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أهدي هرا العمل العلمً المتواضع إلى أعّص ما فً الكون بعد هللا عّص 

:  ولّ 

      ـ  الدّي الكسٌمٍه الّلرٌه زافقاوً بدعمهما المعىوي طٍلت مساحل حٍاتً 

. الّدزاسٍت

.      ـ ش وً  ابىً عبد المالك

 .ـ أشقّائً  شقٍقاتً

 .ـ عائلتً الكبٍسة  الكّل باسمه د ن أن أوسى ذكس أحد



 أ

 

 : مقدمـــــــــة-

 

إذااستحضرنابالّدراسةوالّتحلٌلتارٌخالشعرالجزائريالمعاصر،ألفٌناهمتشّعباً

 وغنٌاًبزخمـهاإلبداعـً،الذيحقّقـهمنخـاللمرورهبعّدةمراحـل،حـّددتوفقفتـرات

ٌّنة،إذأنتجالشعراءكّماًهائالمنالقصائدالشعرٌة،السٌمافًالمرحلةالممتّدة  زمنٌةمع

،باعتبارهاتجّسد(م1990-1970)مابٌنسبعٌنتسعمائةوألف،وتسعٌنتسعمائةوألف

الّتجربةالشعورٌة،وماٌعترٌهامنغموضوتعقٌدات،ّناجمةعنواقعالحٌاةفًزمن

الحّرٌةوالّسالم،وهًفًذلكتتحّرىالتطلّعالطبٌعًعلىمستجداتالشعرٌةالعربٌة

.فًعمومها،وماتقتضٌهمقروئٌةالعصر

ونظرالماٌنعمبهمنمكانةفًالوسطاألدبًالجزائري،بوصفهرافدامنروافد

الشعرالعربًالمعاصر،الذيبرزإلىالوجودبفصلاالجتهاداتالّتجدٌدٌـةوالّتغٌٌرٌـة

التًنهضـتبهامجموعـةمـنالشعـراءالمبدعٌـن،وكـانهدفهـاالمنشـود،هوالتحـّرر

مـنالنظامالكالسٌكًللشعر،وإبداعلونجدٌد،ومغاٌرلماألفتهاألذنالعربٌة،خاّصة

مـنالجانباإلٌقاعـً،الّتسامـهبالخصوبـة،وثـراءمسّوغاتـهالجمالٌـة،حٌثٌعسـر

ٌّمـه علـىالقـارئالّذيالٌمـلكثقافـةشعرٌـة،وغٌـرمـرهفالـحّس،القبـضعلـىق

ٌّزهعنغٌره،معالعلمأّنهذهالحقولالمعرفٌةالطارئة الّصوتٌـة،واستجالءآلٌاتهالتًتم

.والمستحدثة،قدتعّززتمكانتهافًالثقافةاألدبٌةالعربٌة

غٌرأّندراسةآلٌـاتاإلٌقـاع،وأثرهــاالـّداللـًفـًالقصٌــدةالجزائرٌـة

المعاصـرة،لمتكنمحّلاهتمـامالباحثٌـنوالّنقـاد،الستجدادهـافًواقـعاألدبالجزائـري

إذلمتحظبالقدرالكافًمنالعناٌةوالّتطبٌق،باستثناءبعضالّدراساتالتًتعّدعلىأنامل

التًتعّرضفٌهاإلىالبنٌةاإلٌقاعٌة"عبد الرحمن تبرماسين"دراسة:األصابعمثل

،التًخّصصهـالدراسـة"حسيـن أبو الّنجـا"للقصٌدةالمعاصـرةفـًالجزائـر،ومحاولـة

.اإلٌقـاعفًالشعرالجزائريبشكلعامّ



 ب

 

فانطالقامنهذاالّنقصفًالّدراسات،إنلمنقلندرتها،وبحكمواقعناالثقافً

المتطّور،والمتفّتحعلىكّلماٌدخلالّساحةاألدبٌةمنتجاربإبداعٌةفّنٌة،ومحاوالت

تجدٌدٌـة،رأٌنـاحتمٌـةاالهتمـام،واإلقبـالعلـىهـذهالّدراسـة،أيآلٌـاتاإلٌقـاع

،وإنكـانالخـوضفًمثـل(م1990-1970)وداللتهفـًالشعـرالجزائـريالمعاصـر

ٌّن،إالّأّنهلمٌمنعنامنمتعةالبحث .هذهالّدراساتلٌسباألمراله

:وفتحتلناشهٌةالبحثفًهذاالموضوعجملةمناألسبابنذكرمنها

الّرغبةفًاستكمالومواصلةالقراءة،والكتابةفًدائرةمعارفموضوع

،قصدإضفاءرإٌة"التجربةاإلٌقاعٌةفًالشعرالجزائريالحدٌث"الماجستٌر،الموسومبـ

.أكثراختصاصافًالمجالاإلٌقاعًعلىالقصٌدةالجزائرٌةالمعاصرة

البنٌةاإلٌقاعٌة"اّطالعناعلىبعضالّدراساتالتًعالجتمثلهذهالمواضٌع،كـ

"البنٌةاإلٌقاعٌةفًشعرشوقً"،و"عمر خليفة بن إدريس"،لـ"فًشعرالبحتري

.،وغٌرها"كمال أبي ديب"،لـ"فًالبنٌةاإلٌقاعٌةللشعرالعربً"،و" محمود عسران"لـ

جّدٌةالموضوعوخصوبتهالتًماتزالبحاجةماسةإلىكثٌرمنالّدراسة

.والّتمحٌصوالّتحلٌل

حداثةالقصٌدةالجزائرٌةالمعاصرةالتًماتزالبكرا،واستحقاقهارإٌة

.مستفٌضة،اللتوجٌههافحسب؛بللتتؤلّقفًعالمالشعرالعربًالمعاصر

إثراءالمكتبةالجزائرٌةخاصة،والعربٌةعامة،السٌمابدراسةتجمعبٌنالّتنظٌر

 .والّتطبٌق،لسّدثغرةالّنقصالتًتعانًمنهاالمكتبة،والقارئالعربٌٌن
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الّرغبةالملحةفًالكشفعنآلٌاتاإلٌقاعوأثرهاالّداللًفًالقصٌدةالجزائرٌة

.المعاصرة

قلّةالّدراساتالمختّصةبالمتنالشعريالجزائريالمعاصر،خاصةالمتعلقة

بمسؤلةاإلٌقاع،فهًالتتخّطىعتبةالبحورالخلٌلٌةوإحصائها،ووصفهاوصفاالٌكشف

ٌّمهالفّنٌة .عنجمالٌاتالخطابالشعري،وق

.الّتعوٌلعلىالـّدرساإلٌقاعـًبدٌـالللـعروضالخلٌلـًفـًالـّدرسالجامعـً

كٌفهوواقـعالشعــر:أّمااإلشكالٌةالتًٌناقشهاموضوعدراستنا،فترّكـزعلى

المعاصرفًالجزائر؟وفٌماتكمنأهمٌةاإلٌقاعالشعري،وعناصرهالبنائٌة؟،ومامـدى

تؤّثربنٌتهبفّنالمزاحفة؟وماهًآثاراإلٌقاعالخارجًعلىالقصٌدةالجزائرٌةالمعاصرة؟

وماالعالقةالتًتربطاإلٌقاعبالّتوازناتالصوتٌةالبدٌعٌة؟وفٌماتتجلّىآلٌاتاإلٌقاع

.وأثرهاالّداللًفًالقصٌدةالجزائرٌةالمعاصرة؟

واستدعىموضوعبحثنا،الّتفّرعإلىمدخل،وأربعفصول،وخاتمة،إذاستهللناه

بالحدٌثعنواقعالشعرالمعاصرفًالجزائر،وذلكانطالقامناإلشارةإلىالظروف

التًأحاطتبه،وإرهاصاتهاألولى،ومنثّمتعّرضاإلىمضامٌنهالتًتّمحصرها

 .الثورة،والوطن،والتجاربالعاطفٌة،واالتجاهالقومً:فًأربعموضوعات،هً

،إلىالحدٌثعناإلٌقاعالشعري،وتؤّثربنٌتهبفّنالفصل األّولوتطّرقنافً

المزاحفة،حٌثحاولناتحدٌدعناصرهالبنائٌةعندالغربٌٌن،والعربالقدامى،والمحدثٌن

ومنثّمأشرناإلىوظائفه،وأنواعه،وبٌّناأثرفّنالمزاحفةفًتغٌٌربنٌتهفًالقصٌدة

.الجزائرٌةالمعاصرة

،إلىاإلٌقاعالخارجًللقصٌدةالجزائرٌةالمعاصرةالفصل الثانيوتعّرضنافً

ٌّـرات فمحّصناالكالمعنالوزنالشعري،وتؤّثرالبنٌةاإلٌقاعٌةللبٌتالشعـري،جـّراءالّتغ

الطارئةعلٌها،ثمأبرزناالغاٌاتالفّنٌةواإلٌقاعٌةللوقفةالشعرٌةمنخاللأنواعها



 د

 

فًالشعرالجزائريالمعاصر،وختمناالفصلبذكرأهّمالفوارقالبنائٌةوالجمالٌة

.بٌناإلٌقاعوالوزن

،فخّصصناهالستظهارعالقةاإلٌقاعبالّتوازناتالّصوتٌةالفصل الثالثأّما

الجناس،والّترصٌع،والّتوازي،ووّضحناأثركّلمحّسنصوتً:البدٌعٌة،والمتمثلةفً

.بدٌعًعلىحده،فًإثرائهوإنمائهإلٌقاعالقصٌدةالجزائرٌةالمعاصرة

بآلٌاتاإلٌقاع،وأثرهاالّداللًفًالقصٌدةالجزائرٌةالفصل الرابعونّوهنافً

القافٌة،والتدوٌر،والّتكرار،والّتشكٌلالخطً:المعاصرة،والتًتجلّتفًأربعآلٌاتهً

أوالّطباعً،وقمنابدراسةخاصةلكّلآلٌة،منحٌثتحدٌدها،وتبٌنالّدورالذيتلعبه

فًإغناءالبناءاإلٌقاعً،وماتضفٌهعلٌهمنتلوٌناتنغمٌة،وإٌحاءاتداللٌة،تزٌد

.منجمالٌةالفّنٌة

.وختمناموضوعبحثنابالنتائجالّتًاستثمرناهامنخاللدراستنا

واقتضتدراستنالهذاالموضوعالمقاربةبٌنعّدةمناهج،كالوصفًوالّتارٌخً

الّلذانأفدنامنهماأثناءالّترصدلواقعالشعرالمعاصرفًالجزائر،واستبٌانأهمٌةاإلٌقاع

الشعري،وتحدٌدعناصرهالبنائٌة،وكانكّلمنالمنهجالفّنـًواألسلوبـًواإلحصائـً

أداتنافًتحلٌلالنماذجالشعرٌةالجزائرٌةالمعاصرة،واستقرائها،بغٌةالوقوفعلىأهّم

ٌّزتها .الظواهراإلٌقاعٌة،والجمالٌةالتًم

أّمـامـاواجهنـامـنعراقٌـلوعقبـاتفـًهـذاالبحـث،فـالنعـّدهمـنالصعوبـات

وإّنماتندرجضمنمهّمةالباحث،باستثناءثـراءالمتـنالشعـريالجزائـريالمعاصـر      

بالنمـاذجالمجّسـدةللظواهـرالتًكّنـابصـدددراستهـا،وصعوبـةاالختٌـار،لـذااكتفٌنـا

.ببعضها،ونرجوأنتكونقدوفّتبالغرض



 



 ه

 

 

وفًختامهذهالمقّدمةنتقّدمبالّشكرالجزٌلإلىاألساتذةوالباحثٌنالّذٌنساندونـا

فًدراستنا،وأرشدوناإلىماكّنانغفلهمنمعلوماتومصادرومراجع،ونخّصبالّذكـر

،الّـذيكـانٌشّكلظـالّمـنخـاللمرافقتـه"أحمــد عــزوز"األستـاذالمشـرف،الّدكتـور

 .لنافًهذاالعملالعلمً،فنحنندٌنلهبالمتابعة،والّتوجٌهطٌلةفترةالبحث



 

 

 

 واقع الشعر المعاصر في الجزائر
 .ظروف الشعر المعاصر في الجزائر وإرهاصاته- 01-

 .ظروف الشعر المعاصر في الجزائر- أ

 .إرهاصات الشعر المعاصر في الجزائر- ب

 .مضامين الشعر الجزائري المعاصر- 02-

 .الثورة- أ

 .الوطن- ب

 .الّتجارب العاطفية- جـ 

 . االتجاه القومي–د 
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 ومؽاٌرة ، والّتنوع، قابلٌة للّتجدد،عرؾ الشعر العربً منذ عصوره األولى

 ال ٌمكن تجاهلها، إذ أّن الحٌاة التً ٌحٌاها ، وتلك خاصٌة راسخة فً أصوله،الّنمطٌة

 تولّد ،واالقتصادٌة والثقافٌة العربً بمختلؾ مناحٌها السٌاسٌة واالجتماعٌة الشاعر

               رك ـاته منها، وٌتـق موضوعـها وٌشتّ ـأن ٌعًٌحسـن به ّددة، لذا ـالت متجـمشك

اٌرّؼث١ش ػٓ ٘زٖ اٌّٛظٛػاخ ٠غرذػٟ »  ؼٌر أّن ،من ثّم الموضوعات التقلٌدٌة الموروثة

«ذغ١١ش اٌشىً
1

الحداثة العربٌة فً األصل » وذلك ألٌألنّ ، قصد الّتعبٌر عن روح العصر ،

ابتداع ٌنضوي على تحّول جذري واع باللّحظة الزمنٌة اآلنٌة، ومدى تؽاٌرها لمناقضة 

جوامد الماضً والخروج عن المؤلوؾ خروجا متعاقباً، ٌبدأ من فردٌة الشفرة، وٌنتهً 

ٌّرات طرأت وفق هذه الّتقنً،اقـة السًـبجماعً ر ـة، فً أّي عصـ وهً تشمل بذلك أّي تؽ

« وأّي زمن من األزمان،من العصور
2

 أي إّن القصٌدة المعاصرة هً كّل قصٌدة ،

. اعتورتها  الجّدة والّتؽٌٌر

 وٌرجع اإلرهاص األّول للّتجدٌد فً الشعر العربً إلى العصر العباسً 

 (هـ168ت)" بشار بن برد:"وكان ذلك على ٌد مجموعة من الشعراء المبدعٌن أمثال 

وؼٌرهم، فقد شهد الشعر تؽٌٌرات  (هـ228ت)"أبي تمام"و (هـ199ت)" أبي نواس"و

 بشار بن برد أّول المحدثٌن بالمعنى »متنوعة على مستوى الشكل والمضمون، إذ ٌعّد 

«اإلبداعً مّمن خرجوا على ما سّمً بعمود الشعر العربً
3

أتٛ ٔٛاط » فً حٌن ُعرؾ ،

ح اٌط١ٍٍح ِّ «تصٛسذٗ ػٍٝ اٌّمذ
4

. 

 

                                                 

1
 .40،  د ط، دار العودة، بٌروت، د ت، ص(صدمة الحداثة)، الثابت والمتحّول (أحمد علً سعٌد)أدونٌس :  ٌنظر- 

2
 .433، ص 2002عّزت محّمد جاد، نظرٌة المصطلح النقدي، د ط، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، /  د- 

 
3

ي ، ص: ٠ٕظش-   ّٛ  .16أد١ٔٚظ، اٌصاتد ٚ اٌّرؽ

4
إٌثٛٞ ػثذ اٌٛاؼذ شؼالْ  /د: ، اٌؼّذج فٟ صٕاػح اٌشؼش ٚ ٔمذٖ ، ذؽم١ك  (أتٛ ػٍٟ اٌؽغٓ)اتٓ سش١ك اٌم١شٚأٟ -  

 . 203، ص1 ، ض 2000، ِىرثح اٌخأعٟ ، اٌما٘شج  1غ
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أّما الّتؽٌٌر الجذري للقصٌدة العربٌة من حٌث الشكل، فقد كان من بالد األندلس    

 التً شهدت بروز فّن جدٌد ٌتماشى وظروفها البٌبٌة المستحدثة، وطبٌعتها الخالّبة

 تطّورعن المسمطات بتؤثٌر الؽناء نشؤ فً أواخر القرن الثالث »هو فّن الموشحات، وقد

«هجري
1

اٌشًِ : ٚ٘ٛ فٓ شؼشٞ ٠ٍرضَ تؽش٠ٓ ِرؼالث١ٓ ّ٘ا» ومن ثّم ظهر فّن البند ،

«ٚاٌٙضض، أٚ تؽـشاً ٚاؼـذا ِّٕٙـا
2

 وكان هذا الفن من إبداع شعراء عراقٌٌـن، 

وهو أقرب األشكال إلى الشعر الحّر، من حٌث اعتماده على التفعٌلة وتكرارها، دون 

 .االلتزام بعدد معٌن من الّتفعٌالت، كما تفترضها البحور الخلٌلٌة 

كأحمد "وقد شهد العصر الحدٌث نهضة أدبٌة نشٌطة، مّثلها العدٌد من الشعراء 

" محمود سامي البارودي"، و(م1932ت)" حافظ إبراهيم"، و(م1932ت)" شوقي

، وؼٌرهم، وحاول هإالء الشعراء تفكٌك قٌود الشعر العربً، وتخلٌصه     (م1904ت)

عّدة  من أسره الّدابم فً قوالب جامدة، وإبداع موضوعات جدٌدة، مّما أّدى إلى ظهور

، وهً مدرسة شعرٌة نقدٌة حدٌثة، مّثلها     "جماعة الديوان: "اّتجاهات شعرٌة، نذكر منها

 (م1964ت) "العقاد عباس محمود"، و(م1958ت)"عبد الرحمن شكري"كل من 

، وقد ألّفا هذان األخٌران كتاباً نقدٌاً بعنوان (م1949ت)" عبد القادر المازني"و

ّْ اٌشؼش ٘ٛ ذؼث١ش ػٓ راخ اٌشاػش ٚٚظذأٗ»وكان من أهّم مبادبهم، "  الّديوان" «أ
3

 . 

       (م1931ت) "جبران خليل جبران"برٌادة " االتجـاه المهجـري"كما بـرز 

تاٌّؼٕٝ اٌزٞ ٠شٜ فٟ إٌّٙعـح اعرؼـادج اٌشؼـة لذسذـٗ         »وقد جاء كظاهرة نهضة 

«ػٍٝ اٌرّفاػً ٚاإلتذاع ٚ اٌرعذ٠ذ
4

 . 

 

                                                 

1
 2004، دار القلم العربً و دار الرفاع1ً أحمد فوزي الهٌب، إٌقاع الشعر العربً من الدابرة إلى الحرؾ ، ط- 

 .170ص

2
 .173،  ص 1962 نازك المالبكة،  قضاٌا الشعر المعاصر،  د ط ، منشورات دار اآلداب، بٌروت، - 

3
 .111ػثذ إٌّؼُ خفاظٟ، إٌمذ اٌؼشتٟ اٌؽذ٠س ِٚزا٘ثٗ، دغ، ِىرثح اٌى١ٍاخ األص٘ش٠ح، اٌما٘شج، دخ، ص:  ٠ٕظش- 

4
 1979، داس اٌؼٛدج، ت١شٚخ، 1، غ(دساعاخ فٟ األدب اٌؼشتٟ اٌؽذ٠س)خاٌذج عؼ١ذ، ؼشو١ح اإلتذاع / د: ٠ٕظش-  

 .36ص
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 (م1953ت) "إبراهيم ناجي"برٌادة " أبولوجماعة " ظٙشخ 1932ٚفٟ ػاَ 

من محاوالت إبداعٌة فً شكل " المهجر"، و"جماعة الدٌوان"لتواصـل ما قّدمه شعراء 

القصٌدة ومضمونها، وقد ساهمت هذه االجتهادات التجدٌدٌة فً فتح آفاق واسعة أمام 

 .القصٌدة العربٌة

فـً حٌـن كانت وجهـة فرٌـق آخـر مـن المجّددٌـن، نحـو الشعـر ؼٌـر المقفـى  

     ان ـ ك،راءـان به من الشعـدد ال ٌستهـه عـقبل على كتابت، الّذي أ"٭الشعـر المرسـل"أو 

َ ـاسا ٚٔعـاً غـْٚ دفاعـٜ ٘زا اًٌّـدافغ ػً» فقد ،"اديـي أبو شـد زكـأحم"م ـمن أبرزه

      ج ـاالً ٍِؽّٟـي أػُـٖ ٌُ ٠ٕعػ فٟ أْ ٠ىرة ِٓ اٌشؼش اٌّشطـ ٌىٓ،سجـد وصٟـٖ لصابـفٟ

«أٚ دسا١ِح
1
. 

وظهر إلى الوجود لون آخر من الشعر، محاولة للثورة على الوزن العروضً 

، تمٌزا له عن الشعر المرسل (قصٌدة النثر)والّتحرر منه، ُعرؾ باسم الشعر المنثور

" جبران"والشعر الّحر، ولقً هذا الشكل رواجا كبٌرا عند شعراء المهجر، فتحمس له 

ٌُٚ ٠عذ شؼشاء اٌّٙعش ؼشظا فٟ أْ ٠عؼٛا اٌشؼش إٌّصٛس ِغ اٌشؼش اٌّٛصْٚ فٟ ِماَ »

«ٚاؼـذ
2

 إاّل أن هـذا الّلـون لم ٌحقق الذٌـوع بسبب مهاجمـة النقاد لـه، العتقادهـم ، 

 .أّن الوزن عنصر ضروري فً بنابٌة الشعر، ال ٌمكن االستؽناء عنه

 التً كانت تشّكل تمهٌدات -  اآلنفة الّذكر–وانطالقا من االجتهادات الّتجدٌدٌة 

 ورحابة  أو إرهاصات لظهور حركة شعرٌة جدٌدة، تعطً الشاعر المعاصر حرٌة،

 فً الّتعبٌر عن تجاربه وأحاسٌسه من جهة، وترضً ذوق المتلقًّ الذي أصبح ٌنفر

 مّما لم ٌعد القصد منه ٌتطابق مع متطلبات الحٌاة المتجّددة من جهة أخرى، تلـك الحركـة 

                                                 

ٔاصش ع١ٍُ / د: ٠ٕظش. ٘ٛ اٌشؼش اٌزٞ ال ٠رم١ذ تماف١ح ٚاؼذج، ئال أّٔٗ ال ٠غرغٕٟ ػٍٝ ٚؼذج اٌٛصْ: اٌشؼش اٌّشعً- ٭

، ِإعغح 1ِؽّذ ػثاط ِؽّذ اٌؼشاتٟ، ذطٛس اٌث١ٕح اإل٠ماػ١ح فٟ اٌمص١ذج اٌؼشت١ح اٌّؼاصشج، غ/ ِؽّذ اٌؽ١ّذٞ، ٚ أ

 .54، ص2012 ٌثٕاْ، –االٔرشاس اٌؼشتٟ ت١شٚخ 

1
  1990 ، دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة،2فوزي سعد عٌسى، العروض ومحاوالت التطّور والتجدٌد فٌه، ط/ د- 

 .237ص 

2
 .238اٌّشظغ ٔفغٗ، ص-  
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الّتً سطع نجمها فً أواخر األربعٌنات من القرن العشرٌن، واستمرت حتى اآلن عبر 

ٌّات متفاوتة، نعنً بها حركة الشعر الجدٌد، كما سّماها  شكري "مراحل مختلفة وتجل

ٚظاءخ ؼشوـح اٌشؼـش اٌعذ٠ـذ اٌرٟ غ١ـّشخ اٌشىـً اٌؼشٚظٟ » :، حٌث قال"عياد

«اٌّأٌٛف
1

إبراهيم "، أو الشعر الحّر كما ذاعت تسمٌته، أو شعر التفعٌلة، كما ٌراه 

ّْ أِش اٌشؼش اٌؽّش، ال ٠ؼذٚ أْ ٠ىْٛ شؼش اٌرفؼ١ٍح، ٠فشد٘ا »:، حٌن ٌقول"أنيس ٔشٜ أ

«ؼ١ٕا، ٠ٚىّشس٘ا ؼ١ٕاً آخش
2

. 

 

 فً العراق برٌادة الشاعرة 1947وكانت بداٌة اعتماد هذا الشكل الشعري عام 

من وزن " الكوليرا"، التً بادرت بنشر أّول قصٌدة حّرة الوزن بعنوان"نازك المالئكة"

 .المتدارك

 

الذي احتوى " أزهار ذابلة"دٌوانه" بدر شاكر السياب" وأصدر فً نفس السنة 

ُا "قصٌدة حرة الوزن، بعنوان "هل كان حّبا
3

، وهكذا، تتالت الّدواوٌن وأخذت دعوة الشعر 

سأ٠ٕا اٌع١ً إٌاشة ٠مثً ػٍٝ ٘زا اٌرعذ٠ذ فٟ ؼّاط ٚسغثح »الحّر تتبّنى مظهرا أقوى، إذ 

«٠ٚإششٖ ػٍٝ ِا شاع ػٕذٔا ِٓ ِٛع١مٝ فٟ اٌمشْ اٌّاظٟ
4

.  

 وقد راح بعض الشعراء ٌهجر الكتابة على أسلوب الشطرٌن هجرا قاطعا 

وال ٌعنً هذا أّن القصٌدة العمودٌة لم تعد تملك سمات النضج واالكتمال، وإّنما الّنفس 

  (هـ400ت)" أبو حيان "البشرٌة كثٌرة الولع بكّل ما هو جدٌد، والمس هذا 

«ٚ اٌؽّظ شذ٠ذ اٌٍّٙط تاٌؽادز ٚاٌّؽذز ٚ اٌؽذ٠س»:حٌن قال 
5

ّْ اٌؽّظ ٠رّصً  ، أٞ ئ

ًّ اإلتذاػاخ اٌؽادشح ٚاٌّؽذشح ٚاٌؽذ٠صح  .اذّصاالً ٚغ١ذاً تى

                                                 

1
 .25 ، ص1978 ، داس اٌّؼشفح، اٌما٘شج، 2شىشٞ ِؽّذ ػ١اد ، ِٛع١مٝ اٌشؼش اٌؼشتٟ، غ/ د-  

2
  .352 ، ص1997 ،ِىرثح األٔعٍٛ ِصش٠ح ، اٌما٘شج ،7ئتشا١ُ٘ أ١ٔظ ، ِٛع١مٝ اٌشؼش ، غ/ د-  

3
 . 72-68، ص1947تذس شاوش اٌغ١اب، أص٘اس راتٍح، د غ، ِطثؼح اٌىشٔه، تاٌفعاٌح، ِصش، -  

4
 .19ئتشا١ُ٘ أ١ٔظ ، ِٛع١مٝ اٌشؼش ، ص/ د-  

5
أحمد أمٌن وأحمد الزٌن، د ط ، منشورات مكتبة الحٌاة، بٌروت :  أبو حٌان التوحٌدي، اإلمتاع والمإانسة ، تحقٌق- 

 .23 ص 1لبنان، دت، ج،
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ولم ٌقتصر انتشار حركة الشعر الحّر على المشرق العربً فحسب؛ بل ذاع 

 صٌتها فً جمٌع أنحاء العالم العربً، إّذ ظهرت مالمحها فً المؽرب العربً 

وفً الجزابر خاصة، فً العقـد الخامـس من القرن العشـرٌن، و إن كانت قـرابح بعـض 

رمضان "الشعراء، قد تبّنت هذا الّلون من الشعر قبل هذه الفترة بسنوات، أمثال الشاعر 

 ".حمود

 :بداية الشعر المعاصر في الجزائر و ظروفه- 01-

ٌدرك المتطلع بإمعان فً الشعر الجزابري المعاصر، مدى تؤّثره وإعجابه برٌاح 

الّتؽٌٌر، والّتجدٌد التً عرفتها القصٌدة فً المشرق العربً، واستمرت بتؤثٌراتها  

اإلٌجابٌة، والمنتجـة فً تلقٌـح الشعرٌة الجزابـــرٌة، الّتً كانت فً منطلقاتـها األولى 

 .  للّنهضـة الّتجدٌدٌـة

 

فعلى الّرؼم من الحٌاة المزرٌة، الّتً عاشها الشعب الجزابري من وٌالت 

االستعمار الفرنسً قرابة القرن والّنصؾ، و الّذي عمل جاهداً على انتهاك مقومات األمة 

الجزابرٌة وطمسها، سٌما الثقافٌة منها، إاّل أّن هذا لم ٌشكل أّي عابق أمام إرادة األدباء 

والشعراء الجزابرٌٌن، حٌث تمّكنوا من تحّدي واقعهم المإلم، واقتفاء أثر خطوات 

 .نظرابهم المجّددٌن فً المشرق، ومجاراتهم فً نهضتهم األدبٌة

 

 :ظروف الشعر المعاصر في الجزائر- أ

قام  ولعّل من أهّم العوامل التً كانت تمّثل السند فً تحقٌق ذلك، الّرحالت التً

  كانت»بها الشعراء نحو المشرق والمؽرب العربٌٌن، لمزاولة الّدراسة والّتعلم، فقد 

 تونس تشّكل إحدى القنوات االتصالٌة بٌن المشرق والجزابر فً المجال األدبً، وعبرها 

«مّرت القصٌـدة المعاصـرة
1

، ومن أبرز الشعراء الّذٌـن درسـوا فً المشـرق العربـً 

 .فً مصر"  أبو القاسم سعد هللا"، و "صالح خرفي"فً سورٌا، و" بلقاسم خّمار: "نذكر

 

                                                 
1

،داس اٌفعش ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ 1ػثذ اٌشؼّٓ ذثشِاع١ٓ،اٌث١ٕح اإل٠ماػ١ح ٌٍمص١ذج اٌّؼاصشج فٟ اٌعضاتش،غ: ٠ٕظش-  

 .21،ص2003اٌما٘شج،
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كما ٌجدر بنا أاّل نتؽافل دور المجاّلت األدبٌة، والّصحؾ التً اّتخذوها منبرا 

 لدعواتهم  الّتؽٌٌرٌة، ألّن القارئ الجزابري كان شدٌد الّلهؾ إلى مطالعتها، واالّطالع 

 الهالل والمقتطؾ والمنار هذه الثالث »على أخبار إخوانه المشارقة، وقد كانت 

«على الخصوص رسل النهضة األدبٌة المشرقٌة إلى الشمال اإلفرٌقً
1

، ٚواْ شؼشاء 

 عن طرٌق الكلمة المكتوبة، مع ندرة »اٌعضاتش لثً االعرمالي ٠رٛاصٍْٛ ِغ اٌّشاسلح 

«هذه الكلمة
2

 ، ألّنهم قلّما كانوا ٌرحلون إلى المشرق، وقلّما كان أهل المشرق ٌذهب 

 .إلى الجزابر، جّراء الظروؾ االستعمارٌة الحالكة

والسٌما تلك البعثات  »فً حٌن كانت وجهة بعض الشعراء صوب أوربا ،

المّتجهة صوب بارٌس الستكمال دراستها الفرنسٌة، فقلٌل هم أفرادها، ولكن هـذه البعثات 

«استطاعـت هـً األخـرى أن تخلـق جـّوا ثقافٌـاً فكرٌـا له منهجـه التقّدمـً
3

 فكـان   ،

لهذا االحتكاك بالّثقافة الفرنسٌة أثره البالػ فً توعٌة الفكر الجزابري، وتنوٌره وتحرٌك 

وجدانه، والّتصدي للثقافة الّتقلٌدٌة، والّدعوة إلى الثورة والّتمرد على القوالب الفكرٌة 

والفّنٌة الرتٌبة، خاصة الشعرٌة منها، وإبداع خطاب شعري جدٌد أكثر حرٌة ،ومالءمة 

 .لروح العصر

وهكذا، فقد تحّرر الشعر الجزابري المعاصر من القٌود القدٌمة التً بقٌت 

 (م1970ت)"محمد العيد آل خليفة: "مسٌطرة على كتابات شعرابه ردحا من الزمن أمثال

 وؼٌرهما، إذ على الّرؼم من محاوالتهم الّتجدٌدٌة  (م2003ت)" أحمد سحنون"و

فً المضمون إاّل أّنهم ظلّوا تحت  وطؤة نظام الوزن الّتقلٌدي للشعر، الملتزم بعنصر 

 .القافٌة

                                                 

1
 1983صاٌػ خشفٟ ، اٌّذخً ئٌٝ األدب اٌعضاتشٞ اٌؽذ٠س ، د غ ، اٌششوح اٌٛغ١ٕح ٌٍٕشش ٚ اٌرٛص٠غ اٌعضاتش، -  

 .73ص

2
           1983أبو القاسم سعد هللا،  تجارب فً األدب والرحلة ، د ط ، المإسسة الوطنٌة للكتاب ،الجزابر، /  د- 

 .151ص 

3
 .61- 60صاٌػ خشفٟ، اٌّذخً ئٌٝ األدب اٌعضاتشٞ اٌؽذ٠س، ص / د - 
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 :إرهاصات الشعر المعاصر في الجزائر-ب

كانت الّدعوة إلى الّتجدٌد فً الشعر الجزابري، والثورة على المفهوم الكالسٌكً 

للشعر العربً، قبل ظهور حركة الشعر الحّر فً المشرق، بما ال ٌقّل عن عشرٌن حوال 

لعلًّ ال »" :محمد ناصر"، حٌث ٌقول (م1929-1906" )رمضان حّمود"برٌادة الشاعر 

أكون مخطبا إن أنا زعمت بؤّن رمضان حّمود، هو الذي فتح باب التجدٌد فً الشعر 

الجزابري، فمن المعلوم بؤّن النهضة األدبٌة فً الجزابر، إّنما بدأت مع الحركة 

«1925اإلصالحٌة فً 
1
.  

بدعوته المستمرة إلى الّتؽٌٌر، والّتجدٌد فً القصٌدة " رمضان حّمود" فقد اشتهر 

الجزابرٌة على مستوى الشكل والمضمون ، ولم ٌقتصر فً دعوته على الشعر 

فهو لم ٌلمس فً أمٌر  »الجزابري فحسب؛ بل وقؾ نفس الموقؾ من الشعر العربً، 

«الشعراء شوقً، إالّ امتدادا للعهد القدٌم،  ذلك العهد الذي عجز أن ٌبشر بجدٌد
2
. 

" رمضان حّمود"وطؽٌان القوالب الجاهزة الموروثة على األدب العربً، دفع 

 (الجزابر، تونس مراكش)إّن األدب العربً اآلن وخصوصا المؽربً  »: إلى أن ٌقول

إّناء مـزركش الجـوانب، بدٌـع المنظـر، مملـوء بمـاء سلسبٌل وقد مـّر على ركوده : مثل

مّدة ؼٌر وجٌزة، فنتنت رابحته، وفسد طعمه وتراكم علٌه الذباب، فؤصبح موجود لٌس 

بموجود، وماء لٌس بماء، وأصحابه بجانبه على ظمؤ ٌرون الحتؾ بعٌنهم، وال ٌفٌدهم 

شٌبا، ألٌس من المعقول، بل من الضروري تبدٌلـه بمـاء صّحـً نظٌـؾ زالل، ٌبعـث       

اً بمواد الحٌاة واالستقالل، وأّما اإلناء فٌترك هوهو     ٌّ فً نفس مجتمعنا النحٌل دّماً ؼن

«لبال تؽٌٌر، وال تبدي
3

. 

                                                 

1
 .39 ، ص1985 ، اٌّإعغح اٌٛغ١ٕح ٌٍىراب ، اٌعضاتش، 2ِؽّذ ٔاصش ، سِعاْ ؼّٛد ، ؼ١اذٗ ٚ آشاسٖ ، غ/ د-  

2
 .339،  ص 1984صالح خرفً،  الشعر الجزابري الحدٌث ،  المإسسة الوطنٌة للكتاب ،  الجزابر ،/  د- 

3
 .59-58ِؽّذ ٔاصش ، سِعاْ ؼّٛد ؼ١اذٗ ٚ آشاسٖ ، ص/د-  
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ٌّن من خالل هذا الّنص، ما كان ٌنشده  من أهداؾ  "  رمضان حّمود"فٌتب

والمتمّثلة فً الّدعوة إلى تبدٌل، وتحرٌر األدب العربً عامة، والمؽربً خاصة         

من سالسل الجمود، وتؽذٌته بروح جدٌدة، وذلك بانفتاحه على تجارب أخرى أكثر جّدة 

وتطّورا، وهو لم ٌتوقؾ عند هذا الحد فحسب؛ بل ٌربط حرٌة المجتمع العربً 

واستقاللـه بحـرٌة أدبه، كما رفض رفضاً قاطعاً، أن ٌقترن مفهوم الشعر بالوزن 

والقافٌة، ودعا إلى تحرٌره من أسرهما، قبل أن ٌدعو إلى ذلك شعراء الّتجدٌد           

 (م1962ت)" السياب" ، و(م2007ت)" نازك"فً المشرق العربً بعقدٌن من الزمن، فـ

، لم ٌطالبوا بالّتخلً عن أسلوب الشطرٌن والقافٌة، إاّل فً العقد (م1998ت)" البياتي"و

 . الرابع من القرن العشرٌن

إّن الشعر تٌار كهربابً مركزه الروح »: على رأٌه، حٌن قال" حّمود"وقد أصّر 

وخٌاـل لطٌـؾ تقذفـه النفس، ال دخـل للـوزن، وال للقافٌـة فً ماهٌتـه، وؼاٌـة أمرهمـا 

أّنها تحسٌنات لفظٌة، اقتضاها الّذوق والجمال، ال فً المعنى كالماء، ال ٌزٌد اإلناء 

«الجمٌل عذوبة وملوحة، وإّنما حفظا وصٌانة من الّتالشً والسٌالن
1

. 

 ؼٌر أّن موقفا كهذا ٌعّد جرٌبا،  ومسإوالً أمام جمهور ظل متشّبًثا بالقواعد 

 أن ٌؽــدو الوزن والقافٌة- وقبل انتشار الحركة بعشرٌن سنة- ٌرفض »فٙٛالعروضٌة، 

«ورقة تعرٌؾ تحّدد هوٌة الشعر، وجواز سفر ٌسمح له بالتجّول واالنتقال
2

 كما حكم  ،

 ذلك الكالم الموزون المقفّى لو كان »على أولبك الشعراء الذٌن ٌظّنون، أّن الشعر هو

خالٌا من معنى بلٌػ وروح جّذاب، وأّن الكالم المنثور لٌس بشعر، ولو كان أعذب       

«من الماء الزاّلل، وأطٌب من زهور الّتالل، بؤّنه ظّن فاسد، واعتقاد فارغ، وحكم بارد
3

. 

                                                 

1
 .69 المرجع السابق، ص – 

2
 .83 المرجع نفسه ، ص - 

3
 .70المرجع نفسه، ص :  ٌنظر - 
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كان سابقا ألوانه بكثٌر " رمضان حّمود"وبناًء عّما تقّدم، ٌلٌق بنا أاّل نتجاهل، أّن 

إذ دعا إلى عدم االلتزام بالوزن والقافٌة، وعدم اعتبارهما عنصرٌن أساسٌن فً تحدٌد 

ماهٌة الشعر قبل أن ٌتفطن إلى هذا شعراء الّتجدٌد، أّما بذرته الّتجدٌدٌة  فقد كانت 

٭ياقلبي"قصٌدته
1

 :هذا مقطع منها، و"

ا اْلَخٌَبة َواْلِحْرَمان ٌَ ْن دٌأل فـًِ األَلَـِم َواألَْحَزان         َوَنِصٌُبَك ِفً الدُّ ٌْ ا َقْلِبً َفِر ٌَ  أَْنَت 

ا َقْلِبً َتْشكـُـو هـُـُموًما ِكبـَاًرا َوَؼٌـْـر ِكبـَـار ٌَ             أَْنَت 

ْهر الـَجَبار ْعَبُث ِبِه الـدَّ ٌَ اِهُر  َك الـطَّ ا َقْلِبً َمْكلُوم، َوَدمُّ ٌَ        أَْنَت 

ة ًة َبْعَد َمرَّ َماِء َمرَّ                  اْرَفْع صـَْوَتَك لِْلسَّ

ة اَة ُمـرَّ ٌَ                     َوقُـل الَلَهـُمَّ أَنَّ الــَح

                   أَِعـنًِّ اللَّهـُـمَّ َعلـَى اْجِتَراِعَهـا

َر َقــاِدٍر َعلـَى اْحِتَمالِـهــَـا ٌْ ٍة َفإنًِّ َؼ          َوأَْمـِدْدِنً ِبَقـوَّ

ٌِقـا ـَس لًِ ِفٌهـَـا َطِر ٌْ ًة َثِقٌلَـًة َفلَ           اللَّهـُـمَّ إِنَّهـَـا مـرَّ

َما ِفً اْلَقْلِب َجْذَوة نـَار!          َوٌـْالَه ٌُِب َجَواِنِحً                      َفَكؤَنَّ ذ ٌَ   ِمْن َهمٍّ 

َجلُِد َجار ـِة َشاِعــــر                     َدْمِعً َعلَى َرْؼِم التَّ َبةٌأل ِبِهمَّ  َنْفسـًِ ُمَعذَّ

ً َعلَى َمْتِن الَنَواِبِب َراِكب                 َتْمِشً ِبِه لِِمَحَطِة األَكـْــَدار  َحظِّ

ٌَّة األَشـْـَرار  َقْد َخاَنِنً َدْهِري، َوِتْلَك َسِجًٌة                   لِْلَدْهِر، ِمْثَل َسِج

ِبٌَعِة ُحْسُنهاَ ُمتـَـَوار ــــــر                  َحَتى الطَّ           ُهَو َداِبماً لِـً َعاِبس ُمَتَنكِّ

                                                 

  .10/08/1928، فً تارٌخ 95، العدد 1نشرت فً جرٌدة وادي مٌزاب- ٭
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ٌَِها ٌَُداِو ا َقْلِبً َهْل ألَْوَصاِبَك ِمْن َطِبٌٍب  ٌَ                 

قـُِؾ ِفٌـَِها؟ ٌَ ٍة  ٌَ                  َوَهْل لـُِحْزِنَك ِمْن ؼـَا
1

. 

مؽاٌرة تماما للقصٌدة الجزابرٌة الّتقلٌدٌة، حٌث نحا " يا قلبي"ٌّتضح أّن قصٌدة 

 ٭ والخفٌؾ٭الكامل: فٌها الشاعر نحواً تجدٌدٌاً، فهو لم ٌكتؾ بالمزج بٌن بحرٌن هما

بل إّن بعض المقاطع ال ٌمكن إخضاعها إلى أّي وزن خلٌلً، ألّنه أدخل النثر عالم الشعر  

إّنها قصٌدة متعددة »كما نّوع فً القوافً، فلم ٌعد ٌلتزم بقافٌة واحدة، بل تعّددت، 

ٌّرة القوافً، بل إّنها تشمل على مقاطع ال ٌمكـن أن تخضع لبحـر معٌـن     األوزان ومتؽ

«من البحور الخلٌلٌة المعروفة
2
. 

لم ٌكتؾ بهذا القدر من بلورة الّصٌؽة الشعرٌة " رمضان حّمود" ؼٌر أّن 

الجزابرٌة الطاربة،  وإّنما أدخل بعد تجّشم عناء الّتجدٌد، مقترحـا تركٌبـا شعرٌـاً ٌدعـو   

إلى استفزاز القارئ، إذ كان ٌهدؾ إلى ذلك محاوالً إبداع طبٌعة تركٌبٌة بٌن النثر 

والشعر فً أٌقونة القصٌدة الجدٌدة، ألّن من شؤن إقحام النثر عالم القصٌدة العمودٌة 

المـزج       »المتعارؾ على طقوسها  وتقالٌدها، أن ٌجد الشاعـر نفســه مجبراً على 

«، قصد إثقال الحركة اإلٌقاعٌة للخطاب الشعري(النثري والشعري)بٌن  اإلٌقاعٌن 
3
 

 . قلبه من مؤساة شعبه وآالمهٚتٙزا ذصثػ أوصش ِالتّح ٌٍّٛلف اٌشؼٛسٞ اٌزٞ ٠ؼا١ٔٗ 

 ٌدرك القارئ المّتمتع بثقافة شعرٌة خاصة، ذلك الّتداخل اإلٌقاعً المتعّمد ٚلذ

نوعاً من االستراتجٌـة مارسهـا الشاعـر إذ ٌنتقـل من النثـر   »فً القصٌدة، باعتبـاره 

                                                 

1
 (لم نعثر على الدٌوان األصلً). 186محمد ناصر ، رمضان حمود حٌاته و آثاره ، ص/  د- 

 (.2x)متفاعلن  متفاعلن متقاعلن : الكامل تفعٌالته هً- ٭

 (.2x)فاعالتن مستفع لن فاعالتن : الخفٌؾ تفعٌالته هً- ٭

2
،دار الؽرب 1، ط1975- 1925محمد ناصر،  الشعر الجزابري الحدٌث اتجاهاته وخصابصه الفنٌة / د-  

 .150  ص 1985اإلسالمً،
 

3
 .11ػثذ اٌشؼّٓ ذثشِاع١ٓ، اٌث١ٕح اإل٠ماػ١ح ٌٍمص١ذج اٌّؼاصشج فٟ اٌعضاتش، ص/ د: ٠ٕظش-  
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إلى الشعـر عندما تتضخم األنا، وتنشد همومها، وآالمها، ومآسٌها، وٌعود إلى النثـر 

«عندمـا ٌستفهـم وٌتعجب، أو حٌـن ٌحـّث نفسه علـى التجلّد والصبـر
1

، وهكـذا، تعـّد   

هذه القصٌدة مبادرة نوعٌة، محفّزة للثورة على الشعر العمودي، المبنً على نظامً 

 .الوزن والقافٌة 

تتوٌجا لنداءاته الملّحة على تحرٌر الشعر " رمضان حّمود"وجاءت تجربة 

 محاولته تعّبر»الجزابري خاصة،  والشعر العربً عامة من قٌود الشكل القدٌم، إذ 

النقدٌة عن حاجة إلى تجاوز اإلطار التقلٌدي، الذي فرض رتابته الشكلٌة والفكرٌة، فشاع 

«اجترار المعانً، والقضاٌا ضمن قوالب جاهزة
2

. 

بٌد أّن دعوته الّتجدٌدٌة فً حٌز الممارسة الشعرٌة، ومجاذبة ؼواٌاته الفّنٌة 

 الجمالٌة، كانت نظرٌة فقط، فهً لم تتجاوز الّتفكٌر الّنقدي الذي ٌفتقر إلى ما ٌصدقه 

فً واقع الممارسة اإلبداعٌة، ألّنه لم ٌفلح فً أن ٌرفق دعوته النقدٌة الجرٌبة بنماذج 

ٌّة   شعرٌة تجّسد  ما دعا إلٌه، وقد ٌرجع ذلك إلى قصر حٌاته، حٌث وافته المن

وهو فً مقتبل العمر، فلم ٌكن ٌبلػ، إاّل ثالث وعشرٌن حوال، فمحاولته إذاً، لخرق عمود 

 الشعر لم ٌكتب لها الّنجاح،  واالستمرار، ألّنه لم ٌترك كّما معتبراً من الشعر قد ٌإهله 

 .ألن ٌكون قدوة للجٌل الذي ٌؤتً بعده

أّول من طرق أبواب الّتجدٌد فً الشعر الجزابري " رمضان حّمود" إذا كان 

المعاصر، فإّنه ٌجمل بنا أاّل نتناسى فً مجال الّتارٌخ، أّنه كان هناك إحساس بثقل 

 القصٌدة الكالسٌكٌة ذات الشطرٌن، ورؼبة فً إدخال تعدٌالت شكلٌة مؽاٌرة، والشاعر 

" رمضان حّمود" ، هو من كان ٌملك هذا اإلحساس بعد (م1977ت)" مفدي زكرياء"

 .نتٌجة تمّرسه الكبٌر، وتطلّعه إلى تجوٌد أدواته،  واّطالعه على تراث الشعر العربً

                                                 
1

 . المرجع السابق، ص نفسها- 
2

، د ط، دٌوان المطبوعات (تارٌخا و أّنواعا وقضاٌا وأعالما)عمر بن قٌنة، فً األدب الجزابري الحدٌث /  د- 
 .77الجامعٌة ص 
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فقد استطاع هذا الشاعر المتشّعب المواهب عبر مسٌرته األدبٌة، أن ٌطّور 

ُّ »أسلوبه  وماّدته الشعرٌة، أّما الجدٌد الذي جاء به، فهو الّتؽٌٌر فً القافٌة،   ٚ األ٘

ا ٠خٍخً ٔظاَ اٌمص١ذج اٌث١ر١ح  ّّ ِٓ رٌه اٌر٠ٕٛغ فٟ ٚصْ اٌمص١ذج، تّؼٕٝ ذؼّذد األٚصاْ، ِ

«اٌّمفٍـح
1

 وإن كانت تجربته الّتجدٌدٌة أقـرب إلى فّن الموشحـات منها إلى الشـعر الحّر ،

" اللّهب المقدس"من دٌوانه " أنا ثائر" إالّ أّنها تعّد خروجا عن الشعر الّتقلٌدي، فنشٌده 

ٌجسد مذهبه الّرصٌن فً الشعر المعاصر، خاصة من حٌث الشكل، فهو مخالؾ تماما 

 :للشكل العمودي المعروؾ، حٌث ٌقول فً مطلعه

ـا ٌَ َ  -                                 فـِـــــً الـْـــَحنا

ـْـل َقاتـِـــم                             َوسـَـَواد اللٌَّ

                           مـَـالَت األَْكـَواُن ُسْكــَرى

                                                   ثـَـِمالَت

ا  .                                                 أَْوَدَعْتهـَا ُمْهَجَة األَْقَدار ِسـّرً

 - فــِـً الـْــَزَواٌـَـــا

َن َسْهــَران َوَنابـِـم   ٌْ                           بــَـ

                         

ــْـل حٌـَرى                              َوُنُجــوم اللٌَّ

                                                َحـالَِمات

                                                 

1
 1987حسن فتح الباب، شعر الشباب فً الجزابر بٌن الواقع واآلفاق،  دط، المإسسة الوطنٌة للكتاب ،الجزابر،/  د- 

 .30ص 
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ب أْمَرا ٌْ                                               َضاِرَعات َبّث ْالَؽ
1

 
 

ٌّر فً شكل القصٌدة  نالحظ من خالل هذا المقطع، أّن الشاعر الجزابري ؼ

كان ٌنشد الّتجدٌد     " مفدي زكرياء"الجزابرٌة ساعٌاً إلى إشؽال فضاء الصفحة، إاّل أّن 

 فً الشعر فً حدود معقولة، بسبب خشٌته من معارضة المحافظٌن، السٌما أّنه كان 

من شعراء جمعٌة العلماء المسلمٌن، التً كان من أبرز مبادبها إحٌاء اللؽة العربٌة  

 .وعدم المساس بقواعد الشعر العربً، ألّن ذلك ٌعّد مساسا بقدسٌة لؽة القرآن الكرٌم 

أّما البداٌة الجاّدة لظهور حركة الشعر الحّر فً الجزابر، فقد كانت مع بداٌة 

 (م2013-1930" )أبي القاسم سعد هللا"الخمسٌنات من القرن العشرٌن، برٌادة الشاعر

 :  ، وهذا مقطع منها"٭طريقي"فهو من بادر بنشر أّول قصٌدة حّرة الوزن، عنوانها 

 ٌـَـا َرِفـٌـِِقً                         

 الَ َتلُْمِنً َعْن ُمُروِقـً

ٌِـِقً  !َفَقْد اْخَتْرُت َطِر

اة ٌَ  َوَطِرٌِقً َكـالـَْح

َمــات  َشـاِبُك األَهـَْداَؾ َمْجُهوُل السِّ

ـاْر َوْحشًُّ النَِّضال ٌَ  َعـاِصُؾ التِّ

 َصاِخُب األََناتِّ ِعْرِبٌـُد اْلَخٌـَال

 ُكلَّ َمـا ِفٌِه ِجَراَحاتٌأل َتِسٌـل

                                                 

1
 (إٌقاع وزن الرمل...فاعالتن) .124 ، ص 2000، موفم للنشر، 3 مفدي زكرٌاء،  اللهب المقدس، ط- 
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 َوَظالَمٌأل َوَشَكاِوي َو ُوحـُـول

ٌْوؾ*َتَتَرآا   َكُط

 ِمْن ُخْنوؾ

 ِفً َطِرٌِقً

ِقً ٌْ اَرِف ٌَ!1 

" سعد هللا"ما ٌلفت االنتباه منذ الوهلة األولى فً هذه المحاولة اإلبداعٌة، هو أّن 

أراد الخروج من أسر الشعر العمودي الرتٌب وزناً وقافٌة، وإبداع تشكٌالً شعرٌاً مؽاٌراً 

          ٭ٌقـوم أساسـاً علـى نظـام التفعٌلـة، ال علـى نظام الشطرٌـن، فاختـار بحـر الرمـل

تً وٍّاذـٗ ٟ٘ اٌرٟ ذشعّـٗ ٌـٗ، ٚئ٠ماػٙـا »وزنـا لقصٌدتـه، أو باألحـرى هو لم ٌختـره، 

«٘ٛ اٌزٞ ٠ؽذدٖ
2

  ألّنه ٌتناسب مع الحالة الشعورٌة الثابرة المتوترة والقلقة، التً ٌعانٌها ،

الشاعـر بفعل ثورتـه على كل ما هـو كالسٌكـً، ال ٌتمّتع بروح إٌقاعٌة حٌوٌـة تتوافـق 

 .مع مقروبٌة العصر

كما عمد إلى التنوٌع فً القافٌة بٌن كل سطرٌن شعرٌٌن، وعدم الّتقٌد بنظام 

 اٌؽش٠ح اٌرٟ ذّٕؽٙا األٚصاْ اٌؽشج ٌٍشاػش»ثابت عند نهاٌة األسطر الشعرٌة، ألّن 

ال ذؼٕٟ اٌرّخٍٟ اٌّطٍك ػٓ أٞ اٌرضاَ لثً اٌؼًّ اٌشؼشٞ، ئّٔٙا ػٍٝ اٌؼىظ ِٓ رٌه، ذؼٕٟ 

ّْ اٌشاػش لذ أصثػ ٍِرضِا ئصاء ذعشترٗ اٌخاصح، تذال أْ واْ ٍِرضِاً ئصاء ّٔـٛرض شاتد  أ

 ٚ٘ـزا االٌرضاَ ٠ٍمٟ ػ١ٍٗ ذثؼاخ ظذ٠ذج، ١ٌظ ألٍّٙا اٌٛػٟ اٌىاًِ تأعشاس اٌٍغح، ٚل١ّٙا 

                                                 

                                          ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭    ٭.م1955 مارس 15، بتارٌخ 311نشرت فً جرٌدة البصابر، فً عدد - ٭
 .تتراءى: كان من المفروض أن تكتب بهذه الصٌؽة- ٭
1

 .141،  ص 1985، المإسسة الوطنٌة للكتاب،  الجزابر، (دٌوان سعد هللا)أبو القاسم سعد هللا،  الزمن األخضر/  د-
 (إٌقاع وزن الرمل...فاعالتن)
 .(2x)فاعالتن فاعالتن فاعالتن : تفعٌالته هً- ٭
2

، داس ذٛتماي 1ِثاسن ؼْٕٛ ٚ ِؽّذ اٌٛاٌٟ ٚ ِؽّذ أٚساؽ ، غ: ظّاي اٌذ٠ٓ تٓ اٌش١خ ، اٌشؼش٠ح اٌؼشت١ح ، ذشظّح -  

 .279 ،ص1996اٌّغشب ، 
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اٌصٛذ١ح ٚاٌرّشو١ث١ح، ٚاٌرّشاز اٌشؼشٞ ٚل١ّٗ اٌعّا١ٌح، ؼرّٝ ٠غرط١غ أْ ١ٙ٠ة ٌٍمص١ذج 

«و١أاً ِٛع١م١ا ٚذؼث١ش٠اً ِغرمالً 
1

.  

