػثش اٌظٛس فٟ اٌّغرٜٛ اٌؼّٛدٞ ال ذمّذَ راذٙا وّا سأ٠ٕا فٟ 

                                                 
1
 .45ص  اٌّظذس ٔفغٗ، 

2
 .47ص  اٌّظذس ٔفغٗ، 

3
 .41ص  اٌّظذس ٔفغٗ، 
 
4
عف١اْ تٛػ١ٕٕثح، ِماي تؼٕٛاْ "األصِح ِٓ خالي االٔض٠اذ اٌث١أٟ )االعرؼاسج( فٟ ّٔارج ِٓ اٌشؼش اٌدضائشٞ  

("، أػّاي اٌٍّرمٝ اٌٛؽٕٟ اٌثأٟ، فٟ األدب اٌدضائشٞ، ت١ٓ خطاب األصِح ٚٚػٟ 2005-1995اٌّؼاطش )

 .159، ص -2009ِاسط  16/17-اٌىراتح 
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اٌمظ١ذج اٌسشج تشىً ِثاشش ٚتغ١ؾ، ز١ث ٔدذ ذفغ١ش ٘زٖ اٌظٛس أطاللا ِٓ 

ذرّٕظً ِخرٍف اٌظٛس ِّا ذسٍّٗ لثً اٌّثازث اٌثالغ١ح، ففٟ ٘زا اٌشىً ِٓ اٌىراتح 

إٌض ٌرمّذَ ذشّىٍٙا تذاخٍٗ ٚأطاللا ِٕٗ ٌٙزا فذساعرٙا عرىْٛ أوثش خظٛط١ح، 

فاٌشؼش ػِّٛا ٠خشق اٌمٛا١ٔٓ اٌؼاد٠ح اٌرشو١ث١ح، ٚاٌرذا١ٌٚح ٚاٌّشخؼ١ح، ٌٚىٕٗ فٟ 

ح ٌٚىٕٗ ٔفظ اٌٛلد ٠خٍك لٛا١ٕٔٗ اٌخاطح تٗ، ز١ث ٠غرٕذ ِثذئ١ا ئٌٝ لٛا١ٔٓ اٌٍغح اٌؼاِ

٠ثٛس ػ١ٍٙا أ٠ؼا
1

، ٌٙزا ال ذغرمش اٌظٛس فٟ ٘زا إٌض فٟ دالالخ ِسذدج ِغثما تً 

ذُٕرح دالٌرٙا أطاللا ِٓ إٌض راذٗ، فّثال ٔدذ اٌّداص اٌزٞ ٠ؼذ أوثش أّٔاؽ اٌظٛس 

زؼٛسا فٟ اٌذ٠ٛاْ أطاللا ِٓ أْ ٌغرٗ ٌغح ذداٚص فٟ األطً، ز١ث ٠شسٓ إٌض 

 ػٕبق:رٌه لٌٛٗ فٟ لظ١ذج تىً ِا ٠سمك ٌٗ رٌه، ِٚٓ 
 ٚثٛصٍخ اٌفزٕخ...

... 

ع سفغ ٌه ِشآح خشاثٟ
2

 

 ثٛػ: وّا ٔدذ اٌّداص اٌؼمٍٟ فٟ لٌٛٗ فٟ لظ١ذج

لذ ُرششق األٔٙبس ِٓ دفك جٕٟٛٔ
3

 

٠ظٙش تٛػٛذ أْ إٌظٛص ػٍٝ اخرالفٙا ذؼح تاٌّداص ٌذسخح إٔٔا ال ٔىاد ٔرداٚص  

ل٠ٛا، ف١مَٛ تشتؾ اٌظا٘ش إٌظٟ عطشا أٚ خٍّح شؼش٠ح ئال ٚٚخذٔا زؼٛس اٌّداص 

تّغرٜٛ أػّك، ز١ث ٠غرسؼش اٌّرٍمٟ ِخرٍف اٌذالالخ اٌّّىٕح ٌٍرشو١ة أٚ ٌٍفع 

اٌّفشد، ٚػثش ٘زٖ اٌّغافح ٠ٕشأ اٌفؼاء اٌٍغٛٞ ِّا ٠غاُ٘ فٟ شسٓ إٌض شؼش٠ا، 

ِٚٓ ِرؼٍّماخ اٌّداص فٟ اٌذ٠ٛاْ ٔدذ اٌىث١ش ِٓ األتٛاب اٌثالغ١ح اٌث١ا١ٔح زاػشج 

 فٟ لٌٛٗ: عْٕٛ اٌؾٛاطرؼاسج ٚاٌىٕا٠ح، فّثال ٔشطذ االعرؼاسج خالي لظ١ذج واالع

غبثخ رجىٟ
4

 

 ز١ث ٠مٛي: ػٕبقأِا اٌىٕا٠ح فٕدذ٘ا ػٍٝ لٍّرٙا تشىً خضئٟ فٟ لظ١ذج 

ٌزغذٌٟ شؼشن
5

 

ٌٚىٓ ذظً ٘زٖ اٌىٕا٠ح ٚوزا االعرؼاسج لثٍٙا ِسذٚدذ١ٓ ٔغث١ا فاػرثاسّ٘ا ِٓ اٌرظ٠ٛش 

ائّٙا ِٓ إٌض، ٚ٘زا لذ ال ٠دؼٍّٙا ِٓ أتٛاب اٌث١اْ ئْ اٌث١أٟ خاء تؼذ اخرض

لشأٔاّ٘ا ػّٓ إٌض، ز١ث ٠سّالْ أتؼادا سِض٠ح أػّك ِٓ اٌظٛس ئرا ِا لُشئا 

ػّٓ إٌض، ٌٙزا فسؼٛس ٘زٖ األّٔاؽ اٌث١ا١ٔح ِسذٚد خظٛطا ئرا لاسٔا٘ا تاٌظٛس 

ظٛسج اٌرم١ٍذ٠ح اٌثالغ١ح األخشٜ ٌٚؼً رٌه ساخغ ٌشغثح اٌشاػش فٟ ذداٚص أّٔاؽ اٌ

ٚخٍك ٔظاَ خذ٠ذ ٌٍرظ٠ٛش ٚ٘ٛ ِا لاَ تٗ فؼال ِٓ خالي ذس١ًّ ٔظٗ تأشىاي طٛس 

ذرداٚص اٌّداص راذٗ تً ذرؼذٜ اٌشِض ئٌٝ خٍك راخ دال١ٌح خذ٠ذج ٚخاطح تإٌض اٌرٟ 

                                                 
1
 .68ِسّذ ِفراذ، ذس١ًٍ اٌخطاب اٌشؼشٞ، ) ئعرشاذ١د١ح اٌرٕاص( ، ص 

2
 .44زى١ُ ١ٍِٛد، اِشأج ٌٍش٠اذ وٍّٙا، ص  

3
 .50ص  اٌّظذس ٔفغٗ، 

4
 .92ص  اٌّظذس ٔفغٗ، 

5
 .44ص  اٌّظذس ٔفغٗ، 
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ٟ٘ ف١ٗ، ز١ث ذٕطٍك ذٍه اٌذالٌح ٚذٕرٟٙ فٟ إٌض ٚال ٠ّىٓ زٍّٙا خاسخٗ ألٔٙا 

عْٕٛ ٙا، ِٚٓ أِثٍح ٘زا اٌرظ٠ٛش ٔزوش لٌٛٗ فٟ لظ١ذج عرفمذ ِظذال١رٙا ٚذّٛ٘د

 اٌرٟ ذؼذ أوثش اٌمظائذ ئغشالا فٟ اٌردش٠ة ٚتؼثا ٌٍغح ٚذشو١ة خذ٠ذ ف١مٛي: اٌؾٛاط
رٍّٟٙ ألِغه سرارن لجً ٘طٛي اٌشٛق.. ال رزشو١ٕٟ 

ػٍٝ اٌشًِ ٚدذٞ، ف ٔب ػطش لذ٠ُ، ٚأٔب فزٝ 

ِبٌخ..رؼبٌٟ ٌٕذخً ِؼب فٟ جشاح اٌذ٘شخ...
 1

 

ظٙش ِٓ ٘زا اٌّمطغ ِٓ اٌمظ١ذج اٌط٠ٍٛح فٟ اٌذ٠ٛاْ أْ اٌشاػش ٠ثٕٟ طٛسا ٠

أطاللا ِٓ ٔظاَ ذظ٠ٛشٞ خاص تاٌمظ١ذج ٚ٘زا اٌذ٠ٛاْ تاٌرسذ٠ذ، فال ٠ّىٓ أْ ٔدذ 

ذفغ١شا أٚ ِؼ١اسا ِسذدا ٌٙزا إٌظاَ خاسج إٌض، فذال١ٌا ٠ؼذ اٌرشو١ة غ١ش ِغرمش 

أْ ٠إعظ ٌذالٌح أخشٜ ذٕثغ ِٓ اٌذاخً،  ٌىٓ ػثش ذرثّؼٗ فٟ ع١اق إٌض ٔدذٖ ٠ش٠ذ

ٚ٘زا ِا صاد اٌردشتح ػّما ٚلذسج ػٍٝ ذمذ٠ُ اٌدذ٠ذ. ٚٔدذ ٌٙزا إٌّؾ ِٓ اٌرظ٠ٛش 

زؼٛسا فٟ ذٛظ١ف اٌشِض اٌزٞ ػٍٝ لٍّرٗ فٟ اٌذ٠ٛاْ ٌىٕٗ زًّ تؼذا ِخرٍفا ػٓ 

ج اٌشِض فٟ اٌمظ١ذج اٌسشج، فمذ ػًّ اٌشاػش ػٍٝ ذداٚص ِغرٜٛ اٌشِض تاػرثاسٖ لٛ

ِسّشوح ٚوإِح فٟ إٌض، فٍُ ٠ؼذ ٠سًّ رٌه اٌثش٠ك وّا فٟ اٌمظ١ذج اٌسشج، فمذ 

سخ ٚظ١فرٗ ِغ ٘زا اٌشىً اٌىراتٟ اٌدذ٠ذ، فٛظّفٗ اٌشاػش أطاللا ِٓ صا٠ٚح  ّٛ ذط

ٕردا داخ١ٍا فٟ إٌض،  ُِ أخشٜ فمذ زاٚسٖ ِٚضخٗ تٍغرٗ ٚأػاد خٍمٗ ِٓ خذ٠ذ ١ٌىْٛ 

 :أٔضٝ اٌفذاؽخغاع١ح ٌٍشِض ِا ٔمشؤٖ فٟ لظ١ذج ِٚٓ أِثٍح ٘زا اٌرٛظ١ف اٌثاٌغ اٌس
 ػٕذِب رطفئ١ٓ وً اٌشّٛع

 ٚرٕغ١ٓ شّؼخ ٚادذح ِشزؼٍخ فٟ فز١ً 

 إٌغ١بْ 

ػٕذ٘ب عززوش٠ٓ لٍجب ِٛدشب
2

 

ٔالزع ذٛظ١فٗ ٌىٍّح "شّؼح" ٟٚ٘ سِض ٌٍرؼس١ح ِٓ أخً اٌغ١ش ٌىٓ فٟ ٘زا إٌض 

اٌشّؼح سِض ٌٍثماء ز١ث ٌُ ذؼذ وزٌه زشف١ا تً أخزخ دالٌرٙا ِٓ داخً إٌض، ف

، تٙزا فمذ أخز اٌشِض تُؼذٖ أطاللا ِٓ إٌض، ٚٔدذ عررزوشٖ اٌسث١ثح ألٔٗ تمٟ ِشرؼال

ٌٙزا اٌرشّىً زؼٛسا فٟ ِخرٍف اٌّٛالغ اٌرٟ ٠رُ ذٛظ١ف اٌشِض ف١ٙا، ز١ث ٠رُ ئٔراخٗ 

 فٟ لٌٛٗ: عْٕٛ اٌؾٛاطِٓ داخً إٌض ِٚٓ أِثٍح رٌه ِا ٔمشؤٖ فٟ لظ١ذج 
٘زا ا١ًٌٍ ٔىٙخ خبصخ.. ٔىٙخ اٌغشق ٌٍج١بض فٟ 

 أٚ ٔىٙخ اٌزذّٛد، ٌٚٗ ػشاء اٌجغذ اٌّٛشّٝ...
3
  

٠ظٙش فٟ ٘زا اٌغطش ذٛظ١ف اٌث١اع ٚ٘ٛ فٟ اٌؼادج سِض ٌٍٕماء ٚاٌطٙش ٚلذ أخز 

دالٌح ِخرٍفح فٙٛ سِض ٌٍسث١ثح ٚاٌٍماء اٌزٞ ٠رّٛزذ تٗ اٌشاػش تسث١ثرٗ، تٙزا زًّ 

إٌض، ز١ث اورغة ٚخٛدٖ ِٓ  –لثً  -ئ٠سائٗ خاسج اٌشِض تؼذا ِخرٍفا ػٓ دالٌرٗ ٚ

 داخً إٌض ٚػاللاذٗ تثم١ح اٌىٍّاخ لثٍٗ ٚتؼذٖ.

                                                 
1
 .63زى١ُ ١ٍِٛد، اِشأج ٌٍش٠اذ وٍّٙا، ص  

2
 .29ص  اٌّظذس ٔفغٗ، 
 
3
 .95زى١ُ ١ٍِٛد، اِشأج ٌٍش٠اذ وٍّٙا، ص  
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أِا تإٌغثح ٌرٛظ١ف األعطٛسج فال ٔىاد ٔدذ ٌٗ ٚخٛدا ٚاػسا تً ٍّٔظ تؼغ 

اإلشاساخ اٌّرذاخٍح ٚاٌثؼ١ذج ٌثؼغ األعاؽ١ش ٚوأْ اٌشاػش ال ٠ش٠ذ اٌرظش٠ر تٙا تً 

 ٗ.٠ش٠ذ خٍك أعاؽ١شٖ تٕفغ

ٚفٟ ِؼظُ اٌرد١ٍاخ اٌٍغ٠ٛح فٟ اٌّسٛس اٌؼّٛدٞ ٔالزع أْ إٌض ٠فرر اٌّداي 

ٚاعؼا ٌرأع١ظ دالٌرٗ اٌخاطح فٙٛ ال ٠ظٕغ ِغافح ت١ٓ اٌّغرٜٛ اٌغطسٟ ٚاٌؼ١ّك 

ِاذٗ  ّٛ ْ خاص ٌٗ ِم ْٛ ٌٍغح تً ٠ساٚي أْ ٠إعظ ٌّغر٠ٛاخ خاطح تٗ داخ١ٍا ٚوأٔٗ و

غرٗ اٌخاطح تٗ تىً زش٠ّح، ٚػ١ٍٗ فاٌشاػش ِٚؼا١٠شٖ اٌخاطح، ف١ُٕرح تٕاء ػٍٝ رٌه ٌ

اٌىراتح زش٠ح فٟ األطً، ٚػ١ٍٗ فاْ اخر١اس وراتح اخراس اٌىراتح تسش٠ّح أطاللا ِٓ أْ 

ِا ٚذسًّ ِغإ١ٌٚرٙا، ٠دؼً ِٓ اٌىاذة ػٕذِا ٠خراس ِا ٠ىرة، فٟ زاٌح اخر١اس 

١ٌغد ؽش٠مح ٚػٟ، ١ٌٚظ اخر١اسا ٌفؼا١ٌح، ٚوراترٗ ٟ٘ ؽش٠مح فٟ اٌرفى١ش فٟ األدب ٚ

ٌٕششٖ
1

، ٌٙزا ذ١ّّض ٘زا إٌض ِٓ ز١ث االخر١اس ٚاٌثٕاء فمّذَ ذدشتح ِرفّشدج ال ذٕغح 

ػٓ ِٕٛاي تً ذخٍك ػاٌّٙا اٌخاص أطاللا ِٓ فىش ِرسشس ٚئِىأاخ اٌٍغح ٚاالخر١اس 

 اٌسش ٌٍىٍّح ٚاٌرشو١ة.