قّسم الشاعر قصٌدته إلى سبع مقطوعات، تتضّمن كل واحدة عشرة أسطر 

 وعـلى الــّرؼم مـن أّن سـعـد هللا لم ٌتقٌــد بنظـام ثابت لنهاٌة   »شعرٌـة على األقــّل، 

فإّنه لم ٌستطع أّن ٌتخلّص من أسر القافٌة - وتلك هً مٌزة الشعر الجدٌد- األبٌات 

ونظامه، فقد اّتبع فً ذلك نظاما معٌنا، حٌث لجؤ إلى الجمع فً كّل سطرٌن بقافٌة 

«متشابهة
2. 

فالشاعر وإن لم ٌستطع االنفكاك نهابٌاً من قٌد القافٌة، باعتبارها عنصرا مهّماً 

فً العمل الشعري، ٌولٌه عناٌة أكبر من الخصابص الفّنٌة األخرى، فإّنه كان ٌسعى 

للّتجدٌد فً الشعر، والبحث عن قالب شعري جدٌـد أكثـر رحابـة، للّتعبٌـر عّما ٌـدور      

 كنت أتابع الشعر الجزابري الحدٌث منذ عام »: فً نفسه من أحاسٌس، حٌث ٌقول

،  بحثاً فٌه عن نفحات جدٌدة، وتشكٌالت تواكب الذوق الحدٌث، ولكّنً لم أجد 1947

سوى صنم ٌركع أمامه كّل الشعراء، بنؽم واحد وصالة واحدة، ومع ذلك، فقد بدأت أّول 

مّرة أنظم الشعر بالطرٌقة التقلٌدٌة، أي كنت أعبد ذات الصنم، وأصلًّ فً نفس 

 المحراب، ولكّنً كنت شؽوفاً بالموسٌقى الداخلٌة فً القصٌدة، واستخدام الصورة

- والسٌما لبنان- فً البناء، ؼٌر أّن اّتصالً باإلنتاج العربً القادم من المشرق

العً على المذاهب األدبٌة، والمدارس الفكرٌة والنظرٌة، حملنً على تؽٌٌر  ّّ واّط

«اتجاهً، ومحاولة الّتخلّص من الطرٌقة التقلٌدٌة فً الشعر
3

.  

                                                 

1
 .406 ، ص1984، داس اٌّؼاسف ،اٌما٘شج ، 3ِؽّذ فرٛغ أؼّذ ، اٌشِض ٚ اٌشِض٠ح فٟ اٌشؼش اٌّؼاصش ، غ/  د- 

 .219محمد ناصر، الشعر الجزابري الحدٌث اتجاهاته وخصابصه الفنٌة، ص /  د–2
3

 .52- 51، ص 1977 ،دار اآلداب، 2أبو القاسم سعد هللا، دراسات فً األدب الجزابري الحدٌث، ط/ د-  
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           والجدٌر بالمالحظة، هو أّن هناك قصابد نشرت بعد االستقالل، توما توارٌخها        

«م1954-1953كتبت بٌن عامً »إلى أّنها 
1

"حنيـن"مثل قصٌـدة ، 
2

 ، المإّرخة 

، وإن كانت           "محمد األخضرعبد القادر السائحي"م للشاعر 1953 أفرٌل 04فً 

"المـوتـورة"أقـرب إلـى الشعـر العمـودي منهـا إلـى الشعـر الحـّر، وقصٌـدة 
3

   

م، لكّنها لم تنشر فً الّتارٌخ ذاته كذلك 1954، المإّرخة فً عام "محمد بلقاسم خّمار" لـ 

"أنين ورجيع"قصٌدة 
4

 ". أحمد الغوالمي" للشاعر

 وقد ظّن بعض الّدارسٌن، أّن هذه القصٌدة هً أّول قصٌدة حّرة الوزن        

فً الشعر الجزابري المعاصـر، وأّن صاحبهـا، هو رابـد الّتجدٌـد فً الشعـر الجزابـري 

، الذي كان ٌشكك فً أمر " أحمد الغوالمي"، محقّق دٌوان"عبد هللا حّمادي"إاّل أّن 

 فلـم ٌطمبـن قلبـً، حتـى رجعـت إلى جرٌـدة البصابـر، وتؤّكـدت اأّمـا أنـ» :الّرٌادة ٌقول

 شعبان 29، قد نشرت ٌوم الجمعة "أنٌن ورجٌع"من أّن قصٌدة الشاعر أحمد الؽوالمً 

، فً حٌن نشرت قصٌدة         315 عدد 6، فً الصفحة 1955 أفرٌل 22هـ الموافق لـ 1374

 مارس 25 هـ الموافق لـ 1374 رجب 30، ٌوم الجمعة "طريقي"أبو القاسم سعد هللا  

، فالفارق إذن بٌن نشر القصٌدتٌن المتحررتٌن من وزن 311 عدد 05م، ص 1955

«الخلٌل، كان سبعاً وعشرٌن ٌوما
5
. 

فعلى الّرؼم من تضارب اآلراء، واختالؾ األقوال حول األسبق إلى كتابة الشعر 

« معظم الباحثٌن ٌّتفقون على أّنه أبو القاسم سعد هلل»المعاصر الحّر فً الجزابر، فإنّ 
6

              

ّْ س٠ادذٗ   الّناضجة، جاءت وفقا للتارٌخ الذي نشرت فٌه أّول قصٌدة حّرة الوزنأٞ ئ

إّن الشاعر الجزابري الوحٌد الذي اّتجه إلى الشعر        »":محمد ناصر" له، فكما قال 

                                                 
1

 1985شٍراؽ ػثٛد ششاد، ؼشوح اٌشؼش اٌؽش فٟ اٌعضاتش، د غ، اٌّإعغح اٌٛغ١ٕح ٌٍىراب، اٌعضاتش، :   ٠ٕظش - 

 .70 ص 
2

 .13،ص1986،اٌششوح اٌٛغ١ٕح ٌٍٕشش اٌرٛص٠غ،اٌعضاتش،1 ِؽّذ األخعش ػثذ اٌمادس اٌغاتؽٟ، أٌٛاْ ِٓ اٌعضاتش،غ- 
3

 .118-117 ، اٌششوح اٌٛغ١ٕح ٌٍٕشش ٚ اٌرٛص٠غ ، اٌعضاتش ، د خ، ص2ِؽّذ تٍماعُ خّاس ، د٠ٛاْ أٚساق ، غ-  
4

  2005 ، ٚصاسج اٌصمافح ،ِذ٠ش٠ح اٌفْٕٛ ٚ ا٢داب اٌعضاتش ، 2ػثذ هللا ؼّادٞ ،غ/ د: د٠ٛاْ أؼّذ اٌغٛاٌّٟ ، ذؽم١ك -  

 .121ص 

5
 .58 المصدر نفسه، ص - 

6
 .69شٍراؽ ػثٛد ششاد، ؼشوح اٌشؼش اٌؽش فٟ اٌعضاتش، ص-  
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عن وعً واقتدار، وحاول الّتجدٌد فً اإلشكالٌـة الموسٌقٌـة للقصٌـدة، وفً بنٌتها 

«الّتعبٌرٌة هو أبو القاسم سعد هللا
1

ّْ ألتٟ »:، فٌقول"عبد الملك مرتاض"،  وٌوافقه   فا

ئ١ٌٗ ِٓ ّ٘ض اٌمص١ذج اٌؼّٛد٠ح اٌشذ١ثح  اٌماعُ عؼذ هللا فعً اٌّغثك ٚاٌّش٠ادج، ئصاء ِا تادس

«اٌصم١ٍح اٌرٟ ظٍّد ذرؽّىُ فٟ سلاب اٌشؼشاء اٌعضاتش١٠ٓ لشٚٔاً غٛاالً لثٍٗ
2

، ٚ تٙزا ٠ؼضٜ 

 ".سعد هللا"فعً اٌرّعذ٠ذ ٚاٌرّغ١١ش فٟ اٌمص١ذج اٌعضاتش٠ح ئٌٝ اٌشاػش 

بٌد أّن تجربة الشعر الحّر المعاصر بشكلها الجاّد و الّناضج، ظهرت متؤّخرة 

 نسبٌاً فً الجزابر مقارنة بمثٌالتها فً المشرق العربً، بفعل تمّسكها بكّل ما ٌحافظ 

على األصالة الوطنٌة، إذ تشّكل كّل محاولة للّتجدٌد فً الشعر، عالمة طمس لمقوماتها 

وأن ٌكون خطابٌاً »فتبعاً لهذا كان على الشعر أن ال ٌخرج عن مقاٌٌسه الفّنٌة المعروفة، 

ٌعنى بالفكرة وتبلٌؽها، وإن هدأت هذه النبرة الخطابٌة قلٌال بعد الحرب العالمٌة الثانٌة   

 ثّم إّن الشعر العمودي أكثر تعبٌراً عن األهداؾ الواضحة، وإٌصالها إلى الجمهور 

«من خالل موسٌقاه التً تحفّز الجماهٌر على التمّرد والثورة
3

. 

 كما أّن األرضٌة التً بسطتها الّترجمة فً المشرق العربً للشعر المعاصر 

 لم تتح للشاعر الجزابري، الذي وقؾ موقؾ عداء للثقافة الفرنسٌة، أن ٌتنفّس نفحات 
 

رمضان "جدٌدة، إاّل فً وقت متؤّخر، على الّرؼم من النّداءات المبكرة التً رفعها 

منذ العقد الثانً من القرن العشرٌن، لألخذ بؤسباب الحضارة األوروبٌة والّنهوض "حّمود

باألدب العربً عن طرٌق الترجمة
4

 . 

باإلضافة إلى أّن اللّؽة العربٌة فً الجزابر ظلّت مكّبلة بسالسل األسالٌب 

التقلٌدٌة، مّما جعلها عاجزة على إبداع أسالٌب لؽوٌة متطّورة، خاصة بعد أن طؽت  
                                                 

1
 .151محمد ناصر، الشعر الجزابري الحدٌث اتجاهاته وخصابصه الفّنٌة، ص /  د- 

2
ػثذ اٌٍّه ِشذاض، ِؼعُ اٌشؼشاء اٌعضاتش١٠ٓ فٟ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ، د غ، داس ِ٘ٛح ٌٍطثاػح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ  :٠ٕظش-  

 .458، ص2007اٌعضاتش،  

3
 .68شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحّر فً الجزابر، ص :  ٌنظر- 

4
 .(بتصرؾ). 352ص -  الشعر الجزابري الحدٌث-  صالح خرفً/ د:  ٌنظر- 
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علٌها لؽة العّدو، زد على هذا انتشار الجهل، واألّمٌة، وقلّة الجمهور المتذّوق، ألّن الشعر 

الجزابري المعاصر لم ٌحظ بمساعدة الّصحافة العربٌة، التً تعمل على تروٌح كّل جدٌد 

المثقّفٌنٌدخل الّساحة األدبٌة ونشره بٌن 
1

، فقد ساهمت كّل هذه الظروؾ
 

فً فتور حركة 

.الشعر الحّر فً الجزابر
 

وعلى الّرؼم من تلك العقبات الّتً اعترضت سبٌل الشعر الجزابري المعاصر 

إاّل أّنه استطاع أن ٌحقّق تطّوراً ملموساً، السٌما بعد االستقالل، إذ شهدت الجزابر عّدة 

ٌّرات، مّست مختلؾ مناحـً الحٌـاة، االجتماعٌـة والسٌاسٌـة واالقتصادٌـة والثقافٌـة    تؽ

فكانت تشّكل ثورة بناء، أّثرت بشكل إٌجابً على الشعر الجزابري، حٌث أصبح أكثر 

تطلّعاً على كّل ما ٌدخل الوسط األدبً من تجارب إبداعٌة، وأوعى
 

بؤسرارها الّلؽوٌة  

  .وقٌمها الّصوتٌة الّداللٌة

وهكذا، فقد برز إلى الوجود األدبً جٌل جدٌد من الّشباب ٌكتب القصٌدة 

وأضحت تجاربهـم  المعاصـرة، بشكلهـا المتقن المتحـّرر من جمٌـع رواسب الماضـً،

الشعرٌة ال ترقى إلى اهتمامات الّنقاد المتلقٌّن فحسب؛ بل تحتّل الّصدارة فً الّصحؾ 

 . المجاّلت العربٌة

أمكننـا    فـإذا أخذنـا بعٌـن االعتبـار مراحـل الّتطـور الشعـري فـً الجزابـر،

ذلك من تقسٌم مرحلة االستقالل ذاتها إلى ثالث مراحل، حٌث تنحصر األولى فً الّثمانً  

 سنوات التً تلت عهد االستقالل، فً حٌن تبدأ ا الثانٌة من سنة سبعٌن تسعمابة وألؾ 

، أّما األخٌرة،(م1990-1970)إلى تسعٌن تسعمابة وألؾ 
 

فتنطلق من سنوات الّتسعٌن 

 .إلى نهاٌتها من القرن العشرٌن

 اٌفرشج األٌٚٝ ذؼشف  تاٌّعؽاٌح « وتتمٌز كّل مرحلة بخصابصها الفّنٌة، إذ أّن 

اإلتـذاػ١ـح ،ٚاٌـّشداءج اٌفّٕـ١ـح، ِٓ ؼ١ـس ذؼـشف اٌصا١ٔـح تاٌرطٍّـغ ئٌٝ اٌـعذ٠ـذ، ٚتشـٟء        

ِٓ اإلصشاس ػٍٝ اٌؼطاء، ٚتاٌّشغثح اٌؼاسِح فٟ اٌرّع٠ٛذ، ٚتاٌرؼٍّك اٌعاِػ تر٠ٕٛغ اٌىراتح 

                                                 
1

 .(ترصشف).68شٍراؽ ػثٛد ششاد،ؼشوح اٌشؼش اٌؽّشفٟ اٌعضاتش،ص:٠ٕظش-  
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ًّ رٌه ِؽذٚداً، ػٍٝ ؼ١ٓ ذغر١ّـض اٌّشؼٍـح األخ١ـشج  اٌشؼش٠ح، ٚذشل١رٙا ٚأٔغٕرٙا، ٚئْ ظ

تغـضاسج أوصـش فٟ اٌىراتـح، ٚظـٛدج ف١ّٕـح أسلٝ فٟ األعٍثح، ٚذؼّذد٠ح أشًّ فٟ اٌّشؤ٠ح 

«ٚاٌرّعش٠ة، ٚرٌه ػٍٝ اٌّغر١٠ٛٓ اٌؼّٛدٞ ٚاٌؽشّ 
1

. 

 ٚٔظشاً ٌأل١ّ٘ح اٌف١ّٕح ٚاٌعٛدج اإلتذاػ١ح، اٌرٟ ذؽظٝ تٙا اٌّشؼٍح اٌصا١ٔح          

ًّ ا٘رّإِا  (1970-1990َ) ِٓ ِشاؼً اٌرّطٛس اٌشؼشٞ اٌعضاتشٞ اٌّؼاصش،  فىأد ِؽ

لصذ دساعح، ٚذؽ١ًٍ تؼط ّٔارظٙا اٌشؼش٠ح، اٌرٟ أتذػٙا اٌشؼشاء اٌعضاتش٠ْٛ خاصح 

 ِٓ اٌعـأة اإل٠ماػـٟ، سغثـح فٟ اورشـاف ِا ذٕطـٛٞ ػ١ٍـٗ ِٓ خصٛتـح ئ٠ماػ١ـح 

ػّش أصساض، ِؽّذ ِصطفٝ اٌغّاسٞ، أؼّذ ؼّذٞ، األخعش : ِٚٓ أتشص شؼشاتٙا ٔزوش

اس ّّ تٛاٌّذ٘اْ، ػ١اػ ٠ؽ١اٚٞ، أؼالَ  فٍٛط، ػثذ اٌؼاٌٟ سّصالٟ، ؼّشٞ تؽشٞ، ػ

ادٞ، ِؽّذ صذ١ٍٟ، ػّض اٌّذ٠ٓ ١ِٙٛتٟ، ٌٛص١ف  ّّ ِغرغأّٟ، ع١ٍّاْ ظٛادٞ، ػثذ هللا ؼ

ّْ ِٓ اٌشؼشاء ِٓ واْ ِخعشَ اٌرّعشتح، ئر ورة فٟ اٌّشؼٍر١ٓ  ػصّاْ، ٚغ١شُ٘، غ١ش أ

 .ِؽّذ تٍماعُ خّاس، أتٛ اٌماعُ عؼذ هللا، أؼّذ اٌغٛاٌّٟ، ٚغ١شُ٘:األٌٚٝ ٚاٌصا١ٔح، أِصاي 

 : ـ مضامين الشعر الجزائري المعاصر2ـ 

ّْ اٌمٛي اٌشؼشٞ    ٠غرذػٟ ذغ١١ش اٌّشىً  تاٌّعشٚسج ذغ١١شا فٟ اٌّعّْٛ، أل

ِشذثػ تّذٜ ِا ٠ص١ـشٖ ِٓ ِرطٍّثـاخ ئٌضا١ِـح ذرعـاٚب ف١ٙـا اٌّـادج اٌٍّفظ١ـح ِـغ ِـا ٠عـشٞ 

ًّ أٚ اٌّماَ، ٚت١ٓ اٌؽاي ف١ٗ، فاٌّاّدج اٌٍّغ٠ٛح    ِٓ أؼذاز فٟ اٌٛالغ، أٞ اٌرّعاٚب ت١ٓ اٌّؽ

ئراً أِش فٟ غا٠ح األ١ّ٘ح، ٚلذ ٠عّشٔا ٘زا اٌرّفى١ش اٌصٕاتٟ ئٌٝ ِا ذؼّشف ػ١ٍٗ ػٍّاء اٌشؼش٠ح 

 .اٌؼشت١ح تصٕات١ح اٌٍفع  ٚاٌّؼٕٝ

ا ػا٠شٗ اٌعضاتش٠ـْٛ ِـٓ أؼذاز ظغ١ّـح أشٕاء ِشؼٍـح اٌصــٛسج          ّّ  فأطاللا ِ

ّْ اٌشؼش اٌعضاتشٞ اٌّؼاصش ٌُ ٠ىٓ تّٕأٜ ػٓ ذٍه األؼذاز، تاػرثاسٖ  ِٚا تؼذ٘ا، فا

ـا ٠خاٌـط اٌصـذٚس ِـٓ ٌؽظاخ ِؽضٔـح ٚ ِفشؼـح   ّّ اٌٛع١ٍـح اٌفّؼاٌـح ٌٍرّؼث١ـش تؽّش٠ـح ػ

ا اٌّٛاظ١غ اٌّرٟ ػاٌعٙا  ِّ فرٍه ٟ٘ ٚظ١فرـٗ، أٞ ذص٠ٛش اٌٛلاتغ، ٚذٛل١غ األؼذاز، أ

                                                 

1
 .41 ػثذ اٌٍّه ِشذاض ، ِؼعُ اٌشؼشاء اٌعضاتش١٠ٓ فٟ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ، ص –
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اٌصٛسج  : اٌشؼشاء اٌعضاتش٠ْٛ فىص١شج، ٠ّىٕٕا ؼصش٘ا فٟ أستغ ِؽاٚس ست١غ١ح ٟ٘ 

 .اٌٛغٓ،  اٌرّعاسب اٌؼاغف١ح ، االذّعاٖ اٌمِٟٛ

 :الثـــــــورة- أ-

لذ أٌضَ اٌؽظ ذضآِ ظٙٛس ؼشوح اٌشؼش اٌؽش فٟ اٌعضاتش ِغ أطالق شٛسذٙا 

اٌرؽش٠ش٠ح ظذ اٌٛظٛد األظٕثٟ، تأْ ال ٠ىْٛ شاتشا ِٓ ظٙح، ِٚرماػغا ِٓ ظٙح أخشٜ 

ّْ شٛسج اٌرّؽش٠ش اعرٍضِد شٛسج األدب، ففرؽد  ٚئّّٔا ٠غرؽغٓ االٔغعاَ ت١ّٕٙا، أٞ ئ

إٌّاعثح أفالا ٚاعؼح أِاَ اٌشؼشاء، ٚذفّعشخ ػٛاغفُٙ تشؼش شٛسٞ ػاسَ، ٠غّعً 

ا ظؼٍٙا ذّصًّ إٌّثغ اٌّزٞ ًٔٙ ِٕٗ اٌشؼشاء ِاّدذُٙ  ّّ أرصاساخ اٌصٛسج ٚتطٛالذٙا، ِ

 ّْ الشعـر وجـد ضالتـه فـً ثـورة نوفمبـر، وإّن الشعـراء وجـدوا أنفسهم      »اٌشؼش٠ح، أل

 فٌها، وهم ٌعّبرون، أو ٌسجلون، أو ٌصفون، أو ٌعكسون إحساسهم بالثورة، وبؤحداثها

«فً قصابد كثٌرة
1

بل إّن بعض الذٌن ٌكتبون »، َ،ٚتاٌرّاٌٟ فُٙ اذّخزٚ٘ا ِصذسا إلتذاػاذٗ

القصٌدة الحّرة، مّمن كاّنوا داخل الجزابر، ٌذكرون أّن الذي دفعهم إلى الكتابة بهذا الّشكل 

«هو ظروؾ الثورة نفسها
2

      .  

           من أكثـر النماـذج تعبٌـراً عن الثـورة، وتمجٌـدا ألبطالهـا، هذا المقطـع للشاعـر  

 : ، الّذي ٌتؽّنى فٌه باندالعها،  فٌقول"أبي القاسم سعد هللا"

 َكاَن ُحْلماً َواْخِتَمارا                 

ِنٌن  َكاَن لَْحناً ِفً السِّ

ُدورِ   َكاَن َشْوقاً ِفً الصُّ

 أَْن َنَرى األَْرَض َتُثور

                                                 

1
 .09، ص 1994عبد هللا ركٌبً، الشعر فً زمن الحّرٌة، د ط ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزابر،/  د- 

2
 .76 شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحّر فً الجزابر، ص –- 
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أَْرَضـناَ ِبالّذاِت، أَْرُض الَواِدِعٌن
1

 

تصّور األسطر الشعرٌة انفعال، الشاعر وفرحته بثوران األرض، الّذي كان 

ٌشكل حلماً بالنسبة للجزابرٌٌن، وقد تخّمر كثٌرا فً صدورهم، وللداللة على ذلك 

،كما كّرر الفعل (إلخ...حلما، لحنا، شوقا، األرض، تثور،):استعمل األلفاظ الموحٌة، مثل

فً بداٌة كل سطر، تؤكٌداً على الرؼبة الجامحة فً اندالع الثورة  (كان)الماضً الناقص 

 . قصد استرجاع الحّرٌة

 ٌصّور ما ألحقه االستعمار بالشعب "بلقاسم خمار "فً حٌن نجد الشاعر

 :الجزابري من قهر واضطهاد وتشرٌد، حٌث ٌقول 

نـَا اْلَؽاِدر                           َعُدوُّ

ٌِن ْسِع ِة التِّ  لِْلـَمرَّ

ٌاَر  َدَك َعلَى ُرإوِسناَ الدِّ

َؽار َد الِكباَر َوالصِّ  َوَشرَّ

 َهَتَك ِباْلَمداَِفع

َواِمع...مـَـآِذَن اإلِْسالَمِ  َوالصَّ
2

  

 ٌعّبر هذا الصوت الشعري عن الّدمار و االضطهاد، الّلذان خلّفهما العدّو 

فً صّور كادت تعكس خصوصٌة الّتجربة الشعورٌة، حٌث وّظؾ أقوى األلفاظ، للّداللة 

، والّظاهر أّن إٌقاع الشعر الثوري (إلخ...شّرد، العدو، الؽاد، هتك، دّك،):على ذلك، مثل

                                                 

1
 (إٌقاع وزن الرمل...فاعالتن).179أبو القاسم سعد  هللا، الزمن األخضر،  ص / د - 
2

 . 69- 68، ص 1979 محمد بلقاسم خّمار، الحرؾ والضوء، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزابر، - 
 .(إٌقاع وزن الرجزّ ... مستفعلن )
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 والرمل، باعتبارهما وزنٌن ٭ٌنسجم كثٌراً فً المواقؾ الشعرٌة الثورٌة مع وزنً الرجز

 . بسٌطٌن ٌنسجمان مع قابلٌة الّتفكٌر الشعري، الّذي ٌتطلّبه الموضوع الثوري

ٌترّنم  بالحرٌة،  واالستقالل فً قصٌدة عنوانها " سعد هللا" ونصادؾ الشاعر

 :، إذ ٌقول"االنتصار"

ٌَِها  ِد                                               !َردِّ

ٌَِها  َنْؽَمة النَّْصر اْلَمِجٌد َواْنُشِر

 َعْبَر آََفاٍق ِعَطاٍش لَِنِشٌِدك

!َشِربت َكؤَْس اْلَخالَص اْلُحّر ِفً َفْرَحة ِعٌِدك
1
 

 ٠رغّٕٝ اٌشاػش فٟ ٘زا اٌّٛلف اٌرّؼث١شٞ، تأرصاس اٌعضاتش ٚأرضاع ؼّش٠رٙا 

ششتد وأط اٌخالص اٌؽّشفٟ فشؼح ): فٟ صٛس ذؼىظ فشؼرٗ ٚؼّاعٗ، ِصً ػثاسج

 ،  ٚتٙزا أصثػ ِٓ اٌّٛظٛػٟ أْ ٠رطاتك اٌرّشاوً اإل٠ماػٟ ت١ٓ اٌذاي ٚاٌّذٌٛي(ػ١ذن

ّْ األدب اٌصٛسٞ ٠غرّذ  أٞ ت١ٓ األداج اٌف١ّٕح ٚاٌّٛظٛع، ألْ اٌّشاعخ فٟ االػرماد، ٘ٛ أ

 .ل١ّرٗ اإلتالغ١ح ِٓ ؼّاعح اٌّٛظٛع اٌشؼشٞ

ّْ اٌشٚغ اٌّرّّشدج ِاصاٌد ذغ١طش ػٍٝ تؼط اٌشؼشاء اٌعضاتش١٠ٓ         غ١ش أ

ُّ  اٌعضاتش تؼذ االعرمالي، ٚلذ اذّخزخ اٌشٚغ اٌصاتشج غاتغ  ػٍٝ اٌّشغُ ِٓ اٌٙذٚء اٌزٞ ػ

ٔمذ اٌٛظغ اٌغ١اعٟ ٚإٌّعاي االظرّاػٟ، ِٓ أظً أتٕاء اٌٛغٓ ، ئر ٔعذ اٌشاػش     

ِّش٠ٓ ِٓ اٌٛظغ اٌّش٠ش اٌزٞ آٌد           "محمد مصطفى الغماري" ، ٚ٘ٛ ِٓ اٌشؼشاء اٌّرز

 :ئ١ٌٗ اٌعضاتشفٟ صِٓ اٌؽش٠ح ٠مٛي

الَم الُمرّ  ا َزَمَن السَّ ٌَ                  .. 

                                                 

 (.2x)مستفعلن مستفعلن مستفعلن : تفعٌالت وزن الرجز هً- ٭

1
 .(إٌقاع وزن الرمل...فاعالتن).367 أبو القاسم سعد هللا، الزمن األخضر، ص - 
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ٌُْقَتُل اإلْنَسان  !ِفٌَنا 

ٌَِمان ٌُْسلَُب اإل ا   ِمنَّ

ٌٌِن َراء َوِباْسِمِه َجاَعت َمالَ ا َزَمَن الثَّ ٌَ!
1
 

تعّبر األسطر الشعرٌة عن إحساس الشاعر الّدابم بالثورة على الواقع المعٌش 

وانتقاده، فهو ٌصّور مرارة زمن الّسالم الّذي انتهك فٌه حّق اإلنسان، وتعّرض للجوع 

والحرمان، واعتمد الشاعر إٌقاع وزن الوافر، المالبم لمثل هذه التجارب الشعرٌة 

 .التسامه بالرّصانة والّدقة

 فً إحدى مواقفه الشعرٌة ناقماً " األخضر فلوس"فً حٌن نلفً الشاعر

على الحالة التً آل إلٌها أبناء الوطن الجزابري من الذّل والخٌانة، جّراء الظروؾ 

 :الّسٌاسٌة، كالّتعّددٌة الحزبٌة واالشتراكٌة، فٌقول

َتَنا ُنِضًُء ِباأَلْمَجاِد َهَذا الَقْبر     ٌْ  ٌاَ لَ

ǃ َفإِّنَنا َنُموُت ُدوَنَما َثَمن

َتَنا ُكّنا ِرَجاالً َمّرًة ِفً الُعْمرِ  ٌْ ا لَ ٌَ 

 :وِعْنَدَها َنقُولُ 

 

ǃأّننا َنِعٌُش لِلَوَطنِ 
2
 

                                                 

1
 (إٌقاع وزن الوافر...مفاعلتن).63- 62، ص 1985 مصطفى محّمد الؽماري، بوح فً موسم األسرار، الفومٌك، - 

2
 . 25، ص2009األخعش فٍٛط، ؼمٛي اٌثٕفغط، دغ، داس اٌٙذٜ ٌٍطثاػح ٚإٌشش ٚاٌرٛص٠غ، اٌعضاتش، -  

 (إٌقاع وزن الرجز... مستفعلن )
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جاءت األسطر الّشعرٌة فً هذا الموقؾ الّتعبٌري متطابقة، ومتجاوبة مع الّروح 

 المتمّردة، و المتذّمرة التً ؼلبت على نبرة الشاعر، جّراء ما وصلت إلٌه الجزابر 

 من اضطهاد سٌاسً فً زمن الحّرٌة، فؤتت فً شكل نداءات وتلوٌحات تجّسدت 

 . ، للداللة على حالته االنفعالٌة الثابرة(ٌا لٌتنا)فً تكرار مبدأ الاّلزمة الّتعبٌرٌة 

 :  الوطــــــنـ ب ـ      

لم تهدر الشعوب  فً تارٌخها، مثلما أهدرته من دماء  فً سبٌل الّدفاع         

عن أوطانها،  ولم ٌتؽّن الشعراء بما فً الكون، بقدرما تؽّنوا بحب الوطن، وقدسٌته 

فالجزابرٌون كانوا نموذجا رابعا للكفاح، والصمود إلى المحتلٌّن الذٌن أرادوا      »

«طمس معالم وطنهـم 
1

، وسلـك حـب الوطـن لـدى الشاعـر الجزابـري طرقـا مختلفـة 

فمنها ما ارتبط باألرض والطبٌعة، ومنها ما ارتبط بالظروؾ االجتماعٌة والسٌاسٌة 

واالقتصادٌة، ومنها ما عالـج االشتراكٌة، و الصراعات اإلٌدٌولوجٌة،  ومن بٌن الشعراء 

 : ، حٌث ٌقول"أحمد حمدي" الّذٌن أشادوا بحّب الوطن، الشاعر

  ٌـَا َوَطـنًِ اْلـَمْحفُور                     

 َعلَـى جـُْدَراِن الَقْلب

 ِزْد َؼـَضباً 

اْزَدْد ُحّباً 
2

 

ٌّتضح من خالل هذا الموقؾ الشعري، أّن الشاعر مولع بحب وطنه المحفـور 

على جدران قلبه، و للّتعبٌر عن ذلك استعمل إٌقاع وزن المتـدارك، الموابم لمثل       

 .هذه المواقؾ الّتعبٌرٌة المفعمة بالحّب واألمل

                                                 
1

 .99شٍراؽ ػثٛد ششاد، ؼشوح اٌشؼش اٌؽش فٟ اٌعضاتش، ص-  

2
 .37، ص 1980 أحمد حمدي، قابمة المؽضوب علٌهم، د ط، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزابر - 
 .(إٌقاع وزن المتدارك...فاعلن)
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بهر الشاعر بالّطبٌعة الجزابرٌة الخاّلبة المناظر، والرابعة الجمال، فراح ٌنظم 

قصابد ٌتؽّنى فٌها بجمالها، كما فعل األندلسٌون من قبل، حٌنما بهتوا بجمال طبٌعتهم    

 :، ٌصؾ جمال جبل األطلس فٌقول"سعد هللا"إذ نجد الشاعر

 

ِبٌع                              ـَك الرَّ ٌْ  علَى َجـاِنَب

 ٌَُزْخِرُؾ َما شـَاَء لِْلناَِظِرٌن

ٌأل َوؼـَاباَت ِتٌـِـن  ُكُروما

ٌَُطوُؾ الَفَضاء الَوِسٌع  َوَنْخالً 

 َقِطٌع... قطٌعاً 

ر ٌْ َك اْلَحِر ٌْ  َعلَى َجاِنَب

اَسِمٌنِ  ٌَ ْهِر َوال ِمَن الُعْشِب َوالزَّ
1

 

ٌسترسل الشاعر فً تصوٌر طبٌعة جبل األطلس بشكل إبداعً ثري بالّتناؼم 

اإلٌقاعً، والّتناسق الّداللً، ٌتناسب مع بالؼة الموضوع الشعري، ألّن الطبٌعة فً حد 

 .ذاتها عبارة عن إٌقاع

وقد جبر كثٌر من الشعراء على مؽادرة الجزابر، واالّتجاه نحو الدول العربٌة 

إلنهاء الّدراسة، خاصة بعد نشوب نٌران الثورة الّتحرٌرٌة، وعلى الّرؼم من أّنهم كانوا 

فالشاعر »بٌن أشقابهم العرب، إاّل أّنهم شعروا بمرارة االؼتراب، والحنٌن إلى الوطن، 

بلقاسم خمار الّذي عاش فً سورٌة أثناء حرب الّتحرٌر، كان ٌعٌـش همـوم الوطـن 

                                                 

1
 (إٌقاع وزن المتقارب... فعولن) .213أبو القاسم سعد هللا، الزمن األخضر، ص /  د- 
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«وٌشعر أّنه طعم لوحش الؽربة الّرهٌب
1

 وعّبر عن هذا فً عّدة  قصابـد، من بٌنها ،

 :، نذكر منها"أشواق"قصٌدة 

َك َسَعاَدِتً    ..  َوَطِنً َتَرْكُتَك ُمْرَؼماً  ٌْ  َوَتَرْكُت ِف

ِل ِفً فْقِر اْلَبَواِدي ٌْ َماُن ِبِمْهَجِتً َكاْلَو  َوَرَمى الزَّ

الَِم ُتثٌُر آالَِمً َوبـُـْإِسً َعاَسُة َكاْلظَّ ُث التَّ ٌْ  َح

َواِدي َراِب، َوَوْحَشة اآلَفاِق َتْلَهُث َكالصَّ ى السَّ  َولَظَّ

ُب ِفً ُبَعاِدي ، أَناَ الُمَعذَّ ًُّ ِق ُد، أَناَ الــشَّ ٌْ ِر َوأَناَ الشَّ
2

 

نالحظ الشاعر فً حالة اشتٌاق، وحنٌن لوطنه، وقد عّبر عن ذلك فً صـور 

تعكس حزنه وؼربته فً إٌقاع صاخب وحاّد، حٌث استعمل أقوى األلفاظ  وأدقها 

كما راح ٌرّدد ، (إلخ...تركتك، مرؼما، الّتعاسة، الّظالم، آالمً، بإسً، الّسراب،):مثل

 ( أنا المعّذب، أنا الّشقي، أنا الّشريد) السطر األخٌرالناطق فً (األنا)ضمٌر 

 .وذلك تكرٌسا لموقفه الشعوري المشحون باأللم، والعذاب،بسبب تؽّربـه عن الوطن األمّ 

وٌظهر أّن الشاعر، ما ٌزال متمّسكا  بسمات القصٌدة العمودٌـة، فهو بقـً أسٌـر 

   (.  الدال)القافٌة ذات الروي الواحد، و المتمّثل فً صوت 

، ٌعّبر عن  اشتٌاقه، وحنٌنه لوطنه "األخضر فلوس"كما نصادؾ الشاعر

 :الجزابر، فٌقول

َمال    ة، َتَتَحَرُك َتْحَت َمَساَماِت ِجْلِدي الرِّ ٌَ  َتَتَرَدُد أُْؼِن

 َعلَى َجَسِدي-وَؼاَبة َشْوك، َتَناَمت َحِدٌَثاً 

                                                 
1

 (إٌقاع وزن الكامل....متفاعلن) .101شٍراؽ ػثٛد ششاد، ؼشوح اٌشؼش اٌؽش فٟ اٌعضاتش، ص-  

2
 1986 للكتاب الجزابر،  محّمد بلقاسم خّمار، إرهاصات سرابٌة من زمن االحتراق، د ط، المإسسة الوطنٌة- 

 (إٌقاع وزن الكامل....متفاعلن) .91 ص 
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ُرَقات ؟ ًة ُتْرَبُة الطُّ ٌَ ٌُوُر، وَتْهَتُز َثاِن  َهْل َتُعوُد الطُّ

 لَْم أْنَسه.. َجِمٌل ِؼَنابك َتَسلل

ٌُوِنً ات أْجَمُعَها ِفً ُع ٌَ ه الِّذْكَر ِدي... إِنَّ ٌَ  وِمْلء 

َها، ٌْ ُخول إلَ  إنِِّنً ُمْثَقل و أُِرٌُد الدُّ

 ولَِكن َناِفَذة الِعْشِق ُمْطَفؤة

ة ، ِمْن ِدَمابً ِمْن َكِبِدي؟؟ ٌَ اح َثاِن ٌَ  َهْل َسَتْشَعلَُها الرِّ

 ... ... ...إِّن َهَذا الَحِنٌن-

ٌَن ِمنًِّ َبَعٌَدا؟ لَِماَذا َتِفرِّ
1

  

فً هذا المقطع الشعري ، خاصة من حٌث تجوٌد " األخضر فلوس" أبدع الشاعر

ٌّزت لؽته بالفصاحة، وقوة األلفاظ، وبراعة التصوٌر   أسالٌبه اللؽوٌة وترقٌتها، إذ تم

إلخ، وذلك تجسٌدا لحالته ... ؼابة شوك تنامت على جسدي، نافذة العشق مطفؤة، : مثل

 .االنفعالٌة المثقلة  بالهموم والعذاب واالشتٌاق، بسبب الّتؽرب واالبتعاد عن الوطن

أّما حركته اإلٌقاعٌة، فقد اّتسمت بالحٌوٌة و الّتنامً، السٌما من خالل استخدامه 

 لعالمات الّترقٌم الدالة على ذلك، كالفواصل، و نقاط الّتواصل، وعالمات االستفهام

 التً زادت من تصاعد نبراته الموسٌقٌة، وبهذا فهو شدٌد الحرص على الّتالعب باإلٌقاع 

 فشؼشٖ ٠مرـشب ِٓ اٌشؼـش اٌؼّـٛدٞ »القوي، رؼبـة فً أسـر القارئ المتلّذذ، وبالّتالً 

سٖ، ٚذ٠ٕٛغ ذشى١ٍٗ  ّٛ ِٓ ؼ١س سصأح ئ٠ماػٗ، ِٚٓ اٌشؼش اٌؽذاشٟ ِٓ ؼ١س  سعُ  ص

                                                 

1
 (إٌقاع وزن المتدارك.. فاعلن ) .56-55األخعش فٍٛط ، ؼمٛي اٌثٕفغط ، ص -  
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ٚوً رٌه ظاء فٟ ٌغـح ِإذٕمـح ٚأٌفاظ ِإذٍفح، فٙٛ ِٓ شؼشاء اٌؽذاشـح اٌشؼش٠ـح اٌمالتـً 

«فٟ اٌعضاتش اٌز٠ٓ ٠رمْٕٛ ٌغرُٙ ٠ٚؽشصْٛ ػٍٝ عالِرٙا
1
.  

وعرفت الجزابر بعد أن ولّى زمن االستبداد ٌقظة شاملة، إلعادة بناء الوطن       

 إذ انصب جّل اهتمام أبنابها على الثورة الزراعٌة والصناعٌة، وإعادة تشٌٌد ما ُحّطم 

من مبانً ومدارس ومساجد، ومكافحة الفقر بالعمل الكادح، والشعر الجزابري المعاصر 

 " محمد األخضر عبد القادر السائحي"ثري بمثل هذه األحداث، وٌظهر هذا فً شعر 

 :كما فً  المقطوعة اآلتٌة

 إِنَّهاَ ثـَْوَرة الشَّْعب              

 لِْلِصناََعِة 

 لِْلِزَراَعةِ 

ٌِح ْعِب اْلَجِر ْعِب إِلَى الشَّ  َثْوَرة الشَّ

ِحٌح  َثْوَرة الِفْكِر إِلَى الِفْكِر الـصَّ

ِرٌح  َثْوَرة الَحقِّ إِلَى الَحقِّ الـصَّ

 لَِنَرى ِفً َعْوَدِة األَْرِض إِلَى الَفالَّحِ 

 آَمال الَفِقٌــر

ِفً اْعِتباَِر الَعاِمِل اْلكاَِدح
2

 

                                                 

1
 .515ػثذ اٌٍّه ِشذاض ، ِؼعُ اٌشؼشاء اٌعضاتش١٠ٓ فٟ اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ، ص /  د- 

2
 .105محمد األخضر عبد القادر السابحً، أؼنٌات أوراسٌة ،دط، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع،الجزابر،ص -  
 (إٌقاع وزن الرمل... فاعالتن)
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 اعتمد الشاعر إٌقاع وزن الرمل المناسب لمثل هذه المواقؾ الشعرٌة

التً تستلزم إٌقاعاً خفٌفاً متسارعاً، ٌتماشى مع الحركة الّتؽٌٌرٌة التً تمّر بها الجزابر 

 حٌث انتقلت من حالة الجمود، إلى وضعٌة تبدأ معها حتما قوة الحركة والّتقدم

 .ؼٌر أّن لؽته اّتسمت بالبساطة الفنٌة التً ال ترقى إلى المستوى المطلوب

 :التجـــــارب العاطفيـــــة - ج-

الشعر العاطفً أو الوجدانً قلٌل فً الشعر الجزابري المعاصر، مقارنة بالشعر 

الثوري والوطنً، وقد ٌرجع هذا إلى الظروؾ الحالكة التً كان ٌعٌشها الشاعر 

 اٌم١ٛد »الجزابري من قٌد للحرٌات ومعاٌشة للنكبات واألمور المحبطة، فقد كانت

«االعرؼّاس٠ح ألغٝ ِٓ أْ ذغّػ ٌٍشاػش تأْ ٠رؼّٕٝ تؼٛاغفٗ  أٚ ٠ٕصشف ٌٕٛاصع راذٗ
1

 

باإلضافة إلى الكبت النفسً الذي  كان ٌحٌاه، بسبب البٌبة الجزابرٌة المحافظة، والتقالٌد 

 االجتماعٌة المفروضة، التً تمنع كل حدٌث عن حّب المرأة، أو المٌل إلٌها، األمر 

 .الذي منعه من العناٌة بمشاعره

  وقد استعاض عن ذلك بشعر عاطفً ٌتؽّنى بحّب الوطن، أو الّتعبٌر 

عن أحاسٌسه بؤسلوب رمزي ؼٌر مباشر، باستثناء بعض الشعراء الذٌن ؼادروا الجزابر 

واّتجهوا نحو الوطن العربً، مّما سمح لهم بالّتطلع على عالقات اجتماعٌة مؽاٌرة 

وإطالق العنان لمشاعرهم الجٌاشة، السٌما بعد انتزاع االستقالل، فقد أصبحت للقصٌدة 

عّمار "العاطفٌة مكانتها فً الشعر الجزابري المعاصر، حٌث نلمس ذلك فً شعر

 السمراء "حٌن ٌعّبر عن شعوره، وهو ٌوّدع حبٌبته فً قصٌدة عنوانها " بوالّدهان

 : ، فٌقول فً مطلعها "التي جندلت قلبي

ْمُع َجْدَول،                       ْعتـُِك كاََن الـدَّ   ِحٌَن َودَّ

ْعتـُِك كاََن الَقْلُب ِفً األَْرِض ُمَجْنَدل،  ِحٌَن َودَّ

                                                 

1
 .108 شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحّر فً الجزابر، ص - 
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 ٌاَ َحِبٌِبً

ٌاَ َحِبٌَب الُعْمِر، ٌاَِؼـْنَوة َ ُبْلُبل
1

  

ٌصّور الموقؾ الشعري حالة الشاعر االنفعالٌة، وهو ٌفارق حبٌبته فً شكل 

، للتؤكٌد على موقفه الشعوري، وقد استعمل (يا)نداءات، تمّثلت فً تكرار حرؾ النداء 

 . عالمات الّترقٌم للداللة على امتداد اإلٌقاع و حٌوٌتـه

" اعتراف"ٌعترؾ بحّبه الّدفٌن فً قصٌدة عنوانها " خمار"فً حٌن نجد الشاعر 

 :هذا مقطع منها

 أَْصَبْحُت أَْدُعوِك                                        

 َبٌاَ َصِدٌَقتًِ 

 َوِخْفُت ِمْن ُحبِّكِ 

ْنساَِنً  ٌَ  أَْن 

 َوالَ أََراِك َبْعَدهُ 

 َرِفٌـَقِتً

 َفـُبْحُت بِالِسرِّ 

 الَِّذي أَْعٌاَنـًِ

 أَْطلْقُتهُ 

 

                                                 

1
إٌقاع ...فاعالتن) .55، ص 1982 عّمار بوالّدهان، معزوفة الظمؤ، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزابر، - 

 (وزن الرمل
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َوقُْلُت ٌـَا َعِشٌَقِتً
1

 

ٌّن أّن إٌقاع الشعر العاطفً ٌتوافق كثٌراً فً التجارب الشعرٌة الجزابرٌة  من الب

 المعاصرة مع إٌقاع وزن الرجز، لما ٌنعم به من تقرٌرٌة وصرامة وثبات، ٌنسجم 

 .مع قابلٌة الّتفكٌر الشعري الذي ٌستلزمه الموضوع الوجدانً المتؽّنً بحّب العشٌقة

 وبعد أن انتزع الجزابرٌون استقاللهم، أصبح للقصٌدة الوجدانٌة مكانتها 

فً الشعر الجزابري المعاصر، إذ راح الشعراء ٌسترسلون فً الّتعبٌر عن مشاعرهم 

بحّرٌة مطلقة، وهكذا أخذ الشعر العاطفً فً الّتطور، والذٌوع بٌن الشعراء الجزابرٌٌن 

 .فتتالت التجارب، وكثرت النماذج الشعرٌة الوجدانٌة

 :االتجــــاه القومــــي- د-

ٌّزة، إذ لم ٌزده االحتالل الذي تعرضت  ٌتمّتع الشاعر الجزابري بروح قومٌة مم

له بالده، إاّل إٌماناً بقومٌته وتمّسكـاً بهـا، فعلى الّرؼم مـن اهتمامـه بقضٌتـه الوطنٌـة      

التً لم تنفصل عن إطارها العام، بوصفها قضٌة العرب عامًة، إاّل أّنه حاول االهتمام 

بالقضاٌا العربٌة، حٌث أصبح ٌنظر إلى الوحدة العربٌة، بنظرة عمٌقة وواعٌة، ولم ٌبخل 

بتسجٌل مشاعره إزاءها، و الّتعبٌر عن آالمها وانتصاراتها، والّدلٌل على ذلك قصٌدة 

 :، وهذا مقطع منها"بلقاسم خمار"، للشاعر"الفجر العربي"

ْعِب َرّن         -  أيُّ َصـْوٍت ٌاَ ِبالَِدي   ِفً َكٌاَِن الشَّ

 ِمْن ُذَرَى األَْوَراس، مـِْن ُدْجلَة ِمْن لَحج َتَؽنـىَّ 

ـا  ِبرَدى َوالنٌِّـِل َذاباَ ِفً ِعناَق َواْطَمؤَنَّ

 

                                                 

 (إٌقاع وزن الرجز...مستفعلن) .127 محّمد بلقاسم خّمار، الحرؾ والضوء، ص  –1
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ٌِـْه ٌـاَ ِوْحَدتناَ  َِّبُع ِمـناَّ .. إ ٌـَا فـَْجَرَها النا
1

 

 ٌتؽّنى الشاعر بالوحدة العربٌة، بتلك الروح الجٌاشة، والحّب الصادق

 فهو لم ٌفّرق بٌن كفاح شعبه، وكفاح باقً أبناء األمة العربٌة، حٌث ربط ربطا محكما 

 .بٌن الّنضال فً األوراس، والّنضال فً الّدجلة والنٌل 

أّما القضٌة الفلسطٌنٌة، فهً من أهّم القضاٌا التً استقطبت اهتمام الشاعر 

 الجزابري المعاصر، إذ عّبر عن مؤساتها، وأشاد بحّبها باعتبارها قضٌة العرب األولى

 فحسب؛ بل من وقت 1948 وقد احتلت هذه القضٌة مكان الصدارة، ال من وقت النكبة »

ا  «مبكر جّدً
2

. 