 

 
 
 

 الثانل: أ كاؿ اإليقاع  ل الدي اف ثالمبح
نالحػػػظ أنػػػ  ي يقػػػٌدـ ايقاعػػػا مكسػػػيقيا بسػػػيط التػػػداكؿ مػػػف خػػػالؿ قػػػراءة الػػػديكاف  

كنيقػػاع التفعيمػػ ، اي بػػي بعػػض القصػػائد بقػػط، أمػػا بػػي بقيػػ  القصػػائد نجػػد أف اإليقػػاع 
يتجاكز التفعيمػ  الػى مسػتكيات أخػرل مػف اإليقػاع تتكابػؽ كقصػيدة النثػر، من ػا مػا هػك 

نتاج ػا  لبعالػ ا الػبعض، خاص باأللفاظ المفػردة كبعالػ ا بالصػكر كطريقػ  رصػف ا كا 
ل ذا سنتٌبع اإليقاع بناء عمػى محػددات التفعيمػ  كبعػض المحػددات األخػرل مػف خػالؿ 

 المطمبيف التالييف:
 ئ٠مبع اٌزفؼ١ٍخ فٟ اٌذ٠ٛاْ المطمب اض ؿ:

نبحث خالؿ هذا المطمب بي القصائد التي تقـك عمى ايقاع التفعيم  امػا بشػكؿ 
دا مػػف القصػػائد تقػػـك عمػػى هػػذا مطمػػؽ أك جزئػػي بػػي بعػػض أقسػػام ا، حيػػث نجػػد عػػد

                                                 
1
 .171ِششٞ تٓ خ١ٍفح، اٌشؼش٠ح اٌؼشت١ح، ص 
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اإليقػػاع الرتيػػب، ل ػػذا سػػنتتبع تػػكٌزع التفعػػيالت بػػي هػػذي القصػػائد ثػػـ نبحػػث بػػي بليػػات 
 تكظيؼ التفعيالت بي ا كالتالي:

  إيقاع الت ليمة  ل الدي اف: -1
مػػف خػػالؿ تقطيػػع قصػػائد الػػديكاف نجػػد أف بعالػػ ا يقػػـك عمػػى ايقػػاع التفعيمػػ ، 

يمكػف حصػر القصػائد التػي تخالػع ل ػذا اما بشكؿ مطمػؽ أك بشػكؿ جزئػي، ك 
 (29الجدكؿ رقـ )  النمط مف اإليقاع بي الجدكؿ التالي:

رقـ 
 القصيدة

مدا التزاميا  ةن اف القصيدة
 بالت ليمة

الت ليمة 
 المستردمة
 

البحر 
اللم د  الذ  
تمتقل ملو 
 الت ليمة

 بحر الرمؿ  اة تف ب كؿ كامؿ حبيبل 1ؽ
ا لة غير ر امرأة لمرياح كميا 2ؽ

 لمت ليمة
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لمف/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة تف/ 
مت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةمف/ 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لف/ 

  اةمفّّّ

××× 

غير را لة  أنثى ال داحة 3ؽ
 لمت ليمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة تف/ 
  اةمف / ل لف

××× 

غير را لة  لؾ 4ؽ
 لمت ليمة

م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةمتف/ 
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لمف/ 

  اةمف/ ل لف

××× 

غير را لة  ةناؽ 5ؽ
 لمت ليمة

 
 اةمف/ ػػػاة تف 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لف/ 

 مست لمفّّّ

××× 

مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لمف  ب كؿ نسبل ةامرأ 6ؽ
 / اةمف

 م اةمتف  ل لف

بحر 
الررز/بحر 
 /البسيط

 بحر ال ا ر
 بحر الرمؿ  اة تف ب ؾ نسبل ب ح 7ؽ
غير را لة  رن ف الح اس 8ؽ

 لمت ليمة
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػت لمف/ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةمف/ 
 ل لف/م ػػػاةيمف

 / م اةمتف

××× 

مف خالؿ الجدكؿ نالحظ أٌف قيراب  نصػؼ القصػائد عػدديا جػاء خاالػعا إليقػاع 
لتفعيمػػ ، لكػػف نصػػيا نجػػد أف الخاالػػع ل ػػذا اإليقػػاع ي يتعػػدل ربػػع الػػديكاف بقػػط، ألف ا
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غيػر خاالػع  إليقػاع التفعيمػ ،  –التي تمثػؿ أكثػر مػف نصػؼ الػديكاف  –بخر القصائد 
ل ذا يعد هذا النمط مف اإليقاع بي المرتب  الثاني  مف حيث الحالػكر الكمػي، كمػا أنػ  

، كحتى بي تكظيف  تفعيم  الرجز جػاء بخركقػات كثيػرة لـ يتعد البحر الكاحد كهك الرمؿ
تجعمنػػا نيخرجػػ  مػػف هػػذا البحػػر بػػي الكثيػػر مػػف األسػػطر، ل ػػذا سػػنبحث بػػي بعػػض هػػذي 
القصػػائد عػػف حالػػكر ايقػػاع التفعيمػػ  لكػػف بشػػكؿ جزئػػي، كننطمػػؽ بػػي ذلػػؾ مػػف قصػػيدة 

التػػي خالػػعت لتفعيمػػ  بػػاعالتف بػػي كػػؿ أسػػطرها حيػػث ظ ػػرت التفعيمػػ  بشػػكؿ  حبيبػػل
 االح كالتالي:ك 

 أّ ؿ ال  ؽ حبيبل
 اه ااه اه  اااه اه
  اة تف  ل تف

 آرر ال  ؽ حبيبل 
 اه ااه اه    اااه اه
  اة تف     ل تف

  ن يد الماء  ل ررح البحيرات حبيبل
 اااه اه   اه ااه اه   اه ااه اه  ا ااه اه
  ل تف   اة تف    اة تف   ل تف

 
 1لمطر ال امضغابة تبكل ةمى حرقتيا  ل ا

 اه ااه اه   اه ااه اه    اااه اه   اااه اه  ااه
  اة تف    اة تف      ل تف   ل تف 

تظ ػػر سػػالم  التفعيمػػ  كعػػدـ تػػداخم ا مػػع غيرهػػا، كهػػذا لػػك تتبعنػػا هػػذي القصػػيدة 
كاممػػ ، ل ػػذا حكٍمنػػا عمػػى هػػذا الػػنص األكؿ بينػػ  خاالػػع لمتفعيمػػ  بشػػكؿ كامػػؿ بنعتبػػري 

ر، لكػػف بميػػزات كخصػػائص قصػػيدة النثػػر بػػي الجكانػػب األخػػرل غيػػر مػػف الشػػعر الحػػ
اإليقاعيػػػ ، بمػػػثال ي نجػػػد القصػػػيدة ت ػػػتـ بالقابيػػػ  بشػػػكؿ كبيػػػر، كي بالتراكيػػػب الشػػػعري  

                                                 
 .09حكيـ ميمكد، امرأة لمرياح كٌم ا، ص  1
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كمػا حػٌددنا ذلػؾ  –المتداكل  بؿ أحدثت خرقا كاالحا عمػى مختمػؼ المسػتكيات المغكيػ  
 كمف أمثم  ذلؾ قكل : –سابقا 

  اف لم ر بْ ت ت كّؿ الس اقل أرر
 اه اااه  اه ااه اه  اه ااه اه  اه ااه اه
  اةمتف  اة تف  اة تف  اة تف

  م اتيح اضغانل  ل   اه القر يات
 اااه اه  اه ااه اه  اه ااه اه  اااه اه اه
  ل تف  اة تف  اة تف  ل تف  ا
 1ةندما يررلف مف نبع يذ ْب حبيبل

 ااه اه 0اه ااه اه   اه ااه اه   اه ااه 
  اة تف   اة تف   اة ف   ل لف

نالحػػظ أنػػ  رغػػـ خالػػكع هػػذي المقػػاطع مػػف القصػػيدة لمتفعيمػػ  اي أن ػػا تجػػاكزت 
قيدها بالتحرر عمى المستكل المغكم كالصػكرم، بالتراكيػب ككػذا القػامكس غيػر مسػتقر 
كيفسػػس لديلػػ  مختمفػػ  حسػػب حالػػكري بػػي الػػنص، بػػال نكػػاد نعثػػر عمػػى خػػيط ديلػػي 

تتبع النص، ب ذا يفرض عمينا بتجريب  أف نينتج ديلتػ  حسػب تمقينػا؛ أم نتٌبػع خارجي ل
ما يقٌدـ لنا مف داخم ، كنجد ل ذا الشكؿ التجاكزم حالكرا بي بقي  القصائد الخاالػع  
لمتفعيمػػػ  بشػػػكؿ كامػػػؿ أك نسػػػبي، ب ػػػذا يكػػػكف قػػػد أدخػػػؿ أنماطػػػا ايقاعيػػػ  أخػػػرل االػػػاب  

بشػػػػكؿ ن ػػػػائي، ليحػػػػاكيى بػػػػذلؾ الشػػػػاعر العربػػػػي  لمتفعيمػػػػ ، التػػػػي عػػػػٌدؿ بي ػػػػا كلػػػػـ يمغ ػػػػا
الػػذم أٌكػػد عمػػى الػػركرة الػػكزف، اي أنػػ  أدخػػؿ عميػػ  تعػػديالت جكهريػػ  أحػػس المعاصػػر 

، كهػذا مػا بعمػ  الشػاعر حيػث اعتمػد التفعيمػ  2بالركرت ا لتتكابػؽ مػع مشػاعري كتجربتػ 
  أخػرل كلكف غٌير بي ا عمى مستكييف، بقد أدخؿ عمي ا تعديالت بي بنائ ػا، كمػف ج ػ

امػرأةا قصػيدة  كٌظؼ ايقاعا بخرا معتمدا عمى المغػ  بػي ذات ػا، كنجػد ذلػؾ كاالػحا بػي
التػػػي بينػػػي عمي ػػػا أغمػػػب الػػػنص غيػػػر مسػػػتقٌرة بػػػي  مسػػػت لمف حيػػػث نالحػػػظ أف تفعيمػػػ 

                                                 
 .11، ص المصدر نفس  1
 
 .202شعر الحديث، مقٌكمات ا الفني  كطاقات ا اإلبداعي ، ص ينظر السعيد الكرقي، لغ  ال 2
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األسطر كي تمممـ النص بػي ايقػاع رتيػب بػؿ ينفمػت مػف الرقابػ ، كتػدخؿ عميػ  زحابػات 
صػؿ التفعيمػ ، كمػف ج ػ  أخػرل يقػٌدـ الػنص ايقاعػا كعمؿ كثيرة مما يجعم  يخػرج عػف أ

بخػػرا يقػػـك عمػػى المغػػ  بػػػي تقابم ػػا كتالػػادها كتكرارهػػا، كهػػػذا يجعمنػػا نالػػع  بػػي خانػػػ  
 قصيدة النثر، بمثال بي قكل :

 امرأة تر   الصباحات بسي ىا
 اه اااه  اه اه ااه  اه اااه  ااه

 مْ تلمف مست لمف مْ تلمف
 ا تترؾ الك ـ لمرمؿ ال ابةِ 
 ااه ااه  ااه اااه  ااه اه ااه
 متْ لمف م اةمتف  ل لف 

 صمتيا ىديْؿ 
 0اه ااه ااه 

 بيديف مف ة ب تصادؽ التراب
 اااه ااه   اه اه ااه   ااه ااه  اه

 م اةمتف مست لمف  مْ تلمف
ّّّ 

  لـ تصّدؽ غير نب يا
 ااه ااه   اه اه ااه  ااه 

 مْ تلمف مست ل تف
ّّّ 
 

  أينلت مرآتيا
 ه ااه اه اه ااه اا

 متْ لمف مست لمف
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 1 أ رقت نرمتيا  ل ةتمة السرير
 ااه ااه اه اااه اه اه ااه اه اه
 متْ لمف  لمف مست لمف  ْلمف

نالحػػػظ أف القصػػػيدة مبنيػػػ  عمػػػى التفعيمػػػ  بشػػػكؿ نسػػػبي حيػػػث تظ ػػػر تفعيمػػػ  بحػػػر 
نزعػػػػ  كهػػػػذا يعكػػػػس ال الرجػػػػز تػػػػارة كأخػػػػرل التفعػػػػيالت المركبػػػػ  لمبسػػػػيط كتػػػػارة لمػػػػكابر،

 الحديثػػ العربيػػ  شػػعراء القصػػيدة التجريبيػػ  بػػي الػػديكاف التػػي اهتػػدت بالتجربػػ  الشػػعري  ل
ايجػػػاد تػػػداخؿ عركالػػػي بػػػيف بحػػػريف أك أكثػػػر، مػػػف أجػػػؿ ايجػػػاد مبػػػررات الػػػذيف حػػػاكلكا 

، كبػػي نصػػكص الػػديكاف 2بكػػؿ محٌمالت ػػا ايقاعيػػ  تتجػػاكب مػػع تعقيػػد التجربػػ  الشػػعري 
ت الذم يجعمنػا نػدرج هػذا الػنص بػي خانػ  غيػر خانػ  رغـ اختالؼ التفعيالنالحظ أن  

النص الحر، اي أن  ييػنٌظـ ايقػاع الػنص مكسػيقيا حسػب التجربػ  كالدبقػ  الشػعري ، لكػف 
رغػػػـ ذلػػػؾ بتركيػػػب الػػػنص كلغتػػػ  تجعمػػػ  يخمػػػؽ جػػػكا متكٌهجػػػا كمختمفػػػا عػػػف بليػػػات لغػػػ  

كالتكثيؼ قػد  " صكرة مكغم  بي الغمكضصمتيا ىديؿالقصيدة الحرة، بمثال بي قكل  "
ي نجػػدها ب ػػذي الرمزيػػ  بػػي القصػػائد الحػػرة، كاألمػػر ذاتػػ  بػػي مختمػػؼ التراكيػػب التػػي ي 
تسػػتقيـ اي بكالػػع ا بػػي سػػياؽ قصػػيدة النثػػر أك شػػكؿ الكتابػػ  كقكلػػ  بػػي ذات القصػػيدة 

 ".امرأة تراؼ مف حمـ المياه"
د اي أن ػػا ممػػا تقػػٌدـ نالحػػظ أنػػ  رغػػـ ثبػػات التفعيمػػ  أك اختالب ػػا بػػي بعػػض القصػػائ

عمكمػػا ي تقػػٌدـ ايقاعػػا مكسػػيقيا مٌتزنػػا يجعمنػػا نصػػٌنؼ هػػذي القصػػائد بشػػكؿ ن ػػائي بػػي 
القصػػائد الحػػرة، بميغػػ  هػػذي القصػػائد كنمػػط تراكيب ػػا تجعم ػػا أقػػرب لقصػػيدة النثػػر كشػػكؿ 

 الكتاب  رغـ ايقاع ا المبني عمى التفعيم . 
 آليات ت ظيؼ إيقاع الت ليمة  ل الدي اف: -2    

الؿ تقطيػػػع القصػػػائد نالحػػػظ أن ػػػا تقػػػٌدـ نمػػػكذج القصػػػيدة الحػػػرة لكػػػف ببٍعػػػد مػػػف خػػػ
حيػث ي يمكػف ا مختمؼ ب ي ي تكاد تحتفي بنيقاع التفعيم  أك يظ ر اي بشكؿ عفكم

لممتمقػػي أف يشػػعر بنيقػػاع التفعيمػػ  اي بعػػد التقطيػػع كالتػػدقيؽ، ل ػػذا بنيقػػاع التفعيمػػ  بػػي 
لتفعيمػ  بػي القصػيدة الحػرة، كيظ ػر ذلػؾ جميػا هذي القصائد مختمػؼ نسػبيا عػف ايقػاع ا

مػػػف خػػػالؿ كسػػػر بعػػػض التفعػػػيالت بػػػي الكثيػػػر مػػػف األسػػػطر، أك الزحػػػاؼ كالعمػػػ  بػػػي 
مكاالػػع ي تصػػح بي ػػا، كمػػا أننػػا نالحػػظ أف القصػػائد ي تحتفػػي بالقابيػػ  بركي ػػا بشػػكؿ 

                                                 
 .46، ص 45حكيـ ميمكد، امرأة لمرياح كٌم ا، ص  1
 .224ينظر، محمد صابر عبيد، القصيدة العربي  الحديث ، ص  2
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ء مكٌحد، ل ذا بنحف بصدد تتٌبع بليػات تكظيػؼ ايقػاع التفعيمػ  لكػف بشػكؿ مختمػؼ سػكا
 بي حال  شكؿ السطر الشعرم أك الجمم  الشعري :

 نمط السطر ال لر: -2-1
نجد هذا الػنمط بػي مختمػؼ القصػائد الخاالػع  إليقػاع التفعيمػ  بشػكؿ كامػؿ، بفػي 

 قصيدة حبيبي نالحظ هذا النمط بشكؿ كاالح كما بي قكل :
 غزؿ الميرة تنأا  ل الصييؿ 

 اااه اه   اااه اه    اه ااه اه   
 ف      ل تف     اة تف ل ت 

 1ةسؿ النحمةا  الرقص الرميؿ
 اااه اه    اااه اه    اه ااه اه 

  ل تف      ل تف     اة تف
مػػػػف خػػػػالؿ هػػػػذا المثػػػػاؿ نالحػػػػظ انت ػػػػاء السػػػػطر بانت ػػػػاء التفعيمػػػػ  األخيػػػػرة، كنجػػػػد 

 -بػػػػ ح  -حالػػػػكر هػػػػذا الػػػػنمط بشػػػػكؿ نسػػػػبي بػػػػي هػػػػذي القصػػػػيدة كالقصػػػػيدة األخػػػػرل 
 ات التفعيم ، كمثاؿ نمط السطر الشعرم بي ا قكل :الخاالع  لذ

  ّمنلا رّردت  حكل مف حمّيل
 اه ااه اه   اه ااه اه   اه ااه اه
  اة تف    اة تف    اة تف

ّّّّ 
 2قد ت رؽ اضنيار مف د ؽ رن حل
 اه   اه ااه اه   اه ااه اه  اااه اه
  ا    اة تف  اة تف    ل تف

تنت ػػي بانت ػػاء السػػطر الشػػعرم ممػػا يجعػػؿ الدبقػػ  الشػػػعري  نالحػػظ أف التفعػػيالت 
تتكقؼ مع التفعيم  األخيرة، لكػف المالحػظ أف هػذا الشػكؿ مػف حالػكر التفعػيالت يعػد 

                                                 
 .10حكيـ ميمكد، امرأة لمرياح كٌم ا، ص  1
 .50، ص 49ص اٌّظذس ٔفغٗ،  2
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محػػدكدا بيسػػطر خاصػػ  بػػي كػػؿ قصػػيدة خاالػػع  لمتفعيمػػ ، حيػػث يغمػػب عميػػ  الػػنمط 
بػػي اآلخػػر كهػػك الخػػاص بالجممػػ  الشػػعري ، كلعػػؿ ذلػػؾ راجػػع لالػػعؼ السػػطر الشػػعرم 

احتػػػكاء مػػػا يريػػػد الشػػػاعر، حيػػػث يالػػػطر الػػػى تجػػػاكزي لغيػػػري، كمػػػا نسػػػٌجؿ أف األسػػػطر 
الشعري  بي هذي القصائد جاءت متكسط  مػف حيػث مكقع ػا بالنسػب  لمجمػؿ الشػعري ، 
ككين ا تمثؿ استراحات لمشاعر كالمتمقي، حيث تستقر عندها الجمم  الشعري  كتنطمػؽ 

  بػػي هػػذي القصػػائد هػػك الػػربط بػػيف أجػػزاء من ػػا أخػػرل، كعميػػ  بػػدكر األسػػطر الشػػعري
 القصيدة حسب التجارب التي عٌبرت عن ا الجمؿ الشعري  كما سنرل.  

 نمط الرممة ال لرية  تقنية التد ير: -2-2
يعػػد هػػذا الػػنمط مػػف أكثػػر األنمػػاط ظ ػػكرا بػػي قصػػائد الػػديكاف ألنػػ  يمػػنح الشػػاعر 

، ل ػػػذا ي نكػػػاد نمػػػر عمػػػى حريػػػ  أكبػػػر بػػػي التعبيػػػر عػػػف دبقاتػػػ  الشػػػعري  م مػػػا طالػػػت
بالػػػعت أسػػػػطر حتػػػى نالحػػػػظ الجممػػػ  الشػػػػعري  كنظػػػاـ التػػػػدكير كمػػػف أمثمػػػػ  ذلػػػؾ مػػػػا 

 ب ح:نالحظ  بي قصيدة 
  أتيت اآلفا ال أممؾ إال  ح تل
 اااه اه اه ااه اه اااه اه اه ااه
  ل تف  اة تف  ل تف  ل 

 م س لة بالرغبة الحّرا
 اه اه ااه اه اه ااه اه  اه 

  اة تف   ل تف  ا  تف
  ليمل زبد يدرؿ أبياءؾ نْذرا
 ااه اه اااه اه اااه اه اه اااه اه
 ة تف  ل تف  ل تف  ل تف
  صيي  كل ترانل  ىبات السرّ 
 اااه اه  اه ااه اه  اااه اه اه ا
  ل تف  اة تف  ل تف  اةػػ

 

س ّٚ  ِذ

س ّٚ  ِذ

س ّٚ  ِذ
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 1أىداب ةمى ر قل
 اه اه اه ااه اه اه
 التف  اة تف  ا

ر أف كؿ سطر يحيؿ عمى الذم يمي  عبر ارتباط ما بػذات التفعيمػ  التػي تبػدأ يظ 
بػػػي ن ايػػػ  سػػػطر كتنت ػػػي بػػػي بدايػػػ  السػػػطر الػػػذم يميػػػ ، كهػػػذا يجعػػػؿ عمميػػػ  القػػػراءة 
متكاصم ، مما يمنح الدبق  الشعري  مساح  أكبر لتتحٌقؽ، كنجد ل ػذا الحالػكر لمجمػؿ 

 عاـ. الشعري  دكر م ـ بي تقديـ هذي القصائد بشكؿ
االاب  لما تقػٌدـ يمكننػا مالحظػ  الكثيػر مػف المظػاهر اإليقاعيػ  بػي ذات القصػائد 
الخاالػػع  لمتفعيمػػ ، لكػػف انطالقػػا مػػف امكانػػات المغػػ  المختمفػػ  عمػػى مسػػتكل المفػػردات 
ككػػػذا التراكيػػػب، حيػػػث تقػػػٌدـ هػػػذي المحػػػددات أشػػػكاي ايقاعيػػػ  مختمفػػػ  ممػػػا يػػػدٌعـ هػػػذي 

لكممػ   حبيبلتكل المفردات نجد التكرار بي قصيدة النصكص ايقاعيا، بمثال عمى مس
حبيبػػي حيػػث غطػػت هػػذي الكممػػ  مسػػاح  نصػػي  كبيػػرة بػػي أسػػطر هػػذي القصػػيدة حتػػى 

 صارت ظاهرة ممٌيزة ل ا عمى المستكل الديلي كالشكمي، كمثال ا بي قكل :
 دج١جٟأٚي اٌشك 

 دج١جٟ آخش اٌشٛق

.... 

 ِٚٛا٠ًٚ رشّك اٌشّؼت فٟ خطٛ اٌشػبح

 دج١جٟ

.... 

 دج١جٟٚظٌّ ال ١ّ٠ً 

... 

دج١جٟفٟ اٌٙذ٠ً 
2 

يظ ػػر بكالػػكح حالػػكر كتكػػرار هػػذي الكممػػ  خصكصػػا بػػي بخػػر األسػػطر كالجمػػؿ 
الشػػػعري  ممػػػا يجعم ػػػا تقػػػٌدـ ايقاعػػػا االػػػابيا لمػػػنص المبنػػػي أساسػػػا عمػػػى ايقػػػاع تفعيمػػػ  

ص بػػاعالتف، ب ػػذا يقػػٌدـ شػػكال متمٌيػػزا لإليقػػاع زاد مػػف مكسػػيقي  التفعيمػػ ، كيشػػحف الػػن
بشػػكؿ أكبػػر، كيجعمػػ  يتمٌيػػز عمػػى النصػػكص التػػي ي تخالػػع إليقػػاع التفعيمػػ ، حيػػث 

                                                 
 .50، ص 49 ا، ص حكيـ ميمكد، امرأة لمرياح كمٌ  1
 .10، ص 09، ص المصدر نفس  2
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تحفػػؿ بنيقاعػػات أخػػرل مختمفػػ  المصػػدر كالكظيفػػ ، كهػػذا مػػا سػػنتتٌبع  خػػالؿ المطمػػب 
 المقبؿ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا٠٦مبع اٌّفشد ٚاٌّشّوت فٟ اٌذ٠ٛاْ المطمب الثانل:
انػ  خػاص بالكممػات كالمفػردات نتتبػع خػالؿ هػذا المطمػب ايقاعػا مػف نػكع بخػر 

بي حالت ا المستقم ، كحالكرها المرٌكب بي النص، حيث نجد أف النص يعتمػد عمي ػا 
بػػي احػػداث ايقػػاع مػػف نػػكع خػػاص ييغنػػي عػػف ايقػػاع التفعيمػػ ، كيمكننػػا تتبػػع هػػذا الػػنمط 

 مف اإليقاع كما يمي:
 الم رد  ل الدي اف: ا٠٦مبع -1

مػػػؼ القصػػائد غيػػػر الخاالػػع  لمتفعيمػػػ  نالحػػظ هػػذا الػػػنمط مػػف اإليقػػػاع بػػي مخت  
التػػي تكػػٌررت بي ػػا بعػػض الكممػػات لحػػد أن ػػا صػػارت ظػػاهرة ةنػػاؽ من ػػا قصػػيدة  

   ممٌيزة ل ذا النص:
 ِٓ رٕفغٟ اٌمش٠جخأٔذ 
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 ِٓ دف١ف اٌشظبة فٟ دِٟاٌمش٠جخ  

ِٓ صشخخ خشعبء فٟ خال٠بٞ اٌمش٠جخ
1

 

بحيػػػث شػػػٌكؿ هػػػذا ، بػػػي ثالثػػػ  أسػػػطر متكاليػػػ  القريبػػػة: نالحػػػظ تكػػػرار خبػػػر أنػػػت  
التكرار ايقاعػا خاصػا سػكاء مػف حيػث اإليقػاع المكسػيقي، أك اإليقػاع الػديلي الػذم 
حاكؿ النص مػف خاللػ  تيكيػد بكػرة القػرب مػف الحبيبػ  التػي غطػت الػنص بيكممػ ، 
ب ػػػذا يظ ػػػر أف الشػػػاعر ألغػػػى بشػػػكؿ كمػػػي المكسػػػيقى الظػػػاهرة، ب ػػػك يقػػػدـ نمكذجػػػا 

كسػػيقى الظػػاهرة بػػي كػػؿ أشػػكال ا، معتمػػدة عمػػى لقصػػيدة النثػػر التػػي ألغػػت كميػػ  الم
، كيعد التكرار أهم ا حيث نجدي بي الكثير مػف 2أنماط أخرل أقرب لمذات كالتجرب 
 ، يقكؿ: لؾقصائد الديكاف بمثال بي قصيدة 

 ِٓ ٌّغٙب أوثشوٟٛٔ ١ٌذٞ 

 ِٓ ٌّذٙب  أوثشٌؼ١ٕٟ 

 ِٓ عّؼٙب أوثش ألرٟٔ 

 ِٓ ٔجعٗ أوثشٌمٍجٟ 

ٙب.ِٓ ر١ٙ أثؼذٌخطبٞ 
 3  

خمػػؽ ايقاعػػا مكسػػيقيا يممحػػ  المتمقػػي كممػػا قػػرأ سػػطرا مػػف  أكثػػركيبػػدك أف تكػػرار كممػػ  
بػػدي مػػف أكثػػر كقػػد برالػػ ا سػػياؽ  أبلػػد األسػػطر السػػابق  كبػػي بخػػر سػػطر تػػيتي كممػػ 

المعنى حيث حابظت عمى اإليقاع ألن ا تحمؿ نفس الديل  كجػاءت عمػى نفػس الػكزف 
اع الػػديلي الػػذم ي يفتػػي يفكػػد قػػرب الشػػاعر مػػف أيالػػا، كبػػي المقابػػؿ يظ ػػر لنػػا اإليقػػ
 محبكبت  كمحاكل  ترسي  هذا القرب.

 بيقكؿ:امرأة أما بي قصيدة 
 اٌّزبٖ  ٘ٛاجظسٜ إال ال ت

 إٌخٍخ ػٓ سِبٌٙب  ٚغشثخ

ٔٙش ػٓ ٘ٛاٖ غشثخ
4 ّ 
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ف كانػػت كممػػ    نالحػػظ أف تكػػرار كممػػ  غربػػ  يخمػػؽ نكعػػا مػػف اإليقػػاع المكسػػيقي، كا 
اي أن مػػا تقتربػػاف بػػي المعنػػى  ىػػ ارسسػػابقت ا بػػي السػػطر األكؿ تختمػػؼ عػػف غربػػة 

 كالكظيف  لذلؾ جاء اإليقاع بي جميع األسطر المذككرة.
ايقاعػػػا مكسػػػيقيا بػػػي ذات القصػػػيدة بتتكػػػرر بػػػي بدايػػػ  جممتػػػيف  امػػػرأةكمػػػا تخمػػػؽ كممػػػ  
 شعريتيف متتاليتيف:

 رخبف ِٓ دٍُ ا١ٌّبٖ اِشأح

 ٚال رشٜ..........

................. 

 ٚالرشٜ...............