 ، ٌرمز إلى المقاومة "فلسطينية... ملكة جمال "فً قصٌدته " خمار" فالشاعر

التً استنهضت همم اإلنسان العربً، وأٌقظت فٌه روح المقاومة " سهام"من خالل الفتاة 

 :فكانت تمّثل الّنور الذي أضاء طرٌقه العاتمة، حٌث ٌقول

َعَراُء                                      َوَنْحُن الـشُّ

 بـاِلَ إِْلَهـام                ... ُكناَ ِبالَ َوْحًٍ 

 ُكناَ ِبالَ مـَناَِبع الَجَمـالِ 

ا َمَع األَْوَهامِ   ُكنَّ

ان َل َوْجُهِك اْلـَفتَّ  َحّتَى أَطَّ

َماء ٌِِنِه الدِّ  َتـِفٌُض ِمـْن َجِب

لِناَ األَْلَحـان ٌْ  َفاْنَطلََقْت ِمْن لَ

                                                 

1
 (إٌقاع وزن الرمل... فاعالتن) .97محّمد بلقاسم خّمار، إرهاصات سرابٌة من زمن االحتراق، ص -  

2
 1977تونس، - ،الدار العربٌة للكتاب، لٌبٌا3عبد هللا ركٌبً، قضاٌا عربٌة فً الشعر الجزابري المعاصر ،ط /  د– 

 .75ص 
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َواْنَسَكَبت ُدُموُعناَ ِجٌاَد
1

 

ٌعّبر الموقؾ الشعري عن مدى تؤّثر الشاعر الجزابري بما ٌدور فً الشقٌقة 

 ، وتكراره (كنا)فلسطٌن، من ظلم وقهر وانتهاك للحرمات، وذلك باستخدامه للفظ 

 .فً بداٌة كّل سطر، للّتؤكٌد على موقفه الثابر والّرافض للعبودٌة 

 ، فٌعد القضٌة الفلسطٌنٌة أكبرهم عربً"عبد العالي رزاقي"أّما الشاعر

 :إذ ٌقول

 َهِذِه األَْرُض َوَمْن ِفٌهـاَ                     

 (أََطاَل  هللاُ أَْعَماَرُهم)                           

 ًِّ  َتْحِمُل ِفً أَْعَماِقهاَ أَْكَبر َهمٍّ َعَرِب

 َوْجِهً القُـْدس

ٌِِنً َمْرُهوناً لََدى     َوَهذاَ َزَمُن الُجْرح الِفلِْسِط

َدة)                              (أَْنـِظَمــــــِة الــــــرِّ

ال َوالَقاِل َوأَْشباَه الِرجَّ
2

  

ٌّتضح لنا من خالل الكٌفٌة التً ُكتبت بها هذه األسطر الشعرٌة، مدى تؤّثر 

الشاعر وإحساسه باأللم الذي ٌعٌشه الشعب الفلسطٌنً، حٌث خلّفت صراعا بٌن البٌاض 

والسواد، ٌوحً بالحالة االنفعالٌة الثابرة التً ٌحٌاها الشاعر، سٌما وهو ٌإمن بؤّن انتماءه 

 .القومً، هو درع ٌحمٌه، وٌشد أزره فً نضاله العادل

                                                 

 (إٌقاع وزن الرجز... مستفعلن) .82 محّمد بلقاسم خّمار، الحرؾ والضوء، ص – 1

، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، الجزابر 2 عبد العالً رّزاقً،أطفال بورسعٌد ٌهاجرون إلى أول ماي، ط – 2
 (إٌقاع وزن الرمل...فاعالتن) .15، ص 1983
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فً إحدى قصابده ٌنظر إلى بؽداد على أّنها أمل " خمار"فً حٌن نجد الشاعر 

 :العروبة، ورمز مجدها، حٌث ٌقول

ُدود            ا أََمَل الُعُروَبِة َهْل ُتَواِرٌَك السُّ ٌَ  َبْؽَداُد 

ٌُْجتاَُح اْلـُوُجود- إَِذالِّناَ –َبْؽَداُد ٌـاَ َخَطَر   َس

ٌُِد َوَما َبَناهُ لَناَ اْلـُجُدود ل ُد الـَمْجُد الـتَّ ٌَُبدَّ  َس

ُعود ناَ َقْصؾ الرُّ ٌَُزْعِزَع َعْزمَّ  الَ لَْن َتلٌَِن،  َولَْن 

َك لـْن تـَـِحٌدَ   َبْؽَداُد إِْقلٌِمنـَا الـُْمْهَتاج إِنَّ

َبْؽَداُد ٌــَا إِْقلٌَمَنـا َتْفدٌــَك األُُســود
1

 

أقام الشاعر قصٌدته على إٌقاع وزن الرجز، الذي ٌتالءم من حٌث هو وزن 

، للداللة على أّنها رمز (بغداد)بسٌط، وهادؾ مع المواقؾ الشعرٌة الثابرة، وقد كّرر لفظ 

للعروبة وأملها، وٌظهر جلٌاً تمّسكه بالبناء اإلٌقاعً التقلٌدي، حٌث حافظ على وحدة 

 .القافٌة والروي

تحفل الدواوٌن الشعرٌة الجزابرٌة المعاصرة، بالنماذج المعّبرة عن الّروح 

القومٌة التً ٌتشّبع بها الشاعر الجزابري، ال اتجاه وطنه العربً فحسب؛ بل اتجاه العالم 

التمٌٌز العنصري فً أمرٌكا، ثورة )بؤسره، فكثٌرا ما تؽّنى بالقضاٌا التحّررٌة فً العالم، 

 .، لذا فقد اكتفٌنا بذكر األهّم منها (إلخ....الفٌتنام، جنوب إفرٌقٌا

 

 وهكذا، فالقصٌدة الجزابرٌة المعاصرة لم تؤت طفرة، وإّنما تخّمرت كثٌرا 

، الّذي كان سابقا "رمضان حمود"فً أذهان شعرابها، إذ كانت الّدعوة إلى الّتجدٌد على 

                                                 

 (إٌقاع وزن الرجز... مستفعلن) .103- 102 محّمد بلقاسم خّمار، إرهاصات سرابٌة من زمن االحتراق ، ص  –1
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 ، الّذي كان ٌنشد الّتؽٌٌر، والخروج "مفدي زكرياء"م، ومن ثّم 1928ألوانه منذ عام 

" أبو القاسم سعد هللا"عن الشكل الكالسٌكً للشعر، فً حٌن كانت النقلة الفعلٌة برٌادة 

 ".طريقي"م، من خالل نشر قصٌدته 1955عام 

وعالجت جملة من القضاٌا والمواضٌع، كالثورة، الّتً شّكلت معٌنا ال ٌنفد 

بالّنسبة للشعراء، كما عّبروا عن حّبهم للوطن، وروحهم القومٌة، وتجاربهم العاطفٌة 

ٌّزت  بالمحافظة على النظام التقلٌدي للقصٌدة العمودٌة  ولكن محاوالتهم األولى، تم

إالّ أّنهم استطاعوا أّن ٌحقّقوا تطّوراً ملحوظاً، خاصة بعد االستقالل، حٌث أصبحوا 

ٌكتبون نماذج تنافس مثٌالتها فً الشعر العربً المعاصر، السٌما من الجانب الفّنً 

 .      واإلٌقاعً

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اإلٌقــاع الشعــري وتأّثر بنٌته 

بفّن المزاحفة فً القصٌدة 

 الجزائرٌة المعاصرة

 
 .الشعري وعناصره البنائٌةاإلٌقاع - 01   -

 .عند الغربٌٌن-     أ

 .عند العرب القدامى-    ب

 .عند العرب المحدثٌن-    ج

 .وظٌفة اإلٌقاع الشعري وأنواعه - 02-

  .أثر فن المزاحفة فً اإلٌقاع الشعري- 03-
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ة أن ٌكون مجّرد رصؾ لأللفاظ القوٌة المعّبرمن  ٜأعُ العربً الشعر

 العبارات المزخرفة المنّمقة، إّنما هو روح بنا تسري، تالزمنا فال نعرؾ لها مقّراً  أو

 ال تدركها نفس شاؼرة من اإلحساس الّصادق ،وال نلقى لها فٌنا مستقّراً، روح شاعرٌة

 ألّن االعتماد على عنصر ، نذكر فً مقّدمتها اإلٌقاع،تسهم فً بنابها جملة من العناصر

 فهو ٌّتصل بالشعر اّتصال ،برز المسّوؼاتأ ٌعّد من ،اإلٌقاع فً تحدٌد ماهٌة الشعر

اإلٌقاع لدى الشاعر العربً جزء من عملٌة اإلبداع لدٌه »أنّ باعتبار  ،الّروح بالجسد

«ولٌس واجهة شكلٌة خارجٌة
1

 اءباهتمام الشعر– اإلٌقاع – ، لذا فقد حظً هذا األخٌر

 جل توظٌفه فً أشعارهم على مّر العصور، بناًء عّما ٌتوفّر أوعملوا جاهدٌن من 

  وتذّوقه بصورة تبعث الّراحة ،علٌه من طاقة تحفّز القارئ على تلقًّ الخطاب الشعري

. واالطمبنان فً نفسه

    بحّجة العلماء والّدارسٌن من ربط الّشعر بالحقل الؽنابً،  منأّن هناك ؼٌر

 الّذي ٌتملّك وجدان الّسامع الواعً ،أّنه منذ إرهاصاته األولى كان منوطاً بفّن اإلنشاد

  أو رداءتها ، ألّن العرب قدٌماً كانوا ٌحكمون على األشعار بجودتها،بجمالٌة الّشعر

ٌّروا من أشعارهم أرقاها،فتنافسوا فً إجادته» داء، عن طرٌق اآل     وأجودها، وتخ

«واقـع واألسـي المجامـى المأل ؾـد علـلتنش
2

 ك ـلتر أن ٌمـّد على الشاعـان البـ ك، لـذا

ٌُنش،ةـة البالؼًـالمهارات اللّسانًتلـك     ـع وٌلفت انتبا ـر الّسامـسأل يـ  بشكّ ـد أبٌاتـ لكً 

 المتراوح ،فافهاخوما تقوم به من وقع بؤ،  تمّثلت فً حركة اإلبل،معتمداً حركًة طبٌعٌة

 الصورة ي و ،"الحداء"ومن ثّم برزت ظاهرة ،  والسرعة والهرولة،بٌن الخفّة والبطء

. هو ؼناء مفردء والمتعارؾ علٌه أّن الحدا،األولى إلٌقاع الشعر العربً
3

 

 

                                                 
 دار ؼرٌب للطباعة والنشر ،ط ، د(اإلٌقاعو ،المعنىودراسة فً النحو، )أحمد كشك، التدوٌر فً الشعر / د- 1

 . 05 ، ص2004والتوزٌع القاهرة ، 
 .164ص نٌس، موسٌقى الشعر العربً،أبراهٌم إ/ د: ٌنظر -2

 .( بتصرؾ. )377 محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزٌة فً الشعر المعاصر، ص/د: ٌنظر -3
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مرور ، خاصة بعد اعـأصبح الّشعر أكثر مٌوالً إلى المقروبٌة منه إلى الّسم

ٌّر العصر الّذي ٌإّدي،الّزمن ٌّر الظروؾ االجتماعٌة والثقافٌة  وتؽ  بالّضرورة إلى تؽ

ر ٌخاطب بشعر  عواطؾ القارئ وأحاسٌسه، األمر الذي جعله ٌحّس ـذ الشاعـإذ أخ

المعاصرة، وبهذا ٌحقّق الّشعر وظٌفته فً اإلمتاع والمعرفة  باإلٌقاع الّداخلً للقصٌدة

 هو الكشؾ عن مقّومات ، ألّن أهّم ما قد ٌقوم به اإلٌقاع،والّتؽٌٌر بالنسبة للمتلقٌّن جمٌعا

 قـ وٌجّنبهما االضطراب والقل،وعـوظ ومسمـو ملؾـا  ـم لّ ـن كـم بًـام والّتالحـاالنسج

.   أّدت إلى إبداع البالؼة والبٌان،فإذا تحقّقت ؼاٌتهما الّتركٌبٌة

اً ـول جمٌعـون القـقتصر على فنتاع ال ـة اإلٌقـ هو أّن مسؤل،ةـر بالمالحظـوالجدي

الحظه اإلنسان فً الطبٌعة منذ وعً العالم الخارجً الذي خلق »  وإّنما،بشكل خاصّ 

 لدٌه إحساساً ؼرٌزٌا بجمالها، وتذّوقاً فطرٌاً لحسنها وبهابها، ووجد  فً ؼناء الّطٌر 

«فً هدٌر األمواج، فً مناؼاة األطفال،  فً وْقع المطر،فً حفٌؾ األوراق
1

، فهو أفق 

واسع مستوعب لحركات حٌاتنا الٌومٌة، كحركات المشً، ودقّات القلب، وحركة الّتنفس 

. إلخ... والّدورة الّدموٌة 

 وقد تساعد على إثراء اإلٌقاع الشعري، وجعله أكثر مرونة وطواعٌة، جملة 

من العوامل اإلبداعٌة، ومن أبرزها فّن المزاحفة، باعتبار  ٌضفً على القصٌدة تلوٌنات 

 .نؽمٌة وصوتٌة، تعمل على ترقٌة جمالٌتها الشعرٌة ومضاعفتها، ال كسرها

 وسنحاول تمحٌص الكالم حول أهمٌة اإلٌقاع الشعري، وعناصر  البنابٌة

عنـد الؽربٌٌـن، والعـرب القـدامى، والمحدثٌـن، وتبٌٌـن أثـر فـّن المزاحفة فٌـه، وذلك 

 .باستحضار أهّم اآلراء، واالنتقادات التً عالجته بالّدراسة والّتحلٌل

 :اإلٌقاع الشعري وعناصره البنائٌة-01

 

                                                 
 .63ط، دٌوان المطبوعات الجامعٌة وهران ، د ت ، ص   ، علم األصوات اللؽوٌة، دزأحمد عزو/ د -1
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 : نـــد الغربًٌــعن- أ-

 ، المؤخوذة "Rythme"ٌقابل مصطلح اإلٌقاع فً اللّؽة الفرنسٌة كلمة 

" الّتدفق والجرٌان"الٌونانٌة، التً حّدد اإلؼرٌق أصل معناها بـ " Rythmos"من 

"Rhein"الشتقاقها من 
1

، بمعنى ما ٌتدفّق و ٌجري، والمراد به عامة، هو الّتعاقب 

 .المتواتر بٌن الحركة و السكون فً البنٌة الّتركٌبٌة للبٌت الّشعري

، على أّنه "le petite la rousse"وورد مفهومه فً القاموس الفرنسً 

«توازن موقّع بواسطة الّتوزٌع المثالً للعناصر اللّسانٌة»
2

، أي إّن اإلٌقاع، هو الّتوزٌع 

النموذجً للعناصر اللّؽوٌة، مع مراعاة الّتناسب، وتساوي المدد الّزمنٌة بٌنها، مّما ٌإّدي 

 .إلى تحقٌق الّتوازن فً البناء اللّؽوي للخطاب الّشعري

 Dictionnaire de)فً حٌن جاء فً قاموس األسلوبٌة البالؼٌة والشعرٌة،

stylistique rhétorique et poétique)  ، اإلٌقاع ٌكمن فً تكرار الحدث » أّن

الملًء بالّتناقضات، انقباض وانبساط، إلهـام وإنهـاء الّصـالحٌة، وقـرع الّصمـت 

والّنقٌـض، هو الحدث الّذي ٌحسن به أن ٌكّرر خلٌة ما مّرة واحدة على األقّل، لكً ٌكون 

 هناك إحساس باإلٌقاع، ألّن خلٌة واحدة ؼٌر كافٌة، كونها ال تستطٌع الّنجاح 

هً خلٌة  (0/ )فً تولٌد الّتكرار الضروري الّذي تتوسط له الّذاكرة، فالحركة والسكون 

فً اإلٌقاع وؼٌر كافٌة، أّما تكرار هذ  الخلٌة فٌشّكل  (1/10)لكّنها دابما تعّد عشارٌة 

«، لتحقٌق الحّد األدنى لإلٌقاع(0/0/)خلٌتٌن متوالٌتٌن 
3
. 

ٌّتضح من خالل هذا الّنص، أّن اإلٌقاع ٌقوم على مبدأ الّتكرار المتناقض 

 والّتناوب بٌن المقاطع الطوٌلة والقصٌرة، إذ أّن المقطع اللّؽوي الواحد المكّون 

                                                 
1

 - voir : Nabil Radhouane , dictionnaire de stylistique, rhétorique et poétique, cantre, de 

publication, universitaire, Tunis ,2002,p177.   
2

 - le petite la rousse illustré, la rousse, paris,2006,p950. 

3
 - Nabil Radhouane, Dictionnaire de stylistique, Rhétorique et poétique, p176 . 
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من الحركة والسكون ؼٌر كاؾ لحدوثه، إالّ إذا تكّرر بشكل متتابع و متساٍو من حٌث 

 .المدى الزمنً، فٌحقّق نوعا ما اإلحساس باإلٌقاع

  فنجد ،(Dictionnaire de linguistique)أّمـا فـً قاموس اللّسانٌـات 

 الخاّصٌة اإلٌقاعٌة للخطاب تتباٌن بحسب تباٌن اللّؽات، إذ توجد حالتٌن متباٌنتٌن »أّن 

 فً الّنظم اإلٌقاعٌة للّؽات، فتظهر أكثر وضوحا فً بعضها، بٌنما تظهر مختلطة 

  فً بعضها اآلخر، ففً اللّؽات ذات اإلٌقاع الّلفظً، ٌرتكز الوقت على مقطع لفظً

 أو وحـدة لفظٌـة،  حٌث أّن كّل المقاطع تؤخذ مددا زمنٌة متساوٌة تقرٌباً، وهً لؽات ذات

الفرنسٌة أو الٌابانٌة، وهناك لؽات ذات إٌقاع لفظً ٌرتكز :  بٌنٌة لفظٌة جّد بسٌطة، مثل

 وهذا النوع من اإلٌقاع ٌرتبط بفترة زمنٌة جّد واسعة، ٌتركب  على وحدة القدم،

 من مقطع أو عدة مقاطع، تعرؾ باسم القدم الذي ٌؤخذ نفس المدة الّزمنٌة، مّما ٌثبت 

ٌّراً، ألّن القدم ٌمكن أن ٌحتوي عدداً متنّوعاً   أّن طول المقطع ٌجب أّن ٌكون متؽ

من المقاطـع اللّفظٌـة،  والتً ٌمكـن أن تصـل إلى ستـة، أو سبعـة كحـّد أقصـى، وبهـذا    

االنجلٌزٌـة : فهـً لؽات ترتكـز على وحـدة القـدم، أكثـر من المقطـع اللّفظـً، مثـل

وهكـذا، نتوّصـل إلى أّن اإلٌقـاع، هو تلك العـودة المنتظمة للمقاطع الصوتٌة داخل 

«السلسلة الكالمٌة للخطاب
1

.  

 مرّد هذا الّنص، أّن اإلٌقاع ٌختلؾ باختالؾ اللّؽات، إذ أّن الّنظام اإلٌقاعً 

 فً بعض اللّؽات ٌظهر أكثر وضوحا من بعضها اآلخر، وذلك ألّن بعضها ٌبنى 

على تكرار المقطع اللّؽوي، وتتابعه تبعا لفترات زمنٌة محّددة، فً حٌن ٌرتكز بعضها 

ٌّر من المقاطع التً تؤخذ نفس المّدة  اآلخر على وحدة القدم الذي ٌتؤلّؾ من عدد متؽ

الزمنٌة، وبالّتالً فإّن اإلٌقاع هو ذلك الّتناوب المنتظم زمنٌا للوحدات الصوتٌة البانٌة 

 .للبٌت الشعري

                                                 
1

 - Jean du Bois (et des autres) , Dictionnaire de linguistique, la rousse Vu EF, Bordas,2002 

p413-414. 
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ٌّن - المشار إلٌها آنفا- انطالقا من اآلراء والمفاهٌم المستمّدة من القوامٌس   ٌتب

أّن كلّها تّتفق على أّن اإلٌقاع، هو تنظٌم للمقاطع الصوتٌة بؤنواعها المختلفة، وتكرارها 

ٌّنة، وباالستناد إلى تناوبها بٌن أزمنة قوٌة  بشكل متتابع ومتواٍل، وفقا لفواصل زمنٌة مع

وأخـرى ضعٌفـة، فقـد تّتسـم هـذ  المقاطـع بالقـّوة والّضعـؾ، أو االرتفـاع واالنخفـاض 

 .فً البناء الّتركٌبً للقصٌدة الشعرٌة

أّمـا آراء الّنقـاد والّدارسٌـن الؽربٌٌـن لإلٌقـاع، فقـد تباٌنـت وتضاربـت، ولذلك 

سنحـاول استـعراض أهّمهـا، بؽٌـة االستفـادة منها فً دراستنـا، لتساعـدنا على إزالـة 

رٌنً "اللّـبـس الّـذي اكتنـؾ هـذا المصطلــح، وعناصـر  البنابٌـة، والذي قــال فً حقّـه 

اإلٌقـاع هـو الكلمـة األكثر ؼموضـا، واألكثـر صعوبـة  »( :René waltz )"والتـز

«مـن حٌـث المفهوم واالستعمال
1

 "فالٌري"، وٌدفعنا هذا إلى استحضار مقولة 

(Valéry) قرأت عشرٌـن مفهومـا لكلمـة إٌقـاع ، إالّ أّننـً لـم اعتمـد     »: الشهٌـرة 

ٌّا منها «أ
2
. 

  ٌرون أّن العامل البنابً األساسً للبٌت الشعري ،٭فالشكالنٌون الروس

«الهٌكل اإلٌقاعً»هو 
3

، باعتبار  العنصر المنّظم لمكّوناته اللّؽوٌة األخرى، وذلك بفعل 

تؤثٌراته الملموسة على مستوٌات اللّؽة الّشعرٌة، الصوتٌة والصرفٌة والداللٌة، واإلٌقاع 

ٌّز، والمبدأ »بوصفه الّتعاقب الّزمنً المنتظم للعناصر الصوتٌة، فقد ُعّد   الملمح المم

«المنّظم للّؽة الّشعرٌة
4

 . ، فاإلٌقاع إذاً، هو الخاّصٌة الّتمٌزٌة للخطاب الّشعري

                                                 
1

 - Nabil radhouane, Dictionnaire de stylistique, rhétorique et poétique, p177. 

2
 .اٌّشجغ ٔفغٗ، ص ٔفغٙب- 

، ٚوبْ ِٓ أثشص ا٘زّبِبرٙب أدث١خ األدة، ٚٚاطٍذ 1915ِذسعخ ٔمذ٠خ ئثذاػ١خ، ٔشأد ػبَ : اٌشىالئ١خ اٌشٚع١خ - ٭

سِٚبْ جبوجغْٛ، ئ٠خّجبَٚ، ٚأٚع١ت ثش٠ه، ٚغ١شُ٘، ٚلذ شٙذد أزشبسا ٚاعؼب : َ، ِٚٓ سٚاد٘ب1930ِغ١شرٙب ػبَ 

 .، اٌُّٙ ٚاٌّٛعَٛ ثبٌشىالئ١خ اٌشٚع١خ"ف١ىزٛس ئ٠ش١ٌخ"ع١ّب ثؼذ ٔشش وزبة 

3
اٌّغشة   - ،اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ،اٌذاس اٌج١ضبء1اٌٌٟٛ ِحّذ، ط:ف١ىزٛس ئ٠ش١ٌخ، اٌشىال١ٔخ اٌشٚع١خ، رشجّخ- 

 . 72،  ص2000
4

 .اٌّشجغ ٔفغٗ، ص ٔفغٙب- 
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وقد اهتّم الشكالنٌون بالوظٌفة اإلٌقاعٌة والجمالٌة لألصوات اللّؽوٌة فً الّشعر 

 حٌث أّن البٌت الّشعري ٌستعمل وحدات صوتٌة تركٌبٌة، قصد الّتعبٌر عن معنى 

سلسلـة من األصـوات ٌنبعـث »ما،  ولذلك نظـروا إلى العمـل األدبـً الفّنـً، علـى أّنـه 

«عنها معنى
1

، إذ فً كثٌر من األعمال الفّنٌة، بما فٌها الّشعر خاصة، ٌلعب المستوى 

 الصوتً إلى جانب المستوٌات اللّؽوٌة األخرى، دورا فّعاال فً إحداث جمالٌته الّشعرٌة

 مجّرد الصوت فً حّد ذاتـه لٌس له تؤثٌـر جمالـً،  أو أّن مثل هذا الّتؤثٌـر ضبٌـل »ألّن 

دون شًء من اإلدراك العام لمعنا ، أو على األقّل لنؽمته " موسٌقً"فال وجود لشعر 

«االنفعالٌة
2
. 

فالصوت إذاً، ال ٌحقّق تكامله الفّنً، واإلٌقاعً فً البناء الّشعري، إال إذا حّددت 

نوعٌته، وذلك من خالل عالقته مع ؼٌر  من األصوات، وكٌفٌة تؤدٌته التً تمنحه معاٍن 

 جزءاً ال ٌتجّزأ من الّطابع اإلجمالً »مختلفة، وبهذا فإّن الصوت عند الشكالنٌن ٌشّكل 

«للقصٌدة
3
. 

ٌّن مّما تقدم، أّن الممٌزات المتعلّقة بالّصوت اللّؽوي، هً ذاتها التً ٌمكن   وٌتب

 فالحّدة، المّدة، الشّدة، تعّدد الّتكرار، كلّها عناصر تسمح »أن تصٌر أساس اإلٌقاع، 

بتمٌٌزات كّمٌة، فالحّدة قد تعلو، وقد تخفض، والمّدة قد تطول أو تقصر، والشّدة قد تقوى 

«وقد تضعؾ، وتفاوت الّتكرار قد ٌعظم وقد ٌضإل
4

، وبهذا فإّن تصنٌؾ العناصر 

الصوتٌة، وتمٌٌزها أمر مهّم وضروري فً العمل الشعري، ٌحسن بالشاعر أن ٌعٌه 

ٌُحسن استؽالله  .و

ومن أبرز الّدارسٌن الّذٌن حاولوا تصنٌؾ األشكال الصوتٌة الممكن إدراكها 

، الذي قام بهذا االنجاز أثناء دراسته للّتكرارات الصوتٌة (Osip brik" )أوسٌب برٌك"
                                                 

1
أٚعزٓ ٚاس٠ٓ، ٔظش٠خ األدة، رشجّخ-   َٚ حغبَ اٌخط١ت، د ط   / د: ِحٟ اٌّذ٠ٓ طجحٟ، ِشاجؼخ: س١ٕ٠ٗ ١ٍ٠ٚه 

 .165، ص1987اٌّإعغخ اٌٛط١ٕخ ٌٍذساعبد ٚ إٌشش، ث١شٚد، 
2

 .اٌّشجغ ٔفغٗ، ص ٔفغٙب-   

3
 .166اٌّشجغ ٔفغٗ، ص-  

4
 .اٌّشجغ ٔفغٗ، ص ٔفغٙب-  
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بحسب عدد األصوات المعادة، وعدد »التً كانت من بٌنها القافٌة، وقد كان ذلك 

اإلعادات، والّنظام الذي بموجبه تّتبع األصوات بعضها بعضا فً فبات معادة، ومركز 

ٌّز إعادات األصوات  األصوات فً الوحدات اإلٌقاعٌة، إّن المرء ٌستطٌع أن ٌم

الموضوعة جنباً إلى جنب فً بٌت واحد، وإعادات األصوات التً تقع فً بداٌة فبة 

 ونهاٌة فبة أخرى، أو فً نهاٌة بٌت و بداٌة بٌت آخر، أو فً أوابل األبٌات أو نهاٌتها  

الفبة ما قبل األخٌرة توازي تجنٌس أوابل الجمل، والفبة األخٌرة ستشمل ظاهرة عامة 

«كالقافٌة
1
. 

ٌوما تمٌٌز األشكال الصوتٌة بؤهّمٌتها الّتركٌبٌة، واإلٌقاعٌة فً إنتاج البنٌة 

 الّداللٌة للخطاب الشعري، باعتبارها أموراً نحتاج إلٌها بؽٌة تحقٌق وحدته الفّنٌة

ٌّة »ألّن الّشعر، هو المنطقة التً تتحّول فٌها العالقة بٌن الّصوت و المعنى، من عالقة خف

ٌّة، وتتمظهر بالّطرٌقة الملموسة جّدا واألكثر قّوة «إلى عالقة جل
2

 ، فبتركٌب العناصر

الصوتٌة، وتنظٌمها تنكشؾ آثار رمزٌتها، وتتحّدد البنٌة الّتؤلٌفٌة، والّداللٌة للبٌت 

 .الّشعري

 وٌرى الشكالنٌون الروس، أّن الوحدة األساسٌة لإلٌقاع الشعري، لٌست

هً الّتفعٌلة الوهمٌة، وإّنما هً الخّط البٌتً، باعتبار  قطعة إٌقاعٌة تركٌبٌة، أو تنؽٌمٌة »

«مختلفة
3

،  فالّتفعٌلة الّشعرٌة ال تحقّق وجودها اإلٌقاعً، إاّل من خالل عالقتها بكامل 

 .البٌت الّشعري، بوصفه بنٌة إٌقاعٌة وتركٌبٌة متنّوعة األنؽام

وأثارت نظرٌة الوزن لدى الشكالنٌٌن جدال واسعا، وقد ٌرجع ذلك إلى ما ٌثٌر  

مفهوم »االختالؾ، الحاصل بٌن البنٌة اإلٌقاعٌة والبنٌة الوزنٌة للبٌت الّشعري، إذ أّّن 

، خاّصٌـة مشّكلـة، ومخترقـة Gestaltqualitatاإلٌقـاع بوصفـه خاّصٌـة صورٌـة 

                                                 
1

 .167-166اٌّشجغ اٌغبثك، ص-  

2
ِجبسن حْٕٛ، ط: سِٚبْ جبوجغْٛ، لضب٠ب اٌشؼش٠خ، رشجّخ-   َٚ  1988، داس رٛثمبي ٌٍٕشش، اٌّغشة، 1ِحّذ اٌٌٟٛ 

 .54ص

3
َٚ ٠ٕظش76ف١ىزٛسئ٠ش١ٌخ، اٌشىال١ٔخ اٌشٚع١خ، ص-   َٚ أٚعزٓ ٚاس٠ٓ، ٔظش٠خ األدة، ص: ،   .176س١ٕ٠ٗ  ١ٍ٠ٚه 
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 لكّل مستوٌات لؽة البٌت الّشعري، قد أنقذ الشكالنٌون من خداع العروضٌٌن الّتقلٌدٌٌن

«وهو خداع الّتسوٌة بٌن اإلٌقاع والوزن
1

 ، بحٌث ٌمكن للبٌت أن ٌتخلّى عن الوزن 

اإلٌقاع فً الشعر خاّصٌة »العروضً، ولكّنه ال ٌستطٌع الّتخلًّ عن اإلٌقاع، ولهذا عّدوا 

«أّولٌة ومكتفٌة بذاتها
2
. 

  توضٌح األمر ،(Roman jakobson" )رومان جاكبسون"وقد حاول 

ٌّن عادة لفظة »: من خالل قوله " اإلٌقاع"إّن نموذج البٌت ٌتحقق فً أمثلة البٌت، وتع

الملتبسة إلى حّد ما الّتنّوع الحّر لهذ  األمثلة، وٌنبؽً لتنّوع أمثلة البٌت داخل قصٌدة 

ٌّز بدقّة عن أمثلة اإلنجاز القابلة هً ذاتها للّتنّوع «معطاة، أن ٌتم
3
. 

 هو الذي ٌحّدد البنٌة الوزنٌة " جاكبسون"فالوزن أو نموذج البٌت، كما ٌسّمٌه 

لكّل بٌت على حد ، فً حٌن ٌإّكد اإلٌقاع تنّوعاته الحّرة داخل القصٌدة، ؼٌر أّن هذ  

ٌّزها الّدقٌق عن األبٌات التً تخضع  الّتنوعات اإلٌقاعٌة لألبٌات، البّد أن تحافظ على تم

، فهو ٌختلؾ من منشد إلى آخر فً إبراز "اإلنشاد"لإلنجاز أو قراءة خاّصة، أي 

«حدثا»عناصرها اللّسانٌة واإلٌقاعٌة، باعتبار  
4

 لحظٌا، أّما القصٌدة فهً عمل فّنً 

ٌّن األثر الّذي ٌمارسه اإلٌقاع فً البناء الّتركٌبً " جاكبسون"دابم، وبهذا ٌكون  قد ب

 .للخطاب الّشعري

وقرن الشكالنٌون اإلٌقاع بالجملة، بوصفها بنٌة لسانٌة جوهرٌة فً القصٌدة 

" اإلٌقاع و التركٌب"عناٌة خاّصة، حٌث أّكد فً مقالته " برٌك"الّشعرٌة، وقد أوالها 

(Rythme et sintaxe) الحركـة اإلٌقاعٌـة ال تتمفصـل بدقّـة فً كثٌـر »، أّن 

                                                 
1

 .73اٌّشجغ اٌغبثك، ص-  

2
 .72اٌّشجغ ٔفغٗ، ص-  

3
 .43سِٚبْ جبوجغْٛ، لضب٠ب اٌشؼش٠خ، ص-  

4
 .44اٌّشجغ ٔفغٗ، ص- 
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من القصابـد حـول عوامـل تطرٌزٌـة، مثـل توزٌـع النبـرات وحسب؛ وإّنمـا تتمفصـل 

«أٌضا حول الّترتٌب اللّفظً، والّتركٌب هناك ٌنطلق من اإلٌقاع
1
. 

فالحركة اإلٌقاعٌة للقصٌدة الّشعرٌة ال ترتكز على عوامل جمالٌة، كتوزٌع الّنبر 

على الوحدات الصوتٌة فحسب؛ وإّنما البّد من الّتفاعل المستمّر بٌن العناصر الّصوتٌة 

 والمعنى، وذلك انطالقا من تركٌب األلفاظ وترتٌبها، بكٌفٌة توما بالعالقة القابمة 

 بٌن اإلٌقـاع والّتركٌـب، قصـد الّتعبٌـر عن انفعـال مـا، بشكـل متكامـل إٌقاعٌـا وداللٌـا

الحافـز اإلٌقاعـً ٌإّثـر فً اختٌار الكلمات وتركٌبها، من ثّم فً المعنى العام »ألّن 

«للّشعر
2

 ، وبهذا فإّن اإلٌقاع، هو الذي ٌبعث الحٌوٌة فً البناء الّلؽوي للشعر، وٌجعله 

 .أكثر دٌنامٌكٌة

ونظرا ألهّمٌة الّتركٌب، باعتبار  عنصرا إٌقاعٌا، واإلٌقاع بوصفه خاّصٌة 

تنظٌمٌة للّؽة الّشعرٌة، فإّن الشكالنٌٌن رّكزوا علٌهما خالل دراستهم لبنٌة البٌت، ورأوا 

«هناك قوة الّدفـع اإلٌقاعـً، والهٌكـل الّتركٌبـً: البٌـت الّشعـري هو نتـاج قوتٌـن»أّن 
3
 

 .وبتالحم هاتٌن القّوتٌن، تتولّد الّداللة الّشعرٌة للقصٌدة

ونستنتج من خالل ما عرضنا  من آراء نقدٌة للشكالنٌٌن الّروس حول اإلٌقاع 

  (الّتنؽٌم، والّنبر، والّطول)ٌشمـل تـارة تنظٌـم العناصـر الكّمـٌة »أّن تؤوٌلهـم كـان

كما ٌشمل طورا آخر استخدام خاصٌة األصوات اللّؽوٌة المفردة، أو االنسجام اللّفظً 

«باإلضافة إلى استعمال تناؼم الجملة
4

، بٌد أّن العناصر اإلٌقاعٌة الثالث كلّها تتجانس 

لتحدٌد ماهٌة اإلٌقاع الّشعري، كما أّن كّل عنصر منها، قد ٌكون أساسا فً بنٌة البٌت 

 .الّشعري

                                                 
1

 .82ئ٠ش١ٌخ ف١ىزٛس، اٌشىال١ٔخ اٌشٚع١خ، ص- 

2
أٚعزٓ ٚاس٠ٓ، ٔظش٠خ األدة، ص-   َٚ  .176س١ٕ٠ٗ ١ٍ٠ٚه 

3
 .83ئ٠ش١ٌخ ف١ىزٛس، اٌشىال١ٔخ اٌشٚع١خ، ص-  

4
 .84اٌّشجغ ٔفغٗ، ص-  
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وهكذا، فإّن الّدراسة الشكالنٌة تشّكل إسهاما نوعٌا فً تحدٌد ماهٌة، وأهمٌة 

 اإلٌقاع الشعري، مقارنة بؽٌرها من الّدراسات الّتقلٌدٌة، إذ كانت نظرتها إلٌه أوسع مجاال 

فاعتنت به، وتتّبعت تطّور ، وحّددت وظٌفته اللّسانٌة، والبنٌوٌة، والداللٌة، وذلك انطالقاً 

 .من ربط الصوت بالمعنى، واإلٌقاع بالّتركٌب والّداللة

 René)اوستـن وارٌـن "و" رٌنٌـه وٌلٌـك" "نظرٌـة األدب"وٌـرى صاحبـا 

wellek et Austin warren) مشكلة اإلٌقاع لٌست مقصورة على األدب »، أّن

، أو حّتى على اللؽة، فهناك إٌقاع للّطبٌعة، وآخر للعمل، وإٌقاع لإلشارات  ًّ بشكل نوع

الضوبٌـة، وإٌقاعات للموسٌقـى، وهناك بالمعنـى المجـازي إٌقاعـات للفنـون الّتشكٌلٌـة 

«كما أّن اإلٌقـاع ظاهـرة لؽوٌـة عاّمـة
1

، وبهـذا فهمـا ٌـإّكـدان على رحابـة اإلٌقـاع  

 واّتساعه لٌشمل مختلؾ المجاالت، عكس الـوزن الـذي ٌعّد خاّصٌـة تمٌٌزٌـة للشعر فقط

 l’imitationإّن المحاكـاة »:، حٌن ٌقـول(Aristote " )أرسطو"وقد ٌوافقهما الرأي 

«، أمور موجودة فٌنا بالّطبع le rythme، واإلٌقاع l’harmonieوتـآلؾ األنؽـام 
2
 

 .أي إّن اإلٌقاع مٌزة جوهرٌة موجودة داخلنا بالفطرة

إّن اإلٌقاع وثٌق »:كما أّنهما ٌربطان اإلٌقاع بطبقة الّصوت وحّدتها، فٌقوالن

«الّصلة بالّنؽم
3

، وبالّتالً فهما ٌقرنانه بعملٌة الّتلفظ أو اإلنشاد، التً تكسب القصٌدة 

القصٌدة تستطٌع أن توجد خارج »تلوٌنات إٌقاعٌة خارجة عنها هً ذاتها، حٌث أّن 

نطاق أدابها الّصوتً، وأّن األداء الّصوتً سٌحوي عناصر متعّددة، ٌجب أن نعتبرها 

«ؼٌر متضّمنة القصٌدة
4
. 

                                                 
1

اٚعزٓ ٚاس٠ٓ، ٔظش٠خ األدة، ص-   َٚ  .170س١ٕ٠ٗ ١ٍ٠ٚه 

2
  - Henri meschonnic, critique du rythme, (anthropologie historique du langage),editions 

verdier,1982,p184 . 

3
اٚعزٓ ٚاس٠ٓ، ٔظش٠خ األدة، ص-   َٚ  .170س١ٕ٠ٗ ١ٍ٠ٚه 

4
 .152اٌّشجغ ٔفغٗ، ص- 
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 تقبل القصٌدة الشعرٌة عّدة قراءات، ال من قبل قراء مختلفٌن فقط؛ بل حّتى 

ٌّرة، كتوزٌع الّنبر   من قبل قارئ واحد، فهو ٌمنحها أثناء اإللقاء عناصر إٌقاعٌة متؽ

على المقاطع الّصوتٌة، وتحدٌد مواضع الّتنؽٌم، وتنّوع طبقات الّصوت، من حٌث العلو 

واالنخفاض، والمّدة الّزمنٌة المستؽرقة، وؼٌرها، مّما ٌضفً علٌها مرونة إٌقاعٌة 

 .وانسٌاب داللً

اإلٌقاع تعبٌر » أّن ،(Jean mari goyo" )٭جان ماري جوٌو"فً حٌن ٌرى 

«طبٌعً عن االنفعال
1

 ، وبهذا فهو وطٌد الّصلة بالحالة الشعورٌة التً تتملّك الشاعر

لؽة الشعر الموزونة التً تستهدؾ الّتعبٌـر عن االنفعـاالت قبـل كّل شًء، ترجع »إذ أّن 

«فً أصلها هً نفسها إلى االنفعال من الوقابع المشاهدة
2

، باعتبار أّن حركتنا تصبح 

ٌّة  .أكثر توازنا وتوقّعا، عندما نعانً انفعاالت قو

«االنتشـار العصبـً»وقانـون 
3

 ٌجعـل الّتنّبـه أو الّتؤّثـر " جوٌـو"، كمـا ٌسّمٌـه 

الّذي ٌنشؤ فً الّدماغ، ٌنتقل بنسب قلٌلة، أو كثٌرة إلى األعضاء، مثلما ٌنتقل االضطراب 

على صفحة المـاء الّذي كان ساكنـاً، وبتؤثٌـر اإلٌقـاع الذي ٌسٌطـر على جمٌع الحركات 

ٌتحّول هذا االضطراب إلى تمّوج منتظم، فإذا كنت فً حالة قلق بسٌط، رأٌت ساقك 

تتحّرك وتهتّز، وإذا كنت تعانً ألماً ماّدٌا أو نفسٌاً، رأٌت الجسم كلّه ٌضطرب، وإذا اشتّد 

األلم، رأٌت الجسم ٌهتّز إلى أمام وإلى وراء، ورأٌت اضطرابه ٌصٌر منتظما، وإذا كنت 

فً حالة فرح شدٌد، رأٌتك تقفز وترقص
4

، وهذ  الّظواهر نفسها تالحظ أٌضاً فً أعضاء 

 .نطق الّصوت، فبتؤثٌر الّتنّبه العصبً، ٌكتسب الكالم قوة وإٌقاعاً بارزٌن

                                                 

ُّ 1888، ٚرٛفٟ ػبَ 1854جبْ ِبسٞ ج٠ٛٛ، ٘ٛ ف١ٍغٛف ٚشبػش، ٌٚذ ثالفبي فٟ اٌضبِٓ أوزٛثش - ٭ َ، ٚوبْ ِٓ أ٘

ّٓ ٚاألخالق ٚاٌذ٠ٓ  .ِمذِخ وزبثٗ: ٠ٕظش. أفىبسٖ، اٌح١بح ٟ٘ ِجذأ اٌف

1
ّٓ اٌّؼبطشح، رشجّخ: ٠ٕظش-   ، داس ا١ٌمظخ اٌؼشث١خ، دِشك 2عبِٟ اٌذسٚثٟ، ط/ د: جبْ ِبسٞ جٛثٛ، ِغبئً فٍغفخ اٌف

 .176، ص1965

2
 .166اٌّشجغ ٔفغٗ، ص-  

3
 .اٌّشجغ ٔفغٗ، ص ٔفغٙب-  

4
 .(ثزظشف). 167-166اٌّشجغ ٔفغٗ، ص :٠ٕظش- 



  اإليقاع الشعري وتأثّر بنيته بفّن المزاحفة في القصيدة الجزائرية المعاصرة :                   الفصل األول 

55 

 

ٌمٌل وفقا - فإّن اإلٌقاع»وإذا كان اإلٌقاع إشارة طبٌعٌة إلى عمق االنفعال، 

إلى أن ٌنقل االنفعال إلى قلب الّسامع - لقانون علمً آخر، هو قانون العدوى العاطفٌة

إّن ألمً أو فرحً، هو من القوة : وهكذا، متى تكلّم المرء شعراً، فكؤّنه بذلك وحد  ٌقول

 بحٌث ال ٌمكن أن أعّبر عنه باللّؽة العادٌة، وكؤّنً بإٌقاع الّشعر ضربات القلب، تسمعها 

 األذن، وتنّظـم الّصـوت، فإذا سمعهـا اآلخرون، أخذت قلوبهـم تخفـق هـً األخرى 

«على هذا اإلٌقاع عـٌنـه 
1
. 

 وإذا كان اإلٌقاع الّشعري، ٌهدؾ إلى الّتعبٌر عن االنفعال، ونشر  طبٌعٌاً 

فإّنه ٌّتصل اّتصاال وطٌـدا بالحالـة االنفعالٌـة التً ٌعانٌهـا الشاعـر، فتطـرب وتـهّش 

 لصـدا  فً القلـب، فٌخفق بشكل تسمعه األذن، إالّ أّن هذا األمر ال ٌقتصر على من ٌتكلّم

الّشعر فحسب؛ وإّنما قد تنتقل العدوى إلى المستمعٌن جمٌعاً، سٌما المتذّوقٌن منهم، فتلهؾ 

 .قلوبهم إلى اإلٌقاع ذاته، وتطمبّن أنفسهم

تقسٌم »إلى اإلٌقاع، على أّنه " (Bertel Malbarg" )برتٌل مالبرج"وٌنظر

«الحدث اللّؽوي إلى أزمنـة منتظمـة، ذات عالقـة متكّررة، وذات وظٌفـة وملمح جمالً
2

  

فهو ٌحّدد  من خالل تجزبة الفعل اللّؽوي إلى فواصل زمنٌة متساوٌة، وتنظٌم وحداته 

 الصوتٌة، وتركٌبها بكٌفٌة متكّررة ومتتابعة، للّتعبٌر عن انفعال ما، وبهذا فهو ٌشٌر 

 .إلى وظٌفته البنابٌة والجمالٌة والداللٌة

ٌّد  الرأي  إّن إٌقاع »:، عندما ٌقول(Jean cohen" ")٭جون كوهن"وقد ٌإ

«الشعر ٌجًء من ترّدد زمنً ٌمّتع األذن
3

 ، أي إّن اإلٌقاع الّشعري، ال ٌتحقّق 

إاّل انطالقاً من تكرار، أو ترجٌع زمنً تستلّذ األذن مسمعه، وهكذا، فهو ٌرتبط بالمدى 
                                                 

1
 .168اٌّشجغ اٌغبثك، ص-  

2
 .199، ص1985ػجذ اٌظجٛس شب١٘ٓ، د ط، ِىزجخ اٌشجبة، اٌمب٘شح، : ثشر١ً ِبٌجشط، ػٍُ األطٛاد، رشجّخ-  

 . َ، ٚ٘ٛ ف١ٍغٛف ٚوبْ أعزبراً ثجبِؼخ اٌغشثْٛ ثفشٔغب1994، ٚرٛفٟ ػبَ 1919جْٛ وٛ٘ٓ، ٌٚذ ػبَ - ٭

3
أحّذ دس٠ٚش، د ط، داس غش٠ت ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ / د: ، رشجّخ(ثٕبء ٌغخ اٌشؼش)جْٛ وٛ٘ٓ، إٌظش٠خ اٌشؼش٠خ، -  

 .114ٚاٌطجبػخ اٌمب٘شح، د د، ص
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الزمنً الّذي تتردد فٌه الحركات والسكنات، أو المقاطع الصوتٌة بطرٌقة منتظمة داخل 

 .العمل الّشعري

 فٌرى من خالل كتابه ،(Henri Meschonnic) " ٭هنري مٌشونٌك"أّما 

 ، الّذي خّصص فٌه فصال مطّوال ترّصد (Critique du rythme" )نقد اإلٌقاع"

اإلٌقاع هو تطلّع نحو ؼٌر المتوقّع، الخاضع »فٌه المفاهٌم الّنظرٌة الخاّصة باإلٌقاع، أّن 

«للكتابة
1

 ، وبالّتالً فهو ٌبنى فً الّشعر على عنصر المفاجؤة أو المباؼتة، التً قد تتجّسد 

 .فً مستوى العناصر الّصوتٌة ذاتها المكّونة للخطاب الّشعري

عن اإلٌقاع ٌعّد من أكثر اآلراء الؽربٌة  (Richards" )رٌتشادز"ؼٌر أّن رأي 

 والّنسٌج الذي ٌتؤلّؾ من الّتوقّعات»: تداوال بٌن النقاد العرب المحدثٌن، والمتمّثل فً قوله

واإلشباعـات، أو خٌبـة الظـّن أو المفاجـآت التً ٌولّدهـا سٌـاق المقاطـع، هـو اإلٌقـاع 

ورّبما كانت معظم ضروب اإلٌقاع تتؤلّؾ من عدد من المفاجآت، ومشاعر الّتسوٌق 

وخٌبة الظّن  ال تقّل عن عدد اإلشباعات البسٌطة المباشرة، وهذا ٌفّسر لنا لماذا سرعان 

«ما ٌصبح اإلٌقاع المسرؾ فً البساطة، شًء تمّجه الّنفس
2
. 

 فاإلٌقـاع الّشعـري إذاً، هو عبـارة عن نسٌـج ٌترّكب من الّتوقّعـات المفترضـة

إٌقاع قصٌدة ما، لٌس تابعاً للّتوزٌع الواقعً للّنبرات اإلٌقاعٌة، بقدر ما  ٌخضع »ألّن 

ٌّنة «لتوقّعنا تكرار  فً فواصل مع
3

، وبهذا فإّنه ٌنتج بناًء عن توقّعنا العودة، أو الّتكرار 

المفروض على بعض الوحدات الّصوتٌة، وذلك تبعاً لفترات زمنٌة محّددة، ولكّن خٌبة 

الظّن قد تحدث فً هذا الّتوقّع، فتثٌر دهشة المتلقًّ وتفاجبه، كما فً البٌت الّشعري 

                                                 

ُّ 2009، ٚرٛفٟ فٟ شٙش أفش٠ً 1932 عجزّجش 18ٕ٘شٞ ١ِش١ٔٛه، ٘ٛ شبػش فشٔغٟ، ٌٚذ ثزبس٠خ - ٭ َ، ِٚٓ أ٘

".ٔمذ اإل٠مبع"أػّبٌٗ إٌمذ٠خ وزبثٗ  

1
  - Henri michonnic, critique du rythme, p225. 

2
ِحّذ صوٟ اٌؼشّبٚٞ، لضب٠ب إٌمذ / د: ، ٔمال ػٓ 129ِظطفٝ ثذٚٞ، ص: س٠زشبدص، ِجبدئ إٌمذ األدثٟ، رشجّخ-  

 .299، ص2004، د ط ، داس اٌّؼشفخ اٌجبِؼ١خ، اٌمب٘شح، (ث١ٓ اٌمذ٠ُ ٚاٌحذ٠ش)األدثٟ 

3
 .73ف١ىزٛس ئ٠ش١ٌخ، اٌشىال١ٔخ اٌشٚع١خ، ص-  
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المعاصر، الذي ؼالبا ما ٌقوم إٌقاعه على أساس المفاجؤة، فٌكتسب طاقات إٌقاعٌة 

 .متنّوعة، بخالؾ البٌت التقلٌدي الذي ٌعطٌنا فرصة الّتوقّع

وهكذا، فإّن اإلٌقاع قد ٌنشؤ من عدم الّتوقّع، أو المفاجؤة، باإلضافة إلى تلك 

ٌّرات، وما تمنحه للّصوت من انفتاح أو انقباض، ٌساعد على حٌوٌة  اإلشباعات والّتؽ

اإلٌقاع، وامتداد  داخل القصٌدة الّشعرٌة، وقد ٌستدعً هذا تسلسل عناصرها اللّؽوٌة 

 .وتوالً بناءاتها الّتركٌبٌة، وتفاعلها وتماسكها لفظاً ومعنىً 

والمالحظ بعد تتّبعنا ألهمٌة اإلٌقاع، وعناصر  البنابٌة فً بعض الّدراسات 

الؽربٌة، التً أولته عناٌة خاصة، أّنه أصبح أكثر شمولٌة، وأوسع داللة، إذ لم ٌعد 

ٌنحصر فً البنٌة العروضٌة، أو الوزنٌة للّشعر فحسب؛ وإّنما تجاوزها إلى البنٌة 

اإلٌقاعٌة فً إطارها العام، وأخذ ٌهتّم بالجوانب اإلٌقاعٌة األخرى التً ٌوفّرها العمل 

الشعري، والمرتبطة بالمستوٌات اللّؽوٌة، الّصوتٌة، والّصرفٌة، والّداللٌة، والّتركٌبٌة 

البنابٌة، والبالؼٌة البدٌعٌة، وما تضفٌه من جمالٌة شعرٌة على المواقؾ الّتعبٌرٌة 

 . للقصٌدة، هذا فضال عن تؤكٌدهم المستمّر على ضرورة الّربط بٌن اإلٌقاع والمعنى

  :عند العرب القدامى- ـ ب

ٌُوقع » أّن اإلٌقاع ،لسان العربورد فً  من إٌقاع اللّحن والؽناء، وهو أن 

ٌُبٌنها « كتاب اإلٌقاع، وسّمى الخلٌل رحمه هللا كتاباً من كتبه فً ذلك المعنى،األلحان و
1

 .

لحان الؽناء، وهو أن ٌوقع أواإلٌقاع، إٌقاع  »،قاموس المحٌطالوجاء فً 

ٌّنها األلحان «وٌب
2
.  

 

                                                 
 ، دار صادر، بٌروت3 لسان العرب، ط، (أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن مكرم اإلفرٌقً المصري) منظور،  ابن -1

 .263، ص15 ، مادة وقع المجلد2004 لبنان
 .127 ، ص1999لبنان ، –، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت 1بادي، القاموس المحٌط، طأالفٌروز  - 2
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 لها عودات حركات متساوٌة األدوار»، ّنهبؤ المخّصصصاحب   عّرؾو

«متوالٌة
1

.  وفق نسب زمنٌة متساوٌة ،ّنه ٌّتصل بتتابع وتوالً المتحّرك والّساكنإأي ، 

 باّتفاق ،اإلٌقاع هو الّنقر على الطبلة»  أنّ ،قاموس الكاملالفً حٌن ورد فً 

«األصوات واأللحان
2

 .

لم تحد هذ  المفاهٌم المعجمٌة عن إطار الؽناء والموسٌقى، ألّنها تربط اإلٌقاع 

. بتوقٌع األلحان وتوضٌحها وإبانتها

ًّ استخدم مصطلح اإلٌقاع قدٌما "  ابن طباطبا العلوي " هو،لعّل أّول ناقد عرب

ار الشعرفً كتابه  (هـ322ت ) ٌّ وللّشعر الموزون إٌقاع ٌطرب الفهم  »:حٌن قال، ع

 واعتدال أجزابه، فإذا اجتمع الفهم مع صّحة ، وما ٌرد علٌه من حسن تركٌبه،لصوابه

  تّم قبوله ، ومعقوله من الكدر،وزن الّشعر صّحة المعنى، وعذوبة اللّفظ، فصفا مسموعه

اعتدال الوزن :  وهً،ّن نقص جزء من أجزابه التً ٌعمل بهاإ و،له واشتماله علٌه

ٌّا  على قدر نقصان أجزابه، وحسن األلفاظ،وصواب المعنى « كان إنكار الفهم إ
3

  .

لم ٌجمع بٌن الوزن " ابن طباطبا" أّن ،قد ٌتبادر إلى الّذهن منذ الوهلة األولى

 باعتبار الوزن مرادفاً لفظٌاً لإلٌقاع، بل عّد  عنصراً من عناصر  ؛واإلٌقاع فحسب

ق فٌها ـّ  ال ٌتحق،رىـور أخـّدا  إلى أمـوزون الّذي ال ٌتعـر المـاع بالّشعـط اإلٌقـورب

  ومتضّمناً جملة ،ال ٌتوفّر على اإلٌقاع إاّل إذا كان موزوناً  ألّن الّشعر، رط االّتزانـش

 صواب المعنى، وعذوبة اللّفظ ،وزنـ حسن الّتركٌب، صحة ال:من العناصر المتمّثلة فً

 .فإذا اجتمعت فٌه هذ  العناصر تّم قبوله وتمّكن من تبلٌػ رسالته الّشعرٌة

 

                                                 
ٌّد   - 1 ، دار الكتب 1حمد ٌوسؾ الهنداوي، طأعبد الحمٌد : تحقٌقالمخّصص، ، ( الحسن علً بن إسماعٌلوأب)ابن س

  .13، ص 8، مجلد 2005لبنان ،  –العلمٌة  بٌروت 
لبنان – ، بٌروت ة، دار الراتب الجامع1ً، ط (القاموس الكامل)مإنس رشاد الّدٌن، المرام فً المعانً والكالم / د - 2

 .503 ص2000
ٌّار الشعر، تحقٌق (حمدأمحمد بن )ابن طباطبا العلوي  - 3   ، منشؤة المعارؾ3محمد زؼلول سالم، ط: ، ع

 .53 د ت ص، اإلسكندرٌة 
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    واستنفرت منه الّنفس الّذواقة، كان إنكار الفهم له،إذا فقد أّي عنصر منهاو

«افق هواها، وتقلق مّما ٌخالفهوالّنفس تسكن إلى كل ما »إذ أّن 
1

 هذا فقد اّتخذوب، 

 ومصدراً من مصادر الّطرب واالرتٌاح ،اإلٌقاع معٌاراً لقٌاس جودة الّشعر" ابن طباطبا"

. اللّذان ٌحّسهما من ٌقبل على قراءة الخطاب الّشعري، مّما ٌوصل اإلٌقاع بمسؤلة الّذوق

  "نـاسًـتبرم"ا مـّدد ـا ٌحـاّص، كمـاّم وخـعرأٌـه، ان فً ـاع معنًـولإلٌق

 كالشّم ، ٌفّرق بٌن اإلٌقاع المحسوس بحاّسة من الحواسّ ،ندرك أّن ابن طباطبا»: قوله فً

     ا ـ كم، ـض علًـع القبـاع المتسّرب الّذي ال نستطًـ وبٌن اإلٌق،"امـالع"ا فًـ كم،ّذوقـوال

«ر االعتدالـى عنصـز علـ  ٌركّ ـ وفً،"الخاص" وهو ،ةـة عامـ واللّػ،رـي الّشعـو ؾـ 
2
 

ٌّز بٌن نوعٌن من اإلٌقاع ٌُم  .فهو 

 (الوزن) وٌعنً به اإلٌقاع الخارجً ، كإٌقاع األصوات،نوع ٌدرك بالحواس

ٌُستعصى إدراكهو   واللّؽة عاّمة، وٌقصد ، ٌّتصل بالجانب المعنوي للّشعر خاّصة،نوع 

  واالبتعاد ،به إٌقاع المعنى الّذي ٌشترط فٌه عنصر االعتدال، لذا فالبّد من حسن الّتركٌب

علّة كّل حسن مقبول االعتدال »االضطراب الّذي تستقبحه األذن المرهفة الحّس، ألنّ  عن

«كما أّن علّة كّل قبٌح منفً االّضطراب
3
.  