 دّذلذ فٟ شٛلٙباِشأح 

.ففبج د لٍجب دض٠ْٓ 
 1 

االاب  لما تقٌدـ نالحظ الكثير مف النماذج لمتكرار المفرد بػي قصػائد الػديكاف غيػر  
متكػػرار، من ػػا عػػكدة يزمػػ  لأشػػكاؿ كبشػػكؿ عػػاـ يمكػػف رصػػد عػػدة  الخاالػػع  لمتفعيمػػ ،

، كغيرهػا ممػا يمكػف مالحظتػ    بي الخاتمػ عمى بترات منتظم ، كاستعادة مقطع البداي
ظ ػرت عػدة أنمػاط لمتكػرار حيػث  امرأة لمرياح كّميػا، كبي ديكاف 2بي القصيدة الحديث 

قامت بدكر م ـ بي تعكيال ا لمكسيقى التفعيم  كما منحػت الشػاعر امكانػات حػرة بػي 
ع نرصػػػد التشػػػكيؿ المغػػػكم دكف سػػػيطرة التفعيمػػػ . االػػػاب  ل ػػػذا الػػػنمط المفػػػرد مػػػف اإليقػػػا

بعض المظاهر اإليقاعي  األخرل ذات الطابع المفػرد، انػ  اإليقػاع النػاجـ عػف التالػاد 
حيػث يقػكؿ  المطٌكلػ  رنػ ف الحػ اس بيف بعػض المفػردات كالػذم نالحظػ  بػي قصػيدة

 بي ا:
ؼذ٠ٓ  عشٞ، رجز ج١ٓ ٌزذ ٘خ. رغ١ ٔب اٌّزب رطبسد

ٌزىٟٛٔ أوثش لشثب.. رٕب١ِٓ ألصذٛ ِىٍال ث دالِه 

ّزٛاصٍخ..ٚث ٔفبعه اٌ
 3  

                                                 
 .46ص اٌّظذس ٔفغٗ،  1
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يظ ر بكالػكح التالػاد بػيف الفعمػيف )تغيبػيف/ تحالػريف(، كبػيف )تبتعػديف/ لتكػكني  
أكثػػػػػر قربػػػػػا( كعبػػػػػر هػػػػػذا التالػػػػػاد تنبػػػػػع المكسػػػػػيقى المعنكيػػػػػ  التػػػػػي تخمق ػػػػػا الصػػػػػكرتاف 
المتالػادتاف حيػث تفػتح كػػؿ صػكرة ج ػ  ديليػػ  مختمفػ  تمامػا عػػف األخػرل، كهػذا يكلٌػػد 

فعيمػػػػ  ممػػػػا يغنػػػػي الػػػػنص بنيقػػػػاع مختمػػػػؼ يمكػػػػف مكسػػػػيقى خاصػػػػ  كمختمفػػػػ  عػػػػف أم ت
اعتمادي  نصيا لتصبح القصيدة أكثر تكٌهجا كبعدا عف النثريػ . كمػا نسػٌجؿ هػذا الػنمط 
مػػػف اإليقػػػاع المبنػػػي عمػػػى التالػػػاد بػػػي عػػػدد مػػػف القصػػػائد، لكنػػػ  محػػػدكد نسػػػبيا مقارنػػػ  

 باإليقاع المبني عمى التكرار. 
 اإليقاع المرّكب  ل الدي اف: -2

مسػػتكل نالحػػظ اإليقػػاع عمػػى المسػػتكل المرٌكػػب حيػػث تنػػتظـ الجمػػؿ بػػي بػػي هػػذا ال 
هذا المستكل مقٌدم  بكظيفت ا كشكم ا نمطا متمٌيزا مف التكاتر ممػا يكلٌػد ايقاعػا خاصػا، 
قػػد يػػنجـ عػػف تكػػرار هػػذي الجمػػؿ أك تقابم ػػا كتالػػادها، كبيمػػا يمػػي نتتٌبػػع هػػذا المسػػتكل 

 اإليقاع كالتالي:
 ف ر ؿ تكرار الرمؿ  التراكيب:اإليقاع المرّكب م -2-1

كنجػػد ل ػػذا اإليقػػاع حالػػكرا معتبػػرا بػػي معظػػـ قصػػائد النثػػر بػػي الػػديكاف كمػػف ذلػػؾ مػػا 
 لؾ:نالحظ  بي قصيدة  

 دائّب رزشو١ٓ ٌمّٕبصٟ اٌصذفخ 

 ٌٚمشاصٕخ إٌّؼطفبد 

  وث١شا ِٓ اٌٍٙفخ

 ج١ٍّخ وبٌّٛد  ال ألٔه

 ٚد١ذح وٛسدح ثٍج  ال ألٔه

 ف لش٠جخ وبٌخٛ ال ألٔه

 ٌٚىٓ ألْ صذٛن ٠ٛلظ األجشاط 

 ٚٚداػخ اٌؼبصفِخ األخ١شح 

 ٘ذٚء اٌّٛجخ اٌّغبئ١خ 

ٚٔض٠ف اٌٛادخ...
 1

 

نالحظ نغمي  متمٌيزة لإليقاع الذم تخمق  هذي الصػكرة، بمػف ج ػ  ييحػدث تكػرار  
ايقاعػػا مكسػػيقيا جعػػؿ الػػنص يختمػػؼ عػػف النثػػر كييشػػحف بػػنغـ خػػاص،  ال ضنػػؾاتركيػػب 

اإليقػاع الػديلي الػذم نػتج عػف هػذا الترقػب، بػالمتمقي يبحػث بػيف  كمف ج ػ  ثانيػ  نجػد
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 لكػػف ضف األسػػطر عػػف اإلجابػػ ؛ بيجػػدها بعػػد مجمكعػػ  مػػف األسػػطر الحاممػػ  لمنفػػي: 
كهذا خمؽ ايقاعا ديليا، كعمي  لدينا مستكييف مف اإليقػاع  .....صح ؾ ي قظ اضرراس

تناسػػػػب بػػػػيف ايقػػػػاع كهمػػػػا ال كيقػػػػٌدماف ايقاع ػػػػا التماسػػػػؾ النصػػػػي بػػػػي القصػػػػيدة يحققػػػػاف
يقاع األبكػار، بػػمكسيقي  القصػيدة ك األصكات  ، كهػذا متماسػك  بػي هيكم ػا ككحػدةتنػتج ا 

أك  ، كنمػط المعػاني الثانكيػػ الحسػي الطػابع ال يكػؿ يتػيلؼ مػف نمطػيف، نمػط األصػػكات
بػػػي كحػػػدة ي يمكػػػف  كترابطػػػاف التػػػي تحمم ػػػا األلفػػػاظ. كهػػػذاف النمطػػػاف متحػػػداف الديلػػػ 
، كعمي  باإليقاع بي مثؿ هذي الحايت ناجـ عػف ازدكاجيػ  بػي الطبيعػ  بػيف 1 اانفصام

المكسػػػيقى كالديلػػػ ، كهػػػذا مػػػا نجحػػػت بػػػي تحقيقػػػ  أغمػػػب نصػػػكص الػػػديكاف خصكصػػػا 
 قصائد النثر.

 اإليقاع المركب مف ر ؿ ت اد  مقابمة الرمؿ  التراكيب: -2-2

ا نحػاكؿ أف نتبٌينػ  مػف تشكؿ التراكيػب المتالػادة ديليػا بػي الػنص، ايقاعػا مكسػيقي 
 خالؿ النماذج اآلتي :  

 أجّؼه فٟ ٔ ِخ اٌزٛدش 

 ٚأثغطه ثذذاد اٌغبثبد 

ال رؼشف١ٓ أٌّٚه ِٓ آخشن
2 

نالحظ التالاد كالتقابؿ بيف الجمع كالبسط مف ج  ، كبيف األكؿ كاآلخر مف ج   
 ا عممي  ثاني ، هذا التالاد بيف الصكرتيف يخمؽ ايقاعا مكسيقيا، بعممي  الجمع تقابم

البسط كهي تالي  ل ا، كتحدث بعدها مباشرة، كعند حدكث هذا، يختمط األكؿ باألخر 
كي يمكف التمييز بين ما، كعبر هذا يحدث ايقاع خاص بالديل  يالحظ  المتمقي 
بشكؿ مباشر أثناء تمقي  لمنص مما يحٌمم  بتكهج خاص كبنغمي  متفٌردة تعد مف 

 أساسيات قصيدة النثر.
 ع المرّكب مف ر ؿ تكرار نمط ال لؿ  ل القصيدة:اإليقا -2-3

 أجّؼه فٟ ٔ ِخ اٌزٛدش 

 ٚأثغطه ثذذاد اٌغبثبد 

 ال رؼشف١ٓ أٌٚه ِٓ آخشن 

ال رٍّغ١ٓ إال ٘ز٠بْ ألبص١ه
3 
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ثـ  أرملؾمف خالؿ هذي األسطر ينطمؽ النص مف بعميف مالارعيف مثبتيف؛ 
 أبسطؾ

، هذا التكالي لفعميف مثبتيف ثـ مسيفال تمك التلر يفثـ بعميف مالارعيف منفييف كهما 
بعميف منفييف مف زمف المالارع الداؿ عمى ايستمراري  كالتجدد، يحدث ايقاعا كنغما 
مكسيقيا  متمٌيزا، كنجد ل ذي الظاهرة حالكرا بي العديد مف القصائد بي الديكاف من ا 

 ما جاء بي قصيدة عناؽ:  
 وٕب ٔزبخُ اٌص١ًٙ ثطمٛط اٌّطش اٌغبئت 

 ظ فٟ ٚػثبء اٌذبٌخٚٔجٍ

 ٍّٔظ اٌّخًّ ا١ٌٍٓ ٌٕذاء

 ٠ّغه اٌجذش ِٓ ف١ط اٌّٛجخ اٌؼب١ٌخ

 ٚٔ عش فٟ شجبن اٌص١بد٠ٓ 

 1 سّٔخ اٌصذف ٚاٌغّه األ١ٌف
: نتارـا نرمسا نممسا نالحظ سيطرة الفعؿ المالارع عمى بداي  األسطر

 هذي الحرك  التي يحدث ا تكالي مجمكع  مف األبعاؿ المالارع يمسؾا نأسرا 
الباعث  عمى الحرك  كالتجدد كايستمراري ، تيحدث ايقاعا مكسيقيا، كنغما يتجدد مع 

 كؿ جمم  شعري ، بيغمب جمؿ القصيدة كاردة ب ذا الشكؿ.
يقاعا مكسيقي  سأترؾبييحدث تكرار بعؿ  رن ف الح اسأما بي قصيدة   انغما كا 

 ، اذ يقكؿ:دا ما ساهـ بي  أيالا تكرار كمم 
 ع رشن٠غش٠ٕٟ ثبالدزشاق.. ِب  دائّب ع رشن

 2 ّخٍفٟ ِٛاػ١ذ ٌغشثخ لبدِخ دائّب
مػػػف خػػػالؿ مػػػا تقػػػٌدـ نالحػػػظ أف نصػػػكص الػػػديكاف خصكصػػػا قصػػػائد النثػػػر قػػػٌدمت 
نماذج ايقاعي  مختمف  عف التفعيم  حيث اعتمػدت عمػى امكانػات المغػ  المختمفػ ، كهػذا 

ف بحػكر الخميػؿ قصيدة النثر بػي تشػكيؿ ايقاع ػا الخػاص بايستعاالػ  عػل   تطمحما 
، كهػػك مػػا 3د كي يخالػػع اي لحركػػ  الرفيػػا كالتجربػػ  الشخصػػيتيفبانسػػجاـ داخمػػي يتجػػدٌ 

اعتمػػػدي الشػػػاعر بػػػي مختمػػػؼ نصكصػػػ ، التػػػي كصػػػمت بػػػي التجريػػػب ألقصػػػى الحػػػدكد 
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حيػػث جٌربػػت شػػكؿ الكتابػػ  محٌققػػ  الخػػركج مػػف الشػػكؿ الػػى الالشػػكؿ الػػذم يعػػد مغػػامرة 
تحٌكلػػػت مػػػف لغػػػ  التعبيػػػر الػػػى لغػػػ  الخمػػػؽ كمػػػف لغػػػ  الحداثػػػ  الشػػػعري  العربيػػػ ، التػػػي 

، كهػػك مػػا نالحظػػ  بييسػػر مػػف خػػالؿ 1التقريػػر أك اإليالػػاح  الػػى لغػػ  اإلشػػارة كاإليحػػاء
لغ  الديكاف بمختمؼ مستكيات ا، حيث اعتمدها الشاعر بي تجريب  الػذم كصػؿ ألكجػ  

 بي مستكاي النصي الفالائي كما سنتتٌبع  خالؿ المبحث األخير. 
 ث الثالث: ال  اء النصل  ل الدي افالمبح

 المطمب اض ؿ: ال  اء النصل  ل ال  ؼ
م مػػا اختمػػؼ مظ ػػر الغػػالؼ بيبػػدك بجزأيػػ  األمػػامي كالخمفػػي عمػػى هيئػػ  قكسػػاف  

، كمػػف خػػالؿ 2كمحػػٌدداف ديليػػاف يحتالػػناف النصػػكص الشػػعري  المتالػػمن  بػػي الػػديكاف
امي  كالخمفي ، نرصد مختمؼ التجميػات بي ج ت  األم"امرأة لمرياح كّميا" غالؼ ديكاف 

، حيث تساهـ مجتمعػ  النصي ، مف بالاء لمكتاب ، كرسـك كألكاف كعالمات غير لغكي 
بػػي تقػػديـ الديلػػ  األكليػػ  لمنصػػكص داخػػؿ الػػديكاف، كمػػا ترسػػـ مالمػػح التمقػػي األكلػػى 

 :التي ينطمؽ من ا المتمقي بي عممي  التيكيؿ
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اٌغٙخ ا٤ِب١ِخ 

 ٌٍغالف

خٍف١خ اٌغٙخ اٌ

 ٌٍغالف
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الغػػػالؼ األماميػػػ  كالخمفيػػػ  نرصػػػد مجمكعػػػ  مػػػف المحػػػٌددات  مػػػف خػػػالؿ صػػػفحتي
الػػذم تحتمػػ   بالمكػػاف الطبػػاةلالنصػػي  لمفالػػاء النصػػي التػػي تػػدخؿ الػػمف مػػا ييعػػرؼ 

الكتابػػػػ  كمختمػػػػؼ المتعٌمقػػػػات النصػػػػي ، حيػػػػث يػػػػدخؿ تحتػػػػ  كػػػػؿ مالػػػػ  عالقػػػػ  بػػػػالنص 
كرؽ مػف كطريق  عرال  عمى الصفح  البيالاء بداي  بحجـ الكتاب كالكتابػ  مػركرا بػال

، كهػك مػا سػنرٌكز 1براغ كحكاش كألكاف، كانت ػاء بػالغالؼ كمػا يحكيػ  مػف رسػـك كألػكاف
 عمي  بي هذا المكالع انطالقا مف محددات خاص  نجمم ا بي النقاط التالي :

   اء الكتابة:  -1
بج تي  نمٌيز عٌدة أصناؼ لمكتاب ، حسب "امرأة لمرياح كّميا" بي غالؼ ديكاف 
 اب ، كمما نرصدي ما يمي:طبيع  ككظيف  كؿ كت

 اللن اف: -1-4

" بػي أعمػى الغػالؼ كهػك مقٌسػـ مػف حيػث نمػط امرأة لمرياح ُكّميايبرز العنكاف "   
حيػث كيتبػت بخػط كبيػر نسػبيا مقارنػ   امػرأة"الكتاب  كحجم ػا الػى قسػميف؛ أٌكل مػا كممػ "

بغيري مف الخطكط عمى الغالؼ كما أف نمط  مختمػؼ ب ػك يقتػرب مػف الخػط الكػكبي، 
كقد احتؿ سطرا بيكمم ، كلعؿ سيطرة هذا الخػط ب ػذا الحجػـ عمػى هػذي الكممػ  لػديلت ا 
ب ػي كمػػا رأينػا سػػابقا تعػػد معجميػا مػػف الحقػكؿ الديليػػ  الم يمنػػ  عمػى المعجػػـ الشػػعرم 
لمػػػديكاف، ل ػػػذا جػػػاءت بػػػي العنػػػكاف أكثػػػر بػػػركزا لتجمػػػب انتبػػػاي المتمقػػػي مػػػف لقائػػػ  األكؿ 

الكممػػػ  الػػػذم جػػاء بػػػيف اسػػػـ الشػػاعر كالجػػػزء الثػػػاني مػػػف  بالػػديكاف، كمػػػا أف مكقػػػع هػػذي
العنػػكاف يعػػد عالميػػا م مػػا ألنػػ  يػػربط بػػيف الشػػاعر كحالػػ  هػػذي المػػرأة التػػي ربهػػا لمريػػاح 

 كٌم ا.
بجػاء مكٌمػال كمكاٌلػحا  بالرياح كّمياأما الجزء الثاني مف العنكاف كهك الخػاص  

 ػر تبعٌيتػ  ل ػا، أمػا خطٌػ  بقػد جػاء لحاؿ المرأة كقػد احتػؿ مكقعػا أسػفؿ كممػ  المػرأة لتظ
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مختمفػػا كأقػػؿ حجمػػا ممػػا يكاٌلػػح أنػػ  ثػػانكم، لكػػف رغػػـ ذلػػؾ ب ػػك م ػػـ بػػي رسػػـ مالمػػح 
العنػػػكاف ككػػػؿ حيػػػػث قػػػٌدـ تركيبيػػػػا ديلػػػ  ايالػػػطراب كالتعػػػػدد التػػػي تعػػػػاني من ػػػا امػػػػرأة 

تظػؿ  ُكمِّيػاكُكمُّيػا " بػيف ُكّميػاكم مػا اختمفػت حركػات كممػ  " لمريػاح كّميػاالشاعر ب ػي 
ديلػػ  ايالػػطراب تحػػـك حػػكؿ هػػذي المػػرأة غيػػر المسػػتقٌرة، كهػػذا يعكػػس مػػا تتٌبعنػػاي بػػي 
يقاعػػ  كمختمػػؼ بنياتػػ  التػػي جػػاءت  الػػنص الػػذم تػػرجـ ايالػػطراب مػػف خػػالؿ لغتػػ  كا 
ميعمن  عف تمٌردها كاختالب ا كمحاكلت ا لتيسيس نػص جديػد لػ  تقنياتػ  الخاصػ  النابعػ  

 مف داخم . 