ة ـم فً أزمنـة على الّنػـالّنقل »:وـ ، (هـ235ت)"يـالخوارزم"دـعن اعـواإلٌق

«...والّنسب أصناؾ، محدودة المقادٌر
4

        اإلٌقاع ٌتمّثل فً االنتقاالت المإتلفة وبهذا فإنّ ، 

  بمعرفةالرأي هذا ئ وقد ٌوم، وتناسبها عبر أزمنة محدودة الكّم والّنسب،على األنؽام

ًّ ـقاً ممّ ـ انطال،اعـم اإلٌقـة لعلـالواسع" يـالخوارزم "   اتـم الّرٌاضًـن علـ  مـز بـا تم

.  والحّس الٌقظ، ٌقومان على استخدام الفطنة،فكال العلمٌن

                                                 
 .38، ص السابقالمصدر  - 1
 .95 صر،، البنٌة اإلٌقاعٌة للقصٌدة المعاصرة فً الجزائسٌنعبد الرحمن تبرما/ د -2
ٌّار الّشعر، ص - 3  .53ابن طباطبا العلوي، ع
سم  ععبد األمٌر األ: ، مفاتٌح العلوم، دراسة  وتصدٌر(حمد بن ٌوسؾ الكاتبأ عبد هللا محمد بن وبأ)الخوارزمً  - 4

 .214، ص 2008لبنان، – ، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزٌع، بٌروت 1ط 
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بظاهرة الّتوقٌع، حٌث نلتمس ذلك من خالل  (هـ255ت )" الجاحظ"وربطه 

 إن استطعتم أن ٌكون كالمكم كلّه مثل الّتوقٌع  »": جعفر بن ٌحً"إٌراد  لقول 

«فافعلوا
1

، فالبناء الّتوقٌعً لألسالٌب اللّؽوٌة، ٌجعل الّتعابٌر الّشعرٌة أكثر حٌوٌة، ونماًء 

فتستخفّها القلوب، وتسترسلها األلسن، وتستلّذها اآلذان، وبفضل تلك المسّوؼات الجمالٌة 

تستزٌد البالؼة، وٌقوى البٌان، فٌسهل على الّنفس الّذواقة استٌعاب فحوى الخطاب 

 .الشعري، وذلك من خالل االستجابة االنفعالٌة التً ٌحدثها الّتوقٌع

من خالل ، فإّنه ٌفّرق بٌن اإلٌقاع والعروض،(هـ395ت )" أحمد بن فارس"أما 

  ومعنى آخر فً تنزٌه هللا جل ثناإ  نبٌه صلّى هللا علٌه وسلّم عن قٌل الّشعر  »:قوله

 اإلٌقاعالعروض، وصناعة  على أّنه ال فرق بٌن صناعة ،هل العروض مجمعونأّن أ

 وصناعة العروض تقّسم الزمان بالحروؾ ،ن بالّنؽما إاّل أّن صناعة اإلٌقاع تقّسم الزم

 يـ ضرب من المال ، واإلٌقـاعاعـزان ٌناسب اإلٌقـر ذا مًـالمسموعة، فلّما كان الّشع

«لم ٌصلح ذلك للرسول صلّى هللا علٌه وسلّم
2

 .

 ٌرى"ابن فارس" فإّن ، ال ٌفّرقون بٌن اإلٌقاع والوزن،فإذا كان علماء العروض

   وس ـر محسـو أمـ و ،اتـن بالّنؽمـ الّزمتجـّزئى ـاألولـؾ، ؾـا تختلـ أّن صناعتهم

ّن الّنؽم عبارة عن تحرٌك  إ واألصوات المإتلفة، أي،الّنؽمة ٌولّدها الّصوت»حٌث أنّ 

ر ـأي تتكون أكث) ـً،ا زماناـة فٌهـى الحركـة، إذ تبقـّزة والمجّوؾـة المهتـام المتذبذبـاألجس

 وهذا ما ٌسمى بالقرعات المّتصلة بحٌث ٌقرع الهواء ، وتشٌع فً أجزابها،(من دورة

ٌّناً  «نفسه، بعضه بعضاً على اّتصال زماناً مع
3

مستوى » هو عبارة عن،الّنؽم، أي إّن 

«ال تقطٌعً، لحنً
4
. 

                                                 
1

، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 1ِٛفّك شٙبة اٌّذ٠ٓ، ط: ، اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ، ٚضغ حٛاش١ٗ (أثٛ ػضّبْ ػّشٚ ثٓ ثحش)اٌجبحظ -  

 . 85، ص1، ط1، ِجٍذ1998ث١شٚد ٌجٕبْ، 
حمد أ :قيعلتسابلها و سنن العرب فً كالمها، مفً فقه اللؽة العربٌة و حبً ، الّصا( الحسنوبأ)حمد بن فارس أ - 2

 . 212، ص1997لبنان، – دار الكتب  العلمٌة ، بٌروت  ،1ج طسحسن ب
 .40 ، ص2010، دار األمان، الرباط، 1، ط(نموذج الوقؾ)تنظٌم اإلٌقاعً للؽة العربٌة المبارك  حنون، فً   -3
  .ص نفسها ، نفسهالمرجع  -4
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 هو تتابع الّنؽمات التً تولّدها األصوات المرّكبة تركٌباً ،اإلٌقاعوهكذا، فإّن  

هذا فهو مناسب للّشعر، إاّل أّنه عّد  وب ، فتنتج لحناً ما، عبر فترات زمنٌة محّددة،مإتلفاً 

ٌّه علٌه الّصالة والّسالم عن قوله،ضرب من الؽناء .  فنّز  هللا تعالى نب

 وتجانسها ، فتقّسم الزمن باألصوات المسموعة التً فً حال تركٌبها،أّما الثانٌة

رؾ ـ أو ما ٌع،(الحركات و السكنات)  الصوتٌـةعـة من المقاطـل المكّونـل التفاعًـتشكّ 

.  وهنا ٌقصد الوزن الشعري،باألسباب واألوتاد

ر ـرٌفه للّشعـاء تعـاع أثنـإلى اإلٌق ( هـ428ت )"اـن سٌنـاب"فً حٌن أشار

ٌّل مإلّؾ من أقوال موزونة متساوٌة، وعند العرب إ »: إذ قال ّن الّشعر هو كالم مخ

  ومعنى كونها موزونة أن ٌكون لها عدد إٌقاعً، ومعنى كونها متساوٌة ،مقفّاة

هو أن ٌكون كل قول منها مإلّفا من أقوال إٌقاعٌة، فإّن عدد زمانه مساو لعدد زمان 

« هو أن ٌكون الحرؾ الذي ٌختم به كّل قول منها واحداً ،اآلخر، ومعنى كونها مقفّاة
1
. 

إذا كان و على أّنه عنصر من العناصر البانٌة للّشعر، ،فهو ٌنظر إلى اإلٌقاع

فإّن اإلٌقاع ٌستوجب ،  والقافٌة التً ٌختم بها كّل بٌت،الوزن عند  ٌتؤلّؾ من كّم الّتفاعٌل

 . والّتتابع بٌنها، مع مراعاة الّتناسب،أن تتساوى المدد الزمانٌة بٌن المقاطع اإلٌقاعٌة

تقدٌر ما لزمان النقرات، فإن اّتفق أن كانت » هو ،"ابن سٌنا"فاإلٌقاع فٌما ٌرا  

 كان اإلٌقاع لحنٌاً، وإذا اّتفق أّن كانت النقرات محدثة للحروؾ المنّظم ،النقرات منّؽمة

«رٌاـاع شعـ كان اإلٌق،المـها كـمن
2

رقه ـن الذي ٌستػـدٌد الزمـوط بتحـاع منـّن اإلٌقإأي  ،

 أّما إذا شّكلت ،اًـ اً موسٌقًـ كان اإلٌقاع لحنً،اـصدور الصوت أو النقرة، فإن أحدث نؽم

 كان اإلٌقاع ، وابتالفها خالل أزمنة محّددة كالما منظماً ،هذ  األصوات عند تركٌبها

 .شعرٌاً 

                                                 
 .161 صد ت لبنان ،- عبد الرحمن بدوي، دط، دار الثقافة ، بٌروت: ، فّن الّشعر، ترجمة و تحقٌقلٌسرسطو طاأ -1
دراسة فً التراث ) عصفور، مفهوم الشعر  أحمدجابر/  د:، نقال عن24ابن سٌنا، جوامع علم الموسٌقى، ص - 2

 . 381-380، ص 1982 دط المركز العربً للثقافة و العلوم ، ،(النقدي
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    لـ المتمثّ ،ريـوالّشع، (يـالموسٌق)ي ـ اللّحن،نـن اإلٌقاعًـد بًـاس واحـاألسؾ

       ا ـّد مقٌاسـ وٌع،يـالزمن عنصر مهّم فً الّتؤلٌؾ الموسٌق»ي، ألنّ ـب الّزمنـفً الّتناس

من الّنؽمات زا ٌكون   وعند، أو أكثر، أو نؽمتٌن،له، وٌمكن أن ٌشؽل بنؽمة واحدة

«المجموعة زمناً كامالً 
1
.   

هو قسمة زمان اللّحن » اإلٌقاع ،أنّ "الحسن بن أحمد علً الكاتب "رىوي

  وكّل واحد منها ٌسّمى ،وهو النقلة على أصوات مترادفة فً أزمنة تتوالى، بالنقرات

«دوراً 
2

 قصد الّسماع ، وفق الّنسب الّزمنٌة المستؽرقة، أي هو تجزبة زمن األلحان،

شّكل ي مّما ، مع مراعاة عنصر الّتتابع والّتوالً بٌنها،واالنتقال على األصوات المترادفة

.  متوالٌة، ٌدركها القارئ المتذّوق السلٌم الفطرة دون أّي عناءو متساوٌة اً أدوار

        رب ـقأ ـت كان،وزنـ لل نظرتـه فإنّ ،( هـ684ت )"نًـرطاجـازم القـح" أّما

والوزن هو أن تكون المقادٌر المقفّاة تتساوى فً زمنه »:  إلٌه، إذ ٌقولاإلى اإلٌقاع  منه

«ات والّترتٌبـات والّسكنـدد الحركـا فً عـ الّتفاقه،ةـمتساوي
3

الل ـمن خ رـو ٌشًـفه ،

 الذي تفصل بٌن شطرٌه ،إلى أسلوب التشطٌر فً البٌت العمودي الّتقلٌديرأي هذا ال

وإعطاء نفس إٌقاعً    قصد االسترجاع،قد توحً بزمن الوقؾ المإقت، مساحة بٌضاء

 .متجّدد

  ـهاوي بٌن مقاطعـة الّتسـ شرٌط،ظ فٌهـط بزمن ٌتلؾّ ـالم ٌضبـوبما أّن كّل ك

 مع المحافظة على عنصري الّزمن ،الصوتٌة، وتقدٌر  بعدد الحركات والسكنات

 واالنسجام بٌن هذ  العناصر ،ٌقودنا إلى الوقوؾ على مبدأ الّتآلؾ فإّن هذاب، والّتناس

وهري ـحٌث هو مبدأ ج  من،اإلٌقاع ٌلتقً مع الوزن فً مبدأ الّتناسب»  إذا كان خاصةً 

                                                 
، فً البنٌة اإلٌقاعٌة للشعر العربً نحو بدٌل جذري لعروض الخلٌل و مقدمة  فً علم اإلٌقاع دٌببو أكمال / د -1

  .196، ص1981لبنان، -  دار العلم للمالٌٌن، بٌروت2المقارن  ط
حمد  أمحمود : ؼطاس عبد الملك خشبة، مراجعة : تحقٌق ،دب الؽناءأ الكاتب، كتاب كمال يحمد علأن بن يالحس - 2

  .92، ص1975الحنفً، دط  الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، 
 دار الكتب الشرقٌة  دط،، محمد الحبٌب بن الخوجة: حازم القرطاجنً، منهاج البلؽاء وسراج األدباء، تحقٌق - 3

  .263 د ت ، ص
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«وأنواعه ال الفنّ ـفً كّل أشك
1

        ون ـام فً أّي لـ أدركنا الّنظ،، وإذا ذكرنا الّترتٌب

. ردٌفاً لإلٌقاع" حازم"وبهذا ٌصٌر الوزن عند ، من ألوانه

ٌّن مّما استعرضنا  من اآل  أّن اإلٌقاع عنصر جوهري ،  العربٌة الّتراثٌة راءٌتب

 إالّ من جمٌع ، لّذة الخطاب فً أي جنس أدبًىال تتؤتّ » بحٌث ،فً الخطاب الشعري

« هو اإلٌقاع ،والعامل الموحد لهذ  المكّونات، مكّوناته لفظا ومعنى وبناء
2

، لذا فقد أوال  

  انـاء واأللحـّن الؽنـان بؾـب األحًـي أؼلـو  ؾـة، وإْن ربطـة فابقـى عنايـاء القدامـالعلم

التً إن ابتلفت وحافظت على التناسب  إاّل أّنهم اهتّموا بإبراز أهّم مكّوناته الصوتٌة،

فً أنحاء القصٌدة جّواً إٌقاعٌاً صاخباً مشحوناً بمختلؾ االنفعاالت   أبدعت،بٌنها

.    ٌنزع بدور  إلى استلهام وجدان المتلقًّ،والمشاعر

 :عند العرب المحدثٌن- ج-

ة ـة الحدٌثـابات الّنقديـات تداوال فً الخطـر المصطلحـ أكث،اعـح اإلٌقـ مصطلٌعدّ 

 الّرإى  ولكنّ ، ؼٌر أّنه وفً الوقت ذاته أكثرها ضبابٌة و تعمٌماً، إذ أّن المصطلح واحد

 إلى حّد التناقض حول أهمٌته، والعناصر التً ٌبنى على أساسها،تعّددت واختلفت النقدٌة 

  .بٌن النقاد والّدارسٌن، فمنهم من ٌقرنه بمصطلح الموسٌقى٭

 الفاعلٌة التً تنقل إلى المتلقًّ »  ّنه، على أإلٌقاعٌنظر إلى ا" كمال أبو دٌب"فـ

 الشعور بوجود حركة داخلٌة ذات حٌوٌة متنامٌة تمنح الّتتابع ،ذي الحساسٌة المرهفة

ٌّنة على عناصر الكتلة  الحركً وحدة نؽمٌة عمٌقة، عن طرٌق إضفاء خصابص مع

« تختلؾ تبعا لعوامل معقّدة،الحركٌة
3

 فإّن اإلٌقاع ٌقوم على الفاعلٌة   الرإٌة، فوفقاً لهذ، 

  بؽٌة إخراج السكون الّدابم ،ّددجالمستمّرة فً التّ و ،التً ٌراد بها الحركة المتنامٌة

 الشعور بالّنشاط والّسعادة ،من دابرتها، وإحداث الحٌوٌة التً تبعث فً نفس المتلقًّ

                                                 
 .375حمد عصفور، مفهوم الشعر، ص أجابر / د - 1
 .66حمد عزوز، علم األصوات اللؽوٌة ، صأ/ د - 2

شكري محمد عٌاد، موسٌقى الشعر العربً / د: َو ٌنظر. 349إبراهٌم أنٌس، موسٌقى الشعر، ص/ د: ٌنظر- ٭

 .38ص
  .230بو دٌب، فً البنٌة اإلٌقاعٌة للشعر العربً ، صأكمال / د - 3
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  ٌستوجب علٌه إعمال العقل، األمر الّذي فٌكتبب،ّمً فٌه اإلحساس بالحزن واأللم تنأو

 .واإلحساس فً آن واحد

 هو الفاعلٌة التً تمنح الحٌاة للعالمات ،اإلٌقاع بلؽة الموسٌقى» وإذا كان

«ةـارة الموسٌقًـابعها العبـإلّؾ بتتـاٌرة التً تـالموسٌقٌة المتػ
1

عري ـاع الشّ ـ، فإّن اإلٌق

 التً بابتالفها ، والحٌاة فً المقاطع الصوتٌة المختلفة،ة التً تزرع الحٌوٌةـهو الفاعلً

.  وتكشؾ عّما ٌحوٌه من إحساسات باطنٌة،شّكل البٌت الّشعريٌتوتتابعها 

       ن و والسكة أساسا من تتابع الحرك،"أبً دٌب"وقد ٌنتج اإلٌقاع الشعري عند 

 إّن اإلٌقاع فً الّشعر ٌنبع من الحدوث »:ما ٌعرؾ بالمقاطع الصوتٌة، إذ ٌقولو أ

(« 0( )-  0-  ( )- 0-  - -): الّتتابعً إلثنتٌن من ثالث نوى مكّونة هً
2

 وبالّتالً ، 

 (فاعلن) :مثل ّنه ٌتؤلؾ من تتابع المقاطع الصوتٌة التً تكّون الّتفعٌلة الشعرٌة،فإ

 ، أي تتكون من مقطعٌن طوٌلٌن ( 0-  ()- 0- ):  هما،فهً تتشّكل من تتابع نواتٌن

 لّؾ وحدة إٌقاعٌة تتمّثل أتت ب هذ  المقاطع،وعند تركً، ( - )ومقطع قصٌر  (0)- 

 .فً الّتفعٌلة

 اع ـلإلٌق (ـــ هـ174ت)" بن أحمـد الفراهٌـديلـالخلً"ّورـدما كان تصـفعن

  ٌرى "كمال أبو دٌب"لّؾ من وحدات كبرى منعزلة ال تتفاعل، فإّن أعلى أّنه ٌت

أّن اإلٌقاع حركة لنواتٌن أو ثالث
3

 على أّنه وطٌد الّصلة بالّنبر ،، كما أّنه ٌنظر إلٌه

ٌّز وحدة أّولٌة» :فٌقول  أو نواة زمنٌة ٌقع علٌها ،إن اإلٌقاع ٌرتبط ارتباطا جذرٌاً بتم

«الّنبر
4

. أّنه ٌّتصل اّتصاال وثٌقاً بكّل وحدة صوتٌة ٌقع علٌها الّنبربمعنى  ،

                                                 
  .231، صالسابقالمرجع  - 1
 .53، صنفسهالمرجع  - 2
النقد األدبً تراثنا ) ، مجلة فصول (دفاع عن فاٌل)سعد مصلوح ، فً مسؤلة البدٌل لعروض الخلٌل : ٌنظر  - 3

 2، ج6 ، المجلد 1986مارس – فٌبراٌر -   الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة ، ٌناٌر 2العدد ، (النقدي

 .250ص
 .232بو دٌب، فً البنٌة اإلٌقاعٌة للشعر العربً، صأكمال / د  -4
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  من وحدة الّنؽمة التً تتكّرر على نحو ما فً الكالم تركٌبهوقد ٌستمّد اإلٌقاع 

توالً الحركات والسكنات على نحو منتظم فً فقرتٌن أو أكثر من فقر البٌت، أي أو 

 أبٌات القصٌدة فً أو،الكالم
1

فهو عبارة عن ترّدد وحدة نؽمٌة على مسافات زمنٌة  ،

الّتفعٌلة وهذ  الوحدة فً الّشعر العربً هً و متجاوبة،أمتساوٌة 
2

 ٌتولّد  إذا ، فاإلٌقاع

  تتكّرر ، أو تفعٌلة شعرٌة،ي ٌنشؤ عنه وحدة نؽمٌةذ الّ ،من تتابع المقاطع الصوتٌة

. فً البٌت الّشعري خالل فترات زمنٌة متماثلة

  مكّون ،شارة بسٌطة، بل هو نظام مرّكب ومعقّدإلٌس مجّرد  » واإلٌقاع

 هو فً حّد ذاته نظام إشاري ،من العدٌد من اإلشارات، بل إّن كّل عنصر من عناصر 

« هً مفرداته،مكّون من إشارات
3

 ة ــة ساذجـة بسٌطـلٌس مجّرد عالموبهذا فهو ، 

   المبهمة المنطوٌة على جملة من الّدالالت واإلٌحاءات،العالمات المرّكبة من وـإّنما  و

 .               إاّل من أوتً الفطنة الحّسٌة، وعرؾ بالكٌاسة الّشعرٌة،ال ٌملك القدرة على إدراكها

فإذا كان » ، عن كٌفٌة بنابه وتقدٌمه، للكشؾ،اإلٌقاع بحث فً أعماق المعنىؾ

 ال نقدر أن نإّطر ، فإّن اإلٌقاع ،ّنه نّص مبهمأمعنى مؽلقاً، بمعنى ، المعنى الّشعري

ّنه مجموعة متناقضات وحدات زمنٌة مفاجبة إرحٌل فً هذا المبهم المؽلق المجهول، 

«لحان ؼٌر متوقّعة تقودنا إلى المجهولأ
4

 هو الّسبٌل إلى تذّوق ، فإّن اإلٌقاع،، وهكذا

 .المعنى واالستمتاع بخباٌا 

حركة األصوات الّداخلٌة التً ال تعتمد على تقطٌعات البحر » قد ٌراد باإلٌقاع،و

  ألّن اإلٌقاع،شّق بكثٌر من توفٌر الوزنأ ،الّتفاعٌل العروضٌة، وتوفٌر هذا العنصر وأ

                                                 
 .461 ، ص1982 دار العودة ، بٌروت ، د ط، محمد ؼنٌمً هالل، النقد األدبً الحدٌث،: ٌنظر - 1
2

          2006ِحّذ فزٛح أحّذ، اٌحذاصخ اٌشؼش٠خ، د ط، داس غش٠ت ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ، اٌمب٘شح، / د: ٠ٕظش- 

٠ٕظش.  441ص   .374اٌشِض ٚاٌشِض٠خ فٟ اٌشؼش اٌّؼبطش، ص: َٚ
 1993 ،سٌد البحراوي، العروض وإٌقاع الشعر العربً،دط، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة/ د -3

 .136ص
  ت ، دار المرساة للطباعة والنشر والتوزٌع، سورٌة، د1سرار اإلٌقاع فً الشعر العربً، ط أتامر سلوم،/ د - 4
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 فً حٌن ال ٌتؤّثر الوزن باأللفاظ ، المستعملة ذاتهاواأللفاظٌختلؾ باختالؾ اللّؽة 

«الموضوعة فٌه
1
. 

 عقد من الوزن، فهو ٌظهر فً حٌوٌة األصوات الباطنٌة  إذاً، أاإلٌقاعؾ

ٌّر اللّؽة والكلمات المستخدمة، أّما الوزن  ٌّر بتؽ التً ال تخضع للّتقطٌع العروضً، وٌتؽ

  ذاـة، وبهـة الخلٌلًـ  الوزنًـافظ على تركٌبتـدة فٌه، وإّنما ٌحـاظ المعتمـر باأللؾـفال ٌتؤثّ 

الموضوعة لألوزان ،  حّرٌة الخروج عن القوالب الهندسٌة،لشاعر إذا اضطرّ افهو ٌمنح 

   .العروضٌة

 كٌؾ تفّسر:  تتساءل فً حدٌثها عن األوزان الّشعرٌة،"خالدة سعٌد"فً حٌن نجد

           ٌسهل القول بؤّنها رواسب تراثٌة»:المحافظة على األوزان الخلٌلٌة؟ فتجٌب بقولها

 ورفعت راٌة الجنون ، والنظم الشعرٌة، قصٌدة تخّطت المفهوماتتجًءإذ المنتظر أالّ 

  لكن ما اإلٌقاع؟ إّنه لٌس مجّرد الوزن بالمعنى الخلٌلً ،بلهجة تذّكر بإٌقاع الماضً

   ال تفهمها األذن وحدها، لؽة ثانٌة، العمٌقى اإلٌقاع بالمعن،أوؼٌر  من األوزان

لهذ  اللّؽة عالقة ثنابٌة   الوعً الحاضر الؽابب،،وإّنما ٌفهمها قبل األذن والحواس

 ّن اإلٌقاع  أ:هذا ٌعنً بالّتالً األجواء واألجواء تبعثها،  تستحضر،باألجواء الّشعرٌة

ٌّناً ، وأوزان،لٌس مجّرد تكرار أصوات  مستفعلن فاعلن:  تكراراً ٌتناوب تناوباً مع

ثنً عشرٌة مزدوجة أو خماسٌة إولٌس عددا من المقاطع،  لخ،إ...أو مستفعلن مستفعلن 

ٌّنة ومفردة، هذ  كلّها عناصر  شّكل قراراً،ت ل،لٌس قوافً تتكّرر بعد مسافة صوتٌة مع

« ولكّنها جزء من كّل واسع ملّون متنّوع،إٌقاعٌة
2

 .

 اإلٌقاع بالوزن، أو أن ٌكون حّدد ٌنفً أن ي،عن تساإلها" خالدة سعٌد"رّد ؾ

 مجّرد تكرار للّتفاعٌل الشعرٌة أو المقاطع الصوتٌة أو القافٌة، إّنما هو أوسع من ذلك

ت بمنؤى ـها لٌسـاع، ولكنّ ـ أال وهو اإلٌق، إال جزءاً من الكلّ مّثـل ال ت،رـإذ أّن هذ  العناص

  اإلٌقاع، فهً تنظر إلى اإلٌقاع شّكلمن مكّوناته األساسٌة، إاّل أّنها ال ت فهً تعدّ ، عّنه

                                                 
 .315، ص1992سماعٌل، األسس الجمالٌة فً النقد العربً، د ط، دار الفكر العربً، القاهرة، إعز الدٌن / د - 1
 .111حركٌة اإلٌقاع ، ص خالدة سعٌد،/د- 2
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 كالّسمع والبصر ، ال ٌمكن إدراكها عن طرٌق الحواس الحاضرة،ّنه مسؤلة معقّدةأعلى 

 كالّذوق، باعتبار ،إّنما تفهم من خالل الوعً الّذي تجتمع فٌه الحواس الحاضرة الؽاببة

«اإلٌقاع معنى بعٌد ال ٌرا  المرء»أنّ 
1

 تستفّز المتلقًّ ، داللٌة ؼامضةاً فهو ٌحمل أبعاد ،

 .المتذّوق للكشؾ عنها

 ألّن اإلحساس ،"ابن طباطبا" العام عندعنىوقد ٌإدي بنا هذا إلى استحضار الم

 وإٌصالها بالحالة ، ٌولّد فٌنا الشعور بؤجوابه الّشعرٌة،باإلٌقاع فً الخطاب الّشعري

 عالقة ،فتصبح العالقة بٌنه وبٌن المتلقًّ  حٌن كتابته له،،الّنفسٌة التً تنتاب الشاعر

  تبنى أساساً ، وروحٌة،ماّدٌة  وما ٌحوٌه من مإّثرات فكرٌة،، وانفعال بعالمه،تذّوق

 .على الّنظام

 التً ٌنقلها الشاعر إلى المتلقًّ ،عنصراً من عناصر الّتجربة»  اإلٌقاع إذاً، ٌعدّ ؾ

بل هو متؽلؽل فً مكّونات  لكّنه فً الحقٌقة لٌس عنصرا منفصال عن العناصر األخرى،

«البٌت الشعري جمٌعا
2

ّنه الّنظام إ»بل لذا فهو ال ٌقتصر على الجانب الصوتً فقط، ،

 فكري حسً،) ،، أو جّو ما(أو شكلً صوتً) ،ا م أو ٌتناوب بموجبه مإّثر،الّذي ٌتوالى

  (الّتوازن والّتداخل والّتعارض، الّتناؼم) ،، وهو كذلك صٌؽة للعالقات( روحً،سحري

« نظام أمواج صوتٌة ومعنوٌة وشكلٌة،ذنإفهو 
3
.   

  ألّنهما من مستلزماته، فالّنظام ٌعّبر ، ٌمثالن لّب اإلٌقاع وأساسه،الّنظام والمإّثرؾ

 عبر فترات زمنٌة ، تنتج بناًء عن الّتتابع والّتناوب بٌن األصوات،عن قٌمة جمالٌة فّنٌة

  وٌحفّز  على الشعور باألثر الّصوتً ، فهو الذي ٌجذب المتلقً،محّددة، أّما المإّثر

          (إلخ...لـّط، الّشكـون، الخـالّل) ،اـر بحٌثٌاتهـل الصورة فً البصـ وٌشكّ ،عـفً الّسم

 .تحمله من داللة ما و

                                                 
 .256تامر سلوم، أسرار اإلٌقاع فً الشعر العربً ،ص/ د-  1
 1994ط، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة،  د ،رالمإثرات اإلٌقاعٌة فً لؽة الشع ممدوح عبد الرحمن،/ د-  2

 .12ص
 .111خالدة سعٌد، حركٌة اإلٌقاع، ص/ د-  3
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 ة ـة والحركـ الحٌويٌبعثـانق، وـة الّتدؾـاع حّريـان اإلٌقـا ٌمنحـفهمهكـذا،  و

          ـة إدراكـل فً عملًـهذا فقد ٌتدخّ بري، وـل الّلؽوي العام للخطاب الّشعـفً الّتشكً

  ـّدة، إدراكـواس عـع حـجال لتقاطـاع مـألّن اإلٌق »،إلى جانب الّذوق جملة من الحواس

 ودلٌل ذلك نجد  فً الخطابات التً تحاول ، مثلما قد نتوّهم،ؼٌر مقصور على السماع

 وبٌان كنهه، إذ ٌجد المحلّل نفسه كالمجبر على الخلط بٌن الحواس الخمس ،تحلٌل اإلٌقاع

«والمزج بٌنها
1

 هذا فهً تختلؾ وبّن مسؤلة إدراكه تكون فردٌة وشخصٌة، إ، أي 

. من متلّق إلى آخر

تناظر » وهو باعتبار  مصطلحا موسٌقٌا،،وقد ٌراد باإلٌقاع مصطلح الّترجٌع٭

 الّتناظر بٌن لفظٌن مّتحدٌن ، ونقصد به فً قضٌة الحال،صوتً بالمماثلة أو المخالفة

  وهو ما سّما  العرب تكراراً، وإذا اختلؾ اللّفظ الثانً فً بعض معنا  ،معنًى ومبنىً 

كّل ـ وقد ٌكون هذا التناظر أٌضا بٌن لفظٌن مّتحدٌن مبنًى فً ال، ّعد تردٌداً ،عن األّول

«رب جناساً ـا  العـ وهو ما سمّ ،عنىـالؾ فً المـن كّل االختـ أو مختلفً، أو فً البعض
2
 

  أو الّتردٌد،فانطالقا من المماثلة الصوتٌة أو المخالفة التً تإّدي إلى حدوث الّتكرار

. سب األلفاظ اللؽوٌة إٌقاعاً قوٌاً خاصاً بهات تك،أو الجناس

 الفٌصل فً وجود اإلٌقاع أو عدمه »واإلٌقاع منوط بمدى إحساسنا به، إذ أّن 

هو إحساسنا به، وإذا عجز الّتحلٌل عن إظهار اإلٌقاع، حٌث نحّس وجود ، فهذا عٌب 

«الّتحلٌل، ال عٌب اإلٌقاع
3

 لٌس شٌبا »، ولذا تّم إنكار صفة الفٌزٌابٌة عنه، باعتبار  

                                                 
، دار الحوار للنشر و التوزٌع 1، ط(خلٌل حاوي نموذجاً )خمٌس الورتانً، اإلٌقاع فً الشعر العربً الحدٌث - 1

. 24 ص1 ج2005

 .508، ص1ابن سٌد ، المخّصص، المجلد: ، ٌنظر«تردٌد الصوت فً الؽناء والقراءة ونحوهما»:الّترجٌع لؽة هو- ٭

 فً الؽناء والقراءة ونحو ذلك ّمما ٌترّنم به، وقٌل هو تضارب الحركات  تردٌد الصوت فً الحلق»:وقٌل هو

، دار الفكر العربً 2حسٌن ٌوسؾ موسى، َو عبد الفتاح الصعٌدي، اإلفصاح فً فقه اللؽة، ط/ د: ٌنظر. «فً الصوت

 . هو تكرار األصوات فً الحلق أثناء القراءة أو الؽناء: الترجٌع لؽةأي . 1294،ص2القاهرة، ج

 .144، ص1985، راس للنشر، تونس سط، د ة فً التراث النقدي،بًتوفٌق الزٌدي، مفهوم األد- 2

3
 .66شىشٞ ِحّذ ػ١بد، ِٛع١مٝ اٌشؼش اٌؼشثٟ، ص/ د-  
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فٌزٌابٌا، لٌس شٌبا فً طبٌعة األصوات نفسها، وإن نسبنا  إلٌها، إّنما هو فً الواقع إٌقاع 

«للّنشاط الّنفسً
1

 .، وبهذا فهو ٌّتصل بالحالة االنفعالٌة للشاعر والمتلقًّ

 تبنً اإلٌقاع الّشعري على أساس ،الّنقدٌة الحدٌثة اآلراء  أّن جلّ ،ٌظهر مّما تقّدم

 المتمّثل فً المّدة الّزمنٌة التً تستؽرقها األصوات ،المدى الزمنً :هً ثالث عناصر

 بٌن المقاطع الصوتٌة أو الحركات والسكنات، ومراعاة لّتناسبأثناء عملٌة النطق، وا

ّنه ٌنطوي أ، إاّل ، والجانب النفسً  بعامل الّنبرت من ربطا بٌنها، ومنهالّتوالًوالّتتابع  

على أبعاد أخرى لم تلق العناٌة الكافٌة من قبل النقاد، كالبعد اللّسانً والّداللً والبنابً 

. وؼٌرها

: هــري و أنواعــاع الشعــة اإلٌقــوظٌف- 02-

، وإحداث رٌسهم اإلٌقاع فً تشكٌل البنٌة الّداللٌة للخطاب الّشعري المعاص

ٌشٌر إلى عدد من الّدالالت الّسطحٌة » باعتبار  الّتماسك الّنسٌجً بٌن مكّوناته اللّؽوٌة، 

 وٌطرح ،صدى لمعنى القصٌدة، وقد ٌإّكد المعنىظهر والعمٌقة فً القصٌدة، إّنه قد ي

 واإلٌجاد بالّصراع ،معانً وتفسٌرات ظالل للمعنى، وٌمكن استخدامه إلشارة المعنى

«داخل بنٌة القصٌدة
2
. 

    كــ ٌتشاببل ؛ى فقطـى المعنـادة علــالّزي  أو،اةـي بالمحاكــٌكتؾ اع الـاإلٌقؾ

ط ـنم »   إلىـل انتمائـوبفع ة الخطاب،ـراع الّداخلً لبنًـ الصّ  عناصـرعن معه للكشؾ

نظام موسٌقى مهٌمن، فهو ال ٌجري على نسق واحد  التً ال ٌحكمها المبتكرة الـاألفع

حّتى وإن ارتبط أكثر من إٌقاع بنظام وزنً واحد، وهذ  الصفة التً تمنح القصٌدة قابلٌة 

«المجال  المقّدم فً ضوء قدرات الشاعر اإلبداعٌة فً هذا،على اإلنجاز الّشعري
3
. 

                                                 
1

 .156اٌّشجغ اٌغبثك، ص-  
محمد عباس محمد العربً، تطور البنٌة اإلٌقاعٌة فً القصٌدة العربٌة /ناصر سلٌم محمد الحمٌدي َو أ/ د- 2

 .19 ص،المعاصرة

ط ، اتحاد الكتاب العربً  محمد صابر عبٌد، القصٌدة العربٌة الحدٌثة بٌن البنٌة الداللٌة والبنٌة اإلٌقاعٌة، د/ د- 3

 .19، ص2001دمشق  
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 ٌحقّق هدفه فً إبداع  اإلٌقاع،بفضل تلك المٌزة الّتنوٌعٌة التً ٌتمّتع بهاو

ٌّة، السٌما ،إٌقاعات داللٌة جدٌدة داخل القصٌدة   تقوم بتنمٌة طاقات المتلقًّ الحس

  ٌؽلب على أثر  ،الّنسق المنتظم دون أّي شاببة تشوبه»وأّن اإلٌقاع الّذي ٌنشؤ على

«فً الّنفس أن ٌكون حّسٌاً 
1

ؼاٌتها  فإّن القصٌدة تسعى جاهدة إلى بلوغ ، هذان، وبناًء ع

 ٌمنح ألفاظها ، ألّنهوإقحامه فً هٌكلها،  بههتمام ٌدفع الشاعر إلى ااألمر الّذية، يالّدالل

 أّوالً ،ٌفة مزدوجةظفهو ذو و»، حٌاة متجّددة مفعمة بالحٌوٌة، وٌربط مكّوناتها اللّؽوٌة

 سابلها وّما أوصل مكّونات الّنص بعضها ببعض، وثانٌها الّتؤثٌر فً المتلقًّ، و

«والّتالإم فهً كّل ما ٌوفر االنسجام
2
. 

حقّق فتت وٌجعله ٌحّس بمعانٌها وٌتشّرب فحواها، ،قد ٌزٌد هذا من انتبا  المتلقًّو

  ٌهٌا المتلقًّ الستقبال أسلوب ،تتابع المقاطع على نحو خاصّ » ، إذ أّن لدٌهسمة الّتوقّع 

«إٌقاعً من هذا النمط دون ؼٌر 
3

 فإّنه منوط بالحالة االنفعالٌة التً تتملّك ،، وهكذا

 . ٌستلّذ فٌطرب له و ، وٌإّثر عن طرٌقها فً وجدان المتلقًّ،الشاعر

  اـ  تنجذب نحو حركٌتهـا، إذ بـاال وثٌقـة اّتصـة الّشعريـاع باللّػـل اإلٌقـوٌّتص

بنابٌة وداللٌة:  وظٌفتٌن أساسٌتٌنبستٌكؾ
4

 .

: ةـــة البنائًــــالوظٌف- أ-

تظهر فً تحّكم اإلٌقاع فً نسق الخطاب الّشعري، أي فً بناء عناصر  

   ٌستقّل بهما الخطاب المفرد عن ؼٌر  من الخطابات،ومكّوناته ضمن تنظٌم وترتٌب

 سارها بؽاٌة تؽٌٌر م، معنا  مرور الّذات الكاتبة فً اللّؽة،وبناء الخطاب بواسطة اإلٌقاع

. ّردؾإالّ أّن هذا البناء متحّرك كما هو مت
                                                 

 1993 د ط، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، القاهرة، علً ٌونس ، نظرة جدٌدة فً موسٌقى الشعر العربً،/ د-  1

 . 171ص

 .139توفٌق الزٌدي ، مفهوم األدبٌة فً التراث النقدي ، ص: ٌنظر-  2

 .375محمد فتوح أحمد، الرمز و الرمزٌة فً الشعر المعاصر، ص/ د-  3

4
 ، دار توبقال للنشر، الدار البٌضاء، المؽرب 2 ط،(إبداالتهابنٌاته و) ، الشعر العربً الحدٌث بنٌسمحمد : ٌنظر -  

 .(تصرؾب ).178، ص1 ج2001
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  :ةـــفة الداللًــــالوظً- ب-

 ٌعّد بناًء ،وهً مالزمة لألولى ومترّتبة عنها، فبناء اإلٌقاع لنسق الخطاب

لداللٌته ولطرٌقة إنتاج معنا ، فلٌس للكلمات معنى قبلً سابق على تركٌبها فً الخطاب 

 .كما لٌس للّؽة إٌقاع ٌنتج المعنى خارج الخطاب

 ال وجود له فٌها إالّ بإنتاجه ، حٌث وطٌد الّصلة باللّؽة إذاً،اإلٌقاع الشعريؾ

اع ـاإلٌق»ا ، إذ أنّ ـاج معنـة إنتـ وكٌفً، ـاع خارج داللتـ وال إٌق، ـى الخطاب وداللتـلمعن

 وموّجهاً طبقا ،الذي ٌجعل الّتؤوٌل اإلٌقاعً مرتبط بفهم للّنصاألمر إنّما هو ناتج معنى، 

  ال ٌنفً تماما العكس، إذ بقدر ما اإلٌقاع ناتج معنىألمر، وهذا اللّداللة الممنوحة له

«هو فً ذات اآلن منتج معنى
1
. 

 ظهر للقارئ ت قد ال ،بعض الّظواهر اإلٌقاعٌة المتماسكة الّبناءوإذا كانت 

 مع تصوٌب ذلك الّتؤوٌل، مّما ٌجعل ،إلى إعادة القراءة ٌسعىإّنه أثناء الّتؤوٌل األّولً، ؾ

 ٌحتاج إلى قراءات ، وإٌقاعٌاً بكٌفٌة صحٌحة،تفكٌك شفرات الخطاب الّشعري داللٌاً 

اإلٌقاع » هو فضاء البناء اإلٌقاعً، فً حٌن ٌشّكل،إبداعٌة متعّددة، وبهذا فإّن الخطاب

«نسقاً للخطاب وبنٌة لداللٌته
2

 . ، فكالهما ٌشّكل كاّلً متكامال

  بدل أسبقٌة الّدلٌل ،تقوم على أسبقٌة الّدال فً الخطاب»كما أّن شعرٌة اإلٌقاع 

 ما دام اإلٌقاع تنظٌماً لكّل من المعنى والّذات ...  ٌةبلكما تقول الّشعرٌة البنٌوٌة والّدال

«عبر حركتهما فً الخطاب
3

 ّنه ٌبنى على أّولٌة الّصورة الّسمعٌة للخطاب فإ وبالّتالً، 

.  والّذات من خالل حٌوٌتهما فٌه، الّتنظٌمٌة للمعنىمٌزته إلى جانب ،أي موسٌقا 

 جل الّتحلٌة الموسٌقٌة فحسب أوال ٌحتفً الشاعر باستثمار وظابؾ اإلٌقاع من 

 تنظٌمٌة أكثر مّما هً ترصٌعٌة، ٌتوخى من ورابها »إّنما مهّمته أوسع من هذا كلّه، فهًو

                                                 
 .28، ص1، ج (خلٌل حاوي نموذجاً )خمٌس الورتانً، اإلٌقاع فً الشعر العربً الحدٌث -  1

 .105 ، ص3، ج1996المؽرب، – ، دار توبقال للنشر ، الدار البٌضاء 2محمد بنٌس، الشعر المعاصر، ط-  2

 .فسهاالمرجع نفسه ، ص ن-  3
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ّنها لتقوم بدور الّتنسٌق واالنسجام بٌن بنٌات الّنص الّشعري إ بل ،إحداث تناؼم جرسً

«ٌجعلها كال متماسكا
1

 ال بالنسبة ،ٌحقق وظٌفته فً اإلمتاع والمعرفة والّتؽٌٌرفقد ، وبهذا 

  . وإّنما بالنسبة للمتلقٌّن جمٌعاً ؛للفرد الواحد فقط

ٌعكس الظروؾ االجتماعٌة التً ٌختلؾ  »،  الّتنظٌمٌةة اإلٌقاع خاصًوبناًء على

ا ـ كم،منه زءـا جـي ألّنهـع االجتماعـا عن الوضـل إطالقـارات ال تنفصـ ألّن اإلش،فٌها

ٌّدة،هو األمر بالّنسبة للّؽة  عن الّنمطً   هً التً تكشؾ، وهذا ٌعنً أّن اإلشارة الفّنٌة الج

 والّتؽلب فً هذ  اللّحظة ،فً اللّحظة الّتارٌخٌة، وتكشؾ فً نفس الوقت إمكانٌات الّتفجٌر

«نحو إٌقاع المستقبل على كّل المستوٌات الفّنٌة واالجتماعٌة
2
.  

ٌّا إذا،ً  ٌّة بتفاعالتها، كلّما كان اإلٌقاع ثر فكلّما كانت الحٌاة االجتماعٌة ؼن

ٌّز بتمثلما وبالّتالً فإّن ؼاٌته اجتماعٌة أكثر مّما هً فردٌة، ،ومتنامٌا ّدد  الّدابم ج ٌتم

. وتعّدد  الّداللً وتشابكه

عقلً وجمالً ونفسً، أّما عقلٌا » فهو ثالثً،أّما األثر الممتع لإلٌقاع الّشعري

  جّواً ق فإّنه ٌخل،أّما جمالٌاو أّن هناك نظاما ودقّة وهدفا فً العمل، ،فلتؤكٌد  المستمرّ 

 من حالة الّتؤمل الخٌالً الّذي ٌضفً نوعا من الجو الممتلا فً حالة شبه واعٌة 

 والّشهٌق والّزفٌر ،المشً والّنوم:  فإّن حٌاتنا إٌقاعٌة،أّما نفسٌا، وعلى الموضوع كلّه

«واّنقباض القلب وانبساطه
3
.  

قادراً على تحقٌق هدفه االنفعالً الّذي ٌثٌر مشاعر اإلٌقاع وتبعا لهذا ٌصبح 

 إاّل بقدر عمق الّتجربة الّشعرٌة ،، إذ ال ٌكون اإلٌقاع قوٌا ومتجانسا وأحاسٌسهالمتلقً

. التً ٌعٌشها الشاعر ونوعٌتها، وبهذا ٌتمّكن من بلوغ هدفه الجمالً والّداللً

                                                 
 .06، ص2001فرٌقٌا الشرق، المؽرب، إط،  ٌقاع فً الشعر العربً المعاصر، داإلة ي حرك،حسن الؽرفً-  1

 .137ٌقاع الشعر العربً ، صإسٌد البحراوي، العروض و/ د-  2

 .305سماعٌل ، األسس الجمالٌة فً النقد العربً ، صإعز الدٌن / د-  3
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ّداخلً  اإلٌقاع ال:تتمّثل فً ،وقد قّسم الّدارسون اإلٌقاع الّشعري إلى ثالث أنواع

. ّتركٌبًال و،خارجًوال

: ـــًاع الّداخلـــاإلٌق- أ-

 الّذي ٌسٌطر على الّصٌاؼة الّداخلٌة للخطاب ، اإلٌقاع المعنويٌقصد بهو

   ا ـة ووقعهـرس اللّفظـو جـفه»، وزنـب من الـة أرحـم صوتًـ  قًـ تحكم،ريـالّشع

«على الّسمع
1

 وضّم بعضها إلى البعض ، وذلك عن طرٌق تركٌب مقاطعها الّصوتٌة،

  . تتالءم وتنسجم فٌما بٌنها داخلٌاً ،فتّتخذ مظاهر إٌقاعٌة

من شؤن الحّس » ألنّ ، وال نستطٌع القبض علٌه،هو اإلٌقاع الّذي نحّسهوهكذا، ؾ

ٌّة اإلبـل الّسكـ ومن شؤن العق،الّتهٌج   ؼاببة عن العقل ،ة بالحسّ ـداع مّتصلـون، كما أّن مز

 وى ـّس أقـ فإّن الح،اـو أكثر تركٌبـا  ـا مـي المعلومات، أمّ ـل إاّل ؾـال ٌعمـل ألّن العق

«على إثباته
2

 ال ٌقوى على إدراكه ،ّنه الّروح التً تتسّرب فً جسد الخطابأ، مّما ٌعنً 

. إاّل من ٌتمّتع بسالمة الّذوق

:  يــاع الخارجــــاإلٌق- ب-

 التً تتؤلّؾ أساسا من البحور ،ٌراد به ؼالبا كّل ما ٌّتصل باألوزان الّشعرٌة

 أو األطر الموسٌقٌة التً كانت ،ٌمّثل الوعاء الّنؽمً»  وتفعٌالتها المتنّوعة، فهو،الخلٌلٌة

« ٌصّب فٌها الشعراء نؽماتهم،تشّكل قوالب شعرٌة
3

 هو الوزن الّشعري العروضً إذاً، ؾ، 

. وما ٌتضّمنه من وزن و بحر وتفعٌلة

 

 

                                                 
  .68احمد عزوز ، علم األصوات اللؽوٌة ، ص/د-  1

 .31ص، 2005دط، دار األدٌب للنشر والتوزٌع، الجزابر،  ، العربً عّمٌش، خصابص اإلٌقاع الشعري/د:ٌنظر-  2
  2005، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر ، 1، طبٌبتهٌقاع شعرنا العربً وإمحمد عبد الحمٌد، فً / د:ٌنظر-  3
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  :يـــاع الّتركٌبــــاإلٌق- ج-         

 والخطاب األدبً بصفة ،ٌتسلّط على سطح الخطاب الّشعري بصفة خاصة 

«ضرب من اإلٌقاع العام» ، عامة
1
.  

وتتالحم، وتنسجـم ة، ـدة الّشعريـة القصًـل فً بنابًـخاهذ  األنواع قد تتدبٌد أّن 

.  االستؽناء عن أي لون منهانا بحٌث ال ٌمكن،فٌما بٌنها 

 : فً اإلٌقاع الشعري٭أثر فّن المزاحفة-3

ٌعّد الّزحاؾ ترخٌصا عروضٌا، ٌستثمر  الشاعر الحذق فً إبداعاته الشعرٌة 

 بوصفه ظاهرة فّنٌة تسهم فً تؽٌٌر بنٌاتها اإلٌقاعٌة، وإثرابها بالفاعلٌة الّنؽمٌة

كانوا ٌستعملون من جمٌع المتوالٌات »وحٌوٌتها، أو هدوبها واّتزانها، فالشعراء القدامى

اإلٌقاعٌة الواحدة مكان األخرى، كلّما كانت تظهر لهم تحدث نفس الّتؤثٌر فً أسماعهم 

دون أن ٌلقوا باال إلى أّنه ٌمكن تصّور واحدة من هذ  الّتفاعٌل كنموذج، أو أصل تتفّرع 

«عنه جمٌع الّتفاعٌل األخرى
2
. 

فالّزحاؾ إذاً، هو القاعدة الّسحرٌة التً وجدت منذ القدٌم، وما تزال إلى ٌومنا 

هذا، بفضل تلك المٌزة الّتبدٌلٌة الفجابٌة، والّتلقابٌة الحّرة، المتناسبة مع الحالة االنفعالٌة 

 .التً تحٌاها الّذات الشاعرة

                                                 
، دط، دار الؽرٌب للنشر (تحلٌل مركب لقصٌدة أٌن لٌالي لمحمد العٌد آل خلٌفة)عبد الملك مرتاض، ألؾ ٌاء-  1

. 244 ، ص2004والتوزٌع 
 والّزحاؾ فً الشعر معروؾ، سّمً بذلك لثقله، تخّص به األسباب دون األوتاد، إالّ فً »: جاء فً لسان العرب- ٭ 

القطع، فإّنه ٌكون فً أوتاد األعارٌض والضروب، وهو سقط مابٌن الحرفٌن حرؾ، فزحؾ أحدهما إلى اآلخر، وقد 

 07ابن منظور، لسان العرب، مادة زحؾ، المجلد: ٌنظر. ، أي إّنه ثقل فً الحركة«سّمت زّحافا ومزاحفا وزاحفا

 .20ص

: أحدهما: تؽٌٌر ٌصٌب ثوانً األسباب فقط، ووقوعه جابز ؼالبا، وٌكون فً حشو البٌت، وهو نوعان»:ـ فالزحاؾ هو
شمس الدٌن محمد بن محمد الّدلجً العثمانً، رفع حاجب العٌون الؽامزة : ٌنظر. «منفرد والثانً مزدوج أو مركب

، دار الكتب العلمٌة، بٌروت 1أحمد إسماعٌل عبد الكرٌم، ط: عن كنوز الرامزة فً علمً العروض والقافٌة، تحقٌق
      ، ِفزبح اٌؼٍَٛ (أثٛ ٠ؼمٛة ٠ٛعف ثٓ أثٟ ثىش ِحّذ ثٓ ػٍٟ)اٌغىبوٟ : َوٌنظر. 56-54، ص2011لبنان، 

 .527-524، ص1987ٌجٕبْ، -، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ ث١شٚد2ٔؼ١ُ صسصٚس،ط : رؼ١ٍك
2

ػجذ اٌح١ّذ اٌذٚاخٍٟ، دط : ِٕجٝ اٌىؼجٟ، رؼ١ٍك: عزبٔغالط ج٠ٛبس، ٔظش٠خ جذ٠ذح فٟ اٌؼشٚع اٌؼشثٟ، رشجّخ-  

 .135، ص1996ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، اٌمب٘شح، 
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 وٌعمل الّزحاؾ على إدراك معظم إشكالٌات الّتجربة الشعورٌة، وما ٌتخلّلها 

ٌّـرات إٌقاعٌـة، بؽٌـة الحفاظ   من ؼموض وتعقٌدات بنابٌـة، ساعٌـا إلى إحـداث تؽ

 ٌمنح الحّس، الكثٌر »على الّتوازن اإلٌقاعً، وإؼنابه بالّتلوٌن الّنؽمً، وبهذا فإّنه 

من اإلمكانات الّنظمٌة التً إن خبر الشاعر طرابق إعمالها، آتته الوفرة الّتعبٌرٌة، القابدة 

إلى إصابة بدٌع البالؼات اإلٌقاعً الواحد، ألّن فً اّتساع الّطاقة الّنظمٌة للمحّل اإلٌقاعً 

الواحد، انفتاح على فضاءات تركٌبٌة استثنابٌة، ال تسمح بها حدود القاعدة العروضٌة 

 وٌكفً أْن نعرؾ أّن فً استثمار إمكانات المزاحفة، كما تسمح بها األعراؾ الشعرٌة 

«ال ٌبقى هناك صٌؽة تشّذ عنها األسلبة والّتوقٌع
1
. 

فٌستؽّل الشاعر الّزحاؾ كطاقة إٌقاعٌة فً قصابد ، لالرتقاء بجمالٌتها الشعرٌة 

 والقضاء على القٌود العروضٌة الكالسٌكٌة المحدودة البناء الّتركٌبً، السٌما أّنه تؽٌٌر 

ٌّنة من الّسٌاق (0/)، والخفٌفة (//)اختٌاري ٌلحق ثوانً األسباب، الثقٌلة  ، فً مواضع مع

 .البنابً للقصٌدة، فلٌست كّل المواضع قابلة له

، أو العروضٌـة التـً تتؤلـؾ ٭وهكذا، فهـو تبدٌـل ٌخـّص المقاطـع الصوتٌـة

حـازم "منها التفعٌلـة الشعرٌـة، والقابمـة على الحركـة والسكـون، وهـً ما ٌسّمٌهــا 

األرجل تترّكب منها أجزاء جمٌع »:باألرجل، حٌث قال ( هـ684ت )" القرطاجنً

«األوزان
2

، وإن لم ٌذكر المقاطع (هـ174ت )"الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي"، وبالّتالً فـ

 .فً محاوالته العروضٌة، فكان واعٌا بها، إذ بنى تفاعٌل بحور  الشعرٌة على أساسها

                                                 
1

١ش، خظبئض اإل٠مبع اٌشؼشٞ، ص/ د-  ّّ  .124اٌؼشثٟ ػ

٘ٛ ٚحذاد طٛر١خ ِززب١ٌخ، رشىً عٍغٍخ وال١ِخ ِزجبٔغخ، رؼجّش ػٓ خٍف١بد فىش٠خ، ِٓ خالي اٌّفشداد : اٌّمطغ- ٭

ًّ طبِذ رحّشن ثحشوخ لظ١شح   : ممطع لصير: ٚاٌزشاو١ت ٚاٌّمبطغ اٌظٛر١خ ػٕذ اٌّحذص١ٓ ػّذح أٔٛاع ٟ٘ ٚ٘ٛ و

ًّ حشف طبِذ رحّشن ثحشوخ : الممطع الطويل المفتوحوبٌالَ ِغ فزحخ أٚ اٌضّخ أٚ اٌىغشح، َي، ُي، ِي، ٚ ٚ٘ٛ و

الممطع الطويل      ط٠ٍٛخ، ٚ٘ٛ حشٚف اٌّّذ اٌضالس، وبٌالَ ِغ أٌف اٌّّذ، أٚ ٠بء اٌّذ، أٚ ٚاٚ اٌّّذ، ال، ٌٛ، ٌٟ، ٚ

، ٚ: ٚ٘ٛ وً حشف طبِذ رحّشن ثحشوخ لظ١شح ١ٌٚٚٗ حشف عبوٓ، ِضً: المغلك ّٓ الممطع المغرق                    ٌ

ٚ٘ٛ وً حشف ِزحشن : مصمتْٔٛس ٚ: ٚ٘ٛ وً حشف ِّذٚد ١ٌٚٗ حشف عبوٓ، ِضً: مترادف: ٠ٕٚمغُ ئٌٝ: في الطول

 1حغٕٟ ػجذ اٌج١ًٍ ٠ٛعف، اٌزّض١ً اٌظٛرٟ ٌٍّؼبٟٔ ،ط/ د:٠ٕظش. ػْتء: ثحشوخ لظ١شح ١ٌٚٚٗ حشفبْ عبوٕبْ، ِضً

٠ٕظش16اٌذاس اٌضمبف١خ  ٌٍٕشش، اٌمب٘شح، دد، ص َٚ ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ، األطٛاد اٌٍغ٠ٛخ، د ط، ِىزجخ األٔجٍٛ ِظش٠خ / د: ، 

 .134، ص1999
2

 .236حبصَ اٌمشطبجٕٟ، ِٕٙبط اٌجٍغبء ٚعشاط األدثبء، ص-  
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فٌكون بتؽٌر الحركة، أي تحرٌك : وٌظهر الّزحاؾ فً صورتٌن تؽٌٌرٌتٌن

مفرد، ومزدوج، أو مركب : الساكن، وإسكان المتحرك، أو بحذؾ الحرؾ، وهو نوعان

، كما حّددها العروضٌون ٭وهو ما ترّكب من لونٌن، وكّل نوع تندرج تحته عّدة أنواع

ٌّرات ٌمكن أن ٌصٌر المقطع الطوٌل  ، مساوٌا لمقطعٌن قصٌرٌن (0/)وبفعل هذ  الّتؽ

، وبهذا فـإّن السبـب الخفٌؾ ٌتحـّول إلى سبب ثقٌـل، أو العكـس ق2 = ط1، أي (//)

وٌمكن أن ٌعتبر المقطع الطوٌل مساوٌا »:فً قوله" جان ماري جوٌو"وهذا ما أشار إلٌه 

«لمقطعٌن قصٌرٌن
1

، فؤهّم ما ٌقوم به فّن المزاحفة، هو توسٌع المجال اإلٌقاعً للخطاب 

 .الشعري، وإثرابه بالّتناؼم الصوتً 

عٌوب »": ٌونس"ؼٌر أّن بعض النقاد القدامى عّد  من عٌوب الشعر، حٌث قال 

والّزحاؾ ، الّزحاؾ، واإلسناد، واإلقواء، واإلٌطاء، واإلكفاء، وهو اإلقواء: الشعر أربعة

«أهونها
2

ٌستحسنه فً الشعر »"الخلٌل"، فإذا كان الزحاؾ فً نظر  أهون العٌوب، فإّن 

إذا قّل فً البٌت، أو البٌتٌن، فإذا توالى، وكثر فً القصٌدة سمج، فإذا قٌل كٌؾ ٌستحسن 

 ٌكون هذا مثل القبل، والحول، واللّثػ فً الجارٌة: ، وقد قٌل هو عٌب؟، قالشًءمنه 

 منه الخفٌؾ، وهو إن كثر عند رجل فً جواٍر، أو اشتد فً جارٌة هجن ىقد ٌشته

«وسمج
3

 .

 فٌستحسن الّزحاؾ فً الشعر، إذا قّل وخّؾ، وبهذا ٌحقّق ؼاٌته الجمالٌة

« توازنا موسٌقٌا، نمٌز به بحرا عن بحر»ألّنه ٌحدث 
4

، أّما إذا كثر وتكلّؾ، صار 

مستهجن، وشدٌد القبح، ألّن المبالؽة فً استعماله، تجعل العمل الشعري ٌضطرب، وٌفقد 

توازنه اإلٌقاعً والّداللً، ولذا وّظفه الشاعر المعاصر، وفقا لما تستدعٌه مواقفه 

                                                 

سؤ٠خ فٟ اٌزجش٠ذ ٚاألطٛاد )أحّذ وشه، اٌضحبف ٚاٌؼٍخ / د: ٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد حٛي أٔٛاع اٌضحبف، ٠ٕظش- ٭

 .34-20، دط ِىزجخ  إٌٙضخ اٌّظش٠خ، دد، ص(ٚاإل٠مبع
1

ّٓ اٌّؼبطش، ص-    .170جبْ ِٛاسٞ جٛثٛ، ِغبئً فٍغفخ اٌف
2

أثٛ فٙش ِحّٛد  ِحّذ شبوش، دط، داس اٌّذٟٔ، جذح، دد : ِحّذ ثٓ عالَ اٌجّحٟ، طجمبد فحٛي اٌشؼشاء، رحم١ك-  

 .68 ص1ط
3

 .70اٌّظذس ٔفغٗ، ص-  
4

 .213أحّذ وشه، اٌضحبف ٚاٌؼٍخ، ص -  
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الشعورٌة واالنفعالٌة، باعتبار  من المسّوؼات الفاعلة فً بنابٌة اإلٌقاع الشعري، وإكسابه 

ٌّر نؽماته الصوتٌة، وتبّدل مواضع نبراتها  .تنوعات موسٌقٌة، انطالقا من تؽ

وال ٌخلو المتن الشعري الجزابري المعاصر من آثار فّن المزاحفة، فهو ؼنً 

ٌّنة الشعرٌة اآلتٌة  :بتلوٌناته اإلٌقاعٌة، ومن النماذج التً ٌتجلّى فٌها ذلك، الع

٭"الحلزون"فً قصدته " عمر أزراج"ٌقول الشاعر 
1
: 

ِنً ِمْن َملَُكوِت الُجْرِح ِجْبُت                 إِنَّ

 فاعالتن فعالتن فاعالُت            ط ق ط ط  ق ق ط ط  ط ق ط ق

َس ُصَراًخا ٌْ  .ُمْحِزنٌن أَْن َتْشَرَح الُؽْرَبَة َزْهواً . َمْوِسِمً لَ

 ط ط فعالتن ط ق ط ط ق ق ط ط ط ق ط ط ط ق ط ط ق ق فاعالتن فعالتن فاعالتن فاعالتن

اهاً            ٌَ اَر ِم ْقِفُز الَحاِجَز َوالنَّ ٌَ  أَْو َجَواداً 

 فاعالتن فاعالتن فعالتن فعالتن  ط ق ط ط  ط ق ط ط  ق ق ط ط  ق ق ط ط

ْل                      َتَشكَّ ٌَ َجلًِّ   َصفِّقُوا إِنَّ التَّ

 فاعالتن فاعالتن فعالتن       ط ق ط ط  ط ق ط ط  ق ق ط ط

ْمِت   َتْرَحْل  / َطْلَقًة َصاِرَخًة َتْقَطُع َظْهَر الصَّ

 فاعالتن فعالتن فعالتن فاعالتن    ط ق ط ط  ق ق ط ط  ق ق ط ط  ط ق ط ط

 ِفً ُصُدوِر الَخَوَنْه                         

 فاعالتن فعال          ط ق ط ط  ق ق ط

                                                 
 .(ئٌخ... اٌشًِ، اٌشجض، )، ٟٚ٘ لظ١ذح ِزٕٛػخ األٚصاْ 16/06/1975: وزجذ ثزبس٠خ- ٭1
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َس ُصَراخاً                      ٌْ  َمْوِسِمً لَ

 فاعالتن فعالتن     ط ق ط ط  ق ق ط ط 

ا ُشَعَراَء                          ٌَ  َجاِرحٌن 

 فاعالتن فعالُت    ط ق ط ط  ق ق ط ق  

َهَداءِ  أَْن َتَروا الَخاِبَن َفْحاًل لِِنَساِء الشُّش
1

    

 فاعالتن فعالتن فعالتن فعالتن   ط ق ط ط   ق ق ط ط ق ق ط ط ق ق ط ط

ٌّتضح أّن الشاعـر فً حالـة اؼتـراب مؤساوٌـة، إذ أخـذ ٌجّسـد موقفـه االنفعـالً  

الّناقم عّما ٌتعّرض له الوطن من خٌانة واضطهاد وانتهاك، وذلك انطالقا من توظٌفه لفّن 

التً نسجت علٌها أسطر  الشعرٌة   (فاعالتن)المزاحفة، خاصة أّن الوحدة اإلٌقاعٌة 

، وبالّتالً (ط ق ط ط)تّتسم بثقل حركتها، لتؤلّفها من ثالث مقاطع طوٌلة، ومقطع قصٌر 

فهً تستؽرق زمنا أطول فً النطق، ولذا حاول إضفاء جّوا من السرعة علٌها، السٌما 

«من ناحٌة األداء الصوتً، سٌعمل على اختصار الزمن»أّن الزحاؾ 
2

، فتخلّص      

من سواكن أسبابها الخفٌفة، إّما فً البداٌة، أو النهاٌة، أو منهما معاً، هذا بؽّض الّنظر 

عن الجّدٌة التً تستدعٌها تجربته الشعورٌة فً سرد األحداث، بعٌدا عن إطار الؽنابٌة 

 .الّراقصة المعهودة فً إٌقاع وزن الرمل

فلم ٌسلم سطر من األسطر الشعرٌة من إصابة تفعٌالته بالزحاؾ، باستثناء 

 ٭، بعد إصـابتها بزحاؾ الخبن٭السطر السادس الّذي اعتلّت تفعٌلتـه الثـانٌة بعلة الحذؾ

، ولكّن الشاعر أبدع لونا من الّتوازن (خونه)، التً تعكس لفظة (فعال)وتحولت إلى 

                                                 
1

 .94-93ػّش أصساط، اٌج١ٍّخ رمزً اٌٛحش، ص- 
2

 .32ِحّذ طبثش ػج١ذ، اٌمظ١ذح اٌؼشث١خ اٌحذ٠ضخ ث١ٓ اٌج١ٕخ اٌذال١ٌخ ٚاٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ، ص/ د-  

.     ِشع ٠ظ١ت رفؼ١ٍخ ػشٚع ٚضشة اٌج١ذ اٌؼّٛدٞ، ٟٚ٘ الصِخ، ٚرىْٛ ثبٌض٠بدح أٚ إٌمظبْ: اٌؼٍخ- ٭

اٌغىبوٟ، ِفزبح اٌؼٍَٛ : ٠ٕظش. فبػالرٓ رزحٛي ئٌٝ فبػال: ٘ٛ ئعمبط اٌغجت اٌخف١ف ِٓ آخش اٌزفؼ١ٍخ، ِضً: ٚاٌحزف

 .525ص

 .524اٌغىبوٟ، ِفزبح اٌؼٍَٛ، ص: ٠ٕظش. ٘ٛ ئعمبط اٌغبوٓ اٌضبٟٔ اٌغججٟ: اٌخجٓ-  ٭
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 اإلٌقاعً، المتراوح بٌن الخفّة والّثقل، واالنفعال والهدوء، وذلك من خالل الموازنة 

(        % 50)بٌن الطرفٌن، أي التفعٌالت السلٌمـة والمزاحفـة، حٌث بلـؽت نسبـة كّل منهما 

 .ما ٌعادل أربعة عشر تفعٌلة لكّل طرؾ

 ونّوع الشاعر فً استخدام فّن المزاحفة، إذ أدرج ثالث ألوان منه، تمّثلت 

، ؼٌر أّن الؽلبة كانت لزحاؾ (فعالالُت )٭، والشكل(فاعالالُت  )٭، والكؾّ (فعالتن)فً الخبن 

المقطع الطوٌل مناظرا لمقطعٌن »، وبهذا جعل (%42.85)الخبن، الذي قّدرت نسبته بـ 

«قصٌرٌن متتالٌٌن، وهو ٌساوٌهما، أو ٌقاربهما زمنٌا
1

، وذلك تبعاً لما تتطلّبه حالته 

شّدة االنفعال ٌرافقها فً األداء »الّنفسٌة المثقلة باألحزان، وهموم الوطن، والؽربة، ألنّ 

الّلؽوي، أو الموسٌقً، نوعا من الّسرعة الملموسة، أي سرعة األداء، والّرؼبة بتوصٌل 

«المعنى والّتنفٌس عن الحالة، بنحو أسرع من الشكل العادي، ؼٌر المنفعل
2

، مّما أكسب 

 .القصٌدة إٌقاعا متناؼما، ٌنعم بالهدوء والبطء حٌناً، وبالحٌوٌة والفاعلٌة حٌناً آخر

ومال الشاعر إلى إثارة المقاطع الطوٌلة فً األسطر الشعرٌة، إذ قّدرت نسبتها  

، باعتبارها تتناسب مع تصوٌر انفعاالته الّثابرة والمتوّترة، فً حٌن بلؽت (%60.86)بـ 

، لتالإمها مع حالة الهدوء والسكٌنة التً ٌحٌاها   (%39.13)نسبة المقاطع القصٌرة 

أقرب إلى تحقٌق أجواء »بعد انفعاله الّشدٌد، وبتفّوق المقاطع الطوٌلة تكون القصٌدة 

«إنشادٌة أكثر نشاطاً 
3

 ، وبهذا تكتسً حركة إٌقاعٌة ثقٌلة وبطٌبة، تتماشى مع تعاقب

ٌّز بالّرصانة  .األحداث، وتسلسلها فً صورة نؽمٌة تتم

 "عز الّدٌن مٌهوبً"وٌقول الشاعر 

ى الَقِصٌَدِة َوالَوَطنْ  ا ُحمَّ ٌَ  ..   أَْمَتدُّش 

 مستفعلن مستفعلن متفاعلن  ط ط ق ط  ط ط ق ط  ق ق ط ق ط 

                                                 

 .525٘ٛ ئعمبط اٌغبوٓ اٌغججٟ اٌغبثغ، اٌّظذس ٔفغٗ، ص: اٌىفّ - ٭

 .525٘ٛ اٌجّغ ث١ٓ اٌخجٓ ٚاٌىف، اٌّظذس ٔفغٗ، ص: اٌشىً- ٭
1

 .34ػٍٟ ٠ٛٔظ، ٔظشح جذ٠ذح فٟ ِٛع١مٝ اٌشؼش، ص/ د-  
2

 .32ِحّذ طبثش ػج١ذ، اٌمظ١ذح اٌؼشث١خ اٌحذ٠ضخ ث١ٓ اٌج١ٕخ اٌذال١ٌخ ٚاٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ، ص/ د-  
3

١ش، خظبئض اإل٠مبع اٌشؼشٞ، ص/ د-   ّّ  .134اٌؼشثٟ ػ
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َراُب         .. ِرْفقاً  َقُه التُّش  َفَهَذا الَقْلُب َمزَّ

 مستفعلن مستفعلن متفاعلن م   ط ط ق ط  ط ط ق ط  ق ق ط ق ط  ق

ٍة ُولَِدْت          َل َذرَّ ٌُِحبُّش أَوَّ َزاُل  ٌَ         َوَما 

        تفاعلن متفاعلن متفاعلن متفا  ق ط ق ط  ق ق ط ق ط  ق ق ط ق ط  ق ق ط

ٍة   ..                                         َوآِخَر َذرَّ

            علن متفاعلن    ق ط  ق ق ط ق ط

َمنْ               ǃ            ِسٌَقْت إِلَى ُسوِق الزَّ

             مستفعلن مستفعلن     ط ط ق ط  ط ط ق ط 

 ..                         أَْمَتدُّش ِفٌَك 

 مستفعلن م       ط ط ق ط  ق

ِمً   ..                        وِمْن دَّ

          تفاعلن   ق ط ق ط

          َسؤَقُدُّش أَْحاَلَم الَوَطنْ 
1

       

           متفاعلن مستفعلن   ق ق ط ق ط  ط ط ق ط 

ٌّن أّن الشاعـر ٌكّرس تجربتـه الشعورٌـة، المشّبعة بالعـواطؾ المتصارعـة     ٌتب

بٌن اآلالم واألحزان، واآلمال واألحالم، إزاء الوطن العربً، وما آل إلٌه من انحطاط 

 وتراجـع لشموخـه، جـّراء الحـروب واالنهـزامات، والّتالعـب السٌاسـً واالقتصـادي

                                                 
1

 .55-54 ص،اٌجضائش، د د- د ط، داس اٌشٙبة، ثبرٕخػّض اٌّذ٠ٓ  ١ِٙٛثٟ، فٟ اٌجْذ وبْ أٚساط، -  
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فقد أصبح ٌباع فً األسواق لألعداء والخونة، من قبل الّساسة والحّكام، فبناء عّما ٌتمّتع     

ٌّز مقطعه الشعري بتسارع حركته اإلٌقاعٌة، خاصة من خالل  به من روح قومٌة، تم

( متفاعلن)تدوٌر التفعٌلة التً بنٌت علٌها أسطر ، والمتمّثلة فً تفعٌلة إٌقاع وزن الكامل 

 (.ق ق ط ق ط)التً تترّكب من ثالث مقاطع قصٌرة، ومقطعٌن طوٌلٌن 

ولجؤ الشاعر إلى فّن المزاحفة قصد إثقال حركته، وجعلها أكثر رزانة وبطًء  

، أي إسكان الثانً المتحّرك ٭كً تتوافق مع شّدة انفعاله، وذلك باعتماد زحاؾ اإلضمار

ٌّر زمن المقطع من القصر إلى الطول  (مستفعلن)فتحّولت التفعٌلة إلى ، وعلٌه تؽ

، وبإصابته لثمان (ط ط ق ط)فصارت تتؤلّؾ من ثالث مقاطع طوٌلة، ومقطع قصٌر 

ٌّر ثمانٌة مقاطع قصٌرة إلى مقاطع طوٌلة، وبالّتالً فهو ٌنوع   تفعٌالت، ٌكون قد ؼ

 ال ٌخرج عن كونه نوعا من الّتسامح »فً الكّم المقطعً للّتفاعٌل، السٌما أّن الزحاؾ،

«فً كّم المقاطع
1
. 

فطؽت نسبة المقاطع الطوٌلة على أسطر المقطع الشعري، حٌث قّدرت نسبتها 

، فلو لم ٌستعمل (%45.45)، أّما المقاطع القصٌرة، فبلؽت نسبتها (%54.54)بـ 

الشاعر فّن الّزحاؾ، لحدث العكس، األمر الذي أسهم فً تجسٌد شّدة ثقل حمل المسإولٌة 

على عاتقه، اتجا  الوطن العربً، فاّتسمت حركتها اإلٌقاعٌة، المفعمة بالّنؽم الموسٌقً 

 .بالبطء والّثقل

فالشاعـر كان واعٌـا بفاعلٌـة الّتنوٌـع فً الكـّم المقطعـً للتفاعٌـل الشعرٌـة         

الّنبر نشاط فً جمٌع أعضاء النطق »وما ٌتبعها من تبدٌالت للمواقع الّنبرٌة، باعتبار أّن 

فً وقت واحد، فعند النطق بمقطع منبور، نلحظ أّن جمٌع أعضاء النطق تنشط ؼاٌة 

«النشاط
2

المرء حٌن ٌنطق بلؽته ٌمٌل »، وبهذا فهو ٌبرز أثناء اإلنشاد أو اإللقاء، ألّن 

عادة إلى الّضؽط على مقطع خاص من كل كلمة، لٌجعله بارزا وأوضح فً الّسمع     

                                                 

 .524اٌغىبوٟ، ِفزبح اٌؼٍَٛ، ص: ٠ٕظش. ٘ٛ ئعىبْ ربء ِزفبػٍٓ، ٚرٕمً ئٌٝ ِغزفؼٍٓ: اإلضّبس- ٭
1

 .58شىشٞ ِحّذ ػ١بد، ِٛع١مٝ اٌشؼش اٌؼشثٟ، ص/ د-  
2

 .138ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ، األطٛاد اٌٍغ٠ٛخ، ص/ د-  
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«من ؼٌر  من مقاطع الكلمة
1

، وقد ٌساعد هذا على إثراء إٌقاع القصٌدة بالّتلوٌن الّنؽمـً 

 .وجعله أكثر حٌوٌة ونشاطا

 ":مصطفى محمد الغماري"وٌقول الشاعر 

 أَلُمُّش َهَواِك َتاِرٌخاً ِمَن األَلَِم     

 مفاعلتن مفاعٌلن مفاعلتن     ق ط ق ق ط  ق ط ط ط   ق ط ق ق ط

 ..         أَلُمُّش َهَواْك 

 (مغرق فً الطول)مفاعلتان                ق ط ق ق َط 

 أَُراِعً َنْجَمُه      

 مفاعٌلن مفا         ق ط ط ط  ق ط

ٌِح                أَْرِوٌِه لِلرِّ

          عٌلن مفاعٌلن    ط ط   ق ط ط ط 

ْرِب َمْجُروحِ  .ِبلَْحٍن ِمْن ِشَفاِ  الدَّ
2

     

 مفاعٌلن مفاعٌلن مفاعٌلن     ق ط ط ط   ق ط ط ط   ق ط ط ط

استجاب الشاعر فً األسطر الشعرٌة لشحنته االنفعالٌة، المفعمة بالحزن واأللم 

إزاء بالد  التً ٌعشقها، بسبب ما ٌشهد  أبناإها من ظلم وفقر وحرمان فً زمن الحّرٌة 

ٌٌّرات اإلٌقاعٌة، بؽٌة  فراح ٌروي تارٌخها المإلم بَنفس جرٌح، محاوال إدخال بعض التؽ

 

                                                 
1

٠ٕظش. 139اٌّشجغ، اٌغبثك، ص-    2004، ػبٌُ اٌىزت، اٌمب٘شح، 4رّبَ حغبْ، اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِؼٕب٘ب ِٚجٕب٘ب، ط/ د: َٚ

 .170ص
2

 .57ِظطفٝ ِحّذ اٌغّبسٞ، ثٛح فٟ ِٛعُ األعشاس، ص-  
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  تثقٌل حركتها، وجعلها أكثر بطًء، لتتماشى مع واقعٌة سرد األحداث، وقوة انفعاله

التً بنٌت علٌها أسطر ، بزحاؾ  (مفاعلتن)حٌث ألحقت تفعٌلة إٌقاع وزن الوافر 

٭العصب
1

، أي أصبحت تترّكب من ثالث مقاطـع طوٌلـة  (مفاعٌلن)، فتحّولت إلى 

، بعد أن كانت تتكّون من ثالث مقاطع قصٌرة، ومقطعٌن (ق ط ط ط)ومقطع قصٌر 

 (.ق ط ق ق ط)طوٌلٌن 

( %61.90)فؤثـار الشاعـر استعمـال المقاطـع الطوٌلـة التً بلؽت نسبتهـا 

ٌّـر الزمن المقطعــً  وذلك باعتمـاد  فـّن المزاحفـة الذي زاد مـن هٌمنتهـا، إذ بفعلـه تؽ

من القصـر إلى الّطـول، نظراً لما تتمّتـع به من عناصر نؽمٌـة أكثـر انفعـاال، وبالّتالً 

، باعتبارهـا (%38.09)تؤثٌـرا وفعالٌـة، فً حٌن بلؽـت نسبـة المقاطـع القصٌـرة 

مناسبـة للّتعبٌـر عن المعـانً الّتً تحتـاج إلى إعمـال العقـل، لخلّوهـا من العاطفـة 

، التً أصابـت تفعٌلـة السطـر الثـانً، فزادت ٭واالنفعـال  هـذا فضال عن علّـة الّتذٌٌـل

 .مقطعهـا الّصوتً امتـداداً، مّما منح الشاعر لونا من الهدوء واالسترخاء

 ":حمري بحري"وٌقول الشاعر 

ُس َدْرَب الَقْلِب       َوأََنا أََتَحسَّ

 فِعلن فِعلن فْعلن فـ      ق ق ط   ق ق ط   ط ط

 اْلَهاِرِب ِمنًِّ                

 ْعلن فِعلن فْعـ       ط ط   ق ق ط   ط

َمِتَها    ٌْ  َنْحَو َمَضاِرِب َخ

 لن فِعلن فِعلن فِعلن    ط  ق ق ط  ق ق ط  ق ق ط

                                                 
1

 .524اٌغىبوٟ، ِفزبح اٌؼٍَٛ، ص: ٘ٛ ئعىبْ الَ ِفبػٍزٓ، ٚرٕمً ئٌٝ ِفبػ١ٍٓ، ٠ٕظش: اٌؼظت- ٭ 

 .526٘ٛ ص٠بدح عبوٓ ػٍٝ ِب آخشٖ ٚرذ ِجّٛع، ٠ٚغ١ّٗ اٌغىبوٟ، ثبإلصاٌخ، اٌّظذس ٔفغٗ، ص: اٌزز١٠ً- ٭  
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ُر أَْشَعاِري             أََتَدثَّ

 فِعلن فِعلن فْعلن    ق ق ط  ق ق ط  ط ط 

 َوَعلَى َشَفِتً             

 فِعلن فِعلن         ق ق ط  ق ق ط  

ْت أَْسَراَب أُُنوَثِتَها  َحطَّ
1

     

 فْعلن فْعلن فِعلن فِعلن   ط ط  ط ط  ق ق ط  ق ق ط 

ٌظهـر أّن انفعـاالت الشاعـر تتضارب بٌن حـّب بـالد ، وحسرتـه لالؼتـراب     

إاّل أّنه ٌستؤنس  عنها، فعلى الّرؼم من المعاناة التً ٌعٌشها، وضٌاع عمر  بمرور الّسنٌن،

 بعشقها، واستدعى الّصراع العاطفً، الّتؽٌٌر فً الكّم المقطعً للوحدة اإلٌقاعٌة 

التً نظمت علٌها أسطر  الشعرٌة، والتً كانت فً األصل تفعٌلة إٌقاع وزن المتدارك 

، ولكن بفعل مزاحفتها (ط ق ط)، المإلّفة من مقطعٌن طوٌلٌن، ومقطع قصٌر (فاعلن)

" حازم القرطاجنً"، الذي ٌسّمٌه الخببأصبحت تشّكل إٌقاع وزن آخر، هو وزن 

لم ٌثبت للعرب أصـال، بـل هو من وضـع المحدثٌـن، الـوزن »:  حٌث قـال«الدبٌتـً»

«الذي ٌسّمى الدبٌتً، وال بؤس بالعمل علٌه، فإّنه مستطرؾ، ووضعه متناسب
2
. 

فاستطاع الشاعر من خالل إدراجه للونٌن من الّتؽٌٌر فً األسطر الشعرٌة 

، أن ٌبدع تناؼما إٌقاعٌا منسجما  (فْعلن )٭، والتشعٌث(فِعلن)والمتمثالن فً الخبن 

ٌتوافق مع مشاعر  وأحاسٌسه الجٌاشة، المتصارعة بٌن العنؾ والهدوء، وبهذا تعادلت 

، فعندما ٌكون (%50)أزمنة مقاطعه من حٌث الطول والقصر، إذ بلؽت نسبة كّل منهما 

منفعال وحزٌنا، بسبب الّتؽرب، تزداد المقاطع الطوٌلة، وتنقص المقاطع القصٌرة، فتثقل 

                                                 
1

 .27-26، ص1986حّشٞ ثحشٞ، أجشاط اٌمشٔفً، دط، اٌّإعغخ اٌٛط١ٕخ ٌٍىزبة، اٌجضائش، -  
2

 .243حبصَ اٌمشطبجٕٟ، ِٕٙبط اٌجٍغبء ٚعشاط األدثبء، ص-  

اٌغىبوٟ :٘ٛ ئعمبط أحذ ِزحشوٟ اٌٛرذ اٌّجّٛع وبٌالَ، فززحٛي فبػٍٓ ئٌٝ فبػٓ، ٚرٕفً ئٌٝ فْؼٍٓ، ٠ٕظش: اٌزشؼ١ش- ٭

 .54اٌضحبف ٚاٌؼٍخ، ص: أحّذ وشه/ د: ٠ٕظش. ٚ٘ٛ ػٍخ جبس٠خ ِجشٜ اٌضحبف. 525ِفزبح اٌؼٍَٛ، ص
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حركته، أّما فً حال الّتؽنً بحّب الوطن، وسرد األحداث، فٌحدث العكس، وتمٌل حركته 

 .إلى الخفّة والّسرعة

وهكذا، ففّن المزاحفة ٌمارس دورا فاعال فً البناء اإلٌقاعً للخطاب الشعري 

 الجزابري المعاصر، إذ بفعل ما ٌحدثه من تؽٌٌرات اختٌارٌة، ٌسهم فً تحقٌق توازنه 

 وإثرابه بتلوٌنات نؽمٌة، تزٌد من حٌوٌته وفاعلٌته، أو هدوبه ورزانته، انطالقا 

من الّتالعب بالكّم المقطعً للتفاعٌل الشعري، وما ٌصاحبه من تنوٌع للمواضٌع الّنبرٌة 

وذلك وفق ما تقتضٌه الّتجربة الشعوري، وما ٌناسبها من تسارع فً الحركة اإلٌقاعٌة  

 .أو بطء وثقل

 

ونستنتج، فً ختام هذا الفصل، أّن اإلٌقاع الشعري، هو تتابع وتوالً وحدات 

ٌّنة، وٌتعلق ذلك بعناصر  البنابٌة  صوتٌة فً سٌاق تؤلٌفً، وفق فترات زمنٌة مع

 الحركات والسكنات، أو المقاطـع الصوتٌـة على اختالؾ أنواعهـا ومداهـا الزمنـً

مع عنصر المفاجؤة، هذا فضال عّما ٌبعثه فّن المزاحفة من تؤثٌرات فً بنٌته، تضاعؾ 

من تناؼماته الصوتٌة، وبهذا فهو ٌشّكل لحمة تكامل األداء الّتعبٌري، حٌث ٌستعصً 

علٌنا تفكٌكه، باعتبار  ٌقوم على مبدأ الّتكامل الّداللً والجمالً، فإذا كان كثٌر من النقاد 

«إّن األسلوب هو الّرجل»": Jourg Bofon"٭جورج بٌفون"قد أخذ بمقولة 
1
 

 .إّن اإلٌقاع هو الّرجل: فإّنه ٌمكننا القول

  

 

                                                 
1

 .81ِحّذ ػجذ اٌح١ّذ، فٟ ئ٠مبع شؼشٔب اٌؼشثٟ ٚث١ئزٗ، ص/ د: ٠ٕظش-  

 ".األعٍٛة ٘ٛ اٌشجً"٘ٛ وبرت فشٔغٟ، ٚ٘ٛ طبحت ِمبي : جٛسط ث١فْٛ- ٭
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ٌّتسم الّشعر المعاصر بتشكٌالته اإلٌقاعٌة المؽاٌرة تماما للّتشكٌالت الّتقلٌدٌة 

«ظاهرة عرمضٌة قبل كّل شًء»الممرموة للّشعر العربًي  فم ٌعدّ 
1

ي إالّ أّن هذا الّتؽٌٌر 

ٌّرات شفدتفا مختلؾ مناحً الحٌاة العربٌة   لم ٌؤت تلقابٌاي مإّنما جاء نتٌجة تؽ

التخلّص من العنصرٌن األساسٌن  ً البنٌة البٌبٌة الظاهرة  ً القصٌدة العممدٌة »إذ أّن 

  (القا ٌة)اإللزامٌة العددٌة لتفعٌلة البٌت الّشعريي ماإللزامٌة الّترصٌعٌة : مهما

التً ٌكتمل من خاللفا لبناء البٌت  ً تصّمره اإلٌقاعًي لم ٌكن ملٌد استبدال ظاهًر 

 بظاهري أم ومباً بومبي بقدر ما كان ملٌد حتمٌة تارٌخٌة اقتضتفا حركٌة الّتؽٌٌر 

الّتً شملت مجمل البنٌات السٌاسٌة ماالقتصادٌة مالوقا ٌة التً شفدها المجتمع 

«العربً
2
. 

ٌّرةي كان على الشاعر العربً االنتقال   م ً ظّل هذه الظرمؾ المتؽ

 من كالسٌكٌة إٌقاع البٌت الّشعريي إلى إٌقاع أكور رحابة محّرٌةي ممحاملة الخرمج 

ترى " نازك المالئكة"عن القمانٌن العرمضٌة التً ألفتفا الفطرة العربٌةي مإن كانت 

 مالشعر الحّر لٌس الخرمج عن قمانٌن األذن العربٌة »:عكس ذلكي حٌن تقمل

م العرمض العربٌةي م إّنما ٌنبؽً أن ٌجري تمام الجرٌان على تلك القمانٌن خاضعاً لكّل 

ٌّة قصٌدة  ما ٌرد من صّمر الّزحاؾ مالعلل مالضرب مالمجزمء مالمشطمري مإّن أ

«خرجت عن هذا قصٌدة ركٌكة الممسٌقى ممختلّة المزن
3
. 

ي   إّن الّشعر المعاصر لن ٌكمن شعراً حّراً    "نازك المالئكة"مإذا أخذنا برأي 

ٌّد بفا ٌعّد  ً نظرها تجامزات  إْذ بممقففا هذا تضبط الّشعر الحّر بقمانٌني معدم الّتق

الـّدعمات التً شــّددت  ٌفا النـاقـدة       »خطٌرة تر ضفا األذن العربٌة الّسلٌمةي  فذه

على ضـرمرة العمدة إلى علم العرمض ماالحتكام إلى القمانٌن العرمضٌة القدٌمة  

 مٌجب أن تقبل كّل قصٌدة الّتقطٌع الكامل على أساس ذلك العرمضي تكشؾ عن رؼبتفا 

                                                 
1

 .51ٔبسن اٌّالئىخ، لؼبٌب اٌشؼز اٌّؼبطز، ص -
2

زؽ، زار اٌغزة ٌٍٕشز  ،(زراطخ فً اٌجٍئخ اٌشىٍٍخ ٌٍشؼز اٌدشائزي اٌّؼبطز)ٌسلغػجس اٌمبزر راثحً، إٌّض ٚاٌذ -

 .42، ص1 ج، زد،ٚاٌزٛسٌغ
3

 .71ٔبسن اٌّالئىخ، لؼبٌب اٌشؼز اٌّؼبطز، ص -
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 ً تقعٌد الّشعر الحّر مكبح االجتفادات العرمضٌة التً ٌقمم بفا عدد من الشعراء 

«المجّددٌن
1

ي مبالّتالً  فً تعقّد األمر على الشعراء المعاصرٌني متعرقل محامالتفم 

 .الّتؽٌٌرٌة الّتجدٌدٌة

معلى الّرؼم من تضارب اآلراءي تبقى حركة الّشعر المعاصر تمّول ومرة كبٌرة 

 أعلنفا الفكر العربً ضّد الّتشكٌل الممسٌقً الّرتٌب للّشعر العربًي مقد كان 

 لفا صدى عمٌقا  ً نفمس الشعراءي إذ راحما ٌنظممن على منمال الّشكل الجدٌد 

 .م كلّفم أمالً  ً إبداع نماذج شعرٌة مكتملة داللٌاً م منسجمة إٌقاعٌاً 

أّما البناء اإلٌقاعً الخارجً للقصٌدة الجزابرٌة المعاصرةي  قد اكتسى حتماً  

ٌّز القصٌدة العربٌة الجدٌدةي باعتبار أنّ  ٌّال »الّطابع نفسه الّذي م  الّشعر الجزابري م

«إلى اإلّتباع أكور من االبتداع
2

ي السٌما  ً تجاربه األملىي  فم لم ٌتحّرر من رماسـب 

 الّشعـر القدٌـم تحـّرراً كبٌـراًي إالّ أّنه بعـد االستقـاللي مبسنـماتي أي الفترة الممتدة 

ي أخذ الخطاب الّشعري الجزابري المعاصر  ً الّنضج (م1990-1970)ما بٌن 

ماالكتمالي خاصة بعد االّطالع على النماذج الشعرٌة العربٌة المعاصرةي ماكتساب 

الوقا ة الّنقدٌةي كما تخلّص من قبضة االنسجام بٌن المقفة العرمضٌة مالّداللٌة الكالسٌكٌة 

بمعنى أن ٌنتفً البٌت بقا ٌةي م ً المقت ذاته ٌكتمل مزنا ممعنىي مبفذا مأضحى ٌستقّل 

 .بنفسه عرمضٌا من حٌث المزن مالّتفعٌلة مالبٌت الّشعري

 Métrique :الــــوزن الشعري- 01-

رمز الّوقل مالخفّة : مزن المزن» أنّ لسان العربمرد  ً : الــــوزن لغــــة -أ-

ْزُني مزن الشًء   اللٌّث المزن وقل شًء بشًء موله كؤمزان الّدراهمي م موله الرَّ

«مزناً مزنة
3

 المزن وقل شًء بشًء موله كؤمزان الّدراهم» أّن معجم العٌن،ي مجاء  ً 

                                                 
1

 .148 ص 2005ؽ، اٌّؤطظخ اٌؼزثٍخ ٌٍسراطبد ٚ إٌشز، ثٍزٚد،  طبٔسي طبٌُ أثٛطٍف، لؼبٌب إٌمس ٚاٌحساثخ، ز -
2

 .33ص 2003حظٍٓ أثٛ إٌّدب، اإلٌمبع فً اٌشؼز اٌدشائزي، ز ؽ، ِٕشٛراد ارحبز اٌىزّبة اٌدشائزٌٍٓ، اٌدشائز، /ز -
3

 .2005، ص15خٍسَاي ٚسْ، :اثٓ ِٕظٛر، ٌظبْ اٌؼزة، ِبزح - 
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 مٌقال مزن الشًء إذا قّدرهي ممزن ومر الّنخل إذا َخَرَصهي ممزنت الشًء  اّتزني مزن 

«ٌزني مزناً 
1

 .ي أي إّن المزن لؽة هم تقدٌر حجم األشٌاء من حٌث الّوقل م الخفّة

 :الــــوزن اصطـــالحا- ب-

قد ٌقصد بالمزن البناء الخارجً الذي ٌنحصر  ً كّم الّتفاعٌل الخلٌلٌة   

 (هـ466ت)" ابن سنان الخفاجً"أم ما اصطلح علٌه بعرمض الّشعري إذ ٌعّر ه 

المزن هم الّتؤلٌؾ الّذي ٌشفد الّذمق بصحته أم العرمضي أّما الّذمق  ألمر ٌرجع »:بقمله

إلى الحّسي مأّما العرمض  ألّنه قد حصر  ٌه جمٌع ما عملت العرب علٌه األمزان  

 متى عمـل شاعـر شٌبـاً ال ٌشفـد بصّحتـه الـّذمق م كانـت العـرب قـد عملـت مولـه جـاز 

له ذلكي كما ساغ له أن ٌتكلّم بلؽتفمي  ؤّما إذا خرج عن الحّس م أمزان العرب  لٌس 

بصحٌـح جابـزي ألّنه ال ٌرجـع ألمر ٌسـمؼهي مالّذمق مقّدم على العرمض  كّل ما صّح 

 ٌـه لم ٌلتفـت إلى العـرمض  ً جـمازهي ملكـن قد ٌفسـد  ٌـه بعض ما ٌصـّح بالعـرمض 

«مإّنما العرمض استقراء لألمزان... على المعنى كالّزحا ات 
2
 . 

ما بٌن الحّس الّناتج عن الّذمقي مهم الّذي  (هـ466ت )" ابن سنان"ٌفصل 

 بما ننعته باإلٌقاعي مالمزن الذي ٌتؤلّؾ من البحمر الخلٌلٌة الّناشبة  ٌمحً  ً أعماقه

 عن تآلؾ متجانس الّتفاعٌل  ً البٌت الشعريي  الحّس منمط بالّذمق مأْملى 

به خصمصٌة من العرمضيألّنه ٌّتصل اّتصال مطٌداً بالّرمح الّشاعرٌةي  متى كان صاببا 

 .ال ٌلتفت إلٌهي مبفذا  فم ال ٌّشكل ضرمرة حتمٌة بالّنسبة إلٌه

 المزن أعظم أركان »ي  ٌرى أنّ (هـ456ت)" ابن رشٌق القٌروانً"أّما 

 حّد الشعـري مأمالها به خصمصٌة مهم مشتمل على القا ٌة مجالبا لفا ضرمرة 

                                                 
1

إٔؼبَ زاٚز طٍَٛ  / زاٚز طٍّبْ اٌؼٕجىً، ٚز/ زاٚز طٍَٛ، ٚز/ ز: اٌرًٍٍ ثٓ أحّس اٌفزا٘سي، وزبة اٌؼجٓ، ، رحمٍك-  

 .900، ص2004، ِىزجخ ٌجٕبْ ٔبشزْٚ  ثٍزٚد ٌجٕبْ، 1ؽ
2

زاٚز /ز: ثٗ ٚ ذّزج شؼزٖ ٚػًّ فٙبرطٗػزٕى، طّز اٌفظبحخ، ا(أثٛ ِحّس ػجس هللا ثٓ طؼٍس)اثٓ طٕبْ اٌرفبخً   -

بْ، 1غطبشخ اٌشٛاثىخ،ؽ ّّ  .276، ص2006، زار اٌفىز، ػ
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«إاّل أن تختلؾ القما ً  ٌكمن ذلك عٌباً  ً التقّفٌة ال  ً المزن
1

 ي  فم ٌّعد المزن 

من األركان المابزة بٌن الشعر مؼٌره من الكالم المنومريمبناًء على هذا  إّنه ال ٌخرج 

 الشـاعر ال ٌحصـل مقصـمده على الّتمـام من الّتخٌٌـل »عن إطـار الّشعـري إذ أّن 

«إالّ بالمزن
2
.  

الخلٌل بن أحمد "بٌد أّن األمزان الشعرٌةي ما هً إالّ قمالب جاهزة أبدعفا 

 ي ٌبنى على أساسفا الّشعري مإن كان هم أسبق منفا  ً الّظفمر (هـ174ت )" الفراهٌدي

الشاعر الماهر مإن قلّت أمزانه »إلى المجمدي لذا  فم ٌرتبط بالّذمق أكور من المزني ألنّ 

«م لم تتنّمع قما ٌه ٌستطٌع أن ٌجٌد مأن ٌطرب األسماع كما ٌفّز القلمب
3

ي  مّما ٌمما 

مإن كان نابعاً من استقالل اإلمكانٌات الصمتٌة للّؽة إالّ أّنه حركة »بؤّن المزن الّشعريي 

ؼٌر متزامنة مع المعنىي بل هم حركة الحقةي المعنى ٌترّتب  ً الّنفس أّمال وّم ٌترّتب 

«المزن الذي ٌمكن أن ٌحتمٌه وانٌا
4
. 

قد ٌنساق الشاعر المبدع مراء عماطفه مما ٌملٌه علٌه مجدانهي مال ٌقؾ حابراً 

طرٌق اإلبداع ال تبدأ بصرؾ »أمام جماد المزن مكٌفٌة تطبٌق القماعد اللّؽمٌةي كما أّن 

اللّؽة منحمها مقماعـدهاي بل بما هم أعمق م أبعد مهم البعد الّنفسـً المتكّمن من عناصر 

«شّتى ال تدخل  ً حصر مإحاطة
5

ي إذاًي  لم كان حرص الشاعر ٌرتكز على إتقان 

 .المزن مإهمال العاطفةي لكان شعره خال من المعنى م قلٌل الّداللة

 الّتتابع الذي تكّمنه العناصر األّملٌة »إلى المزني على أّنه" كمال أبودٌب"مٌنظر

 المكّمنة للكلماتي م تشّكل هذا الّتتابع  ً كتلة مستقلّة  زٌابٌة لفا حّدان ماضحان 

  (التفعٌلة)البدء مالنفاٌةي ٌمكن للكتلة هنا أن تعنً المحدة المزنٌة الصؽرى : هما

  (الشطر)كما ٌمكن أن تعنً المحدة التً تنشؤ عن تركٌب عدد من المحدات الصؽرى 

                                                 
1

 .218 ،ص1اثٓ رشٍك اٌمٍزٚأً، اٌؼّسح فً طٕبػخ اٌشؼز ٚٔمسٖ، ج -
2

ّٓ اٌشؼز، ص -   .214أرططٛ ؽبٌٍض، ف
3

 .18إثزاٍُ٘ أٍٔض، ِٛطٍمى اٌشؼز، ص/ز - 
4

 .378خبثز أحّس ػظفٛر، ِفَٙٛ اٌشؼز، ص/ ز - 
5

ٌبطٍٓ األٌٛثً، ز ؽ، اٌّىزجخ اٌؼظزٌخ /ز: فً ػٍُ اٌّؼبًٔ، شزذ ٚ رمسٌُاإلػدبسػجس اٌمب٘ز اٌدزخبًٔ، زالئً  - 

 . 31، ص2007ٌجٕبْ، - دٚطٍسا، ثٍز
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«مالبٌت باعتباره  ً الّشعر الّتناظري تركٌباً لشطرٌن
1
. 

: ٌقمم المزن انطالقاً من هذا المففمم على أساس التفعٌلة المكّمنة من نماتٌن مول

( 0)/مسبب خفٌؾ  (0)//ي أي متد مجممع (0 //0/ أم 0 /0 )//لن فعو أم فعولن

ٌّنا من األسباب ماألمتاد»مالعكس صحٌحي  لٌس «المزن إالّ تؤلٌفاً مع
2
 

مالمراد بالّتتابع تمالً الحركة م السكمني أم تمالً المقاطع الّصمتٌة بؤنماعفاي باعتبار 

«ممقع ُتَنّظم  ٌه المادة الصمتٌة»أّن المزن 
3

ي أّما حد البداٌة مالنفاٌةي  فم كؤن تبدأ 

ي أم تبدأ بمقطع قصٌر (0/  / 0/  )فاعلـن: التفعٌلة بمقطع طمٌل م تنتفً بموله نحم

" الخلٌـل"ي مبفـذا  فـم لـم ٌخـالؾ  (0/  0 / /  )فعولـن: متنتفـً بمقطـع طمٌـل موـل

 (0// 0/  )فاعلن:  ً طرحهي حٌث تبدأ تفاعٌله بسب خفٌؾ لتنتفً بمتد مجممعي مول 

 .ي مؼٌرها من الّتفاعٌل(0/  0/ /  )فعولن: أم العكسي مول

كّمٌة »مبتركٌب هذه المحدات مابتال فا ٌنشؤ البٌت الّشعريي مبالتالً  المزن هم

 من الّتفاعٌل العرمضٌة المتجامرة مالممتّدة أ قٌا بٌن مطلع البٌت أم السطر الّشعري 

«مآخره المقفّى
4

م بعٌدا عن أن ٌكمن »ي أي إّنه ٌنتج من كّم الّتفاعٌلي متجامرهاي إالّ أّنه 

«خطاطة نظرٌةي ٌتحّكم  ً بنٌة كّل بٌت خاص
5

ي مبالّتالً  فم ٌعّد من المكّمنات 

 .األساسٌة  ً بناء القصٌدة باإلضا ة إلى مكّمناتفا األخرى

 خمسة عشر أصال ٌسّمٌفا بحمراً »مترجع األمزان الّشعرٌة الخلٌلٌة إلى

 متلـك البحـمر ترجـع إلـى خمـس دمابـر تنتظـم حركـات م سكنـات معـدمدة انتظامـاً 

مهـً ومانٌـة  ـً اللّفـظ اونان  :  تضبـط  ـً حـرمؾ تنظـمي تسّمـى أصـمل األ اعٌـل

مفاعٌلني  اعالتـني مستفعلـني مفاعلتـن :  عملني  اعلن مسّت سباعٌة: منفا خماسٌان

ٌّرها عشرة بضّم اونتان  متفاعلـني مفعمالتي إالّ أّن اعتبارها على مقتضى الصناعةي ٌص

                                                 
1

 .230ٌشؼز اٌؼزثً، صيوّبي أثٛ زٌت، فً اٌجٍئخ اإلٌمبػٍخ  - 
2

 .21ص1985،زار اَزاة،ثٍزٚد،،1ؽٍٚٔض، اٌشؼزٌخ اٌؼزثٍخ،زأ - 
3

، زار اٌؼبٌٍّخ 1، ؽ (اٌىزبثخ، اٌفؼبء، اٌزفبػً)ِحّس اٌؼّزي، رحًٍٍ اٌرطبة اٌشؼزي اٌجٍٕخ اٌظٛرٍخ فً اٌشؼز / ز -

 .169  ص1990ٌٍىزبة، اٌسار اٌجٍؼبء، 
4

 .24َ، ص2006، اٌّؤطظخ اٌؼزثٍخ ٌٍسراطبد ٚإٌشز 1ؽػٍٛي اٌٙبشًّ، فٍظفخ اإلٌمبع فً اٌشؼز اٌؼزثً،  /ز - 

5
 .42اوجظْٛ، لؼبٌب اٌشؼز،  صجرِٚبْ  - 
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مـس تفـع لـن بقطع تفـع عن طر ٌه  ً ممضعٌني م ـاع التـن عّمـا بعـده : إلٌفـاي مهمـا

« ـً ممضـع
1
. 

 " األخفش"ي مزن المتدارك الذي أضا ه (هـ174ت )" الخلٌل" قد أهمل 

«لسعته  مانبساطه»الحقا مسّمى كّل مزن بحراً مذلك  (هـ215ت )
2

 البحر »ي ألّنه ٌشبه 

«الّذي ال ٌتناهـى بما ٌؽترؾ منهي  ً كمنه ٌمزن به ما ال ٌتناهـى من الّشعـر
3
 

البسٌطي الّطمٌلي الما ري الكاملي الفزجي الرجزي الرمل السرٌع : أّما بحمر الّشعر  فً

 .المنسرحي الخفٌؾي المضارعي المقتضبي المتقاربي المجتثي المتداركي المدٌد

الكلمات المكّمنة للبٌت الّشعري إلى مقاطعي  مجدها ومان  " الخلٌل"محلّل 

 عملني  اعلني مفاعٌلني مفاعلتني متفاعلني مستفعلن   اعالتن  : معاٌٌر أم تفاعٌل هً

 مـس تفـع لـني َم ـاع ال تـن : مفعمالتي باإلضا ة إلى تفعٌلتٌن مقطعتٌن هما

 الّتفاعٌل ال تعدم أن تكمن تصمٌراً للنظام العرمضًي ال تحلٌال »معلٌه  إّن 

 لهي مألّن صمر التفعٌلة نفسفا ال تزال تبدم معقّدةي  قد قّسمت إلى محدات أضؽر 

«منفاي مأكبر من الحرؾ المفردةي مهً األسباب ماألمتاد
4
 . 