 اسـ المؤلؼ: -1-5

قػػع اسػػـ المفلػػؼ بػػي أعمػػى الغػػالؼ بػػكؽ العنػػكاف كقػػد كيتػػب بخػػط يشػػب  جػػاء مك 
خػػط العنػػكاف الفرعػػي "لمريػػاح كٌم ػػا" ككػػيف الشػػاعر هػػك مػػف يحكػػـ عمػػى هػػذي المػػرأة أن ػػا 

التي تػدؿ عمػى   لرلمرياح كٌم ا، كما كيتب بي أسفؿ العنكاف مقابؿ اسـ المفلؼ كمم  
لػؼ بػي نػكع الخػط كلكنػ  كحجمػ ، جنس الكتاب، كما تمتقػي هػي األخػرل مػع اسػـ المف 

كمثممػػا حػػٌددنا سػػابقا ي يكػػاد اسػػـ المفلػػؼ كجػػنس الكتػػاب يقػػٌدماف لديلػػ  الػػديكاف غيػػر 
 التعريؼ كالتخصيص، ل ذا بنالابت ما لمديل  محدكدة.

 دار الن ر:  -1-6

" كقػد كثبػت من  رات االرػت ؼيظ ر اسـ دار النشر بي أسفؿ الغالؼ كهي "
بقي  الكتاب  عمى صفح  الغالؼ، كلعػؿ ذلػؾ لتظ ػر بشػكؿ بخط صغير نسبيا مقارن  ب

حيػػػادم، بػػػي تقػػػديـ الػػػديكاف، لكػػػف رغػػػـ حيادهػػػا اي أننػػػا نربط ػػػا بديلػػػ  الػػػديكاف بمػػػكف 
كتابت ا يشب  لكف المكح  كالعنكاف األساسػي "امػرأة"، كمػا أف تسػمي  دار النشػر بػي حػد 

تمػػؼ كالجديػػد كٌميػػ  كهػػذا مػػا ذاتػػ  "ايخػػتالؼ" يحمػػؿ طػػابع التميػػز كمحاكلػػ  تقػػديـ المخ
 حاكؿ النص تقديم .

كمػػػػا نسػػػػٌجؿ بعػػػػض التجميػػػػات البسػػػػيط  لمكتابػػػػ  عمػػػػى صػػػػفح  الغػػػػالؼ كاسػػػػـ  
هك ي ياليؼ شيئا لمديل  غير ربط المكحػ  بصػاحب ا، كمػا رّطاب"  صاحب المكح  "

يمكننا مالحظ  أف المكح  بي ذات ا تحػكم بعػض التجميػات الكتابيػ  كػالحركؼ المفٌرقػ  
 التي تشير ًلميعب  المغ  التي يمارس ا الشاعر بي نصكص .
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أمػػا الكتابػػ  بػػي الج ػػ  الخمفيػػ  لمغػػالؼ، ب ػػي خاصػػ  بػػالتعريؼ بالشػػاعر كأهػػـ  
انجازاتػػ  العمميػػ  كاإلبداعيػػ ، كهػػذا التعريػػؼ قػػد يكػػكف مػػف اختيػػار دار النشػػر، كي يقػػٌدـ 

صػػػد بػػػي هػػػذي الصػػػفح  لديلػػػ  الػػػديكاف غيػػػر ربطػػػ  كتخصيصػػػ  ب ػػػذا الشػػػاعر، كمػػػا نر 
 كتاب  تشير لمسعر كبعض المعمكمات التسكيقي  التي قد نجدها بي مختمؼ الكتب.

 الرسـ   اض كاؿ  الل مات غير الم  ية ةمى ال  ؼ: -4

عبر صفح  الغالؼ نالحظ عدة تجميات لمرسـك  كالعالمات غير المغكي  نبحػث بي ػا 
 كالتالي:

 الرسـ   اض كاؿ: -2-1 
ح  الغػػػػالؼ األماميػػػػ  الخمفيػػػ  مقٌسػػػػم  الػػػػى قسػػػميف طكليػػػػا حيػػػػث تظ ػػػر بػػػػي صػػػف  

يظ ػراف بمػػكنيف مختمفػػيف الػػى ج ػ  اليمػػيف يظ ػػر المػػكف البنػي كالمتػػداخؿ مػػع األصػػفر، 
كج   اليسار يظ ر المكف األبيض الذم كيتب عمي  العنكاف كبقي  الكتاب ، كبػيف قسػمي 

مجمكع  مػف الحػركؼ المفٌرقػ   الخمفي  تتمكالع المكح  الدائري  الشكؿ كهي عبارة عف
مكتكبػػ  بػػالخط الػػديكاني كالثمثػػي تظ ػػر كمػػا أن ػػا مػػف الزخػػارؼ اإلسػػالمي ، كتعٌبػػر هػػذي 
يقاع  المتداخؿ الذم لػـ  المكح  بشكؿ حركب ا غير القار عمى لغ  الديكاف المختمف ، كا 
ا يستقر عمى حاؿ مف بدايػ  الػديكاف، كمػا أف مكالػع المكحػ  بػيف قسػمي الخمفيػ  جعم ػ

تػػربط بػػيف عػػالميف كبالػػاءيف كهػػك مػػا حممتػػ  بعػػال ب ػػي تػػربط بػػيف بػػف الخػػط العربػػي 
بحركب  المرسػكم  كعػالـ الشػعر بػي شػكؿ الكتابػ  الػذم عٌبػر مػف خاللػ  الشػاعر، كمػا 
يمكننػػػا مالحظػػػ  رمزيػػػ  أخػػػرل ل ػػػذي المكحػػػ  بمكقع ػػػا تحػػػت العنػػػكاف، الػػػذم عٌبػػػر عمػػػى 

الحمػػػػ  ب ػػػػي حػػػػركؼ مبعثػػػػرة كيتبػػػػت المػػػػرأة المالػػػػطرب  االػػػػطراب الحػػػػركؼ غيػػػػر المت
بخطػػكط مختمفػػ  مثػػؿ المػػرأة المالػػطرب  ب ػػي غيػػر مسػػتقٌرة كلمريػػاح كٌم ػػا ترٌكب ػػا كيفمػػا 

 شاءت.
أما بي ج   الغالؼ الخمفي  بال نكاد نعثر عمى الرسـك كاألشػكاؿ باسػتثناء تقسػيـ  

 الصػػفح  كمػػػا بػػػي الج ػػػ  األماميػػػ  لقسػػػميف طكليػػا بػػػذات األلػػػكاف، كمػػػا نالحػػػظ كالػػػع
صػػػكرة الشػػػاعر بػػػي أعمػػػى ج ػػػ  اليسػػػار، كجػػػاءت لمتعريػػػؼ بػػػ ، كتػػػابع لمػػػا كيتػػػب الػػػى 

 اليميف، ب ذا بال تقٌدـ االاب  كبيرة لمديل .
 اضل اف: -2-2 
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نالحظ المكف بي الغالؼ عبر ثالث مساحات، كهي مساح  الكتاب  عمى اختالب ا، 
ت المكف مع كؿ كمساح  الرسـك كاألشكاؿ، كمساح  خمفي  الغالؼ، كنرصد ديي

، 1مساح  حسب اعتبارات خاص ، بالمكف بشكؿ عاـ يثير بي النفس استجاب  خاص 
 –مثال  -ل ذا تجعؿ المتمقي ألم نص ينفعؿ بشكؿ معيف، بفي المساح  األكلى 

التي يحتم ا المكف كهي الخاص  بالكتاب  نالحظ أن ا مكتكب  بمكنيف مختمفيف أكل ما 
اسـ المفلؼ كالجزء الثاني مف العنكاف، جنس الكتاب،  المكف األسكد الذم كتب ب 

كعمى العمـك يدؿ هذا المكف خصكصا بارتسام  عمى البياض عمى الحياد ب ك لكف 
عاـ نجدي بي مختمؼ الكتب، كيعد لكف الكتاب  األصمي بال منازع، أما المكف الثاني 

لرئيس "امرأة" ككذا ب ك المكف األخالر المختمط باألصفر، حيث نجدي يمٌكف العنكاف ا
اسـ دار النشر"منشكرات ايختالؼ" كيعد هذا المكف ال جيف مف أكثر األلكاف ديل  

كهذا يمتقي مع هذي المرأة التي نظر ل ا الشاعر أن ا  2 عمى الغدر كالخداع كالخيان 
لمرياح كٌم ا، ب ي متقٌمب  كغير مستقٌرة كتتج  باتجاي أهكائ ا، ل ذا بصفت ا الخداع، 

ما تمتقي بعض هذي الدييت مع اسـ دار النشر التي قٌدمت نصكصا مختمف  ك
 كمتمٌردة كغير خاالع  ألنظم  قبمي  عمى مستكل بنيت ا.

أمػػػا بػػػي ج ػػػ  الغػػػالؼ الخمفيػػػ  بنجػػػد أف التعريػػػؼ بالشػػػاعر كيتػػػب بػػػذات المػػػكف 
عػػػؿ الػػػذم كيتبػػػت بػػػ  كممػػػ  "امػػػرأة" كهػػػي العنػػػكاف الػػػرئيس لمػػػديكاف، ككػػػيف التقاءهمػػػا يج

 الديكاف لصيقا بالشاعر كمرتبط ب  ارتباط التجرب  بصاحب ا.
أمػا المعمكمػات التسػكيقي  بػي أسػفؿ صػفح  الخمفيػ  بقػد كيتبػت بػالمكف األسػكد لحيادهػػا 

 التاـ.
كبالنسب  لممكاقع األخرل التي احتم ا المػكف نجػد المكحػ  التػي حممػت الحػركؼ المفٌرقػ  

ألصػػػفر المخالػػر كالبنػػػي، كعبػػر اخػػػتالؼ هػػػذي كتػػداخمت بي ػػػا األلػػكاف بػػػيف األسػػكد كا
األلػػػكاف كتمايزهػػػا تزيػػػد الحػػػركؼ المفٌرقػػػ  اختالبػػػا كابتعػػػادا عػػػف بعالػػػ ا ممػػػا يشػػػحن ا 
برمزيػػػ  التعبيػػػر عمػػػى المختمػػػؼ كغيػػػر الخاالػػػع لنمطيػػػ  قبميػػػ ، كهػػػك مػػػا جػػػاءت عميػػػ  

ت كمػا قصائد الديكاف. أما المساح  األخيرة التي احتم ا المكف ب ي الخمفيػ  التػي قٌسػم
                                                 

 .16ينظر، ظاهر محمد هٌزاع الٌزكاهرة، المكف كدييت  بي الشعر، ص   1
 .184ينظر، أحمد مختار عمر، المغ  كالمكف، ص  2
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ذكرنػػػا الػػػى قسػػػميف طكليػػػا، حيػػػث جػػػاءت خمفيػػػ  العنػػػكاف كتكابعػػػ  كجػػػزء مػػػف المكحػػػ ، 
بيالاء، لتقديـ ما عمي ا بحيػاد مػف ج ػ ، كلجعمػ  أكثػر بػركزا لمتمقػي مػف ج ػ  أخػرل، 
بػػػالمكف األبػػػيض مػػػف أكثػػػر األلػػػكاف مالءمػػػ  لمعػػػرض الكتػػػابي، أمػػػا الجػػػزء الثػػػاني مػػػف 

ش بمػػكف بػػيف األصػػفر كاألخالػػر، كحمػػؿ كمػػا الخمفيػػ  بجػػاء ج ػػ  اليمػػيف عمػػى ال ػػام
رأينػػا جػػػزء مػػػف المكحػػػ  كاسػػػـ راسػػػم ا بػػػي الج ػػػ  األماميػػػ ، كبػػػي الج ػػػ  الخمفيػػػ  حمػػػؿ 
صكرة الشاعر، كعبػر هػذا المػكف يحػدث اينسػجاـ كالتناسػؽ مػع العنػكاف الػرئيس الػذم 
جػػاء بػػنفس المػػكف، ليصػػٌب بػػي ذات الديلػػ  عػػف التحػػٌكؿ كعػػدـ ايسػػتقرار التػػي عانػػت 

 من ما المرأة التي تمتقي مع القصيدة بي هذي التجرب  المتفٌردة.   
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 المطمب الثانل: ال  اء النصل ةبر ت كيؿ القصا د

خػػػػالؿ هػػػػذا المطمػػػػب نرصػػػػد شػػػػٍكؿى القصػػػػائد ال ندسػػػػي مػػػػف حيػػػػث نػػػػكع الخػػػػط، 
كمختمػػؼ الفالػػاءات النصػػي  داخػػؿ كػػؿ قصػػيدة، كمػػا نبحػػث بػػي مختمػػؼ التشػػكيالت 

 ل ندسي  غير المغكي ، ككيؼ تجٌمت عمى الصفحات البيالاء.ا
كلكػػػف قبػػػؿ تتبػػػع مختمػػػؼ تجميػػػات الفالػػػاء النصػػػي نقػػػـك بكصػػػؼ القصػػػائد مػػػف 

 الناحي  الشكمي  كالكمي  لعدد صفحات ا حسب الجدكؿ التالي:
 
 

رقـ 
 القصيدة

ص حة  ةن اف القصيدة
ةن اف 
 القصيدة

ةدد ص حات 
 القصيدة
 

 كؿ أسطر 
 القصيدة

  

  رر  ص حات 08 09 حبيبتل 1ؽ
  رر  ص حات 10 17 امرأة لمرياح كميا 2ؽ
 رر /أسػػػػطر  ص حات 08 27 أنثى ال داحة 3ؽ

 مت ازية
  رر  ص حات 06 35 لؾ 4ؽ
  رر  ص حات 04 41 ةناؽ 5ؽ
  رر  ص حات 04 45 امرأة 6ؽ
  رر  ص حات 04 49 ب ح 7ؽ
أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطر  ص حة 86 53 رن ف الح اس 8ؽ

 زية مت ا

عبػػر الجػػدكؿ نالحػػظ أف القصػػائد األكلػػى مػػف الػػديكاف تراكحػػت صػػفحات ا بػػيف 
صػػفحات، كهػػذا يعػػد متزنػػا، لكػػف بػػدخكؿ القصػػيدة األخيػػرة مػػف  10صػػفحات الػػى  04

صػفح ، ب ػذا  86" تنطمؽ القصيدة بػنفس طكيػؿ لتغطػي نحػك الح اس رن فالديكاف "
أكبػر مػف القصػائد األكلػى تتجاكز أكثر مف نصؼ الػديكاف؛ أم تغطػي مسػاح  نصػي  

مجتمع ، كلعؿ رغب  الشاعر بي التجريب هي ما دبعت  الػى كالػع نػص ب ػذا الحجػـ 
بػػي ختػػاـ ديكانػػ ، خصكصػػا اذا ربطنػػا ذلػػؾ بػػنمط الكتابػػ  الػػذم غطػػى هػػذي القصػػيدة، 
ب ػػي ي تحتفػػي باإليقػػاع كمػػا هػػك متػػداكؿ كمػػا أف لغت ػػا مينػػتج داخمػػي بػػي الػػنص كمػػا 

ٌثمىت تجرب  مختمف  جاءت نصيا كذلؾ بشكؿ مختمؼ، سكاء عمػى مسػتكل  رأينا، ل ذا مى

 (30اٌغذٚي سلُ )



 329 

عػػػدد الصػػػفحات أك عمػػػى مسػػػتكل شػػػكؿ الكتابػػػ  بػػػي حػػػد ذاتػػػ ، حيػػػث لػػػـ تمتػػػـز هػػػذي 
القصيدة بشكؿ شعرم ثابػت بػؿ غمبػت عمي ػا األسػطر المتكازيػ  كالطكيمػ  التػي تقتػرب 

ألكلػى بقػد غمػب مف شكؿ النثر، لكف تختمػؼ معػ  بػي المغػ  كتكظيف ػا، أمػا القصػائد ا
عمي ا الشكؿ الشجرم الذم يشب  شكؿ القصيدة الحرة، كبيما يمي سنتتٌبع أهـ تجميػات 