ٌّز بسمته العددٌةي الناتجة عن تتابع الحركة م الّسكمن  مهكذاي  إّن المزن ٌتم

 متكرارها بنسب محدمدة ممتسامٌةي مبذلك تتشّكل الّتفاعٌل الّشعرٌةي متصٌر

 .هً األساس الذي ٌقمم علٌه

ي  قد حّددها النقاد محاملما (الحرّ )أّما األمزان المعتمدة  ً الّشعر المعاصر 

 حصرها  ً تلك البحمر التً تتؤلّؾ من محدة إٌقاعٌة بسٌطة قد تتكّرر ومان مّرات 

 كما  ً المتقارب مالمتداركي أم سّت مّرات كما  ً الّرجزي الّرملي الكاملي الما ر

 مالحقٌقة »:حٌنما تقمل" نازك المالئكة" الفزجي مهً البحمر الصا ٌة مولما تسّمٌفا 

                                                 
1

 .519اٌظىبوً، ِفزبذ اٌؼٍَٛ، ص - 
2

 .24، ص2ثحز، اٌّدٍس : اثٓ ِٕظٛر، ٌظبْ اٌؼزة، ِبزح - 
3

 .51إثزاٍُ٘ أٍٔض، ِٛطٍمى اٌشؼز، ص/ ز - 
4

 .29شىزي ػٍبز، ِٛطٍمى اٌشؼز اٌؼزثً، ص/ ز - 
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أّن نظّم الّشعر الحّر بالبحمر الصا ٌة أٌسر على الشاعر من نظمه بالبحمر الممزمجة  

«ألّن محدة التفعٌلة هناك تضمن حّرٌة أكبري مممسٌقى أٌسر
1
. 

نازك "بٌد أّن هذا الجزم ال ٌمنع الشاعر من النظم بالبحمر المركبةي مإن كانت 

 أّما البحمر األخرى التً لم نتعرض »:تستبعد ذلك أٌضاً عندما تقمل" المالئكة

لفاي كالطمٌل مالمدٌد مالبسٌط مالمنسرحي  إّنفـا ال تصلـح للّشعـر الحـّر علـى اإلطـالق   

«ألّنفا ذات تفعٌالت متنمعة ال تكرار  ٌفا
2

تنمٌع »ي  ٌرى أّن "عز الدٌن إسماعٌل"ي أّما 

«التفعٌالت داخل السطر الماحد ؼٌر ممكني إالّ  ً إطار المزن التقلٌدي
3

ي  ملكّن مسٌرة 

أّكدت العكسي ممع ذلك تبقى هذه المسؤلة ما تزال بحاجة ماسة  (الحرّ )الّشعر المعاصر 

 .إلى الّدراسة مالّتمحٌص

 أّمـا  ٌمـا ٌتعلّـق بالقصٌـدة الجزابرٌـة المعاصـرة الممّزعـة علـى الـّدمامٌن 

 التً تّم اّتخاذها نماذجا للّدراسة مالّتحلٌلي السٌما تلك المنظممة  ً الفترة المّمتدة 

ي  قد أوبتت (م1990-1970)ما بٌن سبعٌن تسعمابة مألؾي متسعٌن تسعمابة مألؾ 

 ي حٌث عورنا "عّز الّدٌن إسماعٌل"م" نازك المالئكة"عكس ما ذهب إلٌه الناقدان 

على أكور من قصٌدة ُنّظمت على المزن المرّكب من تفعٌلتٌن مختلفتٌني إذ بلؽت نسبته 

"حقول البنفسج" ً دٌمان 
4

ي أي ما ٌعادل والث %15" األخضر فلوس"ي للشاعر 

 "أغنٌة للصٌف والرحٌل األخٌر"ي"فً المكتبة:"قصابدمن مجممع عشرٌن قصٌدةي مهً

 ".هو أجس البرٌد القادم"

"زهرة الّدنٌا" ً حٌن بلؽت نسبته  ً دٌمان 
5

" عاشور فّنً"ي للشاعر 

قمر : "ي أي ما ٌعادل خمس قصابد من مجممع سبع معشرٌن قصٌدةي مه18.51%ً

                                                 
1

 .61ٔبسن اٌّالئىخ، لؼبٌب اٌشؼز اٌّؼبطز، ص - 
2

 .67-66، ص ٔفظٗاٌّزخغ  - 
3

 ٚزار اٌثمبفخ ،، زار اٌؼٛزح3، ؽ (لؼبٌبٖ ٚظٛا٘زٖ اٌفٍّٕخ ٚاٌّؼٌٕٛخ)ػش اٌسٌٓ إطّبػًٍ، اٌشؼز اٌؼزثً اٌّؼبطز / ز - 

 . 101، ص1981ثٍزٚد، 
4

 .95-89، ص85-78، ص44-42األذؼز فٍٛص، حمٛي اٌجٕفظح، ص: ٌٕظز - 
5

 56-55، ص51-48، ص23-19، ص 2007 ػبشٛر فًّٕ، س٘زح اٌسٍٔب، زار اٌمظجخ ٌٍٕشز، اٌدشائز، :ٌٕظز- 

. 82-79، ص76-73ص
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 "الـوردة والسٌـف"ي "نجـوى الشاطـئ المكسـور "ي"الغرٌـب"، "لمملكـة العشـاق

     ."الزائـر"

مالّظاهر أّن هذه القصابد ُكتبت كلّفا على مزن مرّكب ماحدي تمّول  ً البحر 

 (مرتٌن)ي أي مكّررة (X2)مستفعلن  اعلن مستفعلن  اعلن : البسٌطي متفعٌالته

مقد ٌرجع هذا األمر لبساطتهي مسفملة نظم الشعر علٌه بصفة عامةي مالشعر الحّر 

بحر : بصفة خاصةي باعتباره ٌترّكب من محدتٌن إٌقاعٌتٌن لبحرٌن شعرٌٌن بسٌطٌن هما

ي  بتكرار الّتفعٌلتٌن ٌتملّد ( اعلن)ي مبحر المتداركي متفعٌلته (مستفعلن)الرجزي متفعٌلته 

مزن البسٌطي لفذا  قد اختاره الشعراء المعاصرمن كقالب إٌقاعً إل راغ شحناتفم 

 .الشعمرٌة  ٌه

مٌتمول النممذج األمل -  المذكمرة آنفاً - مللّتمضٌح نمرد نممذجٌن من القصابد 

 :ي هذا مقطع منفا٭"فً المكتبة" ً قصٌدة 

فَّترُّ            مستفعلن  اعلن مستفعلن  اعْل  ٌَ ا َشْفَقة مالَباُب  ٌَ  (مقطمع)أ ِدٌِك 

 (مقطمع) مستفعلن  اعلن مستفعلن  اعْل !َعْن َبْسَمٍة َصاَؼَفا ِمْن ِسْحِره الَفْجُر 

ًة       مستفعلن  اعلن متفعلن  علن  ٌَ  (مخبمن)َتْنَساُب  ًِ الَقاَعِة الَصَماِء أَْؼَن

ْفَراُء   (مقطمع)َماْلِحْبَر      متفعلن  علن مستفعلن  اعْل  ..َ ُتمِرُق الُكُتَب الصَّ

اَء َظاِمبًة    مستفعلن  اعلن متفعلن  اعْل  ٌَ  (مقطمع)َقْد لَّمَحْت  ًِ الَمدَى األَْش

 (مقطمع)لَِنْظَرٍه ِمْول َرْمٍل َشاَقُه الِقْطُر           متفعلن  اعلن متفعلن  اعْل  

ٌٌُن ِباْلُحْزِن ُمْطَفؤًَة             متفعلن  اعلن متفعلن  علن     (مخبمن)َتلَفََّتْت أَْع

ْشَمِة الِّسْحرُ  َ َساَقَفا لِِبَحاِر النَّ
1

 (مقطمع)          متفعلن  علن مستفعلن  اعْل    

                                                 

 .م14/11/1982كتبت بتارٌخ - ٭
1

 .42األذؼز فٍٛص، حمٛي اٌجٕفظح، ص -
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ٌتراءى لنا من خالل هذا الممقؾ الّشعريي أّن الشاعر على الّرؼم من تطلّعه 

نحم الّتجدٌدي إالّ أّنه لم ٌتحّرر من رماسب الّتشكٌل اإلٌقاعً التقلٌدي للّشعر العربً 

باستوناء التخلًّ عن البنٌة الّتناظرٌة للبٌت الّتراوًي  المتؤّمل مالمتمّرس بقراءة الّشعر 

ي أي بنظام السطر (الحرّ )ٌدرك أّنفا قصٌدة عممدٌة ُكتبت على شاكلة الشعر المعاصر 

الشعريي  لم قمنا بالجمع بٌن كّل سطرٌن شعرٌٌني لشّكال بٌتاً عممدٌاً ذا مصراعٌن 

الّتكراري (الّراء)ي ٌختمه رمٌاً ماحداًي مالمتمول  ً حرؾ (صدر معجز)متناظرٌن 

المالبم للّتعبٌر عن حالة الحزن التً ٌعٌشفاي متنفٌه قا ٌة ماحدةي مالمتمّولة  ً األلفاظ 

ي مبفـذا ٌكمن قـد حا ـظ على نفس اإلٌقـاع (إلخ... جـري حبـري قطـري سحـر ): اآلتٌـة

ٌّز القصٌدة العممدٌة  .الّذي م

أّما  ٌما ٌخّص المزني  قد ُكتبت القصٌدة على مزن البسٌطي المناسب للحالة 

٭االنفعالٌة التً ٌحٌاها الشاعـري  ـً حٌـن اّتسمـت تفاعٌلـه ببـعض الّتؽٌٌـراتي كالخبـن
1
  

 ي مقد كان (متفعلني  علن)ي  تحّملتا إلى (مستفعلني م اعلن)الّذي أصاب الّتفعٌلتٌن 

ي  تحّملت ٭هذا إّما  ً حشم البٌتي مإّما  ً عرمضهي أّما الضرب  قد أصابه القطع

 ي كما أصاب هذا الّتؽٌٌر عرمض البٌت أحٌاناً ( اعلْ )إلى  ( اعلن)التفعٌلة من 

 .مقد ساهم هذا الّتؽٌٌر  ً جعل إٌقاع القصٌدة ٌّتسم بالفدمء مالّرزانة

ؼٌر أّن هذه القصٌدة مإْن لم تشفد أّي تؽٌٌري أم تجدٌد من حٌث البناء اإلٌقاعً 

ٌّزت بالّرصانة اللّؽمٌةي مقّمة اإلٌحاء الّداللًي ماسترساله  ً الّتعبٌر  إالّ أّنفا تم

شفقةي تمرق ): عن الممقؾ الّشعري المتؤلّم مالحزٌني حٌث استعمل أقمى األلفاظي مول

بسمة صاؼفا من سحره : )ي مأبلػ الصمر مول(إلخ... ٌفتري ظامبةي النشمةي الحزني 

  .(إلخ... الفجري تلفتت أعٌن بالحزن مطفؤ 

                                                 

 .524اٌظىبوً، ِفزبذ اٌؼٍَٛ، ص: ، ٌٕظز٘ٛ إطمبؽ طبوٓ اٌظجت اٌرفٍف: اٌرجٓ- ٭

 .525اٌّظسر ٔفظٗ، ص:  ، ٌٕظزطىبْ اٌّزحزن اٌذي لجٍٗإطمبؽ طبوٓ اٌٛرس اٌّدّٛع ٚ إ٘ٛ : اٌمطغ- ٭
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 " عاشـور فّنـً"ي للشاعر ٭"الزائـر"أّما النممذج الوانًي  ٌتمّول  ً قصٌدة 

 :  ٌقمل  ً مطلعفا

 مْن أّي ُصْبٍح                                  مستفعلن  ا

 َمَزجت الّضمء ِبالِعَنِب                        علن مستفعلن  علن

 َحّتى َتمَهَج ُعْنقُمداً                            مستفعلن  علن مستؾ

 ِمَن الّذَهِب؟                                   علن  علن

ة أْرَخْت َضَفاِبَرَها                  متفعلن  علن مستفعلن  علن ٌَ  مأَي َدالِ

ِت الّناُر أْؼَصاناً                          متفعلن  اعلن مستؾ  َ َشبَّ

                                    علن  علن!ٍمَن اللَّفِب 

 مأيَّ ُرمِح                                     متفعلن  ا

 َسَرْت ِمْنَفا إلى َحَجٍر                         علن مستفعلن  علن

 َ َضجَّ                                          متفع

ْعِر                                 لن  علن متفع  ُمنَتِشٌاً ِبالشِّ

 ! ً َصَخٍب 
1

                                  لن  علن

ٌّنة الّشعرٌةي أّن الشاعر على الّرؼم من تؤلٌؾ قصٌدته  نالحظ من خالل هذه الع

 ي إالّ أّنـه حـامل تمظٌـؾ جملـة (بحـر البسٌـط)علـى الـمزن المرّكـب التقلٌـدي 

ٌّر  ً بنٌة السطر الشعري   من الّتقنٌات اإلٌقاعٌة المستحدوة  ً الشعر العربًي إْذ ؼ

ٌّن من الّتفاعٌل  ً كّل سطر  من حٌث الطمل مالقصري ملم ٌلتزم بعدد مع

 مإّنما تصّرؾ بحّرٌة  ً عددهاي مذلك م قاً للد قة الشعمرٌةي محجمفا من حٌث القّمة 

 .مالّضعؾ

                                                 

 .26/03/1986نّظمت بتارٌخ - ٭
1

 .79ػبشٛر فًّٕ، س٘زح اٌسٍٔب، ص- 
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 قد ترّكبت بعض األسطر الّشعرٌـة من أربـع تفاعٌـلي كمـا  ً الّسطـر الخامـس 

ممنفـا مـا ترّكـب من تفعٌلتٌـن منصـؾي كمـا  ـً الّسطـر الوالـث م السـادس مالّتـاسع 

ممنفا ما ترّكب من تفعٌلة م نصؾي كمـا  ـً السطـر الرابـع مالسابـع مالوامـني  ً حٌن 

تؤلّؾ بعضفا اآلخر من جزء من الّتفعٌلةي كما  ً الّسطر العاشري مّما أكسب إٌقاع 

 .القصٌدة حٌمٌة موراء

 ملم ٌمنح الشاعر إٌقاعه أّي اعتبار من االعتبارات الكالسٌكٌة الّرتٌبة 

مإّنما اّنساق مراء ما تملٌه شحنته االنفعالٌة ي مماصل الّتعبٌر عّما ٌخالج صدره 

باستعمال ظاهرة الّتدمٌري مقد كان ذلك بٌن كّل سطرٌن شعرٌٌن تقرٌباًي بحٌث تنتفً 

تفعٌلة السطر األمل  ً بداٌة السطر الوانًي مبفذا ٌكمن الشاعر قد ساٌر ممقفه 

الشعمري دمن أّي قٌدي محامل الّتعبٌر عن تجربته بشكل  ّنً مؽاٌري جعل إٌقاعفا ٌنعم 

 .بالفاعلٌة م االستمرارٌة

أّما األمزان الؽالبة على الخطاب الّشعري الجزابري المعاصري  فً األمزان 

 ي  ً حٌن بلؽت نسبة المزان المرّكبة (% 96.76)الصا ٌةي إذ بلؽت نسبتفا 

ي مذلك لبساطتفاي مسفملة نظم الشعر المعاصر علٌفاي ممن ؼٌر أي تعقٌد (% 03.23)

هذا  ضال عن ورابفا اإلٌقاعًي إالّ أّن استعمالفا اختلؾ من شاعر إلى آخري تبعاً لتباٌن 

تجاربفم الشعرٌةي مال مراء أّن هذا التباٌن قد حّرر القصٌدة الجزابرٌة من الّرتابة 

 .اإلٌقاعٌةي مأكسبفا لمنا من االنسٌاب الّداللً

ملتبٌن نسبة تمزٌع البحمر الصا ٌة على الدمامٌن الشعرٌة الجزابرٌة 

 :المعاصرةي نعرض الجدمل اآلتً
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 النسبة المابمٌـــة عـــدد القصابـــد البحــر

 %37.65 90 المتدارك

 %21.33 51 المتقارب

 %17.57 42 الرجز

 %10.87 26 الرمل

 %09.87 23 الما ر

 %02.51 06 الكامل

 %0.41 01 الفزج

 

مانطالقا من هذا الجدمل الذي ٌمّول نسب تمزٌع البحمر الصا ٌة على الّدمامٌن 

 : الّشعرٌة المعاصرة ي سنحامل تموٌلفا من خالل الّرسم البٌانً اآلتً

 

 

 

نلحـظ مـن خـالل الجـدمل ماألعمـدة البٌانٌـةي أّن الؽلبـة  ً استعمـال الـمزن 

 ( %37.65)ي حٌث احتـّل المرتبـة األملـى بنسبـة المتـداركالصا ـً كانـت لـمزن 
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 أّخؾ إٌقاعاًي مأنسب للّتعبٌر (فاعلن)مقد ٌرجع ذلك إلى أّن محدته اإلٌقاعٌة 

 عن انفعاالت الشعراءي ممماقففم الشعمرٌةي مخاصة حٌنما تتعّرض للمزاحفةي  ٌتملّد 

ي مهم مزن حدٌث الّنشؤة (فعلن)الذي ٌتؤلّؾ من المحدة اإلٌقاعٌة " الخبب"عنفا مزن 

 "حمـري البحـري"مكـان مـن أبـرز الشعـراء الّذٌـن بنـما قصابدهـم علٌـهي الشاعـر 

"العصفور ٌموو مغّرداًا "ممن أمولة ذلك قصٌدته 
1

 ي مبفذا ٌكمن الّشعر المعاصر

«قد ارتفـع بالمتـدارك إلى صـدارةي البحـمر  ً كوٌـر من األشعـار»
2

ي مقارنـة بمـا كـان 

 .علٌه قدٌماً ي  كان قلٌل االستخدام من قبل الشعراء

ي ممرجع ذلك خفّته (%21.33) المرتبة الوانٌة بنسبة المتقاربماحتّل مزن 

 اإلٌقاعٌةي إذ أّن تفعٌلته الخماسٌة المرّكبة من مقطعٌن طمٌلٌني ممقطع قصٌر 

منحته سالسة إٌقاعٌةي أّدت بالشعراء إلى اعتماده  ً أشعارهم للّتعبٌر  (0/ 0/ / فعولن)

 .عن أحاسٌسفمي مبالّتالً ٌكمنمن قد أعادما إلٌه االعتبار  ً الشعر المعاصر

 احتـّل بذلك المرتبـة الوالوـةي مقد ٌرجـع  (%17.57) نسبـة الرجـزمبلـػ مزن 

ذلك إلى اّتسامه باللٌّمنة مقبمله للمطامعةي بحٌث ٌمكن  ٌه المزامجة بٌن محدتٌن 

إٌقاعٌتٌـن إحداهمـا تامـةي مالوانٌـة مزاحفـةي بـل ٌمكـن  ٌـه الجمـع بٌـن عـّدة زحا ـات 

ًّ متفعلنكالخبن ) ً القصٌدة الماحدة  ٌّز (مستعلني مالط ي األمر الذي ٌجعله ٌتم

بالمرمنة اإلٌقاعٌةي مالفدمء المالبم للحالة االنفعالٌة التً ٌعٌشفا الشعراء المعاصرمن 

مبفذا ٌكمن الّشعر المعاصر قد ر ع من قٌمتهي بعد أن كان ٌلقّب بحمار الشعراء لسفملة 

 .الّنظم علٌه

ي مقد ال ٌكمن السبب (%10.87)  ً المرتبة الرابعة بنسبة الرملمتاله مزن 

 ٌرجع إلى طبٌعة البحر» ً كمنه من البحمر الصا ٌة التً تّتسم ببساطتفاي مإّنما

« مإمكاناته الّتعبٌرٌة
3

 يإذ أّن المٌزة الّتركٌبٌة التً تتمّتع بفا محدته اإلٌقاعٌة 

                                                 
1

 .42-41حّزي اٌجحزي، أخزاص اٌمزٔفً، ص-  
2

 .213ْ أثٛ إٌّدب، اإلٌمبع فً اٌشؼز اٌدشائزي، صيحض-  
3

 .197، صٔفظٗاٌّزخغ - 
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ي أكسبتـه انسٌابـاً ماسترسـاال إٌقاعٌٌـني  بتمّسـط المتـد المجمـمع (0 /0 // 0 /فاعالتـن)

بٌـن سببٌـن خفٌٌـني أي مجـًء المقطـع القصٌـر بٌن والث مقاطـع طمٌلـةي منحفـا نمعـا 

 .من الخفّة اإلٌقاعٌةي ساعدت الشاعر على اإل صاح عن مشاعره االنفعالٌة القمٌة

 ي ملعّل ذلك راجع (%09.87) المرتبة الخامسة بنسبة الوافر ً حٌن احتّل 

ي  فً تتؤلّؾ من متد  (0/ // 0// مفاعلتن)إلى وقل محدته اإلٌقاعٌة السباعٌة الّتركٌب 

ٌّز بالّوقلي مقلّة  مجممعي مسبب وقٌلي مسبب خفٌؾي مّما جعل حركته اإلٌقاعٌة تتم

 .الحٌمٌةي  لذا جاءت نسبته متماضعة لدى الشعراء المعاصرٌن

 الكامـلأّمـا المزنٌـن األقـّل استعمـاالً  ً الّشعـر الجزابـري المعاصـري  فمـا 

ي مقد ٌكمن الّسبب  ً عدم تمّجه (%0.41) بنسبة الهزجي م(%02.51)بنسبة 

الشعراء إلٌفما إالّ نادراًي إلى وقل محدتفما اإلٌقاعٌة مابتدابفماي إّما بسبب وقٌلي لٌنتفٌا 

ي مإّما بمتد مجممعي لٌنتفٌا بسبب (0// 0/ // متفاعلن)بمتد مجممعي كما  ً الكامل 

ٌّز (0/ 0/ 0// مفاعلٌن)خفٌؾي كما  ً الفزج  ي األمر الذي جعل حركتفما اإلٌقاعٌة تتم

 .بالّوقلي مقارنة بؽٌرهما من األمزان

ملتمضٌـح نسبـة استخـدام األمزان الصا ٌـة عنـد كـّل شاعـري متمزٌعفـا  ً كّل 

 :دٌمان على حدهي نسمق الجدمل اآلتً
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ٌّن من خالل الجدمل المتضّمن نسب تمزٌع البحمر الّشعرٌة الصا ٌة   ٌتب

على دمامٌن الشعراء الجزابرٌٌن المعاصرٌني أّن استعمالفا تباٌن من شاعر إلى آخر 

ي  قدرت "سلٌمان جوادي"م" عّمار بوالّدهان" عند الرملحٌث تعادلت نسبة إٌقاع مزن 

 ي بٌنما تقاربت نسبته لدى (%22,22" )عمر أزراج"ي مبلؽت نسبته عند (%25)بـي 

محمد "ي م(%17,39)بـ " أحمد حمدي"ي م(%17,64)بـ " األخضر فلوس"كّل من 

 " محمد زتٌلً"ي أّما أقلّفم استخداما لفذا المزني  فم (%16,66)بـ " بلقاسم خّمار

 "عّز الّدٌن مٌهوبً"م" عاشور فّنً"ي  ً حٌن انعدم تمظٌفه عند (%01,35)بـ 

 ي أي ما ٌعـادل ست معشـرمن قصٌـدة (%10,87)مبفـذا بلؽـت نسبتـه اإلجمالٌـة 

 .من مجممع مابتٌن م تسع موالوٌن

ي مهً أعلى (%66,21" )محمد زتٌلً" لدى المتداركمبلؽت نسبة إٌقاع مزن 

بنسبة " عاشور فّنً"ي ممن وّم (%65,52)ي بنسبة "أحمد حمدي"نسبةي مٌوّنى علٌه 

ي  ـً حٌـن قـّدرت نسبتـه   (%31,25)ي بنسبـة "جـوادي سلٌمـان"ي م(45.45%)

عمر "ي م(%18,75)بـ " عّمار بوالّدهان"ي م(%23,52)ي بـ "األخضر فلوس"عند 

ي بٌنمـا قـّل استعمالـه  (%10)ي بـ "عـّز الّدٌـن مٌهوبـً"ي م(%11,11)ي بـ "أزراج

 ي معلى الّرؼم من االختالؾ (%04,16)ي إذ بلؽت نسبته "محمد بلقاسم خّمار"عند 

 ً الّنسبي إاّل أّنه استطاع أن ٌحتّل الصدارة  ً الشعر الجزابري المعاصري بنسبة 

 .ي أي ما ٌعادل تسعٌن قصٌدة من مجممع مابتٌن م تسع موالوٌن(37,65%)

ي إذ بلؽت الرجزي هم األكور استعماال إلٌقاع مزن "محمد بلقاسم خّمار"مكان 

 "محمد زتٌلً"ي م(%22,22)ي بنسبة "عمر أزراج"ي مٌونى علٌه (%58,33)نسبته 

" سلٌمان جوادي"ي م"عّمار بو الّدهان"بٌنما تعادلت نسبته لدى  ي(%20,27)بنسبة 

  بلؽت ي"األخضر فلوس"ي  ً حٌن تراجع استعماله عند كل من (%12,5) قّدرت بـ 

( %04,34" )أحمد حمدي"ي م(%04,54) "عاشور فّنً"ي م(%05,88)نسبته 

ي أي ما ٌعادل اونان مأربعٌن قصٌدة من مجممع (%17,57)مقدرت نسبته اإلجمالٌةي بـ 

 .مابتٌن متسع موالوٌن
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مإذا كان إٌقاع مزن المتدارك احتّل الصدارة  ً الشعر الجزابري المعاصر  

ي أي ما ٌعادل ماحد (%21,33) احتّل المرتبة الوانٌة بنسبة المتقارب إّن إٌقاع مزن 

ي بنسبة قدرت "عاشور فّنً"مخمسٌن قصٌدة من مجممع مابتٌن متسع موالوٌني  مّظفه 

(  %33,33)بنسبـة " عمـر أزراج"ي متقـاربت نسبـه لـدى كـّل من (%36,36)بـ

( %30)بنسبة " عّز الدٌن مٌهوبً"ي م(%31,25)بنسبة  "سلٌمان جوادي"م

 (%20,83)بنسبة " محمد بلقاسم خّمار"ي م(%29,41)بنسبة " األخضر فلوس"م

 (.%04,34)ي  كان أقلّفم استعماال لفذا المزني إذ قدرت نسبته بـ "أحمد حمدي"أّما 

  بنسب ضبٌلةالوافرماستخدم الشعراء الجزابرٌمن المعاصرمن إٌقاع مزن 

ي أي ما ٌعادل ست قصابد من مجممع الكلًّ (%02,51)إذ بلؽت نسبته اإلجمالٌة 

 ي متراجعت نسبته عند كّل (%18,75)ي بـ "عّمار بوالّدهان" قّدرت نسبته عند 

" عمر أزراج"ي م(%04,34" )أحمد حمدي"ي م(%04,54)ي  بلؽت "عاشور فّنً"من 

 .ي  ً حٌن ندر استعماله عند باقً الشعراء(03,70%)

ي حٌث بلؽت نسبته "عّز الدٌن مٌهوبً "الكاملمكان أكور الشعراء تمظٌفا لمزن 

بنسبة " أحمد حمدي"ي م(%23,52)بنسبة " األخضر فلوس"ي ممن وّم (60%)

ي بٌنما انعدم تمظٌفه  ً باقً الّدمامٌن (%09,09)بنسبة " عاشور فّنً"م (13,04%)

ي أي ما ٌعادل والث (%09,87)الشعرٌةي مهذا ما ٌفّسر قلّة نسبتهي التً قّدرت بـ 

 .معشرٌن قصٌدة من المجممع اإلجمالً

 الهزجأّما المزن األقّل مرمدا  ً الشعر الجزابري المعاصري  فم إٌقاع مزن 

ي أي ما ٌعادل قصٌدة ماحدة من المجممع الكلًّي  كانت (%00,41)الذي بلؽت نسبته 

 ".محمد  زتٌلً"للشاعر 

مهكذاي  إّن استعمال األمزان الشعرٌة الصا ٌة  ً دمامٌن الشعر الجزابري 

 المعاصري اختلؾ من شاعر إلى آخري مذلك بحسب ما تستدعٌه مماقففم الشعمرٌة 

   .   من خفّة محٌمٌة  ً الحركة اإلٌقاعٌةي أم وقل مرزانة
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 ً حٌن تمّزعت البحمر الصا ٌة على دمامٌن بعض الشعراءي بنسب متسامٌة 

ي الّذي كان كوٌـر المٌـل إلى كتابـة "مصطفـى محّمـد الغمـاري"تقرٌبـاي أموـال الشاعـر

 القصٌدة العممدٌـة مبشكـل متقـني إالّ أّن هـذا لم ٌمنعه من كتابة القصٌدة الحّرة 

الكامل مالما ر :  ال تخلم منفاي أّما األمزان الؽالبة علٌفا  فً٭إذ أّن معظم دمامٌنه

 مالمتقارب مالّرملي ملعّل ذلك راجع إلى تمّسكنه الكبٌر بالّشعر التقلٌدي أكور 

من الّشعر المعاصري األمر الذي أّدى به إلى استخدام األمزان التً تّتسم بالّرصانة 

 .اإلٌقاعٌةي مقّمة الممقؾ الّتعبٌري

 مبرزت  ً الّشعر الجزابري المعاصري ظاهرة المزج بٌن األمزان البسٌطة 

"عمر أزراج" ً القصٌدة الماحدةي خاصة عند الشاعرٌن 
1

"عبد العالً رّزاقً"ي م
2
  

تطّمر أداة الشاعر بفعل االّتجاه نحم الّتعبٌر »مقد ظفر هذا الّلمن من الّتداخلي بعد 

 الّدرامًي الّذي ٌقتضً كتابة قصابد طمٌلة ٌستقّل كّل مقطع منفا بمزن ٌستمعب بعداً 

«من أبعاد الّتجربة الفكرٌةي مالشعمرٌة التً تنقلفا القصٌدة ضمن إطار كلًّ متناؼم
3
 

أطفال بورسعٌد ٌهاجرون إلى أّول »ممن أكور النماذج تصمٌراً لفذه الظاهرةي قصٌدة 

«مـاي
4

 ي  قـد تؤلّفت مـن أحـد عشرة مقطعاًي مبنـً كّل مقطـع "رّزاقـً"ي للشاعـر

 . منفا على مزن أحادي الّتفعٌلةي مّما أّدى إلى تحقٌق درامٌة ماسعة على مستمى الّتعبٌر

  المتقارب م والث على مزن الكامل، ؤقام الشاعر أربع مقاطع منفا على مزن 

ي مبفذا ٌكمن قد جمع بٌن أربع الرملي ممقطع على مزن المتداركموالث على مزن 

 أمزان صا ٌةي مذلك م قاً لما ٌتطلّبه تفامت انفعاالته الّنفسٌة  ً تجربته الّشعرٌة

  مما ٌنتج بٌن بعض األمزان من تما قي متقارب  ً المحدات اإلٌقاعٌةي السٌما 

                                                 

س اٌغّبري ً٘- ٭ ّّ   فً آٌخ اٌظٍف، ثٛذ ح لظبئس ِدب٘سح، ِمبؽغ ِٓ زٌٛاْ اٌزفغ، لزاء:زٚاٌٚٓ ِظطفى ِح

. فً ِٛطُ األطزار، أٌُ ٚ ثٛرح، أغٍٕبد اٌٛرز ٚ إٌبر
1

ي اٌظًّ، ز ؽ، زار األًِ ٌٍطجبػخ ٚ إٌشز ْ، ٚحزص(2007َ-1969)ػّز أسراج، األػّبي اٌشؼزٌخ : ٌٕظز-   

 .281 – 266، ص218-217َ، ص 2007ٚاٌزٛسٌغ، اٌدشائز، 
2

 .18-11ػجس اٌؼبًٌ رّسالً، أؽفبي ثٛرطؼٍس ٌٙبخزْٚ إٌى أٚي ِبي ، ص: ٌٕظز-  
3

 .63رفً، حزوٍخ اإلٌمبع فً اٌشؼز اٌؼزثً اٌّؼبطز، صؽحظٓ اي/ ز - 
4

 .53-44ػجس اٌؼبًٌ رسالً، أؽفبي ثٛرطؼٍس ٌٙبخزْٚ إٌى أٚي ِبي ، ص -  
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ي  كالهما ٌتؤلّؾ من تكرار تفعٌلة تتركب من مقطعٌن المتدارك مالمتقارببٌن مزنً 

 .طمٌلٌني ممقطع قصٌر

ٌّـزت هـذه القصٌـدة بالّتنمٌع اإلٌقاعـًي ماالنسجـام الّداللـً   مهكـذاي  قـد تم

ٌّد بمزن ماحدي مإّنما استؽل حّرٌة  حٌث أّن الشاعر ساٌر ممقفه الشعمريي ملم ٌعد ٌتق

ٌّاه الّشعر المعاصري  استقّل كل مقطع منفا بمزن  تعّدد األمزان متداخلفا التً منحفا إ

 .ٌعّبر عن بعد من أبعاد تجربته الّنفسٌةي لتنقلفا القصٌدة  ً قالب عام متجانساً إٌقاعٌاً 

محـامل الشاعـر الجزابـري المعاصـر استكنـاه ظاهـرة المزامجـة بٌـن الشكلٌـن  

ي مزماجـة ال تبـدع ازدماجـاً شكلٌـاً  ـً الخطـاب الشعـري الماحـد   (الحـّر مالعمـمدي)

 حسب؛ بل تضفً علٌه تشكٌال إٌقاعٌا متنمعاًي ممؽاٌراً لما ألفته األذن العربٌةي مبفضل 

 هذه المزامجة ٌستطٌع الشاعر أن ٌطلق العنان لمشاعرهي مٌعّبر عن شحنته الشعمرٌة 

 ً شكل مزدمج ٌشّد سمع المتلقً مبصره على الّسماءي كما أّن االنتقال الممسٌقً      

بٌن الشكلٌن ٌبعث  ً نفسه اإلحساس بحركة إٌقاعٌـة متنامٌـةي دمن الّشعـمر بمـا بٌنفمـا  

 .من  رمق إٌقاعٌة مداللٌة

أحمـد "للشاعر (أبعـاد)ممن أبرز المحامالت تجسٌداً لفذه الظاهرةي قصٌدة 

التً نحـا  ٌفـا نحـماً إٌقاعٌـا مؽاٌـراًي إذ تؤلّفـت مـن ست مقاطـع شعرٌـةي خمس " حمـدي

 ( اعالتن) الرملمنفا كتبت على نمط الشعر الحّري مقد بنٌت على أساس تفعٌلة مزن 

ٌّم جمالٌةي  ً حٌن تّمت المزامجة بٌن الشكلٌن    (الحّر مالعممدي)مما تحمٌه من ق

 : ً المقطع الّرابعي حٌث ٌقمل

ِة األُملَى             اعالتن  عالتن  عالتن  ا ٌَ ْجَفُش الَشاِعُر ِ ً األُْؼِن ٌَ 

 ٌَُسمِّى اللّْحَن ُحْزناً                            عالتن  اعالتن

ٌَُسِمً الَحْرَؾ ِسْجناً                         عالتن  عالتن  م
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اِقَد ِ ً َتاُبمِتِه              عالتن  عالتن  عالتن  اعال ٌَُسِمى الَمَطَن الرَّ  م

 َمْقَبَرةي َمْبًؽىي مَشْمًسا                        تن  عالتن  اعالتن

ُذمُب اللَّْحن َ ً ٌَ   اعالتن  اعلن:                           م

      ملًِ َسْمراُء َتْبَتِسُم اْبِتَساَما         مفاعٌلن مفاعلتن  عملن

ْلُم َحّل ِبفا مَقاَما    مفاعٌلن مفاعلتن  عملن                            إَِذا َما الظُّ

ْمِم ُصْحَبا            مفاعٌلن مفاعٌلن  عملن  َتَراَها آَنَسْت ِ ً النَّ

اَم أَْحَكَمِت اللَِّجاَما؟ ٌَ                   أَِم األَ
1

     مفاعٌلن مفاعلتن  عملن 

 نلمح أّن الشاعر أبدع تلمٌنا إٌقاعٌا منسجما داللٌا ممتماسكاً بنابٌاًي  فم لم ٌزامج 

 حسب؛ مإّنما مـزج بٌـن مزنٌـن مختلفٌـن من حٌث  (المعاصـر مالّتقلٌدي)بٌن الشكلٌـن 

 المّتسم الرمل،حركتفما اإلٌقاعٌةي  قد سارت األسطر الشعرٌة الحّرة على إٌقاع مزن 

 .بخفّته الممسٌقٌة الممابمة للحالة االنفعالٌة التً ٌحٌاها

مأحسن الشاعر استؽالل تقنٌات الّشعر المعاصريالتً أضفت على الخطاب 

الّشعري طابعا إٌقاعٌـاً متنامٌـاًي حٌث طامع د قتـه الشعمرٌـةي مذلك بتدمٌـر التفعٌلـة 

 األخٌرة من السطـر األّمل  ً بداٌة تفعٌلة السطـر الوانـًي متفعٌلة السطـر الخامـس 

  ً بداٌة تفعٌلة السطر السادسي مبفذا تداخلت األسطر الشعرٌة عرمضٌاً مداللٌاً 

  ً بداٌة كّل من السطر الوانً مالوالث مالّرابع (ٌسّمً)كما كّرر صٌؽة الفعل المضارع 

 بؽٌة الّتركٌز على إٌقاع البداٌةي مالّداللة على استمرارٌة الحركة اإلٌقاعٌةي مامتدادها 

 .عبر  ضاء القصٌدة

                                                 
1

. 13-12أحّس حّسي، لبئّخ اٌّغؼٛة ػٍٍُٙ، ص- 
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مقد استدعى انتقال الشاعر إلى الشكل التقلٌدي تؽٌٌر المزني  استعمال إٌقاع 

ٌّز برصانته اإلٌقاعٌةي مقّمته الداللٌة المالبمتٌني للممقؾ الشعمري  مزن الما ري المتم

االنفعالً الذي ٌرصد ما ٌجري  ً المطن الجزابري من ركمد سٌاسًي ماضطفاد 

  ً تخفٌؾ حركة ٭اجتماعً  ً زمن الحّرٌة مالّسالمي مساهمت الّتفاعٌل المعصمبة

محدته اإلٌقاعٌة الموقلة بالحزن ماألسىي كما ختم البٌتٌن العممدٌٌن بقا ٌة مطلقة مبنٌة 

 .الممصملي بؤلؾ المّدي المناسبة لتجسٌد تجربة الشاعر الّنفسٌة (المٌم)صمتٌا على رمي 

مبفعل الّتداخل بٌن الشكلٌني مالمزج بٌن األمزان الشعرٌةي عّبر الشاعر بحّرٌة 

عن أبعاد تجربته الشعمرٌةي محقّق تمازنا صمتٌاً متناؼماً  ً اإلطار العام للقصٌدة 

 البد أن ٌكمن  حالً  ً قصٌدة التفعٌلة التً ٌتبٌن  »ي "أحمد حمدي"مبالّتالً  الشاعر

«لنا أّنه أحد أكبر  رسانفا  ً الجزابر
1

 ممجز لألخبار »ي مقد ٌظفر ذلك جلٌاً  ً قصٌدة

« ً حجم المسؤلة
2

ي الّتً شكلت من خالل تنمٌعاتفا اإلٌقاعٌةي مالبنابٌة سمفمنٌة مختلفة 

األنؽام مالّدالالتي  فضال عن الجمع بٌن الشكلٌني  قد مزجت بٌن أربع بحمر شعرٌة 

ي ملم ٌقتصر هذا على المستمى المقطعً (الرجزي مالرملي مالطمٌلي مالخفٌؾ)تقرٌباً 

للقصٌدة  قط؛ بل على مستمى السطر الشعري الماحدي مذلك تبعاً للمماقؾ الشعمرٌة 

 .التً ٌعانٌفا الشاعر إزاء ماقع الحٌاة العام السابد  ً مطنه الجزابر

 :البٌو الشعري و بنٌته اإلٌقاعٌة- 02-

 :البٌو الشعري-أ

لسان "اقترن مففمم العرب القدامى للبٌت الشعري بمففمم بناءي حٌث جاء  ً 

البٌت من الشعر مشتق من بٌت الخباءي مهم ٌقع على الصؽٌر مالكبٌر » أنّ ،"العرب

                                                 

ي إٌى ِفبػٍٍٓ: اٌؼظت- ٭ ّٛ اٌظىبوً، ِفزبذ :  ٌٕظز.٘ٛ ٔٛع ِٓ اٌشحبف ٚ ٌزّثً فً إطىبْ الَ ِفبػٍزٓ فززح

 .524اٌؼٍَٛ،ص
1

 . 363ػجس اٌٍّه ِزربع، ِؼدُ اٌشؼزاء اٌدشئزٌٍٓ فً اٌمزْ اٌؼشزٌٓ، ص-  
2

 .10- 05أحّس حّسي، لبئّخ اٌّغؼٛة ػٍٍُٙ، ص-  
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كالرجز مالطمٌلي مذلك ألّنه ٌضّم الكالمي كما ٌضّم البٌت أهلهي ملذلك سّمما مقطعاته 

«أسباب مأمتاداً على الّتشبٌه لفا بؤسباب البٌمت مأمتادهاي مالجمع أبٌات
1
. 

 ٌشٌر المففمم اللؽمي إلى العالقة القابمة بٌن بٌت الّشعري مبٌت الّسكن

 من حٌث أّن كالهما ٌقمم على عنصر البناءي مهً عالقة اشتقاق متماولي ماالشتقاق 

 الحادث بٌنفماي ٌرجع إلى صٌؽة الضّمي إذ أّن البٌت الذي ٌبنى باألحجار ماإلسمنت

أم ٌنسج من المبر أم الَشعري مالصمؾ ٌضّم ساكنٌه من األهلي  ً حٌن ٌضّم بٌت 

 .الّشعر الكالم المنظمم على مزن من األمزان الخلٌلٌة

  البٌت »ي أنّ (هـ456ت )"ابن رشٌـق القٌروانـً"العمـدة مٌرى صاحب 

من الشعر كالبٌت من البنٌةي قراره الطبعي مسمكه الّرماٌةي مدعابمه العلمي مبابه الدربة 

مساكنه المعنىي مال خٌر  ً بٌت ؼٌر مسكمني مصارت األعارٌض مالقما ً 

«كالممازٌن م األمولة لألبنٌة
2
. 

 البٌت الشعري بالسكن أم البناءي الذي ٌسكنه المعنى " ابن رشٌـق"ٌشّبه 

مال ٌستحسن البٌت ؼٌر المسكمن بالمعنىي لخلّمه من الفابدةي مقد أمرد معالم خاصة 

ببٌت السكني مألحقفا ببٌت الشعري تمولت  ً القرار مالسمكي مالبابي مالساكن مالّدعابم 

األمر الذي جعلـه ٌنعتـه بالبناء أم الّنسٌـجي ألّن الكـالم تتّم دٌباجتـه بضـّم لفظ إلى لفظ 

مولما ٌضّم الخٌط إلى خٌطي  تتضا ر األلفاظ لتعطً نسٌجاً متماسك البناءي كما ٌنتج اّتحاد 

الخٌمط بٌتـاًي أم مـا سّمـً بالخٌمة قدٌماًي ممن هنـا استنبـط البٌت الشعـري عناصـره 

 .العرمضٌة األسباب ماألمتاد

بنٌة »أّما البنٌة اإلٌقاعٌة التقلٌدٌة الّتً حكمت البٌت الشعريي  فً  ً جمهرها 

«شفاهٌة
3

« ظاهرة سمعٌـة قبل أن ٌكمن ظاهرة خّطٌـة»ي مّما ٌعنً أّنه
4

ي مذلك بنـاًء    

                                                 
1

 .168، ص2اٌّدٍس  ثٍذ، :اثٓ ِٕظٛر، ٌظبْ اٌؼزة، ِبزح-  
2

 .196 ، ص1اثٓ رشٍك اٌمٍزٚأً، اٌؼّسح فً طٕبػخ اٌشؼز ٚٔمسٖ، ج-  
3

 . 171، ص2012ٌف، حساثخ اٌىزبثخ فً اٌشؼز اٌّؼبطز، ز ؽ، إفزٌمٍب اٌشزق، اٌّغزة، رطالذ ثٛص/ ز- 
4

 .46ػجس اٌزحّٓ رجزِبطٍٓ، اٌجٍٕخ اإلٌمبػٍخ ٌٍمظٍسح اٌّؼبطزح فً اٌدشائز، ص/ ز-  
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 عّما ٌحدوه االنتقال من شطر إلى شطري ممن بٌت إلى بٌتي م ق ما تتطلّبه محدة البناء 

 .من تمازن إٌقاعً  ً القصٌدةي ٌسفم  ً تمضٌح المعنى متقرٌبه للمتلقً

مالبنـاء العمـمدي المتـمازيي أم تقسٌـم البٌـت إلـى مصراعٌـن متسامٌٌـن       

 ي مالّلذان ٌشّكالن معاً خّطٌن أ قٌٌني ٌفصل بٌنفما بٌاض ٌقّدر بسكتة (صدر معجز)

«جزء من الزمن الممسٌقً»مهً 
1

ي متختمفما قا ٌة ذات رمي ماحد ٌتكّرر مبشكل 

ما جعل »عممدي  ً جمٌع أبٌات القصٌدةي ماستقاللٌة البٌت عرمضٌا على األقّليهم 

ٌّد حركة الشاعري مٌجعله بالّتالً أسٌر حركة  البٌت ٌصٌر نطاقاً أم طمقا باألحرىي ٌق

«تتمالى بشكل هندسً صارم
2
. 

مهكذاي ضاق البٌت الّتقلٌديي ملم ٌعد ٌستمعب اإلبداالت التً شفدتفا بنٌة 

الشعر المعاصري مدالالتفاي لذا  كان البد من إبداع تصّمر عام مؽاٌر لمففممه القدٌم 

 متصّمرنا العام هم أّن البٌت بناء متفاعلي أساسه اإلٌقاعي ضمن أبٌات أخرى لمحدة »

 أم محدات لؽمٌة بسٌطة أم مركبةي ٌمقففا سطرٌاً  راغ  رٌد  ً حال اّتصالفا مأكور

« من  راغ  رٌد  ً حال انفصالفا
3
. 

ٌّرت إذاًي بنٌة البٌت اإلٌقاعٌة مع الشعر المعاصري إذ أخذ مففممه ٌتالشى   قد تؽ

بتالشً بنابهي مبدأت تلك الّصرامة الّتً ضبطته منذ العصر الجاهلًي تضمحّل متتحلّل 

شٌباً  شٌباًي مبمففممه الجدٌد أضحى المجال  سٌحا أمام إمكانٌات الشاعر اإلبداعٌة    

  قدان البٌت لمحدته الّراسخة هم مصدر الخطري ممجال اإلبداع  ً المقت نفسه »ألّن 

«للشاعر الحّري هم مصدر ذلك الّتد ّق
4

ي مبفذا  البٌت المعاصري هم العنصر الجمهري 

 .الّذي تتفاعل  ٌه العناصر البنابٌةي مالمظاهر الخّطٌة مالّطباعٌة للقصٌدة

                                                 
1

 .86 ِٛطٍمى اٌشؼز اٌؼزثً، ص،ازيشىزي ِحّس ع/ ز-  
2

 .171ٌف، حساثخ اٌىزبثخ فً اٌشؼز اٌّؼبطز، صرذ ثٛصالص/ ز- 
3

 .128، ص1ثساالرٙب، جإِحّس ثٍٕض، اٌشؼز اٌؼزثً اٌحسٌث ثٍٕبرٗ ٚ-  
4

 .119ػٍبز ، ِٛطٍمى اٌشؼز ، ص شىزي ِحّس/ ز-  
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ٌّرت تسمٌتهي حٌث أطلق علٌه بعض النقاد  ٌّر مففمم البٌت الّشعري تؽ مبتؽ

 السطـر الشعـري " عـّز الّدٌـن إسماعٌـل"مصطلحات تلٌـق ببنٌتـه الجدٌدةي  سّمـاه 

لم نعد نسّمً البٌت بٌتاًي بل صرنا نسّمٌه سطراًي مالسطر الشعري تركٌبة »:إذ ٌقمل

«ممسٌقٌة للكالم
1

«البٌت الخّطً»ي  ؤطلق علٌه مصطلح "مصطفى حركـاو"ي أّما 
2
 

ٌّن  .مٌقصد به الكالم المنظمم على سطر ماحد م ق مزن مع

مهكذاي  قد هدم السطـر الشعري نظام البٌت التقلٌديي مأصبح ٌلتزم بنظام آخر 

أساسه التفعٌلـةي بحٌث ٌمكن أن ٌبنى البٌت الخطً على تفعٌلة ماحدةي مذلك باعتبارهـا 

«بنٌة ممسٌقٌة منظمة»
3

 ي مبالّتالً أصبـح الشاعـر المعاصـر ٌملك حّرٌـة الّتنمٌـع 

 السطـر الشعري » ـً عـدد التفعٌالتي أم طـمل السطـر الشعـري مقصـرهي ألّن 

 ً القصٌدة سماء أطال أم قصر مازال خاضعاً للتنسٌق الجزبً لألصمات مالحركات 

مالمتمّوـل  ً الّتفعٌلـةي أّما عـدد هذه التفعٌـالت  ً كّل سطـر  فم ؼٌر محـدمد  مؼٌر 

ٌّني أّما نفاٌة السطر الشعريي  ال ٌمكن ألحد أن ٌحّدده سمى الشاعر  خاضع لنظام مع

«نفسه
4

    . 

ٌترك حّرٌة إنفاء السطر الشعري للشاعر نفسه " عـّز الّدٌـن إسماعٌـل" إذا كان 

معلى الّرؼم من أّنفا ال تضبطه بطمل وابتي إالّ أّنفا تخضعه   " نـازك المالئكـة" إّن 

 بعض القـماعـد العرمضٌـةي مٌّتضـح ذلك حٌنمـا تحـّدد أسلـمب الشعــر الحــّر 

ٌّر عدد »: بقملفا هم شعر ذم سطر ماحد لٌس له طمل وابتي مإّنما ٌصّح أن ٌتؽ

«الّتفعٌالت من شطر إلى شطري مٌكمن هذا الّتؽٌٌر م ق قانمن عرمضً ٌتحكم  ٌه
5
 

 .مبفذا  فً تعٌق حّرٌة الشاعر المبدع

                                                 
1

 .83ػش اٌسٌٓ إطّبػًٍ، اٌشؼز اٌؼزثً اٌّؼبطز لؼبٌبٖ ٚظٛا٘زٖ اٌفٍٕخ، ص/ ز-  
2

 .251، ص2005ِظطفى حزوبد، ٔظزٌخ اٌٛسْ اٌشؼزي اٌؼزثً ٚ ػزٚػٗ، ز ؽ، زار األفبق، / ز-  
3

 .85ػش اٌسٌٓ إطّبػًٍ، اٌشؼز اٌؼزثً اٌّؼبطز لؼبٌبٖ ٚظٛا٘زٖ اٌفٍٕخ، ص/ ز-  
4

 .66، صٔفظٗاٌّزخغ -  
5

 .58ٔبسن اٌّالئىخ، لؼبٌب اٌشؼز اٌّؼبطز، ص-  
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ٌقمم إذاًي السطر الشعري  ً القصٌدة المعاصرة على تكرار محدات صمتٌة 

« البٌت دمن شكي هم صمرة صمتٌة تكرارٌة»أساسفا التفعٌلة الشعرٌةي ألّن 
1
  

 أّمـا تنمٌـع عدد التفعٌـالت  ً البٌت الخّطـً الماحـدي  ٌختلؾ مـن بٌت إلـى آخـر 

مذلك تبعـاً لمـا ٌقتضٌـه الّتد ـق الشعـمري للشاعـري  قـد ٌبنـى البٌت على تفعٌلـة ماحـدة     

كما ٌمكن أن ٌبنى على أكور من تفعٌلةي قد تصل إلى تسع تفعٌالت أم أكوري ممن أمولة 

«اعتراضـاو أولـى»ذلك األسطر الشعرٌة اآلتٌةي المؤخمذة من قصٌدة 
2

محمد "ي للشاعر 

 :ي مالتً ٌقمل  ً مطلعفا"زتٌلً

 ٌَُفاِجُبِنً َزَمُن الُجمِع م االْؼِتَراِب            

  عمل  عمل  عملن  عملن  عملن

ٌُْتِعَبِنً َزَمٌن لِلُملُمِك الُسَكاَرى َعلَى ُشُرَ اَت  القُُصمِر الَظلٌِلَةِ   م

  عمُل  عمُل  عملن  عملن  عملن  عمُل  عملن  عملن  عمُل ؾ

ُرَقاِت الِتً َسبَمْت َصْمَت أْهِل الَمِدٌَنةِ   مالطُّ

 عمُل  عملن  عمُل  عملن  عملن  عمُل ؾ

ٌُمِتفمُ   ٌاََزَمِنً أْهَل َهِذي الَمِدٌَنة َقد َسَكَن الِعْفَر ُكَل ُب

 عمُل  عملن  عملن  عمُل  عمُل  عملن  عمُل  عمُل  عم

ْحَزُنمَن  ٌَ  ...ُوَم ال 

 

 

 لن  عملن  عملن

 :مٌقمل أٌضا

َن َعْز اً   مأْنِت َتَظلٌِّ

                                                 
1

 .46وجظْٛ، لؼبٌب اٌشؼزٌخ، صخبرِٚبْ -   
2

ي، طسر ػٓ ٚسارح اٌثمبفخ، اٌدشائز، -   ّٛ  .72- 69، ص2007ِحّس سرًٍٍ، األػّبي اٌشؼزٌخ، فظٛي اٌحّت ٚاٌزح
 (إٌقاع مزن المتقارب...  عملن )
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  عمُل  عملن  عملن

 َنِشًٌدا

  عملن

ُده َصاِمتاً ُكلََّما ُؼْرَبِتً أَْتَعَبْتِنً  أَُردِّ

  عمُل  عملن  عملن  عملن  عملن  عملن

ٌّتضح أّن الشاعر قد حقّق انسجاماً داللٌاً موراًء إٌقاعٌاً متنامٌاً  ً القصٌدة بحٌث 

مّزع عدد تفعٌالت األسطر الشعرٌةي المبنٌة على إٌقاع مزن المتقاربي مالذي أصٌبت 

٭بالقبض ( عملن)محدته اإلٌٌقاعٌة 
1

أحٌاناًي بشكل متنّمع ٌتناسب مع ممقفه الشعمري 

  منفـا مـا ترّكب من تسـع تفعٌـالت مجـزء من التفعٌلـةي كمـا  ـً السطـر الوانـًي ممنفا 

 ما ترّكب من سبع تفعٌالتي ممنفا ما ترّكب من ست تفعٌالتي م منفا ما ترّكب 

من خمس تفعٌالتي م منفا ما ترّكب من والث تفعٌالتي ممنفا ما ترّكب من تفعٌلة 

 ماحدةي مهذا ما ٌمحً بانسٌاب تجربة الشاعر الشعمرٌةي متد قفا بطرٌقة انفعالٌة 

مجمالٌة متفامتة إٌقاعٌاً نسبٌاًي تنسجم مع األحداثي ماالعتراضات السٌاسٌة ماالجتماعٌة 

 .التً تعانٌفا بالده الجزابر

ماستمّر الشاعر  ً الّتعبٌر عن تجربته الشعمرٌة ممساٌرتفاي باستعمال ظاهرة 

 الّتدمٌـري حٌث طـال البٌـت الخطـً متحّمل إلـى عشـرات التفعٌـالت المتداخلـة 

 مالتً ال تنتفًي إاّل بانتفاء الشاعر من د قته الشعمرٌةي إذ انتفت التفعٌالت األخٌرة 

 ً بداٌة تفعٌالت األبٌات الممالٌةي أي إّن كّل سطر  (الوانً مالوالث مالرابع)من األبٌات 

 .من هذه األسطر الشعرٌةي ٌبدأ باستكمال التفعٌلة األخٌرة من السطر الذي سبقه

مهكذاي  إّن البٌت  ً الشعـر المعاصـر لم ٌعـد مستقـالً بذاتهي مولمـا كـان          

البٌت جزء من تجربة متنامٌةي تشّكل رإٌة الشاعر للعالم » ً القصٌدة العممدٌةي ألّن 

                                                 
1

 .524اٌظىبوً، ِفزبذ اٌؼٍَٛ، ص: ٌٕظز. ٘ٛ إطمبؽ اٌربِض اٌظبوٓ، أي فؼٌٛٓ رزحٛي إٌى فؼٛيُل : اٌمجغ- ٭ 
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«رؼم ما قد ٌعترٌفا من قصمر  ً بعض الحاالت
1

ي مبالّتالً  إّن مجمده قد ال ٌتحّدد    

بالٌتٌـم " محّمـد بنٌـس"إالّ  ـً عالقتـه مـع ؼٌـره مـن أبٌـات القصٌـدةي ملـذا مصفـه 

 مٌصبح البٌت المعاصر ٌتٌماً  ً الشعر العربًي ال نممذج لهي مال أصل »:حٌث قال

ٌتؤّصل إلٌه  ً محم األصلي م ً اّتباع لعبة الكتابة التً ال ضابط لفا خارج  عل 

«الكتابة
2
. 