 الكتاب  بي صفحات الديكاف:   
 :  أنماط الكتابة دارؿ الص حة -6

بدايػػ  نالحػػظ أف نمػػط الخػػط الػػذم كيتبػػت بػػ  القصػػائد هػػك الخػػط الرقعػػ  كهػػك شػػبي   
نص بتجربػ  صػاحب  بشػكؿ أكبػر، كقػد اختمػؼ بخط اليد الى درج  كبيرة، كهذا يربط ال

حجػػػـ الخػػػط بػػػيف العنػػػاكيف كالمػػػتف الػػػذم جػػػاء خطػػػ  بحجػػػـ أقػػػؿ كهػػػذا ليتمي ػػػز العنػػػكاف 
كيككف أكثر جاذبي  لتمقي، كما نسٌجؿ أف أغمب القصػائد سػكاء بػي صػفحات العنػاكيف 
أك الصػػػفحات األخػػػرل بػػػدأت بي ػػػا الكتابػػػ  بػػػي منتصػػػؼ الصػػػف  أك بػػػي بخرهػػػا، حيػػػث 

البياض أعمػى الصػفح ، كبػي ذلػؾ ديلػ  عمػى الحريػ  المطمقػ  التػي انطمػؽ من ػا مؿء 
الشػػػػاعر بػػػػي تقػػػػديـ نٌصػػػػ ، ب ػػػػك غيػػػػر مقٌيػػػػد بالػػػػكابط كلػػػػك كانػػػػت الالػػػػكابط الشػػػػكمي  
لمصػػػػفح ، ل ػػػػذا قػػػػاـ بالتجريػػػػب كاينطػػػػالؽ مػػػػف الالتحديػػػػد كالالمكػػػػاف لتقػػػػديـ تجربتػػػػ  

مػػا تحمػػؿ مػػف دييت كحالػػكر المختمفػػ  التػػي بمنػػت بخمػػؽ نػػص بمغػػ  تيكلػػد معػػ  بكػػؿ 
 لػػؾشػكمي، كمػف نمػػاذج الحالػكر الحػر لقصػػائد الػديكاف مػا نالحظػػ  بػي بدايػػ  قصػيدة 

 حيث يقكؿ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ٌــــه

 
 ٌه د١ٓ رجٍغ١ٓ فٟ ِغبفخ اٌشٛق

 ال رٍّى١ٓ غ١ش خفمه اٌٛاثك

ٚثؼط ِغشاد ِؤجٍخ ٕ٘بن د١ث ال 

 أدذ ٠ؼشفُ 

 ٚلغ خطٝ إٌغ١بْ ٚآثبس٘ب

ٕ٘بن د١ث ٠ّٕٛ فٟ عٙٛن لٍك 

 االٔزظبس
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مف خػالؿ هػذي الصػفح  يظ ػر أف القصػيدة انطمقػت مػف منتصػف ا كهػذا يجعم ػا أكثػر 

 ػػذا حريػػ  مػػف الناحيػػ  الشػػكمي  ب ػػي غيػػر مقٌيػػدة بحػػدكد الصػػفح  مػػف بػػدايت ا، كنجػػد ل
الحالػػكر بػػركزا بػػي الكثيػػر مػػف المكاالػػع من ػػا مػػا هػػك بػػي داخػػؿ القصػػيدة أك بخرهػػا 

 :  ب حكقكل  بي بخر قصيدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يظ ر مف خالؿ الصفح  أف الشاعر استغؿ بخرها ليختتـ قصيدت  رغـ أن   
كاف مف الممكف كتاب  هذي األسطر بي بداي  الصفح  كالمعتاد، كلكف الشاعر اختار 

بيكقؼ  ع متعٌمدا ليكسر المعتاد كيقٌدـ ايختالؼ حتى عمى المستكل الشكمي،المكال
قصيدت  بشكؿ خاص، كهك ما تعمد ل  القصيدة الحديث  بمختمؼ أشكال ا حيث تالع 

، ب ذا يتكٌرس مبدأ 1اع مختمف  مف الكقفات التي تحدد حجـ السكاد كالبياض بي اأنك 
 -كما رأينا -شكمي الكتابي ليصبح ايختالؼ بي هذي التجارب عمى المستكل ال

الشكؿ الكتابي مسيل  تتعدل الزركش  كالحمي  الفني ، حيث صار كيانا محمال 
2بالدييت كاإليحاءات

النابع  مف شكم  كنمط كتابت  كمكقع  بي الصفح ، كهي بي  
هذي الحال  يعمف هذا التشكيؿ عف تجرب  جديدة كمتفٌردة يريد صاحب ا أف يفسس مف 

                                                 
 .51ربي  الحديث ، ص ينظر، محمد صابر عبيد، القصيدة الع 1
 .155ينظر، مراد عبد الرحمف مبركؾ، جيكبكليتيكا النص األدبي، تالاريس الفالاء الركائي نمكذجاى، ص  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٠ٙب اٌؼبشك ٠ب عىٕٟأ

                  
َ
٠ب ٘ذثٟ

 اٌغَّب٘ش غّْشا

 ٠ب ٌجبعٟ.                 
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 ا نص الكتاب  كبؽ شركط الحداث  التي تحتـ عمي  التجريب كتفجير الديل  عمى خالل
 مختمؼ المستكيات.

أما عمى مستكل عمـك الكتاب  بي الصفحات بنالحظ حالكر الشكؿ الشجرم بػي  
 امرأة:قصائد الديكاف األكلى كمف نماذج ذلؾ ما نالحظ  بي قصيدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشػػػجرم الػػػذم يعكػػػس اختالبػػػا بػػػي الػػػدبقات مػػػف خػػػالؿ األسػػػطر نالحػػػظ الشػػػكؿ  
الشػػعري ، كهػػك نػػاتج بػػي بعػػض القصػػائد )كالقصػػيدة األكلػػى( مػػف اخػػتالؼ بػػي تكزيػػع 
التفعػػيالت، كبػػي القصػػائد األخػػرل التػػي ي تخالػػع لمتفعيمػػ  بػػايختالؼ بػػي األسػػطر 

 خاالع لمتجرب  كمتطمبات ا حسب الشاعر كحالت . 
مف نصؼ الديكاف ب ك الشػكؿ المتػكازم الػذم أما الشكؿ الثاني الغالب عمى أكثر  

 كمن ا نذكر قكل : رن ف الح اسيشب  النصكص النثري  حيث نجدي بي قصيدة 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 د١ٓ رؼّشٞ اٌزاوشح

 ِٓ ٌغخ اٌص١ًٙ

 اِشأح دّذلْذ فٟ شٛلٙب

 ففبج ْد لٍجب دض٠ْٓ...
 

47 

وووووووووبْ اٌجذش ٠جّش  

وً شٟء إٌٝ 

 ظفووووووووووبفٗ، 

أر ٍِٗ فٟ اٌصجووووبح 

وووووووووووووبوش لجً اٌجو

 إشوووووووووووووووشالخ

اٌشّظ.. أِشٟ ػٍٝ 

اٌشِوووووووووً 

 ٚد١ووووووذا إٌٝ آخش

اٌشبطئ. أسٜ 

ص١وووووووووووووووووبد٠وٓ 

ػٍٝ 

 اٌصخوووووووووووووووووٛس

٠ُجب٘شْٚ اٌجذش ثبٌٙٛط 

اٌج١ّوووووووووووووووووووً
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يظ ر مف خالؿ شكؿ األسطر أن ا تشب  الشكؿ النثرم لحد كبيػر خصكصػا عبػر  

ارتبػػاط األسػػطر ببعالػػ ا الػػبعض، كلكػػف عبػػر تتٌبػػع دييت ػػا نجػػدها تتجػػاكز المباشػػرة 
النثري  الى بعد تجػاكزم شػعرم، كنجػد ل ػذا الشػكؿ حالػكرا كبيػرا بػي أغمػب صػفحات 
القصػػػيدة األخيػػػرة بػػػي الػػػديكاف، ممػػػا يعكػػػس سػػػيطرة شػػػكؿ الكتابػػػ  عمػػػى هػػػذا الػػػديكاف 

 كتجاكزي لشكؿ قصيدة النثر كالشكؿ الشجرم.
كما يمكننا مالحظ  الكثير مف التجميات الكتابيػ  بػي نصػكص الػديكاف حيػث تقػٌدـ  
شػػػكم ا العػػػاـ أشػػػكاي هندسػػػي  مختمفػػػ ، حيػػػث اسػػػتثمر الشػػػاعر بعػػػض التقنيػػػات بػػػي ب

القصػػػيدة الحػػػرة ليقػػػٌدـ شػػػكؿ الكتابػػػ  كبعػػػض قصػػػائد النثػػػر كمػػػف نمػػػاذج هػػػذي األشػػػكاؿ 
نالحػػظ شػػكؿ المسػػتطيؿ كنجػػدي بالخصػػكص بػػي القصػػائد ذات الشػػكؿ الشػػجرم كمػػف 

 حبيبل:أمثمت  ما نالحظ  بي قصيدة 
 

 س٠جِٛلظب ف١ٙب األ

 ٚغٛا٠بد اٌش٠ووبح

 صشح اٌّش دج١جٟ

 ث١ٓ ثذ١٠وووووووووووٗ أثذ

 سئخ اٌجووذش دج١جٟ

شفخ اٌشًِ دج١جٟ
1 

 
يظ ر مف خالؿ شكؿ النص أن  ييخذ هيئػ  المسػتطيؿ حيػث يتقابػؿ طربػاي بشػكؿ 
متػػكازم كمتسػػػاكم، كعبػػر هػػػذا الشػػكؿ يفػػػرض الػػػنص نمطػػا محػػػددا بػػي تمقيػػػ  كطريقػػػ  

القػػراءة متقاربػػ  لحػػد كبيػػر بػػي كػػؿ سػػطر ممػػا يخمػػؽ ايقاعػػا قراءتػػ ، حيػػث تكػػكف أزمنػػ  
متكازنا بػي هػذا المكالػع مػف القصػيدة، حيػث يػربط بػيف طربي ػا األقػؿ سػرع  كاألكبػر 

 مف حيث األسطر.

                                                 
 .15حكيـ ميمكد، امرأة لمرياح كٌم ا، ص  1
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كما نرصد مف خالؿ نصػكص الػديكاف الكثيػر مػف التشػكيالت األخػرل من ػا شػكؿ 
 :امرأةالمثمث كما يظ ر بي قصيدة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػر أف الػػنص يتػػكٌزع عمػػى شػػكؿ مثمثػػيف األكؿ من مػػا قاعدتػػ  لألعمػػى كاآلخػػر يظ

يقابم  قاعدت  لألسفؿ، كعبػر ربػط الشػكؿ ال ندسػي بديلػ  األسػطر نصػؿ لتقػارب بػيف 
 الشكؿ كالديل .

كمػػف التشػػكيالت األخػػرل نالحػػظ شػػكؿ المخالفػػ  بػػي األسػػطر حيػػث تظ ػػر بعػػض 
طر القصػيدة ج ػ  اليمػيف كمػف أمثمػ  ذلػؾ األسطر ج   اليسار بينما تستقر معظـ أس

 :ةناؽما نالحظ  بي قصيدة 
 ث ّٞ ١ًٌ ع صٚس جٕٛح ١ِب٘ه األثذ٠خ

 أٔب إٌبصف وصذشاء:

 اٌذ٘شخ خطٛح اٌّعذّ                    

 ٚاٌذسة دَغَهٌ ٚشْٛن                   

 ع سفغ ٌه ِشآح خشاثٟ

 

 

 

 

 اِشاح
 

 اِشأح رشفٛ اٌصجبدبد ثغٙٛ٘ب

 ٚرزشن اٌىالَ ٌّخًّ اٌغبثخ،

 صّزٙب ٘ذ٠ًْ 

 

 ث١ذ٠ٓ ِٓ ػشت رصبدق اٌزشاة

 

 جغّٙب دذ٠مخ

 ٚػّوووش٘ب سدو١ًْ  

 ٌُ رٍزفذ ٌٛدشخ فٟ دِٙب
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ٌزغذٌٟ شؼشن ػٍٝ اٌشد١ً
1 

  اليسػػػار بينمػػػا تنػػػتظـ القصػػػيدة بشػػػكم ا الشػػػجرم ج ػػػ  نالحػػػظ تػػػكٌزع األسػػػطر ج ػػػ
اليمػػيف، لييقػػٌدـ هػػذا اينحػػراؼ بػػي مكقػػع هػػذيف السػػطريف نػػكع مػػف كسػػر نمطيػػ  مسػػار 

 أسطر القصيدة خصكصا كأف هذيف السطريف بي بخرها.
كعبر مختمؼ قصائد الديكاف نالحػظ العديػد مػف التشػكيالت ال ندسػي  عبػر الػنص 

اهر التجريػػػب النصػػػي بػػػي هػػػذا الػػػديكاف الػػػذم تعػػػٌدل بيػػػ  حيػػػث تقػػػٌدـ بػػػي مجمم ػػػا مظػػػ
الحالكر الفالائي الى العالمات غير المغكي  كتقني  البياض كالسكاد بػي الصػفحات، 
كبعػػػض األشػػػكاؿ كالنقػػػاط كاألقػػػكاس، كهػػػذا مػػػا سػػػنتتٌبع  خػػػالؿ القسػػػـ الثػػػاني مػػػف هػػػذا 

 المطمب.
  

 :اض كاؿ  الل مات غير الم  ية -7
كاف نالحظ تكٌزع العديد مف العالمات غير المغكي  بي عبر مختمؼ قصائد الدي

متف القصائد حيث أدت كؿ من ا ديل  محٌددة حسب طبيعت ا ككظيفت ا كمف نماذج 
هذي العالمات نالحظ األقكاس التي حصرت بعض األسطر بي العديد مف القصائد 

 ياح كّميا:امرأة لر كقد جاءت مختمف  بي الشكؿ ببعال ا أقكاس كبيرة كما بي قصيدة 
 آثبسن رّذٛ٘ب س٠بح

 رعذه ثجطشخ ِب ٠ٕزٟٙ وٟ ٠ٕزٟٙ

 )ٚدذ٘ب اٌش٠غ رؼشف و١ف رذّٟ

 األثذ٠خ ِٓ ػ١ْٛ فب١ٔخ(

ٌٚىٓ ٕ٘بن دائّب شفبف١خ
2 

نالحظ كالع الشاعر سطريف مف النص بيف قكسيف، حيث يفدم حالكرهما بي 
بالشاعر  هذا المكالع ديل  أف ما كيالع بين ما جمم  اعتراالي  يجكز اسقاط ا،

يذٌكرنا بقط بما يكجد بيف القكسيف، كلكف عبر نسؽ النص يمكف اسقاط ما، كتعد هذي 
التقني  مف أشكاؿ التجريب عمى المستكل الشكمي ال ندسي ككذا الديلي، حيث نجدها 
بي مكاالع أخرل بي ذات القصيدة، بتفدم دكر نص بخر داخمي بي نص القصيدة 
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حيث رن ف الح اسا لنمط مف األقكاس بي قصيدة كمتعالؽ مع . كما نالحظ هذا ا
 ي تحكم بي هذي الحال  عمى نص لكف عمى نقاط بقط بالشكؿ التالي:

 )..( د١ٓ ألزوووشة ِٕه وثووو١شا ٠جشدوووووٕٟ

 د١ٓ رّع١ٓ
ّ
عٙٛن. ال وّف رذّٓ ػٍٟ

1 
كتقٌدـ هذي األقكاس بما تحمؿ ديل  الكالـ المحذكؼ بي البداي ؛ أم نص غائب 

الري المتمقي مباشرة مف خالؿ مالحظت  لألقكاس، كما تعد هذي التقني  كذلؾ يستح
 مف أشكاؿ التجريب بي القصيدة الحديث .