 ؤضحى البٌت المعاصر إذاًي مجفمل الفمٌةي مذا بنٌة ؼٌر تامةي قد ٌضبطفا 

 عل الكتابة الذي ٌشؽل  ضاء الصفحة  ً القصٌدة المعاصرةي  ٌمنحفا بناًء إٌقاعٌاً 

 .متنامٌاً مممتّداً عبر  ضابفاي ٌجلب بصر المتلقًّ قبل سمعه

ملّما مقؾ السطـر الشعـري عاجـزاً أمام استٌعـاب الّد قـة الشعمرٌـة للشاعـر 

أكبر من السطر مإن ظلّت محتفظة »المعاصري تّم استبداله بالجملة الشعرٌةي باعتبارها 

بكّل خصابصهي  الجملة تشؽل أكور من السطري مقد تمتّد أحٌانا إلى خمسة أسطر أم أكور 

لكن الجملة تظّل بنٌة ممسٌقٌة مكتفٌة بذاتفاي مإن مّولت  ً المقت نفسه جزبٌة من بنٌة 

«عضمٌة أعّم هً القصٌدة
3
 . 

 قد ٌستطٌع الشاعر عن طرٌق الجملة الشعرٌة إ راغ شحنته النفسٌةي مالّتعبٌر 

عنفا بنفس ماحدي دمن أن ٌعترضه أّي قٌد عرمضً أم داللًي ممن أكور الشعراء 

ي ممن أمولة "عبد العالً رزاقً"استخداماً لفا  ً الشعر الجزابري المعاصري الشاعر 

 :ذلك قمله

 

 

 
                                                 

1
 1985 ، اٌّزوش اٌثمبفً اٌؼزثً، اٌسار اٌجٍؼبء، اٌّغزة2ِحّس ثٍٕض، ظب٘زح اٌشؼز اٌّؼبطز فً اٌّغزة، ؽ -  

 .54ص
2

س ثٍٕض، اٌشؼز اٌؼزثً اٌحسٌث -   ّّ  .108 ، ص3، ج(اٌشؼز اٌّؼبطز)ِح
3

 .108ػش اٌسٌٓ إطّبػًٍ، اٌشؼز اٌؼزثً اٌّؼبطز، ص / ز-  
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ْممِ  ٌَ   اعالتن ؾ         :              َساَدة ال

 أَنا أْعِر ُُفْم                      عالتن  عال

 أَْمَراَقَفْم َمْكُشمَ َة                 تن  اعالتن  اعال

اَمَنا ماْؼَتَصُبما       تن  عالتن  اعالتن  عال ٌَّ  ُمذ َدَخلُما أ

 أْحاَلَمَناي ماْنَتَحلُما قُْمَصاَن          تن  اعالتن  عالتن  اع

                        ُعْوَماَن              التن ؾ

                        َتَخلَّى   َعْنُفمْ 
1

      عالتن  اعالتن

 نلحظ أّن الشاعر لم ٌمل ممسٌقاه أّي التزام من االلتزامات التقلٌدٌة الّرتٌبة 

إّنما انساق مراء د قتـه الشعمرٌة المتحّكمـة  ً بنـاء الجملـة بدمن انقطاعي ملم ٌتمقّؾ 

ٌّـة مقفـة عرمضٌـةي أم داللٌـة   إالّ بعـد أن اهتـدى إلى نفاٌتفـاي بؽّض الّنظـر عن أ

مذلك بتدمٌر األبٌات الخّطٌة تركٌبٌاًي معرمضٌاًي تبعاً لما تستدعٌه الحالة االنفعالٌة 

 الممجمدتان  (:)للشاعري  صارت تشّكل بٌتاً خطٌاً ماحداًي كما أّن نقطتً القمل 

 . ً السطر األّملي تمحٌان باستمرارٌة الحدٌثي مامتداد إٌقاعه

 :الوقفة و أنواعها فً الشعر الجزائري المعاصر-ب

 لم تحظ المقفة بعناٌـة الشعـراء العـرب القدامـىيألّن اهتمامفـم كـان ٌرتكـز 

على نفاٌة البٌت الشعري الذي البّد أن ٌختم بالقا ٌةي التً تمما بانتفابه عرمضٌاً مداللٌاً 

متركٌباًي أّما حدٌواً  قد أصبحت تمّول عنصراً أساسٌاً  ً بنابٌة البٌت المعاصري باعتبارها 

 نمعـا مـن الّتصـرؾ  ً اإلٌقـاع الشعـريي تتٌح للشاعـر الّتالعـب بالمقادٌـر الشعرٌة»

                                                 
1

ي ِبي، ص-   ّٚ  .(إٌقاع مزن الرمل.....  اعالتن)17-16ػجس اٌؼبًٌ رسالً، أؽفبي ثٛرطؼٍس ٌٙبخزْٚ إٌى أ
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 بحٌث ٌكمن الّنصؾ األّمل من المقدار مع مقدار سابقي منصفه اآلخر مع مقدار الحق

«مبذلك ٌحدث عند سامعه نمع من االنتظار مالّترقب
1
. 

 مالاّل ت لالنتباهي أّن المقفة قد تدخل  ً تشكٌل الخطاب الشعري المعاصر 

مذلك انطالقا ّمما تمنحه من راحة نفسٌةي متركٌبٌة للمتلقً لالسترجاعي مالمماصلة بنفس 

إٌقاعً متجّددي كما أّنفا تحكم أجزاء البٌت الّلؽمٌةي متقمي معناهي ألّن من مظابففا تقمٌة 

التجزإ الناتج من قماعد التركٌبي ممن المعنىي لكّن الشعر ٌؽٌر من مماضع المقفات »

«بطرٌقة تجعله ٌربط صمتٌاً ما هم منفصل معنمٌاً 
2
. 

الشعر دابريي مالنوـر » المقفة  ً الشعر المعاصر لٌست كالمقفة  ً النوري ألّن 

«امتـدادي
3

 ي أي إّن إٌقـاع الشعـر ٌتكـّرر بنفـس المتٌـرة بعد استكمـال الـّدمرة 

 التً انطلق منفاي مالنقطة التً تمّصل إلٌفاي  ً حٌن ال ٌتعّدى إٌقاع الّنور 

 ذلكي إنّما ٌستمر  ً نفس الخط بشكل امتدادي متماصلي ممن دمن الرجمع إلى النقطة 

 .التً انطلق منفا

        مإذا كانت المقفة  ً الّشعر تختلؾ عنفا  ً الّنوري  ٌحسن أن تخضع لنظام 

المقفة  ً البٌت الشعري ٌتحّكم  ٌفا »اإلٌقاع الّدابري الذي ٌضبطه المزني باعتبار أّن 

«المزن
4

ي ّمما ٌدل على أّن البٌت امتأل مزناًي ماكتمل داللًةي مبفذا  إّن البٌت الشعري 

ٌّز   بمقفة تحّد من اند اع األدلّةي مهذه المقفة تتجّسد بصمت أم بٌاضي  فما عالمة »ٌتم

«على نفاٌة البٌت
5
. 

 قد تسفم المقفة  ً إنتاج داللة الخطاب الشعريي مذلك بمصففا ظاهرة 

  ٌزٌملمجٌة تصدر عن قارئ ماعي ٌحّس بما ٌدمر حمله من مشاعر مفرحة ممإلمة 

 المقفة كدال »ي ألّن ( )أم بٌاض  (.)أم نقطة (ي)مهً إّما أن تكمن على شكل  اصلة 

                                                 
1

س ػٍبز، ِٛطٍمى اٌشؼز اٌؼزثً، ص/ ز-  ّّ  .86شىزي ِح
2

 .122، ص(ثٕبء ٌغخ اٌشؼز)خْٛ وٛ٘ٓ، إٌظزٌخ اٌشؼزٌخ -  
3

 .124اٌّزخغ ٔفظٗ، ص-  
4

س ثٍٕض، ظب٘زح اٌشؼز اٌّؼبطز فً اٌّغزة، ص-   ّّ  .54ِح
5

 .86اٌّزخغ ٔفظٗ، ص-  
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«المكان مالّترقٌم: ذات صلة متفاعلة بدالٌن آخرٌن ؼٌر عرمضٌٌني هما
1

ي مبفذا  لٌس 

هناك أّي  اصل بٌن سمع المتلقًي مبصره أوناء قراءته للقصٌدةي ماصطدامه بشكلفا 

 .الّطباعًي مبنابفا اإلٌقاعً

  مٌمكن »: بقمله" محمد بنٌس"أّما أنماع المقفةي  فً والثي كما حّددها 

 :أن نعطً والث قمانٌن لفذه المقفةي مهً

 مقفة  داللٌة منظمٌة معرمضٌة- 

 مقفة عرمضٌة  قط- 

«.مقفة محدمدة بٌاض- 
2
 

            مقد تجتمع األنماع الوالث للمقفةي الخاصة بالبٌت الشعري  ً القصٌدة 

الجزابرٌة المعاصرةي مللّتمضٌح أكور نتطّرق لكّل نمع منفا على حدهي بالّدراسة 

 .مالّتحلٌل

  الوقفة الداللٌة والنظمٌة والعروضٌة:  

مهً المقفة التً ٌسعى الشاعر  ٌفا إلى تحقٌق انسجام بٌن المقفة الداللٌة 

 مالّتركٌبٌة مالعرمضٌةي  ٌجًء البٌت ممتلباً مزناً ممكتمالً داللٌاًي لذا مّظففا 

بعض الشعراء الجزابرٌٌن المعاصرٌني مبفذا الّتمظٌؾ ٌكمنمن قد استجابما للتصّمر 

«استقاللٌته داخل الّنص»النقدي العربً القدٌم لمففمم البٌت الشعريي مالمتمّول  ً 
3
  

 . (التقلٌدي مالمعاصر)على الّرؼم من الفرمق الداللٌةي القابمة بٌن المففممٌن 

ممن النماذج التً تجّسد هذا النمع من المقفةي األسطر الشعرٌة اآلتٌةي للشاعر 

  المتقـاربي المبنٌـة علـى إٌقـاع مزن «قصٌـدة حـبّ »ي من قصٌدتـه "عمـر أزراج"

 : التً ٌقمل  ٌفا

                                                 
1

س ثٍٕض، اٌشؼز اٌؼزثً اٌحسٌث -   ّّ  .109 ، ص3، ج(اٌشؼز اٌّؼبطز)ِح
2

 .55ِحّس ثٍٕض، ظب٘زح اٌشؼز اٌّؼبطز فً اٌّغزة، ص-  
3

 .اٌّزخغ ٔفظٗ، ص ٔفظٙب-  
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 أََرى األَْرَض ُتْشِرُق َقْمحاً مَمْردا                عملن  عمُل  عملن  عملن

ْؽِسُل ُجمعاً مَنْكداً                   عملن  عمُل  عملن  عملن ٌَ ْفَر   أََرى النَّ

ْبِنً َمِدٌَنْه                عملن  عملن  عملن  عملن ٌَ ْسَعى م ٌَ  أََرى الُجْرَح 

ٌُمِن الِتً أَْمَطَرْت أَْدُمعاً  َ َمٌٌل لُِكلِّ الُع
1

    عملن  عملن  عملن  عملن  عملن  علْ 

 جاءت األسطر الشعرٌة تامة عرمضٌاً مداللٌاً متركٌبٌاًي ممنسجمة إٌقاعٌاً 

 حٌث انتفت بمقفة تفاعل  ٌفا ما هم عرمضًي بما هم تركٌبً مداللًي ّمما ٌعنً 

أّن كل سطر منفا قابم بذاتهي ممستقل عّما ٌسبقه مٌلٌهي مبالّتالً تكمن هذه المقفة أقرب 

 إلى بنٌـة البٌـت العمـمديي مإن كـان الشعـر المعاصـر ٌنظـر إلى البٌـت الشعـري 

 .على أّنه لبنة من بناء عام هم القصٌدة

 الوقفة العروضٌة: 

 ٌتمّتع البٌت الشعري المعاصر ببنٌة جزبٌة أسمى من األملىي مأكور منفا تحّرراً 

تسعى لالنفالت من قبضة االنسجام بٌن المقفة »من النظام التقلٌديي مهً الّتً 

«العرمضٌة مالداللٌة مالّتركٌبٌة
2

ي بحٌث تّتفق األبٌات داللٌاً متركٌبٌاًي متستقّل 

عرمضٌاًي مباعتماد الشاعر الجزابري المعاصر هذه البنٌةي ٌكمن قد اتجه نحم  كرة 

 "بالّتضمٌـن"المحـدة العضمٌـة للقصٌـدةي مستؽـالً بذلك ما اصطلـح علٌـه قدٌمـا 

«أن تتعلّق القا ٌة أم لفظة مّما قبلفا بما بعدها»مهم 
3

 ي مقد ٌقابله مصطلح الّتدمٌر 

 . ً الشعر المعاصر

مالمدّمنة الشعرٌة الجزابرٌة المعاصرة ؼنٌة بالّنماذج التً ٌتجلّى  ٌفا هذا النمع 

 " عمر أزراج"من المقفةي مٌمكن أن ندلّل على ذلك بوالث نماذج لكّل من الشاعر

 ".مصطفى محّمد الغماري"ي م "عاشور فّنً"م 

                                                 
1

 .287حزطًٕ اٌظً، صٚسراج، األػّبي اٌشؼزٌخ، أػّز -  
2

 .57ِحّس ثٍٕض، ظب٘زح اٌشؼز اٌّؼبطز فً اٌّغزة، ص-  
3

 . 270، ص1اثٓ رشٍك اٌمٍزٚأً، اٌؼّسح فً طٕبػخ اٌشؼز ٚٔمسٖ، ج -  
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 ": عمر أزراج "ٌقمل: النموذج األول

ٌَح                             َتُمرُّ َقَماِ ُل الرِّ

 مفاعلتن مفاعلٌن          

َؽَم الَجِرٌَح َ ٌْفِطُل الَمَطُر   أَماَم ِجَداَر َقْلِبً َتْعِزُؾ النَّ

 مفاعلتن مفاعٌلن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

ْجَفُش الَمَتُر         ٌَ  َمَتْحَتِرُق الِدَماُءي م

 مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

ْنَتِحُر   ٌَ  َمِ ً َبْماَبِة األْحَزاِن َنْسٌر َراَح 

 مفاعٌلن مفاعٌلن مفاعٌلن مفاعلتن

اَكِبِدي                                  ٌَ  أَ

 مفاعلتن

ْحِرقُِنً                    ٌَ  َزِ ٌُر الِرٌِح 

 مفاعٌلن مفاعلتن

ْرِمٌِنً ٌَ  ...                            َم

 مفاعٌلن

َمَراء ُدَخاِن أْزَماِن مأْزَمانِ 
1

          . 

 مفاعلتن مفاعٌلن مفاعٌلن

                                                 
1

 (إٌقاع مزن الما ر... مفاعلٌن ) .23 ص،ػّز أسراج، اٌدٍٍّخ رمزً اٌٛحش-  
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 " :   عاشور فّنً" ٌقمل:النموذج الثانً

ُت الَمِدٌَنَةي َتْسُكُر ُكلَّ َمَساٍء            عملن  عمُل  عمُل  عمُل  عملن ٌْ  َرأَ

 َعلَى َشَرِؾ الَماِ ِدٌَن                       عمُل  عملن  عملن

 َمَتْزَرُع َرْمالً أِلَْبَناِبَفا الُؽَرَباِء             عمُل  عملن  عملن  عمُل  عملن

ِل َتْصُحم                    عملن  عملن  عملن ٌْ  َمِ ً آِخِر الَّل

ٌَِجًُء                عمُل  عمُل  عمُل  عملن  َ َتؤِْسُر َمْجَفَك ِحٌَن 

ٌُن الشفداء ُعُه أَْع ُتَرصِّ
1

                    عمل  عملن  عمل  عملن

 " : مصطفى محمد الغماري"ٌقمل : النموذج الثالث

ا َحِبٌَبِتً َقَماِ ُل الَمِدٌَنْه                   مستفعلن متفعلن متفعلن  عملن ٌَ  الُحبُّ 

َماِطُا الَحِزٌَنْه مستقعلن مستفعلن مستفعلن متفعلن  عملن اِمِه َتْخَضْمِضُر الشَّ ٌَّ  ُبْعٌد َعلَى أَ

 َتْفَزأُ ِباْلَمَراِ ِا الَّلِعٌَنْه                  مستعلن متفعلن  عملن 

اِدِق اْلَفِجٌَنْه  ٌَ                  مستعلن متفعلن  عملنǃَتْكفُُر ِباْلَب

 َتْسَتْمِطُن الَمِدٌَنَة الَمِدٌَنْه              مستفعلن متفعلن  عملن

اِمَفا                         مستعلن مستفعلن ٌَّ  ُنملَُد ِ ً أَ

 َنْكُبُر ِ ً أَْحاَلِمَفا                      مستعلن مستفعلن

 ُنْشِرُق ِمْن إِْساَلِمَفا                    مستعلن مستفعلن

 

                                                 
1

 (إٌقاع مزن المتقارب...  عملن ) .100ػبشٛر فًّٕ، س٘زح اٌّسٍٔب، ص-  
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َتْكِبٌَرًة َتْنُمم َعلَى ِشَفاِهَنا ِبَحْجِم َهَذا الَعْصرِ 
1

  مستفعلن مستفعلن متفعلن متفعلن مستفعلْ 

ٌّن من خالل النماذج الوالثي أّن األبٌات الخّطٌة تامة عرمضٌاًي ممتآلفة  ٌتب

إٌقاعٌاًي إاّل أّنفا تفتقد إلى المقفة الّداللٌة مالّتركٌبٌةي  تجامزت بذلك النظام الكالسٌكً 

 للبٌت الشعريي مكسرت محدته بمصفه بنٌة مستقلّة بذاتفاي مقد تّم تجسٌد الّربط 

 العطؾ واوبٌن األبٌات بماسطة عّدة ظماهر لؽمٌةي كاستخدام أدمات الّربطي السٌما 

بمصففا األداة المساعدة على إبداع ترابطي متماسك بٌن األسطر الشعرٌةي  استعملفا 

" عاشور فّنً"أربع مّرات  ً مقطع تؤلّؾ من ومان أبٌاتي  ً حٌن مّظففا " أزراج"

 . ً السطر الخامس (الفاء)مّرتٌني ماستؤنؾ الكالم باستعمال 

كما تّم تمظٌؾ الّرابط الّتركٌبًي مالّداللً  ً هذه النماذجي  جاءت األبٌات 

مترابطة تركٌبٌاً مداللٌاًي مهم من أعقد الّرمابطي ألّن الشاعر ال ٌمصل بٌن سطر مآخر 

بمام العطؾي أم ؼٌرها من الّرمابطي مإّنما ٌسعى إلى حّل البنٌة النحمٌة مالّتركٌبٌة 

ٌّاً  ً الّنممذج األّمل   ي حٌث ربط "ألزراج"مالصر ٌة للسطر الشعريي مٌظفر ذلك جل

ي داللة على أّن السطر األّمل لم ٌكتمل نحمٌاً (أمام)بٌن السطرٌن األّمل مالوانً بالظرؾ 

البٌت الخّطً األّمل بالوانً " عاشور فّنً"مداللٌاً إالّ  ً السطر الوانًي  ً حٌن أمصل 

 ي مأنفى البٌت الخامس  ً البٌت السادسي إذ أتبع الظرؾ (على)بماسطة المحدة اللؽمٌة 

( ترّصعه)بالجملة الفعلٌة التً انتفت تركٌبٌا  ً البٌت السادس بالجملة الفعلٌة  (حٌن)

 (.ٌجًء)الماقعة  ً محّل نصب حال للجملة الفعلٌة 

   قد اعتمد الّرابط الّداللً أكور من الّتركٌبً  ،"الغماري محّمد مصطفى"أّما 

إذ أتت أبٌاته متماسكةي ممتماصلة داللٌاًي دمن أن ٌستعمل أدمات الّربطي ملكّنه استعاض 

ي الممجمدة  ً البٌت (المدٌنة)ي العابد على (ها)عنفا بالّضمٌر المّتصل الؽابب المإنث 

الخّطً األّملي كما أّن البٌتٌن الوامن م الّتاسعي ارتبطا تركٌبٌاً منحمٌاًي حٌث ابتدأ البٌت 

رقُن )للفعل  (تكبٌرةًا )الخّطً الّتاسع بالمفعمل به   .ي الممجمد  ً البٌت الوامن(نُنشْش

                                                 
1

س اٌغّبري، ِمبؽغ ِٓ زٌٛاْ اٌّزفغ، ز ؽ، اٌّؤطظخ اٌٛؽٍٕخ ٌٍىزبة، اٌدشائز،  -  ّّ  .26-25ص، 1989ِظطفى ِح
 .(إٌقاع مزن الرجز... مستفعلن )
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مهكذاي  قد تالحمت األسطر الشعرٌة للنماذج الوالث تركٌبٌاً مداللٌاًي ماستقلّت 

عرمضٌاًي  شّكلت بذلك لحمة لؽمٌة متكاملةي مبالّتالً  إّن الشاعر المعاصر باستعماله 

لفذا الّنمع من المقفةي ٌكمن قد خطى خطمة جاّدة نحم إبداع خطاب شعري متالحم 

 .األجزاء داللٌاً متركٌبٌاًي ممتجانساً إٌقاعٌاً 

 وقفة البٌاض: 

قد اهتدى الشاعر المعاصر إلى بنٌة والوة أرقى من البنٌتٌن الّسابقتٌنيمهً البنٌة 

التً ٌفد من  ٌفا إلى كسر المقفة الّداللٌةي مالّتركٌبٌةي مالعرمضٌةي ماستبدالفا بمقفة 

العالمة األساسٌة الّدالة على المقفةي بمصففا عنصراً متجانساً »البٌاضي باعتبارها 

للخطاب ال ٌؤخذ أّي مكان سمى مكانهي مهً بذلك تختار نفاٌة البٌتي كمكان قاّر موابت 

«لفا
1

ي مّما ٌعنً أّن البٌاض عالمة تمحً بانتفاء البٌتي دمن أن ٌمتلا مزناً مداللة 

 .متركٌباً 

هذا اللّمن من المقفة الذي أطلقت علٌه  ً بداٌاته " نازك المالئكة"مأنكرت 

إّن التدمٌر ٌمنع امتناعاً تاّماً  ً الّشعر الحّر »: األملى مصطلح الّتدمٌري حٌث قالت

«ألّن التدمٌـر ٌلـزم القصابـد التً تكتـب بؤسلـمب الشطرٌـن  حسـب
2

 ي مبحكمفا 

 هذاي  فً ما تزال متمّسكة بقمانٌن البٌت الّتقلٌديي المعرقلة لحّرٌة الشاعر المعاصر 

 . ً اإلبداع

مباستعمال مقفة البٌاض  ً الشعر المعاصري ٌقضً الشاعر نفابٌا على محدة 

 البٌت كبنٌة قابمة بذاتفايألّن معفا تنعدم المقفة العرمضٌةي مالّداللٌةي مالّتركٌبٌة  

مبذلك  فً تستفـّز القارئ للّتفاعـل مع بنٌـة البٌت الجدٌـدةي متقّبـل هـذا الّتؽٌٌـر اإلبداعـً 

الّذي سٌصٌبه بالّدهشةي مٌفقده استقراره ماطمبنانهي السٌما عندما ٌبحث عن المقفات 

                                                 
1

 اٌّغزة -رأذ ٌٍطجبػخ ٚ إٌشز، فبصةرشٍس حدٍزح، اٌجٍذ اٌشؼزي ِٓ اٌجٕبء اٌؼّٛزي إٌى اٌجٕبء األفمً، ز ؽ، أٔفٛ-  

 .32، ص2007
2

 .93ٔبسن اٌّالئىخ، لؼبٌب اٌشؼز اٌّؼبطز، ص-  
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المعفمدة  ال ٌجدهاي م الشاعر المبدع هم الذي ٌتؤقلم مع كّل ما هم جدٌدي  مٌتطلّع  نحم 

 .المستقبل من ؼٌر العمدة إلى الماضً

ٌّة بمول هذا الّنمع من المقفة    مالّدمامٌن الّشعرٌة الجزابرٌة المعاصرة ور

 :ممن النماذج التً تجّسد ذلك نذكر ما ٌلً

 " :        عاشور فّنً" ٌقمل :النوذج األول

ْتِنً          مستفعلن متفاعلن متفاعلن مستؾ  َكْم ُكْنُت أَْحلُُم بٍاْلَمِدٌَنِة ِحٌَن َعضَّ

 َشَماِرُعَفا                                       علن متفا

 أَُمرُّ لَِحاَجٍة َ ؤَِضٌُع                            علن متفاعلن متفاع

 أَْحَسُبِنً أَُمرُّ لَِحاَجٍة أُْخَرى                   لن متفاعلن متفاعلن مستؾ

 َنَماِ ُذُكْم ِبَذاِكَرِتً َتُمرُّ َكِشْفَرٍة                علن متفاعلن متفاعلن

ُمرُّ                                      مستفعلن مـ ٌَ  َمْجٌه 

 أَُمرُّ ِبً                                        تفاعلن

 َمَتُمرُّ َماِجَفًة                                  متفاعلن متفا

ُع ِ ً الُكُإمِس َعلَى        علن متفاعلن متفاعلن متفا ٌَُمزَّ ُت َدِمً  ٌْ  َرأَ

ٌُمٍؾ                                       علن مس  ُض

 َؼاِمِضٌَن                                      تفعلن مـ

ُت ِشْبَه َؼَماَمٍة َ ْمَق الَمِدٌَنِة َتْحَتِفً ٌْ َرأَ
1

        تفاعلن متفاعلن مستفعلن متفاعلن

                                                 
1

 (إٌقاع مزن الكامل... متفاعلن ) .92ػبشٛر فًّٕ، س٘زح اٌسٍٔب، ص-  
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 ":عّز الّدٌن مٌهوبً"ٌقمل : النوذج الثانً

 مستفـع           ..                أَْمَتدُّ 

     أَْعِرُؾ أَنَّ أَْمِرَدِتً     لن متفاعلن متفا

       َسَتْنُسُج ِمْنَك َخاِرِطًة    علن متفاعلن متفا

         َكَعْرِش اْلَعْنَكُبمِت      علن مستفعالن

ِنً أَْهَماَك            مستفعلن مستفع  لَِكنَّ

ْحَتِرُق الفَُإاُد         لن متفاعلن مـ ٌَ      

ُممْت  ٌَ َمَماَتَزاُل َقِصٌَدِتً َمَطًنا َعلَى َكفًِّ 
1
ǃتفاعلن متفاعلن متفاعلن مستفعالن     . 

 ":أحمد حمدي" ٌقمل :النوذج الثالث

 أَّي َطاِملََة الَمْمِت       اعلن  علن  اع       

 َهَذا ِذَراِعً              لن  اعلن  ا

 أََنا الَمْمِسُم الَؽضُّ       علن  اعلن  اع

اَزَمَن الَمْمِت            لن  علن  اع ٌَ 

 لن  ـ..                      َملَّ 

 أََنا َحْقُل َقْمٍح        علن  اعلن  ا

َمِمْدَ ؤَةٍ 
2

              علن  علن

                                                 
1

 (إٌقاع مزن الكامل... متفاعلن ) .56ػش اٌسٌٓ ٍِٙٛثً، فً اٌجسء وبْ أٚراص، ص-  
2

 (إٌقاع مزن المتدارك...  اعلن ) .41أحّس حّسي، لبئّخ اٌّغؼٛة ػٍٍُٙ، ص-  
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نلحظ من خالل هذه الّنماذجي أّن الشاعر الجزابري المعاصر هدم محدة البٌـت 

مأزاح عن عاتقـه معاتـق المتلقّـً حمـل البنٌـة الّتقلٌدٌـة للبٌـتي مأصبح ٌجنح إلى حركة 

صراعٌة باطنٌة للبناء الشعريي بحٌث لم ٌعد ٌعتمد البٌت القابم على إحدى المقفات 

ي مإّنما تّم تعمٌضفا بمقفة البٌاضي باعتبارها (تركٌبٌة أم داللٌة أم عرمضٌة)المؤلم ة 

إعالنا عن تفاعل الّصمت مع الكالمي متفاعل البصري مع السمعً  ً بناء إٌقاع »

«الّنص
1

ي أي إّن البٌاض ٌشّكل عنصراً مفّماً  ً إنتاج الّداللةي مبناء اإلٌقاع البصري 

 .للقصٌدة

ٌّنه أؼلبٌة األسطر الشعرٌة للّنماذج   فً لم تمتلا - الّسالفة الّذكر- مهذا ما تب

مزناً مداللًة متركٌباًي إالّ أّنفا عّبرت عن الّتد ق االنفعالً للشاعري ماستمرارٌة الحركة 

اإلٌقاعٌة للخطاب الّشعريي متناسبفا معه من خالل الّتمزٌع الفندسً لألبٌات الخّطٌة 

 على  ضاء الّصفحةي مبالّتالً  قد تمنح القارئ حّرٌة الّتفاعل مع المجفملي مالمشاركة 

 . ً عملٌة اإلبداع

مإذا كان حدٌونا عن المقفـة مأنماعفـا  ً الشعـر الجزابـري المعاصـري معالقـة  

كّل نمع منفا ببنٌة البٌت الشعريي مأوره  ٌفاي  إّن هذا ال ٌعنً أّننا قد تجاهلنا إمكانٌة 

 االنسجـام مالّتفاعـل المستمـّر بٌـن المقفـات الوـالثي ماجتماعفـا داخـل خطـاب 

من الخطابات الّشعرٌةي أم بٌن نمعٌن منفا على األقّلي إذ ٌعسر علٌنا أن نجد قصابد 

تنفرد بلمن ماحد من المقفةي ملكن هناك تكامل متداخل بٌن األنماع  الوالث  ً تحدٌد 

 .بنٌة البٌت المعاصري مإكسابه بعداً  ّنٌاً جمالٌاًي متلمٌناً إٌقاعٌاً 

 :الفوارق البنائٌة والجمالٌة بٌن اإلٌقاع والوزنـ 03 ـ 

ٌتراءى لنـا بعد تجّذر مففممـً كّل من اإلٌقاعي مالمزن الّشعرٌٌـني حتمٌـة 

تمحٌـص الكـالم على منـزلة كّل منفمـاي مأورهمـا  ً إشبـاع العناصـر الّلسانٌـة البانٌـة 

للخطاب الّشعري بسمات اإلبداع الفّنًي إذ لم ٌتنّبه الّدارسمن مالباحومن إلى حقٌقـة 

                                                 
1

 .128 ، ص3، ج(اٌشؼز اٌّؼبطز)ِحّس ثٍٕض، اٌشؼز اٌؼزثً اٌحسٌث -  
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تباٌنفماي منظرما إلٌفما على أّنفما متراد اني مبفذا  قد  اتفم الّتفطن إلى مصداقٌة كمن 

اإلٌقاع أملى بالّتقّدم على المزن  ً تمقٌع الّشعرٌة العربٌةي  إذا كان المزن ٌرتبط 

 بااللتزامات العقلٌة مال ٌتعّداهاي باعتباره تشكٌال خارجٌا لبناء األسالٌب الّلؽمٌة 

 إّن اإلٌقاع مرجعه كّل ما هم حّسًي أم انفعالً أم  ّنً جمالًي ألّنه ٌقمم على الّتمقّع 

 .مالمفاجؤة

ٌّة الّتبدٌلٌةي مالّتنمٌعٌة التً ٌتمّتع بفا اإلٌقاعي ٌمكن أن ٌصٌر  مبفعل تلك المز

 مزناي  ً حٌن ال ٌتجامز المزن العرمض الخلٌلً ذي الصٌؽة الّتكرٌرٌة الوابتة 

 إّن اإلٌقاع سابق للمزني مشتمل علٌهي مهم أمسع داللة شعرٌة »: ملذا ٌمكننا القمل

 منه إذ كّل مزن قابم ال محالة على إٌقاعي  ً حٌن ٌؽٌب ذلك الّتالزم الّتركٌبً 

«إذا ما تعلّق األمر باإلٌقاعي  لٌس كّل إٌقاع ٌصّب  ً مزن بالّضرمرة
1
 . 

ممإّدى القملي أّن كّل مزن عرمضًي ٌنبنً بالّضرمرة على أسلمب إٌقاعً 

مالعكس ؼٌر صحٌحي ألّن المزن قاّر ممحدمد الّصٌػ الّلسانٌةي أّما اإلٌقاع  ال قاعدة 

 لٌس معاًء أم ومباًي ملٌس قشرة أم ناقالي لٌس شكال »تضبطهي مال حدمدٌة لهي  فم 

منتفٌاً مكامالًي  اإلٌقاع ال صٌؽة نفابٌة له ٌملد باستمراري مٌتجّدد إلى ما النفاٌةي ٌقٌم 

 عالقات جدٌدة بٌن اإلنسان ماألشٌاءي بٌن األشٌاء ماألشٌاءي بٌن الكلمة مالكلمة   

«هم إشارة ملمح ال ترجمة أم تصمٌري هم رمز ال شرح
2
. 

 مهكذاي  إّن اإلٌقاع رحب الّداللةي مما ر الماّدة الّشعرٌة المعتمدةي إذ ال ٌتؤّتى 

 الشعراء باختالؾ مستمٌاتفم اإلبداعٌةي على استنفاد إمكاناتفا الّتركٌبٌةي مبالّتالً 

  فم  كوٌر الّتـملد مالّتجـّددي مٌتنّمع بتنّمع األسالٌـب الّلؽمٌـة الممضمعـة  ٌهي  ً حٌن 

 ال ٌتؤّوـر المزن باأللفاظ المستعملـة ذاتفاي مبنـاًء عن هـذاي  إّن اإلٌقـاع قد ال ٌتـالءم 

                                                 
1

ٍش، / ز-   ّّ  .59طبئض اإلٌمبع اٌشؼزي، صخاٌؼزثً ػ
2

 .262ربِز طٍَّٛ، أطزار اإلٌمبع فً اٌشؼز اٌؼزثً، ص/ ز-  
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 ٌضطّر الشاعر إلى الخرمج عن القمالب الفندسٌة الممضمعة لألمزان  »مع المزني 

« ٌعّدل  ٌفا بما ٌتٌح له استخدام الّلفظ الّذي ٌم ّر للقصٌدة عنصر اإلٌقاع
1
. 

مقد ٌفتدي اإلٌقاع بانفراد بصمته البنابٌةي إلى إمكانٌة تفّنن الشعراء  ً تحّري 

أسالٌبفم الّلؽمٌةي متفامتفا من شاعر إلى آخري تفامتا ٌقّر بفضل كّل مبدع  ً ابتداع 

ٌرجع المزن لطاقة أكبر »مإّورات شعرٌة تلّبً المقاصد اإلٌقاعٌة متمقعفاي مبذلك  قد 

«هً اإلٌقاع
2

ي إذ بوبمت البنٌة البٌتٌـة للمزني مانحصارهـا  ً كـّم الّتفاعٌـل الخلٌلٌـة    

 إّنفا ال تقمى على استٌعاب قماعـد االستبدال الّتركٌبـًي أّما اإلٌقـاعي  فم األكوـر انفالتـا 

من الّذات المبدعةي الّتصاله بالحّسي متلّذذ الّلسان للعناصر الّتركٌبٌةي  تتجاذب الحرمؾ 

 .ماأللفاظي مالّصٌػ بشكل تتابعًي تعبٌراً عن تد ّق المشاعر ماألحاسٌس

المزن بالممسٌقى الخارجٌةي ماإلٌقاع بالممسٌقى ٭مؼالباً ما ٌسّمً الّدارسمن

الّداخلٌةي ملعّل  ً الّتسمٌتٌن ما ٌمحً ببساطة داللة المزني باعتبـاره عقلٌاي مؼمق 

اإلٌقاعي الرتباطه بالحّسي م قاً لما ٌتم ّر علٌه من إمكانات حّسٌة لسانٌة كفٌلة  داللـة

الـمزن باعتبـاره مجّرد حالـة خاصـة لإلٌقـاع  »بإبداع البدٌع مالبالؼةي ملفذا أّمل بالفعل 

«أم بتدقٌق العبارةي بمصفه الحّجة الملممسة على مجمد اإلٌقاع
3

ي حٌث بإمكان البٌت 

«ٌستؽنـً عن المزني لكّنـه ال ٌستطٌـع التخلًّ عن اإلٌقـاع»الّشعـري أن 
4

ي ألّن اإلٌقـاع 

هـم الّتجـانس الصمتـً الّناتج عن األلفاظ المستخدمة ذاتفا  ً البٌت الّشعريي  ً حٌن 

 .ٌفرض علٌفا المزن من الخارج

ٌعّد اإلٌقاع أقمى الّصٌػ الشعرٌةي مأقربفا إلى إحساس الّذات المبدعة بالموٌرات 

 االنفعالٌة ذات اإلٌحاءات الفّنٌة الجمالٌةي  بفضله ٌستم ً الّشعر شرمطه اإلبداعٌة 

الّتمزٌن مجّرد حصر كّمً للمقاطع دمن »مال ٌحتاج إلى تؽلٌب العناصر المزنٌةي ألّن 

                                                 
1

 .316ػش اٌسٌٓ إطّبػًٍ، األطض اٌدّبٌٍخ فً إٌمس اٌؼزثً، ص/ ز- 
2

 .205، ص1995، زار اٌّؼبرف، اٌمب٘زح، 3، ؽ (لؼبٌب ِٚشىالد)ار، ِٛطٍمى اٌشؼز اٌؼزثً يِسحذ اٌح/ ز-  

 إٌد... إثزاٍُ٘ أٍٔض، ِحّس شىزي ػٍبز - ٭
3

  .73ٌزٌٍد، اٌشىالئٍخ اٌزٚطٍخ، صإفىزٛر - 
4

 .فظٙباٌّزخغ ٔفظٗ، ص ْ-  
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مضعفا  ً نسب زمنٌة محّددةي ممعنى ذلك أّنه تشمٌشي إالّ إذا أحكمه اإلٌقاعي مصار 

«ضابطا له
1

«المزن هم مظٌفة اإلٌقاعي مصمرته مجزء منه»ي أي إّن 
2

ي ملذا ٌحرص 

الشاعر على إوارة األسالٌب اإلٌقاعٌة المنتجة للمعانً مالّدالالتي المتعلّقة بجمالٌة األداء 

الّتعبٌريي مالّتقلٌل من القمالب المزنٌة التً قد ال تفً باالمتٌازات اإلبداعٌة التً ٌنطمي 

 .علٌفا  ّن الّشعر

 ٌسعى اإلٌقاع انطالقا من  اعلٌة تخلّله األجماء االنفعالٌة للّؽة الّشعرٌة 

 إلى تنظٌم الّتراكٌب الّلسانٌة البانٌة للخطاب الّشعريي متحقٌق الّتخٌٌل مالّتصمٌر 

مذلك الّتصاله بالجانب الحّسًي الذي من شؤنه أن  ٌضطلع بإلمام كّل ما هم أعمق 

 مأخفى من العناصر البنابٌة للممقؾ الّشعريي بٌد أّن المزن قد ال ٌقمى على تشخٌص 

 . تلك الّتالعبات الّلسانٌة األكور تعقٌداً 

ٌّـم الفّنٌـة مالّتركٌبٌـة التً ٌنعم بفا اإلٌقـاع الّشعـريي  حـّري   منظراً للق

ٌّزاً مأدّق تراتبٌةي مأنجع أوراً  ً تضمٌن سٌاقات »: بنا أن نقمل  اإلٌقاع أخفى ح

األسالٌب الّلؽمٌة مالمعانً المتؤّمجة  مق مستمى المعجمٌة المشكلّة للؽة الخطاب 

 ماإلٌقاع من هذه المجفة خاّص الخاّصي ممعنى المعنىي  إذا كانت األمزان هادٌة 

إلى معر ة المعانً األملىي  إّن اإلٌقاع بفضل نشاطه الّداللًي ٌنقل المتلقًّ الفطن المتفّفم 

 «إلى تعاطً الّتؤمٌلي ماستنباط الّدالالت البعٌدة المؽازي
3
 . 

معلى الّرؼم من استظفار الفرمق البنابٌة م الجمالٌةي الكابنة بٌن اإلٌقاع مالمزن 

إالّ أّنه ال ٌخفى على المتبّصر ضرمرة تالزمفماي متداخلفما  ً تمقٌع شعرٌة الخطاب 

مبّث اإلمكانات اإلبداعٌة المفعمة بالحّس الفّنً  ً وناٌاهي باعتباره ٌشّكل كتلة انفعالٌة 

متجانسةي تتالحم  ٌفا العناصر اإلٌقاعٌة مالمزنٌة الستٌعاب الماّدة الّلؽمٌةي ماستومار 

                                                 
1

 .157- 156 ص،أحّس وشه، اٌشحبف ٚاٌؼٍّخ/ ز- 
2

 .21ِحّس طبثز ػجٍس، اٌمظٍسح اٌؼزثٍخ اٌحسٌثخ ثٍٓ اٌجٍٕخ اٌسالٌٍخ ٚ اٌجٍٕخ اإلٌمبػٍخ، ص/ ز-  
3

ٍشاٌؼزثً/ ز-   ّّ  .62، صذظبئض اإلٌمبع اٌشؼزي،  ػ
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المحدات المعجمٌة مالّلسانٌةي ماستدراك الّتخٌٌلي مبتضا ر هذه المعطٌات الّتركٌبٌة 

 .تتبلمر جمالٌته الّشعرٌةي الموٌرة للمتعة مالّراحة الّنفسٌة لدى القارئ

 

مبناًء عّما سلؾ تقدٌمهي  ٌما ٌتعلّق ببحث ظاهرة اإلٌقاع الخارجً للقصٌدة 

الجزابرٌة المعاصرةي نستنتج أّن بنٌتفا الممسٌقٌة تنبنً على تكامل البنٌتٌن المزنٌة 

ماإلٌقاعٌةي الكفٌلتٌن بإدراك الؽاٌات اإلبداعٌة التً طرأت علٌفا جملة من المستجّدات 

البنابٌة مالّداللٌة المالبمة لفّنٌات الّشعر المعاصري كالبراعة  ً استعمال األمزان الّشعرٌة 

على اختال فاي مخاصة الّصا ٌة منفاي نظراً لما تحمٌه من وراء إٌقاعًي ماعتماد البنٌة 

البٌتٌة الجدٌدة المفضٌة إلى الّتالعب الّطباعًي الّذي ٌمما بامتالء  ضاء الّصفحة 

 .  ٌكسبفا نماًء إٌقاعٌاًي مانسجاماً داللٌاً 

 

 



 

 اندواوٌـــه  انثحـىر انزمـــــــم انمتـــدارك انزجـــش انمتقارب انىافــز انكامــم انهـشج

وانمجمىعاخ 

 انشعزٌح

 انشعـــــزاء

عدد  انىسثح

 انقصائد

عدد  انىسثح

 انقصائد

عدد  انىسثح

 انقصائد

عدد  انىسثح

 انقصائد

عدد  انىسثح

 انقصائد

عدد  انىسثح

 انقصائد

عـدد  انىسثح

 انقصائد

 عمــز أسراج  ووزرىً انلمّل   04 26.66% 01 06.66% 01 06.66% 08 53.33% / / 01 06.66% / /

انعىدج إنى ثٍشي   01 50% 01 50% / / / / / / / / / /

 راشد

انجمٍهح تقتم   01 10% 01 10% 05 50% 01 10% 01 10% 01 10% / /

 انىوش

انىسثح  22.22% 11.11% 22.22% 33.33% 03.70% 07.40% /

 اإلجمانٍح
  

قصائد انحة   01 04.54% 09 40.90% 03 13.63% 08 36.36% / / / / 01 04.54%

 وانتحىل

 محمد ستٍهً

قصائد مجمىعح   / / 07 87.50% 01 12.5% / / / / / / / /

اوهٍار ممهكح 

 انحىخ

ومضاخ انحشن   / / 33 75% 11 25% / / / / / / / /

و انذهىل 

 وظالل انمزاثً

انىسثح  01.35% 66.21% 20.27% 10.81% / / 01.35%

 اإلجمانٍح

  

األخضز  وقىل انثىفسج  03 17.64% 04 23.52% 01 05.88% 05 29.41% / / 04 23.52% / /

 فهىص

فً انثدء كان   / / 02 10% / / 06 30% / / 12 60% / /

 أوراص

عش اندٌه 

 مٍهىتً

قائمح انمغضىب   04 17.39% 13 56.52% 01 04.34% 01 04.34% 01 04.34% 03 13.04% / /

 عهٍهم

 أومد ومدي

وٍا  / / 10 45.45% 01 04.54% 08 36.36% 01 04.54% 02 09.09% / /  عاشىر فىًّل سهزج اندّل

محمد تهقارم  انحزف وانضىء  04 16.66% 01 04.16% 14 58.33% 05 20.83% / / / / / /

ار  خمّل

ار  معشوفح انلمأ  04 25% 03 18.75% 02 12.5% 04 25% 03 18.75% / / / / عمّل

 تىاندّلهان

ٌىمٍاخ متسكّلع   04 25% 05 31.25% 02 12.5% 05 31.25% / / / / / /

 محلىظ

رهٍمان 

 جىادي

  239المجموع   26 10.87% 90 37.65% 42 17.57% 51 21.33% 06 02.51% 23 09.87% 01 0.41%

 نسبة توزيع البحور الشعرية الصافية على دواوين الشعر الجسائري المعاصر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإليقاع وعالقته بالّتوازنات

الصوتية البديعية في القصيدة 

 الجزائرية المعاصرة

 
 .التجنيس- 01   -

 .الترصيع-  02-

 .التوازي- 03-
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  قٌماً إٌقاعٌة ،لخطاب الّشعريانح التً تمٌمّثل البدٌع أحد األنماط الببلؼٌة 

ٌّة  الّناجمة عن ترجٌعاته ،وذلك بفضل نؽماته الّصوتٌة - السٌما البدٌع الّلفظً - ثر

ٌّزة  ؼنٌة بالعناصر الّداللٌةة  حٌنما ٌخرر الخطاب  ً حلّ ،وقد ٌبرز أثره المتم

 صّور تكرار الصوامت و الصوابت مستقلّة » وما تضّمه من،والّتوازنات الّصوتٌة

«ضمن كلمات وأ
1

سب قّوة ت  ٌك، وؼٌرها، والسجع، والّتوازي، والّترصٌع،، كالجناس

 وٌصبح بنٌة شعرٌة متكاملة البناء الّلؽوي، ومفعمة بحرارة ،ٌقاعٌاً إمتنامٌة داللٌاً و

ة ـع الّتركٌبًـة، وهذا بحسب المواضًـ وتأوٌبلت متباٌن،ة لقراءات متعّددةـ قابل،االنفعال

. التً تشؽللا تلك العناصر البدٌعٌة بنابٌاً وسٌاقٌاً 

ذ بفعللا تتجّسد إوقد ٌقتضً الحدٌث عن البدٌع الّصوتً االنطبلق من الفصاحة، 

البدٌع ٌكّمل »ّن أكٌب الجملٌة، باعتبار اقوانٌن الجرس الّسلس  ً الّلفظ المفرد، والّتر

ة ـومرٌح س،ـلى الّنؾإة ـ وصٌاؼات محّبب،الـشكأي ـوات ؾـ واألص،روؾـؾ الحـتوظً

«لؤلذن
2

الّتناسق بٌن األصوات  ً العمل و االنسجام  ةهذا اشترط علماء الببلؼة حتمًل و،

 والّنثري على الّسواء، وذلك بابتعادها عن الّتنا ر والّتعقٌد والوحشٌة واالبتذال ،الّشعري

.  ٌستخفّلا الّلسان و ٌستلّذها الّسمع

 لى سلولة الّلفظ وسبلسته،  إّن البدٌع الّلفظً إذا كانت الفصاحة تؤّدي إو

صنا ه أهو ملارة  ً نظم الكلمات، وبراعة  ً ترتٌبلا وتنسٌقلا، وملما اختلفت »

  ووقع األلفاظ ، وهو العناٌة بحسن الجرس:مر واحدأ ٌجمعلا جمٌعاً ،وتعّددت طرقه

« ً األسماع
3

 ذ بتكرار األصوات إ وبلذا  لو ٌّتصل اّتصاالً وطٌداً بإٌقاع األلفاظ، ،

 و تردٌدها بكٌفٌة مّتسقة داللٌاً، ومنسجمة صوتٌا داخل الّتركٌب الّلؽوي، ٌكتسً الّلفظ

اً ـة، وكان عالمـة الحّسًـي الّرهاؾـوتأع به كّل من ـطابعاً موسٌقٌاً مختلؾ الّنؽمات، ٌستمت

. مور الببلؼة العربٌةأب

                                                 
1

 .11يسًذ انؼًشي، ذسهٍم انخطاب انشؼشي ، ص/ د- 

2
 .213اس، يٕعٍمى انشؼش انؼشتً ، صييذزد انح/ د-  

3
 .45إتشاٍْى أٍَظ، يٕعٍمى انشؼش، ص/ د-  
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 وهذا ما سنوّضحه من خبلل عرضنا لبعض الّتوازنات الّصوتٌة، والمتمّثلة 

 ً الّتجنٌس والّترصٌع والّتوازي، وتحدٌد عبلقتلا باإلٌقاع الشعري  ً القصٌدة 

. ثراء معانٌهإنمابه وإالجزابرٌة المعاصرة،وما تلعبه من دور بارز  ً 

 l’homophonie   :سـالّتجنً- 01-

انس،  كلّلا مصطلحات  ً ذات ـانسة أو الّتجـنٌس أو المجـناس أو الّتجـنقول الج

  لً ترضً ،نٌس ظاهرة بدٌعٌة صوتٌة، للا أثر  ّعال  ً نفس المتلقًّـالمعنى، و الّتج

     ة،  لو المشاكلة ـسمعه وذوقه  ً آن واحد، وتٌّسر علٌه عملٌة الحفظ، أّما المراد به لػ

«أي ٌشاكله،س هذا نجايٌقال هذا » حٌث ،أو الّتشابه
1

. ، بمعنى ٌشبله

 "  عب   عب اللمتتّ "لٌه إبرز الببلؼٌٌن القدامى الّذٌن تفّطنوا أومن 

خرى  ً بٌت شعر وكبلم أ الكلمة تجانس تجًءن أهو »:الّذي عّر ه بقوله ( هـ296ت)

«لٌؾ حرو لاأن تشبللا  ً تأ ،ومجانستلا للا
2

" أعو هالل المسكري" ، وٌعّر ه 

     دة ـّل واحـس كـن تجانـم كلمتًـورد المتكلّ ـن يأس ـالّتجنً»: ولـٌقؾ ،(هـ395ت)

«منلما صاحبتلا  ً تألٌؾ حرو لا
3

ن ٌتشابه الّلفظان أ هو ،ناسـّن الجأ  كبلهما ٌرى ،

ٌّنأا، من دون ـانسان  ً تركٌب حرو لمـالمتج      ّد ـه قد ٌمتـذا الّتشابـان هـذا ما كإا ـن ٌب

 .م الألى معنٌٌلما إ

ّنه نوع من الّتناسب ألٌه على إ ٌنظر ، (هـ466ت ) "يـاب الخّفاجـاعب سب"ّما أ

الؾ ـو الّتوا ق  ً صٌػ األلفاظ مع اختأ ،ساس االشتقاقأ األلفاظ الذي ٌقوم على نبً

ذا كان إ ،ن ٌكون بعض األلفاظ مشتقّاً من بعضأالمجانس وهو »:  ٌقول، انٌلاـمع

ن ـا الّلفظتًـ صٌؽتقؾاوـو تتأاً، ـاهما مختلؾـن كان معنإّق ـزلة المشتـوبمناً دـمعناهما واح

                                                 
1

 . 215 ، ص03خُظ، انًدهذ : اتٍ يُظٕس، نغاٌ انؼشب، يادج-  

2
 1979نثُاٌ،- ، داس انًغٍشج، تٍشٔخ2إغُاطٍٕط كشاذشمٕفغكً، ط: ػثذ هللا تٍ انًؼرض، كراب انثذٌغ، ذؼهٍك-  

 .25ص

3
، داس انكرة انؼهًٍح، تٍشٔخ 2يفٍذ لًٍسح، ط/ د: ، ذسمٍك(انكراتح ٔ انشؼش)أتٕ ْالل انؼغكشي، كراب انظُاػرٍٍ -  

 .353، ص1989نثُاٌ 
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ذا كان قلٌبل ؼٌر متكلّؾ إ ،ّنما ٌحسن  ً بعض المواضٌعإالمعنى، وهذا  الؾـمع اخت

« ً نفسه قصودـلٌس مو
1

 .