كما نجد أشكاي أخرل مف األقكاس بي عدد مف القصائد، حيث تيخذ هذي 
األقكاس شكؿ قكسيف صغيريف: "" كمف نماذج هذا الشكؿ مف األقكاس ما نالحظ  

 كمن ا يقكؿ: اس رن ف الح بي قصيدة
 "اٌّذْ ٠ج١ٍٓ، ٚإٌغٛح ٠ذٍّٓ...      

 ١ٌٕضي دائّب ثؼزجزٕب ٘زا اٌفجش       

اٌؼظ١ُ اٌزٞ ع١ّّٕبٖ اٌجذش"
2 

مف خالؿ القكسيف الصغيريف تظ ر هذي األسطر بي نسيج القصيدة عمى أن ا 
ا كالـ منقكؿ حيث تفصؿ القكسيف النص المنقكؿ عف ما قبم  كبعدي بي القصيدة. كم

 نرصد ذات القكسيف بي الكثير مف المكاالع خصكصا بي القصيدة األخيرة.
كمف بيف األشكاؿ كالعالمات غير المغكي  نالحظ النجمات كعالمات تدؿ عمى بداي  

رن ف  السطر، كمف أمثم  هذي العالمات المختمف  مجتمع  ما نالحظ  بي قصيدة
 الح اس:

 رزٛاصالْ فٟ إٌجٛءاد..

 ١جٟ* فّه دٍٛ ٠ب دج

 ، ٚرّش صذشاٚٞفّه ػغً ٌٚٛص -
 ٠ئٓ ٠ٚٙزف ثبٌجٛح..

 * ً٘ أِغىَذ ٔذٍخ فٟ دِٟ؟

 أِغىُذ ٘ذ٠ال ٠شلص ث١ٓ رٛاش١ذه -

اٌغبئجخ،
1 
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مف خالؿ تكظيؼ هذي العالمات يبدك أن ا جاءت لتنقؿ حكارا بيف شخصيف، 
كي  بالنجم  تمثؿ كالـ أحدهما كاألخرل تمثؿ كالـ اآلخر، ب ذا بالعالمات غير المغ

تساهـ بي البط الحكار بي نص القصيدة، حيث يتمكف المتمقي مف رصدي مباشرة 
 عبر تمؾ العالمات.

كمف العالمات غير المغكي  األخرل التي تفدم دكر ترتيبي كتنظيمي بي 
حيث  امرأة لمرياح كمياالنص نجد عالمات الترقيـ، حيث نالحظ ا مثال بي قصيدة 

بتساهـ بي تقديـ النص عبر دبقات  – 3 -ـ كصكي لمرق -1-تنطمؽ مف الرقـ 
مختمف  بشكؿ مرحمي، كهذا يعكس تكالد التجرب  خصكصا اذا ربطنا األرقاـ 

 بالحايت المختمف  التي قٌدم ا الشاعر بي كؿ قسـ مف القصيدة.
كما نسٌجؿ تكزع البياض عمى أطراؼ القصائد خصكصا بي بدايات ا التي تنطمؽ 

مثؿ البياض بشكؿ عاـ بي الشعر مقاطع تمثؿ الكممات مف البياض الكمي، حيث ي
، ل ذا ب ك بمثاب  محٌددات كأطراؼ تحصر النص بي مجاؿ محٌدد ينطمؽ 2أطراب ا

مف الحري  كيرجع ل ا، كهذا يساهـ بي رسـ مالمح الديل  غير المستقرة كالمنت ي  
لبياض لنصكص هذي التجرب ، ب ي مختمف  عمى جميع أصعدت ا كيزيدها حالكر ا

 كعالم  غير لغكي  بي اغراق ا بي الرمزي  المكحي  بالحري  بي الكتاب .
مما تقٌدـ يظ ر الدكر البارز لمعالمات غير المغكم عمى اختالب ا بي المساهم  
بي تدعيـ ديل  ايختالؼ بي النص، بباعتبارها عالمات بصري  ب ي أكؿ ما يتـ 

طمؽ مف البداي ، ثـ يزداد لما ييدرؾ المتمقي استقبال  مف طرؼ المتمقي ل ذا بيثرها ين
طبيع  النص الذم يقرفي مف حيث اختالب  كتجربت  غير النمطي ، بيزداد بي داخم  
ترس   مبدأ الجديد كالمختمؼ كهك ما تطمح ل  شعري  الكتاب  باعتبارها شكال جديدا 

 كمختمفا بي الشعري  العربي . 
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 ر صة
، نكػػكف قػػد كصػػمنا الػػى امػػرأة لمريػػاح كّميػػاحػػكؿ تجربػػ  ديػػكاف  مػػف خػػالؿ مػػا تقػػٌدـ

بعػػػض مالمػػػح هػػػذي التجربػػػ  الجديػػػدة، حيػػػث خطٌػػػت لػػػذات ا مسػػػارا مختمفػػػا انطالقػػػا مػػػف 
مختمػػػؼ البنيػػػات المكٌكنػػػ  لنصػػػ ا، كبػػػي مػػػا يمػػػي سػػػنحاكؿ تمخػػػيص أهػػػـ النتػػػائج التػػػي 

قػت الشػعري  بػي نسػيج تكٌصمنا الي ا عبر دراستنا ل ذي التجربػ  كنبػٌيف الػى أم مػدل حق
 الشعر الجزائرم المعاصر:

لغػػ  مختمفػػ  عمػػى مسػػتكل المعجػػـ، حيػػث تسػػتمد  امػػرأة لمريػػاح كّميػػالغػػ  ديػػكاف  -
 معجم ا مف حقكؿ أكثر شساع ، ب ي ي تفمف بحدكد بي اختيار الكممات.

 تنتظـ كممات الديكاف بشكؿ مخصكص مشٌكم  ايقاعا خاصا بالمغ . -
ٌدـ نمكذجػػػا جديػػػدا بػػػي العالقػػػات عمػػػى مسػػػتكاها الحالػػػكرم، تراكيػػػب الػػػديكاف تقػػػ -

 حيث ي نعثر عمى صح  هذي التراكيب خارج النص بؿ نجدها بقط مف خالل .
يعد نظاـ الصكرة بي الديكاف جديدا كميا ب ك عمى المستكل البالغي ككذا الرمز  -

  مػف خػػارج يصػنع ايحػاءي كديلتػ  مػف كجػكدي الػداخمي بػي الػديكاف، كي يمكػف النظػر لػ
 عالقات  التركيبي  مع بقي  الكممات.

ي يخالػػع نظػػاـ اإليقػػاع بػػي الػػديكاف الػػى التفعيمػػ  اي بػػي بعػػض القصػػائد التػػي  -
جػػاء بي ػػا بشػػكؿ عفػػكم، كقػػد عػػٌكض ايقػػاع التفعيمػػ  نظػػاـ ايقػػاعي بخػػر خاالػػع لمغػػ  

كنمط ػا مفردة كمرٌكبػ ، كمػا نالحػظ نمطػا بخػرا مػف اإليقػاع متمػثال بػي ترتيػب األبعػاؿ 
الزمنػػػي، كػػػذلؾ نظػػػاـ عػػػرض الصػػػكرة كترتيبػػػ ، حيػػػث قػػػٌدمت الصػػػكر بمكاقع ػػػا ايقاعػػػا 

 مختمفا لمكثير مف القصائد.
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تػػداخمت أشػػكاؿ عػػرض النصػػكص بالػػائيا، بكجػػدنا نصكصػػا تقػػـك عمػػى الشػػكؿ  -
الشػػجرم كقصػػػيدة التفعيمػػ ، أمػػػا األغمػػب بجػػػاء نظػػاـ عرالػػػ ا كػػالنثر تمامػػػا، حيػػػث ي 

 نص نثرم اي بعد القراءة. نفٌرؽ بين ا كبيف أم
كٌظؼ الديكاف العديد مف العالمات غير المغكي  كػاألقكاس كاألرقػاـ حيػث حممػت  -

 دييت خاص  بي كؿ مكالع.

تجربػ  بريػدة بػي نسػيج الشػعر  امرأة لمرياح كّميػامما تقٌدـ يمكننا اعتبار ديكاف 
يقػػػٌدـ نصػػػا الجزائػػػرم المعاصػػػر، شػػػٌقت طريق ػػػا لتجػػػٌرب شػػػكال مختمفػػػا يحػػػاكؿ أف 

 .    عمى مستكل البني  ككذا المكالكعات خاصا ل  مقٌكمات  الجديدة
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 الراتمة
ترسػػك بنػػا دراسػػتنا عنػػد هػػذي الحػػدكد مػػف شػػكاطئ التجريػػب بػػي الشػػعر الجزائػػرم 

كذلػؾ ألنػ  نػص متحػٌرؾ عمػى  المعاصر، الذم ي يزاؿ بحػري ممتػدا كي يعػرؼ الحػدكد،
الدكاـ بحركي  اإلنسػاف ذاتػ ، بمػع اينفجػار المعربػي الكبيػر كالثػكرة المعمكماتيػ  ال ائمػ  
خصكصػػا مػػع بدايػػ  األلفيػػ  الثالثػػ ، أصػػبح  الػػنص الشػػعرم الجزائػػرم يقفػػز مػػع الػػزمف 
مجٌربػػا مختمػػػؼ التقنيػػات الحديثػػػ  بػػي انتػػػاج نصػػػ  المختمػػؼ، بمػػػـ تعػػد القصػػػيدة ممثمػػػ  
بالكتابػػػ  عمػػػػى كرؽ الػػػػدكاكيف بػػػػؿ تجػػػػاكزت ذلػػػػؾ الػػػػى بالػػػػاء أكسػػػػع جعػػػػؿ مػػػػف أج ػػػػزة 
الحاسػػكب مسػػرحا لػػ ، كالشػػبك  العنكبكتيػػ  قنػػكات اتصػػال  المثاليػػ ، ب ػػذا بػػنحف بصػػدد 
جيؿ جديد مف الشعراء كالنصكص التي ي ترالى بالمككث بيف دبتي كتػاب، بػؿ تريػد 

اب  لتحػػػرر مقٌكمػػػات بنيت ػػػا عمػػػى التحػػػٌرر كاينطػػػالؽ بػػػي بالػػػاء ي يحػػػٌدي شػػػيء، االػػػ
المستكل المغكم كاإليقاعي كال ندسي، كتعد هذي الثكرة بػي انتشػار النصػكص أحػد أهػـ 
نتائج الجيؿ الشعرم المختمؼ الذم عربت  الجزائر مع بدايات الثمانينػات، كمنػ  كانػت 

ائج العٌينػػات التػػي حاكلنػػا سػػبر أغكارهػػا، بكصػػمنا مػػف خػػالؿ تتٌبع ػػا الػػى جممػػ  مػػف النتػػ
عمػػى مسػػتكل مختمػػؼ بنيػػات الػػنص، كقػػد عممػػت هػػذي النتػػائج كركػػائز م مػػ  ينطػػالؽ 
جيؿ األلفي  الثالث  الذم أكغؿ بي التطٌرؼ محاكي تقديـ نػص جديػد، كمػف أهػـ النتػائج 

 التي تكٌصمنا ل ا مف خالؿ دراستنا خصكصا بي جانب ا التطبيقي نذكر ما يمي:
 تعٌرؼ عمى مقٌكمات  النصي  بحيادي  تام .الدراس  البنيكي  لمشعر تسمح بال -
مػػػػٌرت الشػػػػعرٌي  العربيػػػػ  بمراحػػػػؿ م مػػػػ  بػػػػي مسػػػػيرت ا تػػػػيثرت بي ػػػػا بمختمػػػػؼ  -

العكامؿ الخارجي  كالنصي  الداخمي ، حيػث طيبعػت كػؿ مرحمػ  بشػكؿ مختمػؼ، كأنتجػت 
 نصا يتناسب مع ا.
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شػريف، بدأ تحٌرر الشعري  العربي  مػف عقػاؿ الماالػي مػع منتصػؼ القػرف الع -
حيػػػث انطمقػػػت أكلػػػى محػػػاكيت الخػػػركج مػػػف جمبػػػاب الخميػػػؿ، نحػػػك أبػػػؽ أكسػػػع، كانػػػت 

 قصيدة النثر كشكؿ الكتاب  بخر ما كصمت الي .
الشعر الجزائرم رغػـ خصكصػٌيت  كتجربػ  كنػص، اي أنػ  غيػر منفصػؿ عػف  -

 التجرب  الشعري  العربي  بي مختمؼ مراحم ا.
اتػػػ  متػػػيثر بمرجعيػػػات الشػػػعراء الػػػنص الشػػػعرم الجزائػػػرم بػػػي مختمػػػؼ محط -

 بدرج  كبيرة.
غمبػػػػػػػت اإليديكلكجيػػػػػػػ  ايشػػػػػػػتراكي  عمػػػػػػػى الشػػػػػػػعري  الجزائريػػػػػػػ  بػػػػػػػي مرحمػػػػػػػ   -

 السبعينيات مما جعؿ النصكص مجٌرد تكرر لمخطابات السياسي .
كانػػػػت مرحمػػػػػ  الثمانينيػػػػػات بكابػػػػػ  الشػػػػػعر الجزائػػػػػرم نحػػػػػك الحداثػػػػػ  الشػػػػػعري   -

ركػػػ  المجػػٌددة نخبػػػ  مػػػف الشػػػعراء بمنػػػكا بننسػػػاني  بمف كم ػػا الكاسػػػع، حيػػػث قػػػاد هػػػذي الح
التجربػػػػ  الشػػػػعري ، كتجاكزهػػػػا لكػػػػؿ المحػػػػٌددات عمػػػػى المسػػػػتكل النصػػػػي البنػػػػائي كعمػػػػى 

 المستكل المكالكعاتي.
نرصػػػػد العديػػػػد مػػػػف التجػػػػارب الم ٌمػػػػ  بػػػػي مرحمػػػػ  الثمانينػػػػات بػػػػي الشػػػػعري   -

ر من ا: تجربػ  األخالػر الجزائري ، حيث تمٌثؿ تكٌج ات كتيارات مختمف  لمشعراء، كنذك
كتجرب  مشػرم بػف خميفػ  بػي ديكانػ  ا مرثية الررؿ الذ  رأا بمكس الشعري  بي ديكان 

حيػػث يمكننػػا اينطػػالؽ مػػف هػػذي  امػػرأة لمريػػاح كّميػػا"كحكػػيـ ميمػػكد بػػي ديكانػػ  " سػػيف""
التجػػػارب باعتبارهػػػا عٌينػػػات عػػػف شػػػعري  تمػػػؾ الفتػػػرة، كالتعػػػٌرؼ عمػػػى بنيػػػ  نصكصػػػ ا، 

 ع  البناء العاـ لمنص الشعرم بي هذي المرحم . لمكصكؿ لطبي
مرثيػػة الررػػؿ الػػذ   تعػػد تجربػػ  األخالػػر بمػػكس الشػػعري  مػػف خػػالؿ ديكانػػ  -

 تجرب  رائدة مٌثمت أكلى اينطالقات لجيؿ الثمانينات. رأا
نمكذجا عػف التحػٌرر مػف قيػكد  مرثية الررؿ الذ  رأا قٌدمت نصكص ديكاف -

  كالسػػبعيني مػػف ج ػػ  أخػػرل، كذلػػؾ عمػػى المسػػتكييف الػػنص الشػػعرم التقميػػدم مػػف ج ػػ
اإليقػػاعي الػػذم جػػاء خاالػػعا لمتفعيمػػ  بشػػكؿ منػػتظـ، كعمػػى مسػػتكل المكالػػكعات التػػي 

 أصبحت أكثر شمكي، كتكٌهجا بقالايا اإلنساف المعاصر كهمكم  الحياتي .
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مختمفػػػا عمػػػى مسػػػتكل بالػػػائ  النصػػػي  مرثيػػػة الررػػػؿ الػػػذ  رأاجػػػاء ديػػػكاف  -
الػػػذم قػػػٌدـ صػػػكرة دقيقػػػ  عمػػػى التجربػػػ ، كبػػػٌيف حػػػدكدها حتػػػى قبػػػؿ خصكصػػػا الغػػػالؼ 

 القراءة.
مػف أكثػر التجػارب بػي هػذي  سػيف"تيعٌد تجربػ  مشػرم بػف خميفػ  بػي ديكانػ  "  -

المرحم  تمٌردا خصكصا عمى المسػتكل اإليقػاعي، بقػد قػٌدـ نمػاذج ناالػج  مػف قصػيدة 
 النثر بمف كم ا األدكنيسي الحديث.

  شػػعري  ذات لغػػ  مختمفػػ  مػػف حيػػث القػػامكس كالتراكيػػب تجربػػ "سػػيف"ديػػكاف  -
 كنظاـ الصكر بشكؿ عاـ.

نظػاـ بالػائي نصػي خػاص بػ ، حيػث اسػتثمر مختمػؼ  "سيف"يفسس ديكاف  -
اإلمكانػػػػات الطباعيػػػػ  لمكممػػػػات كالعالمػػػػات غيػػػػر المغكيػػػػ  ليشػػػػحن ا بػػػػدييت مختمفػػػػ ، 

 ساهمت بي تكسيع دائرة تيكيم .
جعمػػػػػ  يقػػػػػٌدـ  "سػػػػػيف"  القصػػػػػائد بػػػػػي ديػػػػػكاف اخػػػػػتالؼ المكالػػػػػكعات كتػػػػػكاري -

مجمكعػػ  مػػف التجػػارب المنفصػػم  مػػف ج ػػ ، كاألكثػػر تنٌكعػػا مػػف ج ػػ  أخػػرل، كهػػذا مػػا 
جعػػػؿ الػػػديكاف تجربػػػ  مختمفػػػ  كأكثػػػر تنٌكعػػػا، ممػػػا قػػػٌكل دعائم ػػػا كعٌينػػػ  عػػػف الشػػػعري  

 الجزائري  بي هذي المرحم .
ب ػػي مختمفػػ   اح كّميػػا"امػػرأة لمريػػحكػػيـ ميمػػكد مػػف خػػالؿ ديكانػػ  " أمػػا تجربػػ  -

عف سابقات ا، كتعتبر نسيجا لكحدها، بقػد كظٌػؼ خالل ػا الشػاعر تقنيػات جديػدة تقتػرب 
الػػى الكتابػػ  من ػػا الػػى قصػػيدة النثػػر أك الشػػعر الحػػر، ل ػػذا بقػػد جػػاء نصػػ  كعٌينػػ  عػػف 

 مرحم  جديدة كمتقٌدم  بي شعري  ايختالؼ، حيث كصؿ التجريب أكٌج .
ينطمػػؽ بقصػػيدة حػػرة اي أنػػ  ينفمػػت مػػف   لمريػػاح كّميػػا" امػػرأةرغػػـ أف ديػػكاف " -

قبالػػ  اإليقػػاع بػػي مػػا تبقػػى اي مػػا نػػدر كجػػاء عفػػكا، ليزيػػد ايغػػاي بػػي التمػػٌرد بػػي بخػػر 
قصائدي التي جاءت عمى شكؿ الكتاب  التي لػـ تخالػع ألم قػانكف أك معيػار قبمػي، ي 

ندسػػي، بقػػد تمػػٌردت عمػػى مسػػتكل ايقاع ػػا كي عمػػى مسػػتكل لغت ػػا، أك حتػػى شػػكم ا ال 
لػػػدت  عمػػػى كػػػؿ التقاليػػػد ميعمنػػػ  ميالدهػػػا انطالقػػػا من ػػػا بػػػديلت ا ككػػػذا ايقاع ػػػا كشػػػكم ا كي
جميعػا مع ػػا بػي الكقػػت ذاتػػ ، كتعػد هػػذي التجربػػ  بريػدة انطالقػػا مػػف التحػٌكؿ بػػي بمسػػف  
بناء النص بي األساس بمـ يعد خاالعا لقكاعد قبمي ، بؿ صار ينبع مػف الػداخؿ أثنػاء 
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ذات ا، كرغـ ما تحمم  هذي التجرب  مف مغاية كتطػٌرؼ بػي الكثيػر مػف األحيػاف  الكتاب 
أثنػػاء بنائ ػػا لمػػنص اي أن ػػا تمثٌػػؿ تكٌج ػػا بػػدأ ييخػػذ لػػ  مكانػػا م مػػا بػػي نسػػيج الشػػعري  

 الجزائري  المعاصرة.
انطالقػػا ممػػا تقػػٌدـ يظ ػػر أف مختمػػؼ العٌينػػػات التػػي تػػـ اختيارهػػا تمثػػؿ تجػػػارب 

حيث بنائ ا النصي ككذا حالكرها المرحمي، بقد جػاءت كػؿ تجربػ  شعري  مختمف  مف 
بػػػي مرحمػػػ  مختمفػػػ  عػػػف األخػػػرل، ل ػػػذا قمنػػػا باختيػػػار هػػػذي التجػػػارب لنغطػػػي مختمػػػؼ 
مراحؿ بترة الثمانينات كالتسػعينات، كتبقػى الكثيػر مػف التجػارب الشػاب  تقػٌدـ المزيػد بػي 

فػػي بتقػػديـ صػػكرة كاممػػ  عػػف مجػػاؿ البنػػاء النصػػي، كلعػػؿ التجػػارب التػػي قػػٌدمناها ي ت
شػػعري  المرحمػػ  خصكصػػا أف مػػيالد أم نػػص بػػي هػػذي المرحمػػ  يمثػػؿ اختالبػػا بػػي حػػد 
ذاتػ  ألنػػ  ي ييبنػى عمػػى منػكاؿ سػػابؽ، كهػذا يجعػػؿ مػف تتبػػع شػعري  هػػذي المرحمػ  غايػػ  
بػػي الصػػعكب ، اي بتتٌبػػع كػػؿ النصػػكص بػػي الكقػػت ذاتػػ  كهػػك مػػف غيػػر الممكػػف نظػػرا 

ـ ذلػػؾ بقػػد حاكلنػػا مػػف خػػالؿ العٌينػػات المختػػارة تقػػديـ صػػكرة عامػػ  لكثابت ػػا، كلكػػف رغػػ
 اهتمت بيهـ مالمح التجرب  الشعري  الجزائري  بي مرحم  الثمانينات.

بػػػي األخيػػػر نشػػػير الػػػى أف كػػػؿ مػػػا تكٌصػػػمنا لػػػ  مػػػف نتػػػائج مجػػػٌرد قػػػراءة بسػػػيط  
نػا بػ  محاكلػ  لتجارب تحتاج لممزيد، خاص  بػي لغت ػا المكثٌفػ ، ل ػذا بنننػا نعتبػر مػا قم

بػػي ب ػػـ أحػػد كجػػكي هػػذي النصػػكص كرسػػم  بدقػػ ، بػػنف كنػػا أصػػبنا ببفالػػؿ اهلل كعػػكف 
ف أخطينا بتقصير منا بي ب ـ النص.  األساتذة كا 

كي يفكتني بي هذا المقاـ أف أتقٌدـ بالشكر الجزيػؿ لكػؿ مػف أعػانني عمػى اتمػاـ 
 شرم بف خميف .هذي الدراس  كعمى رأس ـ األستاذ المشرؼ؛ األستاذ الدكتكر: م

بػػػي األخيػػػر أف يػػػكٌبقني بػػػي تقػػػديـ دراسػػػتي كأف  –جػػػؿ بػػػي عػػػالي  –كأسػػيؿ اهلل 
يجعم ػػا انطالقػػ  بػػي بحػػث جديػػد، كمػػا أرجػػكي أف ييفيػػد ب ػػا كػػؿ مٌطمػػع، كيعػػيف بفصػػكل ا 

 كؿ باحث بي األدب الجزائرم.
 اهلل المكٌبؽ كي حكؿ كي قٌكة اي باهلل العمي العظيـ

 بائزة خمقاني
 هػ1432صفر  07ي كرقم  ب

 ـ2011جانفي 11
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 اٌظفؾخ سلُ اٌغذٚي فظًاٌ

 فٙشط اٌغذاٚي
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 ×× ×× ال صؿ اض ؿ
 
 ثانلال صؿ ال

 122 (01الرد ؿ رقـ )
 123 (02الرد ؿ رقـ )
 123 (03الرد ؿ رقـ )
 127 (04الرد ؿ رقـ )
 127 (05الرد ؿ رقـ )
 136 (06الرد ؿ رقـ )
 146 (07الرد ؿ رقـ )
 152 (08الرد ؿ رقـ )

 
 
 

 لثال صؿ الثا

 185 (09قـ )الرد ؿ ر 
 199 (10الرد ؿ رقـ )
 200 (11الرد ؿ رقـ )
 200 (12الرد ؿ رقـ )
 201 (13الرد ؿ رقـ )
 204 (14الرد ؿ رقـ )
 204 (15الرد ؿ رقـ )
 209 (16الرد ؿ رقـ )
 213 (17الرد ؿ رقـ )
 214 (18الرد ؿ رقـ )
 229 (19الرد ؿ رقـ )
 246 (20الرد ؿ رقـ )
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 رابعال صؿ ال
 
 
 
 
 
 
 

 266 (21الرد ؿ رقـ )
 267 (22الرد ؿ رقـ )
 267 (23الرد ؿ رقـ )
 270 (24الرد ؿ رقـ )
 270 (25الرد ؿ رقـ )
 273 (26الرد ؿ رقـ )
 275 (27الرد ؿ رقـ )
 276 (28الرد ؿ رقـ )
 285 (29الرد ؿ رقـ )
 305 (30الرد ؿ رقـ )
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 فٙشط ا٤شىبي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌظفؾخ سلُ اٌشىً اٌفظً

 التمييد

 

 09 (01ال كؿ رقـ )

 17 (02ال كؿ رقـ )

 22 (03ال كؿ رقـ )

 ال صؿ اض ؿ
 39 (04ال كؿ رقـ )

 62 (05ال كؿ رقـ )

 157 (06)ال كؿ رقـ  ال صؿ الثانل

 ×× ×× ال صؿ الثالث

 ×× ×× ال صؿ الرابع
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 فٙشط اٌّخططبد اٌج١ب١ٔخ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌظفؾخ ّخطظسلُ اٌ اٌفظً

 11 (01المرطط رقـ ) التمييد

 ال صؿ اض ؿ
×× ×× 

 ال صؿ الثانل
 124 (02المرطط رقـ )
 128 (03المرطط رقـ )

 136 (04ط رقـ )المرط

 201 (05المرطط رقـ ) ال صؿ الثالث

 205 (06المرطط رقـ )
 214 (07المرطط رقـ )

 268 (08المرطط رقـ ) ال صؿ الرابع

 271 (09المرطط رقـ )
 276 (10المرطط رقـ )
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 فٙشط اٌّٛضٛػبد

 
 ................................................................. أ/٘ـاٌّمّذِخ.............

 

 07.. ص مررلياتو  بنياتو الملاصرالحديث    لنص ال لر  اللربلااٌز١ّٙذ 

 

  28ص ّّّّّّّّالنص ال لر  الرزا ر  الحديث  الملاصرا مررلياتو  بنياتو ال صؿ اضّ ؿ:

 29ّّّّّّّّّّّّّّص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمدرؿ ال صؿ اض ؿّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

 30ّّّّّّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّالمبحث اضّ ؿ: البنية  النص ال لر ّّّّّّّّّّّّّّّّ
 30ّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّالبنية بيف الم ة  االصط حّ ّّّّّّّّّّّ المطمب اض ؿ:

 35ّّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمطمب الثانل: النص  م يـ  ال لرّ ّّّّ
 58ّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّالمبحث الثانل: مررليات  بنيات ال لر الرزا ر  الحديثّّّ

 58ّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمررلية  بنية النص التقميد ّّّّّّّّّّّ المطمب اض ؿ:
 66ّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاالتراه ال ردانل مررلياتو  بنياتو المطمب الثانل:

 91ّّّّّّ ص ّّّّّّّالثالث: مررليات  بنيات النص ال لر الرزا ر  الملاصرّ ّّ ثالمبح
 91ّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبنية النص  ل  لر السبلينياتّّّّّّّّّ المطمب اض ؿ:

 101ّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبنية النص  ل  لرية االرت ؼّّّّّّّ المطمب الثانل:
 116ّّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّر صة ال صؿ اض ؿّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
 

: ث١ٕخ إٌض فٟ د٠ٛاْ "ِشص١خ اٌشعً اٌزٞ سأٜ " ٥ٌخضش ال صؿ الثانل

 118ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفٍٛط
 119ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمدرؿ ال صؿ الثانل 

 121ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّ اض ؿ: الم ة ال لرية  بنية النصّ ثالمبح
 121ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّ .رصا ص الم ة ال لرية المطمب اض ؿ:

 135ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّ....الل قات الم  ية  أنساؽ النصّ ب الثانل:المطم
 152ّّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالثانل: الت كيؿ اإليقاةل ثالمبح

 152ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّ اإليقاع  أنماطو  ل الدي افّ المطمب اض ؿ:
 166ّّّّّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلثانل: آليات ت ظيؼ اإليقاعالمطمب ا

 180ّّّّّّص ّّّّّّّّّّّّّّّّ(Lespace - textuel)المبحث الثالث: ال  اء النصل 
 180ّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ .بناء ال  ؼ المطمب اض ؿ:



 360 

 185ّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ النصلّ المطمب الثانل: الت كيؿ
 193ّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر صة ال صؿ الثانل

 

 195ّص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّال صؿ الثالث: بنية النص  ل دي اف" سيف" لم ر  بف رمي ةّ
 196ّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّال صؿ الثالثّّّّّّّّّّّّّّّّّ مدرؿ
 198ّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ اض ؿ: بنية الم ة  أثرىا  ل النصّ ثالمبح

 198ّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ المطمب اض ؿ: آليات ت ظيؼ الم ة ال لريةّ
 213ّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالل قات الم  ية  ت ّكؿ النص المطمب الثانل:

 228ّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالثانل: ترميات الت كيؿ اإليقاةل  ل الدي اف ثالمبح
 228ّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالم رد  ل الدي اف ا٠٦مبع   المطمب اض ؿ:

 236ّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمطمب الثانل: اإليقاع المرّكب  ل الدي اف
 242ّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمبحث الثالث: أ كاؿ ح  ر ال  اء النصل  ل الدي اف

 242ّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ المطمب اض ؿ: ال  اء النصل  ل ال  ؼّ
 246ّّ ص ّّّّّّّّّّّّّ المطمب الثانل: ال  اء النصل ةبر الت كيؿ النصل لمقصا دّ

 260ّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر صة ال صؿ الثالث
 

                                          263صّّّّّّّّّّال صؿ الرابع: بنية النص  ل دي اف" امرأة لمرياح ُكّميا" لحكيـ ميم د 
 264ص  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمدرؿ ال صؿ الرابع

 266ّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ اض ؿ: بنية الم ة ال لريةّ ثالمبح
 266ّّّّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ المطمب اض ؿ: الملرـ الم   ّ

 275ّّّّّّّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ الل قات الم  يةّ المطمب الثانل:
  285ّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالثانل: أ كاؿ اإليقاع  ل الدي اف ثالمبح

 285ّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّئ٠مبع اٌزفؼ١ٍخ فٟ اٌذ٠ٛاْ المطمب اض ؿ:
 294ّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا٠٦مبع اٌّفشد ٚاٌّشّوت فٟ اٌذ٠ٛاْ المطمب الثانل:

 300ّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمبحث الثالث: ال  اء النصل  ل الدي اف 
 300ّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ المطمب اض ؿ: ال  اء النصل  ل ال  ؼّ

 305ّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّ المطمب الثانل: ال  اء النصل ةبر ت كيؿ  القصا دّ
 314ّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّر صة ال صؿ الرابع

 316ّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالراتمة
 321ّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمصادر  المرارع



 361 

 331ّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ يرس الم   ةات
 334ّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ يرس الردا ؿ

 336ّّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ يرس المرططات
 337ّّّّّّ ص ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ يرس اض كاؿ

 
 

 
 