 ا ـن تتوا ق أوأاق، ـن االشتقـانستًـن المتجـع الكلمتًـن ٌجمأو ـه سـ الّتجنً

 " يـالسجللاس"راه ـى، وهذا ما يـا  ً المعنـة مع اختبل لمـا الّتركٌبًـ ً صٌؽتلم

 اعداً  إعادة الّلفظ الواحد بالعدد وعلى اإلطبلق لمعنٌٌن متباٌنٌن مرتٌن  ص»:حٌن ٌقول

«ةـلعلّ  عراب الإللمجّرد ا
2

ّدم ـذا قإاّل إر، ـو الّنثأ ،رـ ولكن ال ٌستحسن وروده  ً الّشع،

.  ابدة للمعنى، وكان قلٌبل بعٌداً عن الّتكلّؾ الّذي تمّجه الّنفس

   هـداد ضروبـبّتع، (هـ456ت )"  القٌروانـًقـاعب رشً"اكتفـى ن ـي حًـؾ

ن ُتكّرر الّلفظة باختبلؾ أنٌس ضروب كثٌرة، منلا المماثلة، وهً ـوالّتج»:حٌث قال

«المعنى
3

 ع ـضاّدد الموـد حـ  ق،(هـ471ت )" يـابـر الجرجـاهـب القـ ب"ا ـمّ  أ،

نٌس  إّنك ال تستحسن ـّما الّتجأ»: ذ قالإ والمواضع التً ٌستقبح  ٌلا، ، ٌلا التً ٌستحسن

قع معنٌٌلما من العقل، موقعاً حمٌداً، ولم ٌكن المرمى موذا كان إاّل إ ،انس الّلفظتٌنـتج

«الجامع بٌنلما مرمى بعٌدا
4

. 

ذا استدعاه المعنى وتقّبله العقل إالّ إو الّشعر، أوقوعه  ً الكبلم  ال ٌستحبّ ؾ

نٌس جـتشابه ألفاظ التّ »وللذا ٌستقبح االستكثار منه، و المبالؽة  ٌه، والولوع به، ألّن 

 عنٌٌنـذا كانت بمإ ،لى سماع الّلفظة الواحدةإلٌه،  إّن الّنفس تتشّوق إٌحدث بالّسمع مٌبلً 

                                                 
1

 .185اتٍ عُاٌ انخفاخً، عّش انفظازح، ص-  

2
، يكرثح 1ػالل انغاصي، ط: ، انًُضع انثذٌغ فً ذدٍُظ أعانٍة انثذٌغ، ذمذٌى ٔذسمٍك(أتٕ يسًذ انماعى)انغدهًاعً -  

 .482،ص1980انًغشب،-انًؼاسف، انشتاط

3
 .530، ص1اتٍ سشٍك انمٍشٔاًَ، انؼًذج فً طُاػح انشؼش َٔمذِ، ج-  

4
 1991، يطثؼح انًذًَ، انماْشج، 1أتٕ فٓش يسًٕد يسًذ شاكش، ط: ػثذ انماْش اندشخاًَ، أعشاس انثالغح، ذسمٍك-  

 .07ص
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    عـس وقـنًـللّتج ارـظ،  صـما ذلك الّلؾـل علٌهـن المشتمٌـ المعنًرراخـلى استإوق ــوتت

« ً الّنفوس و ابدة
1

 .

  واألكثر تداوالً بٌن الببلؼٌٌن ،نٌسـّن المفلوم العام للّتجأومّما تقّدم ٌّتضح 

 انسان  ً الّسمع عند الّتلفّظ بلما، واختبل لما ـو ٌتوا ق الّلفظان المتجأ ،ن ٌتشابهأهو 

 ن ٌكون ركناه مّتفقٌن لفظا مختلفٌن معنى، ال تفاوت أّما إ»: ناس نوعانـ ً المعنى، والج

   لذا هو الجناس الّتام، و منلم من ٌسّمٌه الكامل، ً تركٌبلما، وال اختبلؾ  ً حركتلما

ناس ـنواع الجأعلى أتو ً، و منلم من ٌسّمٌه المماثل، و هو سو منلم من ٌسّمٌه الم

حد ركنٌه ٌشتمل على اآلخر وزٌادة، و هذا هو الجناس أناس ـن ٌكون الجأّما ، وإمرتبة

«نواعهأسماؤه باختبلؾ أالمزدور وبعضلم ٌسّمٌه الّناقص، وتختلؾ 
2

 .

وزن ـي الـان ؾـق الكلمتـن تّتؾأ»و ـ وه،لـ كامأيام ـتّ : نـانوعإذاً، ناس ـالجؾ

«ىـع االختبلؾ  ً المعنـات، وٌقـات والسكنـوالحرك
3

 ، وبالّتالً  لو ما تشابه 

بداعاً إنٌس ـنواع الّتجأتّم أا وترتٌبلا، وهو اتهنواع الحروؾ وعددها وهٌاأ طر اه  ً 

 ص ّما الّناقأ ،المماثل والمستو ً والمرّكب: نواعألى ثبلث إٌنقسم بدوره ورقاها درجة، أو

 هـّوع ضروبـاؤه بتنـسمأر األربع، وتتنّوع ـؾ تلك العناصـا خالـو مـو المزدور،  هأ

 كما ورد ذكرها  ً المؤلّفات الببلؼٌة،وهً كثٌرة
4

 .

                                                 
1

 (ذهخٍض كُض انثشاػح فً أدٔاخ رٔي انٍشاػح)، خْٕش انكُض (أزًذ إعًاػٍم تٍ األثٍش انسهثً)َدى انذٌٍ -  

 .81، ص1يسًذ صغهٕل عالو، دط، يُشأج انًؼاسف اإلعكُذسٌح، ج/ د:  ذسمٍك

2
ْـ 1299طالذ انذٌٍ تٍ أٌثك انّظفذي، كراب خُاٌ اندُاط، دط، داس انًذٌُح نهطثاػح ٔ انُشش ، تٍشٔخ، : ٌُظش-  

 .27-20ص

3
ٍ ألعشاس انثالغح ٔػهٕو ٔزمائك )، كراب انطّشاص (اتٍ زًضج تٍ ػهً تٍ إتشاٍْى انًًٍُ)ٌسً انؼهٕي -   ًّ انًرض

 .562، ص1995نثُاٌ، -، داس انكرة انؼهًٍح، تٍشٔخ1يسًذ ػثذ انّغالو شاٍٍْ، ط: ذسمٍك (اإلػداص

4
إًٌاٌ انشٍخ يسًذ، ط: انخطٍة انمضًٌُٔ، اإلٌضاذ فً ػهٕو انثالغح، ذسمٍك: ٌُظش-   َٔ ، داس 1غشٌذ انشٍخ يسًذ 

َدى انذٌٍ : ، ٌُٔظش430-429انغّكاكً، يفراذ انؼهٕو، ص: ، ٌُٔظش276-271نثُاٌ،دخ، -انكراب انؼشتً، تٍشٔخ

 .86-81خْٕش انكُض، ص
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 ا بدٌعًامحسنبوصفه   قد وظؾ التجنٌس ،ّما الشاعر الجزابري المعاصرأ

دارة البصٌر المتفطن إ ة والزمن اداره على مساري المسأ توظٌفا واعٌا، حٌث اصوتً

 وقٌمته ، لون بذلك قوة اإلٌقاع مثلما ٌشاء، محاوال ما استطاع المساس بطبٌعة الصوت

 انطبلقا من تردٌده على مستوى الخطاب الّشعري، وما ٌبعثه من جرس ،اإلٌقاعٌة

.  األذن مسمعهذتلذّ تموسٌقً 

                  مدى اهتمام الّشعراء ،المعاصرةالجزابرٌة وٌظلر من خبلل المدّونة الّشعرٌة 

تخدامه و ق ما ٌقتضٌه المقام الّشعري، باعتباره ٌضفً على القصٌدة  اعلٌة اسبه، و

    عب القاهر"ٌقاعٌة، وٌمارس دوراً ملّماً  ً خدمة المعنى وتقوٌته، كما ٌقول إ

«رة المعنىصاّل بنإمر ال ٌتّم أناس من الفضٌلة ـّنما ٌعطً الجإ": »الجرجانً
1

    ، األمر

:  نذكر ماٌلًتهلى اّتساع دابرته  ً القصٌدة الجزابرٌة المعاصرة، و من أمثلإّدى أالّذي 

: امـــاس اللّ ـــبـالج- أ-

: " لًيلحلب تل "ٌقول

ٌُوَجْد  رْر ُف لَْو لَْم   الَجْزِم                          حَح

رْر ُف َعاَش  ، ي الَباقِ الحَح

ْعَماِقً،أَ ِ ً 
2

 

: وٌقول

ٌُوِرُق ِ ً َداِخلًِ  ٌبْر َو لِم اسَح ٌَح                  ال

ا / الشَّلْوقَ /ِرُق ِ ً َداِخلًِ الفُلَّل َو النَّلْرِجسَ وَويُ  ٌَ ٌبْر   لِم اسْر ٌَح
3

  

                                                 
1

  .08ػثذ انماْش اندشخاًَ، أعشاس انثالغح، -  

2
ل، ص-   ّٕ  (ٌقاع وزن المتداركإ.....  اعلن) .50يسًذ صذٍهً، األػًال انشؼشٌح، فظٕل انسّة ٔانرّس

3
 (ٌقاع وزن المتقاربإ...  عولن ) .56انًظذس َفغّ، ص-  
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:  " لر أتراج"وٌقول 

ااَح ْتَبُع أَ ِحٌَنَما ُكْنُت َكِسًٌحا  بَح َح ْر ااَح ، ااْر بَح    ىَزانَ اْلحَ  أَح ْر

اَر َوأَْهِذي  أَْشُرُب النَّل

اسَح أَْقَرع ُ رَح َحجْر اسَح ، ااْر رَح َعالْ ا َما ُتو َمنْ أَحجْر اَت السُّس  َوأَنَّل
1

 

: وٌقول

ابٍب ِمْن َذلَِك الَوْقِت الَقِرٌِب ِمْن  رَح         سَح

ابَح سَّس الَوأَْنُدُب  رَح
2

   

: وٌقول

 ِببَل َمْعَنى      وَح ْرلٍب  ِمنْ 

الوَح ْرلِم  َوِمْن َمْعَنى َخاِررَ 
3

 

:  " ّتالّبٌب لٌهوعً"وٌقول 

ِن       ٌْ َت ِم َمرَّل َناَي َتْكَتِحبَلِن ِبالدَّل ٌْ َع

ىـمَح  َوِبالَّللِلٌبِ  ىـَح الم بَح بَح
4

 

 

 

                                                 
1

 (ٌقاع وزن الرملإ...  اعبلتن ) .51ػًش أصساج، اندًٍهح ذمرم انٕزش، ص-  

2
 (ٌقاع وزن الرجزإ.. مستفعلن ) .71، صِانًظذس َفظ-  

3
 (ٌقاع وزن المتداركإ...  اعلن ) .135ػًش أصساج، األػًال انشؼشٌح، انؼٕدج إنى ثٍضي ساشذ، ص-  

4
 (ٌقاع وزن الكاملإ...   متفاعلن ) .53ػّض انّذٌٍ يٍٕٓتً، فً انثذء كاٌ أٔساط، ص-  
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: " علقاسم لحلب خّلار "وٌقول 

لْر َح َوَنْحُن  لْر ِم  خَح  ِمْن أَْبَواِبَناالخَح
1

           

 إلى تجـنٌس المماثلة - اآلنفة الّذكر- الوارد  ً األمثلة ناس ـٌنتمً الج

 ىـالؾ المعنـع اختـنس، مـو الجأوع ـي النّ ـراك ؾـى االشتـعلوهو ما ارتكـز طر ـاه 

 (نـٌاسمً/ نـالٌاسمً)، (رؾـالح/ رؾـح)ة، ـانسـاظ المتجـ ً األلؾ هـا نلحظـم ذاـوه

   (دىـالم/ دىـم)، (رابـالسّ / رابـس)، (راسـأر/ راسـاألر)، (داءـ أص/داءـاألص)

الّلفظان : الً ـّداللً،  مثـل الـا تختلؾ  ً الحاصـ ولكّنه،اءـسمأا ـّنهأ  ً ـقؾا كلّلا تتو

ّن األّول ٌقصد به نوع من الورود،  ً حٌن ٌراد أاّل ، إكبلهما اسم، (ٌاسمٌن/ الٌاسمٌن)

 (الخلؾ/ خلؾ)و (الوقت/ وقت) :ّما النموذجٌن المتمّثلٌن  ً، أبالّثانً اسم علَم لفتاة

وذر األّول عن ظرؾ م ٌشترك لفظاهما المتجانسان  ً أّن كبلهما ظرؾ، حٌث ٌعّبر الن

. زمان، والثانً عن ظرؾ مكان

  ّنٌة اً بعادأنٌس، قد أضفى على األبٌات الخّطٌة ـاللون من الّتجهذا والّظاهر أّن 

 و المعبرة  عن المواقؾ ذ أثراها بالمعانً القوٌة المختلفة اإلٌحاءات،إوداللٌة واضحة، 

 الشعورٌة التً ٌحّسلا الشاعر،  ؽالبا ما تكون مفعمة بالؽضب والحزن، أو األمل والحب

  زاد ،كسبلا ترجٌعاً صوتٌاً متناؼماً أّ بنى وتماثللا، مكما أّن اقتراب الكلمات  ً ال

تراوح بٌن اللمس والجلر، المنبعث ممن قٌملا اإلٌقاعٌة، خاصة ذلك الجرس الّصوتً ال

الفاء، الحاء  ) من األصوات الملموسة  ،من انسجام األصوات وتبلحملا وتوازنلا

الراء، المٌم، الباء، الدال )، أّما األصوات المجلورة،  منلا (إلخ...السٌن، الصاد، التاء

نٌس ـ وٌجعله ٌتوقّع موضع الّتج،مّما ٌلفت انتباه المتلقًّ، (إلخ...اللمزة، البلم، القاؾ

. سمعٌاً وبصرٌاً 

 

 
                                                 

1
اس، انسشف ٔانضٕء، ص-   ًّ  (ٌقاع وزن الرجزإ... مستفعلن ) .119يسًذ تهماعى خ
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: صــاس الّناقــبـالج- ب-

ة ـة الجزابريـن الّشعريـه  ً الّدواويـضربأص بمختلؾ ـاس الّناقـالجن رـتوؾّ 

 ّنما تبعا إوالّزخر ة اللّفظٌة  حسب؛ و،  ولم ٌستعمله الشعراء لمجّرد الّتحلٌة،المعاصرة

:  ومصداق ذلك الّنماذر اآلتٌة لما ٌتطلّبه المعنى قصد اإلببلغ والّتأثٌر،

: " ل طفى لحلب الغلاري" ٌقول 

هَ  ُحْلمٌم  ا ِمْن َؼْفَوِة الّدْهِر      نَ َنبَّل

ا نَح وْر حَح  ..  َح

َتَنا لَْم َنْعِرْؾ  ٌْ وَح لَ  الّ حْر

ا  نَح رْر كَح سَح

َتَنا لَْم َنْعِرْؾ  ٌْ رَح لَ كْر  السُّس

ا  نَح رَح ْر تَح احْر

ْحَو َذاَ إِ  اقْر  الصَّل تِمرَح  اِمحْر

ا  نَح بَح حَح اتَّس

بَح َح َذا َ إِ  حْر  ُسْكرٌم َوأََؼاِن َوَقَمرْ الوِم
1

 

 

 

 

                                                 
1

 .34، ص1983يظطفى يسًذ انغًاسي، لشاءج فً آٌح انغٍف، انششكح انٕطٍُح نهُشش ٔانرٕصٌغ، اندضائش، -  

 (ٌقاع وزن الرملإ...   اعبلتن )
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: وٌقول

ٌُْضِمُروَن لِػَ  جِمبُّس ِرَنا ِهَمًما دْ َكْم  نُفوب ِبَلا ٌَح الجُف
1

      

: وٌقول

ْفِح اْنِسَفاَحهُ  ُت ِ ً السَّل ٌْ َوَرأَ
2

   

:  وٌقول        

لَح  رْر َمُن الَفْوَضِويُّس تَححَح َّس َلا الزَّل ٌُّس ا أَ ٌَ  ǃ        

َماءِ أَ وَ   ǃْنَت الَبَداَوةُ َمْزُروَعةٌم ِ ً الدِّد

.. ْنَفكَ أَ َوَراِبَحُة الشِّدٌِح َتْسُكُن 

َلا  ٌُّس ا أَ رُف ٌَ تَح ِم َس اللُفحْر ٌْ رُف  لَ  َكأَْس َطبَلءَ الّتحَح ُّس
3

 

: وٌقول

ِمْن َقّر الَحُروِر                        

اجِمبِم  الّسجِمٌبِم َنا ِ ً الُمَعاَناِة أَ  بِم  السَح جْر ǃ الَمِرٌرِ السِّس
4

 

: "  اشور فّنً"وٌقول 

قٌق َنا أَ  اشِم                   َح

 
                                                 

1
  .177، ص1982يظطفى يسًذ انغًاسي، لظائذ يداْذج، انششكح انٕطٍُح نهُشش ٔانرٕصٌغ، اندضائش، -  

 (ٌقاع وزن الكاملإ... متفاعلن )

2
 (ٌقاع وزن الكاملإ...   متفاعلن ) .175انًظذس َفغّ، ص-  

3
 (ٌقاع وزن المتقاربإ...  عولن ) .121-120يظطفى يسًذ انغًاسي، تٕذ فً يٕعى األعشاس، ص-   

4
 (ٌقاع وزن الكاملإ.... متفاعلن ) .184يظطفى يسًذ انغًاسي، لظائذ يداْذ، ص-   



 اإليقاع وعالقته بالتوازنات الصوتية البديعية في القصيدة الجزائرية المعاصرة           :                             الفصل الثالث 

141 

 

ِة َما  شَحقُف َولِِشدَّل ُت َجِمٌبلً رْ  الُحْسَن ِص أَح ْر

ِة  ِ ًَناأَ َوَها  قِم  ِقمَّل شْر ْن أَ  المِم ْبَحُث َعمَّل

اِكرَ  هْ ٌَُباِدلُِنً الَقْلَب َوالذَّل
1

 

: " لًيلحلب تل"وٌقول 

ًلاَحَمْلُتَك  سْر تُف ُف  َجْبَلِتً َقْد ىَ  َعلرَح لْر سَح رَح
2

      

: وٌقول

فْر ِم ُدَعاُء  ا الرَّس نَح فُف ُف رْر                         ٌَح

رِم َوَصْوُت  ْسَمُعَنا القَحهْر ٌَ  

اِر يُ القَحاهرِم َوَسوُط  ِجُعَناو الَجبَّل
3

 

: "لحلب علقاسم خّلار"وٌقول 

وَح  ا َولَْو َطلَُبو بْر لُف  ِمنِّدً لَُكْنُت الشَّس وْر بَح         شَح

: وٌقول

لِّس  لَِقْوِمً  يأُف َح

الَح َح  ًٍّي  َح  َنِب
4

 

 
                                                 

1
  .67، ص2004ػاشٕس فًُّ، انشتٍغ انزي خاء لثم األٔاٌ، دط، اذساد انكراب اندضائشٌٍٍ، اندضائش، -  

 (ٌقاع وزن المتقاربإ ... عولن )

2
ل، ص-   ّٕ  (ٌقاع وزن المتقاربإ...  عولن ) .27يسًذ صذٍهً، األػًال انشؼشٌح، فظٕل انسّة ٔانرّس

3
 (ٌقاع وزن اللزرإ... مفاعٌلن ) .35انًظذس َفغّ، ص-  

4
اس، انسشف ٔانضٕء، ص-   ًّ  (ٌقاع وزن المتقاربإ...  عولن ) .174-172يسًذ تهماعى خ
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: "  لر أتراج"وٌقول 

وبَح َمْلَما  بُف نِمً الحُف بُّس حُف                          تَح

ْخَرى، ُتِرٌدُ أُ َ َؽَزالَِتً َتْعُدو، ُتِرٌُد ِعَباَدًة 
1

 

: "ااخ ر فلوس"وٌقول 

قَح َن َوالَبْحُر َمّل الَمَراِكَب، أَيْ لَى إِ       اعْر

قَحااَح َ إِنَّل  ِحٌلِ العَح  ِببَل أََملٍل َكالرَّل
2

 

 رة ـة المعاصـة الجزابريـة الّشعريـمن المدّونالمختـارة اذر ـذه الّنمـل هـتمً

    يـل المعجمـس األصـن نؾـان مـس لفظـو أن ٌتجانـي، وهـس االشتقاقـنًـى الّتجـلإ

صل ألى إنٌس الكلمتان الّراجعتان ـوٌلحق بالّتج»:  حٌن قال،"السكاكً٭"ما قصده  وهذا

«واحد  ً االشتقاق
3

. انسةـ هو المج،أي إّن الذي ٌجمع بٌن المشتّق واألصل، 

 ًّ  ٌقاعلا إة، حٌث ٌؽنً ـدة الّشعريـارز  ً القصًـره البـوع بأثـذا النّ ـز هـوٌتم

ٌّرة   الّناجمة عن االشتقاق المولّد للمعانً الصر ٌة، كالمفعولٌة ،بنؽماته الّصوتٌة المتؽ

 الصحو/  صحونا: لـمث-  الذكرالسابقة –ة ـدر، ونلتمس ذلك  ً األمثلـة والمصـوالفاعلً

انسفـاحـه / الوحـدة، السـفـح/ احتـراق، اتحدنـا/ ، احترقنـارـالسك /اـرنـسك

 قـالعش/ قـعاش/ قـ أعشالسجـن،/ الساجـن/  السجٌـنر،ـالّتحضّ /رـّ المحتض/رتـتحضّ 

 تحدنـً/ صـبلة، الحـدود/ ، أصلـًرـالقه/ رـالقاهٌر ضنـا، / رسمتـه، الر ض/ رسمـا

                                                 
1

 (ٌقاع وزن الكاملإ... متفاعلن ) .109ػًش أصساج، اندًٍهح ذمرم انٕزش، ص-  

2
 (ٌقاع وزن المتقاربإ...  عولن ) .10األخضش فهٕط، زمٕل انثُفغح، ص-  

ْـ، ٔانًرٕفً ػاو 554ْٕ أتٕ ٌؼمٕب ٌٕعف انغكاكً تٍ أتً تكش يسًذ تٍ ػهً انغكاكً، انًٕنٕد ػاو : السكاكي- ٭

ْـ، ْٕٔ إياو فً انؼشتٍح ٔانًؼاًَ، ٔانثٍاٌ ٔاألدب ٔانؼشٔع ٔانشؼش، يركهى فمٍّ فً ػهٕو شرّى، انًشٕٓس تكراب 626

، ٔػهى (انثٍاٌ، يؼاًَ، انثذٌغ)، انشايم نؼهٕو انظشف ٔاالشرماق، ٔانُسٕ، ٔانثالغح تألغايٓا انثالثح "يفراذ انؼهٕو"

 .يمذيح انكراب: ٌُظش. انؼشٔع ٔانمافٍح

3
 .430انغّكاكً، يفراذ انؼهٕو، ص-  
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  وصر ٌاالخ،  بابتبلؾ الوحدات الّصوتٌة اشتقاقٌا...الجنون/ ٌجن، الّشدو/  شدوت

 ٌقاعٌاً إلٌاً، ومتنامٌاً دال متناسقاً ، تكتسً القصٌدة طابعاً جمالٌاً  وترّددها بكٌفٌة متوازنة

. ومنسجما ببلؼٌاً 

 ، ولكن بصفة ّر ـاللحاس ـنـر الجـري المعاصـر الجزائـدم الشاعـواستخ

 ات ـا من حركـهموؾة حرـاه  ً هٌاـؾ طرؾـؾ، وهو ما اختلـومن ؼٌر تكلّ  ةـقلٌل

            (هـ739ت )"توٌنـًب القـالخطً"ه ـ إلًواارـن أشـن الذيـن الببلؼًٌـوم، اتـوسكن

« سّمً محّر اً ، هٌبة الحروؾ  قط ا  ًاختل وإنْ »:قال حٌث
1

                            :، ومن أمثلته ما ٌلً

 ":ل طفى لحلب الغلاري"ٌقول           

                َنا الَبَدِريُّس      بِّد َمَشِارُؾ حُ 

بٌق  بُف  َما لَُه عُفمْر مْر عَح
2

   

: " ّتالّبٌب لٌهوعً"وٌقول 

                          َوالَحلُّس َحلُّسَك    

أَْن َتُموَت َوأَْن َتِعٌَش 

مَح َوأَْن  اوِم مَح  أَْو تُفسَح اوَح تُفسَح
3

 

 ، قد تباٌنت (ُتَساَومْ / ُتَساِومَ )و، (َبْعدُ / ُبْعدٌم )انسة ـّن الكلمات المتجأوالمبلحظ 

ّما من الجانب الخّطً،  حا ظت على نفس أ ً الحركة  قط،  اختلفت صوتٌاً  ً الّسمع، 

ٌّزاً، ٌثٌر إالّطابع، وبلذا تماثلت خّطٌاً وتوازنت صوامتلا، مّما ٌمنحلا تلوٌناً  ٌقاعٌاً مم

بصر المتلقًّ وسمعه على الّسواء، إذ ٌستمتع بمشاهدة الّتشابه الخّطً الذي كسا  ضاء 

                                                 
1

 .272انخطٍة انمضًٌُٔ، اإلٌضاذ فً ػهٕو انثالغح، ص-  

2
 (ٌقاع وزن الوا رإ... مفاعلتن ) .64يظطفى يسًذ انغًاسي، تٕذ فً يٕعى األعشاس، ص-  

3
 (ٌقاع وزن الكاملإ.... متفاعلن ) .51ػّض انّذٌٍ يٍٕٓتً، فً انثذء كاٌ أٔساط، ص-  



 اإليقاع وعالقته بالتوازنات الصوتية البديعية في القصيدة الجزائرية المعاصرة           :                             الفصل الثالث 

144 

 

  ً نفس الوقت ٌتلّذذ بسماع ذلك االختبلؾ الّصوتً والّداللً واألسطر الّشعرٌة، 

، وبلذا تبرز القٌمة الداللٌة للّصوت، وأثره  ً تؽٌٌر المعانً الذي خلّفه تؽٌٌر الّصوابت

. وبالّتالً  إّن العبلقة بٌن الصوت والمعنى، هً عبلقة تكاملٌة

 وامت أو نقصانلا صّ نٌس بزٌادة الـونظراً للقٌمة اإلٌقاعٌة التً ٌتمّتع بلا الّتج

ٌّرها أو تبدٌل مواضعلا، حاول الشعراء الجزابرٌون استؽبلله بشكل     تقنًبداعً إأو تؽ

نٌس ـ أو تصّنع، تجتكلّؾمن األنواع األكثر توظٌفاً من ؼٌر و ً خطاباتلم الّشعرٌة، 

ٌّل، والبّلحق،المضارعة  . وقلب البعض، والمذ

  :تجنٌس الل ار ة- 01-

 ل ـاألص»ارر، ألّن ـا  ً المخـاه  ً حر ٌن مع تقاربلمـؾ طرؾـا اختلـو مـوه

« هو أن تتقارب مخارر الحروؾ، ً المضارعة
1

 : ٌلً  ومن أمثلته ما، 

: " لر أتراج"ٌقول 

ٌُح ِ ً الَحَجِر ال ِصٌُر رَّل َوَتِص ٌَ ً اِمٌِم،  رْر       َح

ِصٌُر ـِ  ِ ً َجبَ حُ َوَتِصً ٌَ ً ال الِجَرِاح،  رْر تَح
2

 

: " لًيلحلب تل"وٌقول 

ْلَباِن، َوالَمْوتِ  ِل، َوالصِّد ٌْ ..    أَلَحاُن الَّلل

مْر ِم ُف  ، تَح

قْر ِم ُف  ،تَح
3

 

                                                 
1

 .485انغدهًاعً، انًُضع انثذٌغ، ص-  

2
 (ٌقاع وزن الكاملإ... متفاعلن) .124ػًش أصساج، اندًٍهح ذمرم انٕزش، ص-  

3
 (ٌقاع وزن المتداركإ....  اعلن). 53يسًذ صذٍهً، األػًال انشؼشٌح، فظٕل انسّة ٔانرّسٕل، ص-  
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: " أحالم لستغانلً"وتقول 

ًْ أُْدَ َن َقْبَل  تِمًلَِجْبُت َك وْر     لَح

تِمًِ ً َمْكَتبٍل َوأَْدُت ِ ٌِه  وْر  َح
1

 

: "ل طفى لحلب الغلاري"وٌقول 

ْزَرُع األَْكَواَخ  ٌَ بِم بِم آِتٌَك َ ْجًرا  نٌٍب       الحَح

اِمَلا آبِ  ٌَّل ةٍل ُتوِرُق ِ ً أَ بَح ٌَ نٌِم  السِم

بِم ُن الُمَفّكَر الُمَتاِجَر عَ َوَتلْ  نٌِم  ǃǃ المَح

ٌََرى ِ ً  َة « الُكوخِ »َمْن اَل  َر لَذَّل ٌْ بِم َؼ ااَحنٌِم
2

 

ٌّن من هذه األمثلة  انسة ـن  ً الكلمات المتجين المختلؾيّن مخارر الصوتأ ،ٌتب

العنٌن /صوتً، الحنٌن/ تقصؾ، موتً/ زرعاً، تعصؾ/ ضرعاً  ): مثلتقاربت قد 

  مخارر الّضاد والّزاي تتراوح مابٌن األسنان والّلثة، والعٌن والقاؾ مابٌن ،(األنٌن

ّما الحاء والعٌن واللمزة أ والمٌم والّصاد مابٌن الشفتٌن واألسنان والّلثة، ،الحلق والّللاة

 مابٌن الحلق والحنجرة
3

ٌقاع إحداث ترجٌع صوتً، ٌشبع إ، وٌعمل هذا التقارب على 

 ٌو ّر الجلد والوقت وٌثرٌه بالّتلوٌن الّداللً، كماالقصٌدة بذبذبات صوتٌة متماثلة نؽمٌا، 

. على القارئ

 

                                                 
1

ٌقاع إ...مستفعلن) .13، ص1972أزالو يغرغاًًَ، ػهى يشفأ األٌاو، انششكح انٕطٍُح نهُشش ٔانرٕصٌغ، اندضائش، -  

 (وزن الرجز

2
 (ٌقاع وزن الرجزإ... مستفعلن ) .22يظطفى يسًذ انغًاسي، يماطغ يٍ دٌٕاٌ انشفغ، ص-  

3
 ، انذاس 1،ط(دساعح َظشٌح ٔذطثٍمٍح فً انشؼش انداْهً)زغًُ ػثذ اندهٍم ٌٕعف، انرًثٍم انظٕذً نهًؼاًَ : ٌُظش-  

 

 .25-23انثمافٍح نهُشش، انماْشج، دخ، ص
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:  قــالتجنٌس الّالح- 02-

ا، وبلذا  لو ـاعد مخارجلمـن مع تبـاه  ً حر ًـلؾ طرؾـن ٌختأه ـود بـوالمقص

 : نٌس المضارعة، ومن نماذجه ماٌلًـعكس تج

 :" لر أتراج"ٌقول 

ْجِن َواإلِْنَجاَب ِ ً الَمْنَفى  ْزَهَة  ًٍل السِّد رِم َنْر ُُض النُّس جَّس    اللُفشَح

َلا الحِ أَ  رِم ُب زْ ٌُّس  اللُفحجَّس

ًبا َواِحًدا مِ إِ  ٌْ َنا َنْطلُُب َش بْر / ْنكَ نَّل بَّس جَح بْر  أَْو تَح بَّس مَح بْر ْو أَ ، تَح بَّس عَح تَح
1

 

: "ااخ ر فلوس"وٌقول 

ْمِس َواألَْرِض الَحِزٌَنِة  ِن الشَّل ٌْ َن َع ٌْ لْر فَحاَب وَح تَح     رْر

اًء وَ  ٌَ لْر ُهِزي ِض وَح تَح  ِبالُحبِّد َحتَّلى أَْشَرقَ اكْر
2

 

: " ّلار عوالّبهاب"وٌقول          

اعِملَح أِلنَّل  نَح                              السَح

اعِملَح أََباَدْت ِرَباَها  القَحنَح
3

 

: " ّت الّبٌب لٌهوعً"وٌقول 

ةٍل  ٌَ ٌلٍب وَح ُرْحَت َتْجَمُع ُكلَّل َتْعِز بِم نْر        لِم

                                                 

1
 .(ٌقاع وزن الرملإ...  اعبلتن ) .128ػًش أصساج، األػًال انشؼشٌح، انؼٕدج إنى ثٍضي ساشذ، ص-  
2

 (ٌقاع وزن الكاملإ... متفاعلن ) .21األخضش فهٕط، زمٕل انثُفغح، ص-  
3

اس تٕانّذْاٌ، يؼضٔفح انظًأ، ص-   ًّ  (ٌقاع وزن المتقاربإ...  عولن ) .13ػ
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ٌلٍب َوِمْرَوَحةٍل وَ  بِم  ِمنْر
1

 

   اء ـنمإى ـة علـانسـاظ المتجـي األلؾـن ؾـن المختلفًـارر الّصوتًـد مخـد تباعـٌساع

ومتباٌنة ، ٌقاع الخطاب الّشعري، وتقوٌة معانٌه، بتلوٌنات نؽمٌة متوازنة صوتٌاً إ

  رتوتاتبّدد، / تعّدد/ المحّجر، تجّدد/ المشّجر): وهذا ما نستشفّه من األمثلة الّسابقة،داللٌاً 

 ،  مخارر األصوات المختلفة كلّلا متباعدة (قندٌل/مندٌل القنابل،/ السنابل، توتاك

ن ـ والعً،ويـ والباء شؾ،اريـم غـي، والجًـاء حلقـ والح،اريـوت غـّن الشٌن صأحٌث 

 والقاؾ للوي، والمٌم ، والكاؾ طبقً، والّسٌن أسنانً،وي تكراريـراء لثـي، والـحلق

شفوي
2

.  ، وتتضاعؾ الّداللةذاً، ٌزداد اإلٌقاع حٌوٌة وثراءإ،  بفعل هذا التباعد 

  :ذٌلمنٌس الـالّتج- 03-

 :و نقصانه، ومن نماذجه ماٌلًأوهو أن ٌتباٌن طر اه بزٌادة حرؾ 

: "ل طفى لحلب الغلاري"ٌقول 

لِم َشَفِة َوَبْوحٌم َعلَى  لْر ْكفُُر ال َّس ٌَ لِم   لْر عِمال َّس
3

       

: وٌقول

ابَح ُكْنَت  ذَح بَح  المَح ذْر                   المَح

َؽِارمُ ٌَنْ  و ِ ً َجَواِنِحِه الصِّد
4

 

: "لحلب تتٌلً"وٌقول 

                                                 
1

 (ٌقاع وزن الكاملإ... متفاعلن ) .114ػّضانذٌٍ يٍٕٓتً، فً انثذء كاٌ أٔساط، ص-  

2
 .25-23زغًُ ػثذ  اندهٍم ٌٕعف، انرًثٍم انظٕذً نهًؼاًَ، ص: ٌُظش-  

3
 (ٌقاع وزن المتقاربإ...  عولن ) .120يظطفى يسًذ انغًاسي، تٕذ فً يٕعى األعشاس، ص-  

4
 (ٌقاع وزن الكاملإ... متفاعلن ) .180لظائذ يداْذج، ص-  
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َة الُحبِّد الَّلِذي َتحْ وَ َورَ  ِتً ِقصَّل ا َعلَى    يَ ْت لًِ َجدَّل

ِنٌَن  ... ِذْكَراهُ أاََلُؾ السِّد

لُف  َح  مْر لَح تَح  اسْر

لُف وَ  مْر تَح لْر تَح اسْر
1

  

:  "لر أتراجع" وٌقول

ٌحِم َتُمرُّس َقَواِ ُل                       الرِّس

َؽَم زِ أََماَم ِجَداِر َقْلِبً َتعْ  ٌحَح ُؾ النَّل رِم ْلِطُل الَمَطرُ الجَح ٌَ  َ 
2

 

: وٌقول

وَ اُن اَل  ُه الطُّس ِقً األَْعَداَء اَل َشًءَ إِنَّل ٌَ رَح   حْر             العَح

َجالِ العِمرَّس َواَل  ْجَن الَّلِذي ُعدَّل أِلَْحبلَِم الرِّد  َواَل الَقْصَر، َواَل السِّد
3

 

ت ـالصم)ي ـة ؾـان، والمتمثلـو النقصأادة ـة بالّزيـانسـات المتجـّن الكلمأظ ـنبلح         

تلفت اخ، قد (البر/ الجرٌح، البحر/ استمتعت، الرٌح/العذب، استمعت/ بالصمت، العذاب

لى إحداث  اعلٌة صوتٌة إٌقاعً للّنؽم الّصوتً، أّدى إشباع إّنلا ّعبرت عن أخّطٌا، كما 

.  ومختلفة الّدالالت  ً الفضاء الّشعري، مّما منحه قٌمة جمالٌة و ّنٌة،متباٌنة الّنؽمات

: نٌس  لب العم ـتج- 04-

      تلفانـّنلما ٌخأاّل إروؾ، ـانسان نفس الحـظان المتجـن ٌتضّمن الّلؾ أراد بهـوالم

:  ً ترتٌب بعضلما، ومن نماذجه نذكر

                                                 
1

ل، ص-   ّٕ  (ٌقاع وزن الرملإ...  اعبلتن ) .25يسًذ صذٍهً، األػًال انشؼشٌح، فظٕل انسّة ٔ انرّس

2
 (ٌقاع وزن الوا رإ...   مفاعلتن ).  23ػًش أصساج، اندًٍهح ذمرم انٕزش، ص-  

3
 (ٌقاع وزن الرملإ...  اعبلتن ) .130 األػًال انشؼشٌح، انؼٕدج إنى ثٍضي ساشذ، ص- 
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: "  ّتالّبٌب لٌهوعً" قول 

اِمرِ ً أَْقَصى  بَح ǃ         اللَح

ُرَك َواِقًفا  ٌْ ْبَق َؼ ٌَ لَْم 

ارِم َرْؼَم  لَح البَّس
1

 

: "لحلب علقاسم خلار"وقول 

لْرلِمًَمْوِطُن                       حُف

لِمًَ لِْلَجْمِر ِرٌِشً وَ  لَححْر
2

 

 :"  اشور فّنً"وقول 

اِماأَْم َتْخَتِفً َخْلَؾ  سَح         ؟    اللَح

َمًة َتُذوُب ِ ً َتَشاُبِه  ٌْ ااِم أَْم أَنَّل َؼ لَح ؟السَح
3

 

 اختلفا من حٌث تبدٌل ،انسٌنـّن الّلفظٌن المتجأٌّتضح من خبلل هذه األمثلة 

 الدمار/ المدار)ل ـاً، مثـيمّ ما كـظا على تعادلهـّنلما حاؾأاّل إ ،اـصواتلمأع ـمواض

، وقد ٌسلم هذا الّتبلعب الّصوتً  ً تصعٌد موسٌقى ( السماء/لحمً، المساء/ حلمً

ع داللتلا، إذ بتردٌد األصوات وعودتلا بكٌفٌة متناسبة كّمٌا ي وتوس،األبٌات الخّطٌة

. بناء اللؽوي للقصٌدةال  ً ىومتناسقة داللٌا، ٌتجّدد اإلٌقاع وٌتنام

                                                 
1

 (ٌقاع وزن الكاملإ... متفاعلن ) .117ػّضانذرٌٍ يٍٕٓتً، فً انثذء كاٌ أٔساط، ص-  

2
اس، انسشف ٔ انضٕء، ص-   ًّ  (ٌقاع وزن الرجزإ...   مستفعلن ) .178يسًذ تهماعى خ

3
 (ٌقاع وزن الرجزإ... مستفعلن ) .32ػاشٕس فًُّ، صْشج انذٍَا، ص-  
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نٌس عناٌة ـولى الّتجأّن الشاعر الجزابري المعاصر، أ ونستنتج  ً األخٌر، 

 ّوع ـه نـنّ أا ـع، كمـؾ والّتصنّ ـدة عن الّتكلّ ـة، بعًـبداعًإة ـه بطرٌقـ حٌث وّظؾ،خاّصة

 وطواعٌة له،  على الّرؼم من محاولته تؽٌٌر الّنمطٌة والّتجدٌد ، ً ضروبه خدمة للمعنى

ة ـ قٌم صوتً منعم بهـ وذلك لما ٌن،ةـة بدٌعًـينظاهرة تحسًكّنه ظّل متمّسكاً به أاّل إ

 وتناسقلا وابتبل لا، مّما ٌضفً ،انسةـ ٌبعثلا ترجٌع األصوات المتج،ة وداللٌةـٌقاعًإو

  على الخطاب الّشعري تلوٌناً صوتٌاً متناؼماً، ٌمؤل  ضاءه بإٌحاءات ؼنٌة باالنفعال

 .تجعل المتلقًّ مولعاً بسماعلا

  Alliteration    :عــــــالّتر ً- 2-

لى تحلٌة الخطاب إٌقاعً حٌوي، ٌلدؾ إٌعّبر الّترصٌع  ً جوهره عن عنصر 

         ٌمابٌاً،  تبّث  ٌه لوناً إ وزخر ته بمعطٌات نؽمٌة متوازنة صوتٌاً متؽاٌرة ،الّشعري

 وتمدٌدها بشكل ،من االنسجام والّرونق، كما تساعده على تجدٌد حركته اإلٌقاعٌة

 بؽٌة التمّتع به، و ّك شفرات تناؼماته الموسٌقٌة ،ٌستدعً تداخل بصر المتلقًّ وسمعه

. وإٌحاءاته الّداللٌة

٭           والترصٌع
4

نعتاً من نعوت الذي عّده  (هـ337ت )"  بالة عب جمفر" ً نظر 

ه ـو شبًأع ـى سجـي البٌت علـزاء ؾـع األرـر مقاطـه تصًٌـى  ًـن ٌتوخّ أو ـوه»، الوزن

«و من جنس واحد  ً الّتصرٌؾ أبه
1

 و الّتعادل الكّمً، باعتبار أ ،لى التقطٌعإ،  لو ٌلّمح 

                                                 

وهو عقد : ذا أخذت سٌراً  عقدت  ٌه عقداً مثلثة،  ذلك الّترصٌعإالّرصٌعة العقدة  ً الّلجام، و» أنّ ،المٌب جاء  ً -٭

    رّصع العقد بالجوهر نّظمه »:، وقٌل 299الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي، كتاب العٌن، ص:  ٌنظر«الّتمٌمة وما أشبه

 الآللـاد من ـي العقـحد جانبألى بعض،  الّترصٌع مأخوذ من ترصٌع العقد، وذلك أن ٌكون  ً  إعضهبوضّم   ٌه

أحمد مطلوب، معجم المصطلحات الببلؼٌة وتطورها، دط، مكتبة لبنان ناشرون / د: ٌنظر« ً الجانب اآلخر اـمثلم

 . والّتزٌٌن والّتنمٌق هو الّتحلٌة: الّترصٌع لؽةؾ.  306، ص2000بٌروت لبنان، 

ٌسً تٍ : ، ٌُٔظش416 ْالل انؼغكشي، كراب انظُاػٍٍٍ، صأتٕ: ٔنًضٌذ يٍ انًؼهٕياخ ػٍ يظطهر انرشطٍغ، تُظش

،داس 1يظطفى انظأي اندٕ ًٌُ ط/ د: يسًذ يظطفى أتٕ شٕاسب، يشاخؼح/ د: يؼطً انثذٌغ فً ػهى انثذٌغ، ذسمٍك

 .102، ص2003انٕفاء   اإلعكُذسٌح، 

1
 .40، ص1979، يكرثح انخاَدً، انماْشج، 3كًال يظطفى، ط: ، َمذ انشؼش، ذسمٍك(أتٕ انفشج )لذايح تٍ خؼفش -
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. هو الوحدات الّلؽوٌة المتساوٌة  ً الكّم الّصوتً والمتوازنة،و الشبٌه به أالّذي ٌسجع 

ي رؾي الّتوازن الصّ أ، «جنس واحد  ً الّتصرٌؾ»: ولعّل هذا ما أراده من قوله

 لى الّصٌؽة  ً حالتلا إ»ولٌس مراعاة األّصل االشتقاقً للّفظة، وبلذا  إّننا ننظر

«لى المعطٌات التً طرأت علٌلاإلٌلا دون نظر إالتً تصٌر 
1

، وبالّتالً  الشاعر ٌسعى 

 ن ٌجعل لفظٌن من جنس واحد على نفس الوزن والّرويألى إ ،جل تحلٌة كبلمهأمن 

أي إّن األلفاظ ال ٌكون  ٌلا ترصٌع، إاّل إذا اّتفقت  ً حر لا األخٌر، وقامت على ذات 

. الوزن، مّما ٌمنحلا إٌقاعا متناؼما صوتٌاً 

عادة الّلفظ إهو »: ،  ٌربطه بظاهرة الّتكرار، حٌث ٌقول"السجللاسً "أّما

   هو  ٌلما مّتفق الّنلاٌة بحرؾ واحد،الواحد بالّنوع  ً موضعٌن من القول  صاعدا

 ىدلة الوزن متوخّ تن تصٌر األجزاء وألفاظلا متناسبة الوضع متقاسمة الّنظم معأوذلك 

«اً ن ٌكون مقطعلما واحدأٌن منلما ء ً كّل جز
2

 ولكّنه ال ٌأخذ  لو ٌماثل الّتكرار،  ، 

  كثرأ  ً موقعٌن ؾ، أو الجنس  قط،ّنما تتكّرر الكلمة من حٌث الّنوعإكّل سماته، و

لى الّسجع الّذي ٌتجّسد بتوا قلا  ً الّصوت األخٌر، وبالّتالً  إّن األلفاظ إباإلضا ة 

. ٌقاعٌاً إالمرّصعة تقوم على نفس الوزن، وتتعادل كّمٌا،  تتناسق وتتوازن 

جٌع ٌلحق سالتّ  الّترصٌع عند الببلؼٌٌن القدامى، ٌعد لونا من ألوان   إنّ ،وهكذا

 ي ، من ؼٌر قصد رؾ أو الّشعر، مع الحفاظ على الّتماثل الوزنً الصّ ،أجزاء من الكبلم

لٌه، لتوا ق األلفاظ وتشابه الّصٌػ إعلّة الّترصٌع و ابدته انبعاث الّطباع »أو تكلّؾ، ألّن 

« كانت ألّذ  ً األسماع من المختلفة والمتباٌنة
3

 ّنه لونألٌه على إ، بٌد أّنلم لم ٌنظروا 

نواعه أنٌس، على الّرؼم من احتوابه على األسس التً ٌبنى علٌلا بمختلؾ ـلوان الّتجأمن 

. ولكّنلما ٌتكامبلن حٌنما ٌلتقٌان  ً البناء الّلؽوي

                                                 
1

 .112يسًذ انؼًشي، ذسهٍم انخطاب انشؼشي، ص/ د-  

2
 .509انغدهًاعً، انًُضع انثذٌغ، ص-  

3
 .223َدى انّذٌٍ أزًذ، خْٕش انكُض، ص-  
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حاصبلً »بداع تقفٌة داخلٌة واضحة الّنبر، بوصفه إوقد ٌعمل الّترصٌع على 

م الّشعري ـّور الّنػـورة من صـاعً العام  ً صـتنؽٌمٌاً ٌسلم  ً تثبٌت المعطى اإلٌق

اماته ـقفٌة الّداخلٌة وازعاً الرتسـذ من التّ ـٌم ٌّتخـرضٌة القول، هذا الّتنػـبؾ ٌاؼـالمت

«الجمالٌة
1

 اً تضا رت ـاً داخلًـاعـٌقإ» دةـصًـنح القـة تمـلًـوا ً الّداخـوبلذا  إّن الق، 

 وحرؾ القا ٌة الّداخلٌة ي،الّتوازن الّصوتً، والّتوازن الموقع: حداثه عّدة عناصرإعلى 

«الموّحد
2

. 

   ا ٌة،  إذا كانـ لنظام القتهاعٌة مخالؾـاته اإلٌقـّن الّترصٌع ٌثبت بفعل تلوٌنأؼٌر 

 ممٌزات القا ٌة تكراراها  ً نلاٌة البٌت الّشعري،  إّن الّترصٌع ٌترّدد  برزأمن 

  عالٌة نّما  ً البٌت المعاصر،  الحالة االأ ً الحشو بالنسبة للبٌت العمودي الّتقلٌدي، 

ّض الّنظر عن عدم غ وب، هذاعلىالتً ٌعانٌلا الشاعر هً التً تحّدد موقعه، وبناًء 

 و ّنٌة تبلورها تناؼماته الّصوتٌة ،استمرارٌته بحكم قلّته،  إّنه ٌحقّق قٌمة جمالٌة

. المتوازنة

 والّتباٌن الحاصل بٌنه وبٌن نلاٌة ، الّناجم عن الّترصٌع،وٌؤّدي الّتتابع الّصوتً

ي البٌت الّتراثً ـؾ»ذ إاً، ـة داللٌاً وعروضًـة الّتامـلى انخفاض الوقؾإالبٌت العمودي 

 ألّن الوقؾ مؤقت ؼٌر نلابً، ومختلفة مع نؽمة القا ٌة، نؽمة ،تكون الّنؽمة مسّطحة

ّن الموضوع مختلؾ تماماً، إذ ٌكون أّما القصٌدة الحّرة  بل شك أ ،الّنلاٌة تكون هابطة

راع ـؤرة الصّ ـو بـع  ٌلا هـي، ألّن الّترصًـالؾ مع البٌت الّتراثـاق واالختـّل االّتؾـمح

« وبٌن االستقرار واالستمرار،همبٌن األبٌض واألسود، وبٌن الّترقٌم وعد
3

 . 

                                                 
1

 .226، ص2002، داس أتً سلشاق، انشتاط، 1ػثذ انشزٍى كُٕاٌ، يٍ خًانٍاخ إٌماع انشؼش انؼشتً، ط: ٌُظش-  

2
نؼثذ انًدٍذ تٍ خهٌٕ، يخطٕط أطشٔزح دكرٕساِ  "تشاػى"ػثذ اندثاس انرّٓايً انؼهًً، انثٍُح اإلٌماػٍح فً دٌٕاٌ -  

 .364، ص-2002-،2001كهٍح اَدب ٔانؼهٕو اإلَغاٍَح، خايؼح انسغٍ انثاًَ، تٍ يغٍك، انذاس انثٍضاء، 

3
 .245ػثذ انشزًٍ ذثشياعٍٍ، انثٍُح اإلٌماػٍح نهمظٍذج انًؼاطشج فً اندضائش، ص/د:ٌُظش- 
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      دة المعاصرةـع  ً القصًـمودٌة ٌختلؾ عن الّترصًـٌدة العـع  ً القصـ الّترصً

        قً،  إّنه  ً الّنوع الثانً أ إذا كان الّنوع األول ٌأتً أ قٌاً، بحٌث ٌمتّد البصر بشكل 

 ع  ٌه ٌكون بمقابلةـالّترصً» قٌاً وعمودٌاً، ألّن أّنما قد ٌرد إ قٌا، وأال ٌكون بالّضرورة 

« قٌاً وعمودٌاً  ً البٌتٌن الخّطٌٌنأ تتوا ق معلا  ً الوزن و الّروي لفظة بلفظة 
1

 

   إّنه قد ٌتجلّى ، ومتعادلتٌن صوتٌاً، وانطبلقا من هذا، ومتوازٌتٌن،متوازنتٌن  تصبحان

.  قً وعموديأ:  ً الخطاب الّشعري الجزابري المعاصر  ً نوعٌن 

 : مثلته ماٌلًأومن : يــع اافقـالتر ً-أ-

: " تراجأ لر " ٌقول

ٌيُف   ًٌبا  أَح ِم مِم ًٌعا  أَحلُفولُف   ..  عَح رِم  غَح
2

      

  عولن   عول     عول  عولن     

: وٌقول          

كِمً اعَح لًِم ..تَحشَح قَحاتَح ً .. تَح ا َحطِم  تَحسَح
3

 

  متفعلن  متفعلن    متفعلن   

: "  لحلب تتٌلً"وٌقول

ٌاَ َساَدِتً أَْحلُُم أَْن أَقُوَل         

ةً  َكلَِمًة، ٌطَح ٌقَحةً ، عَحسِم لِم  َح
4

 

 متفعلن         متفعلن 

                                                 
1

 .245انًشخغ، انغاتك، ص-  
2

 (ٌقاع وزن المتقاربإ...  عولن ) .209ػًش أصساج، األػًال انشؼشٌح، ٔزشعًُ انظّم، ص-  

3
 .(إٌماع ٔصٌ انشخض... يغرفؼهٍ ). 86اندًٍهح ذمرم انٕزش، ص-  

4
ل، ص-  ّٕ  (ٌقاع وزن الرجزإ... مستفعلن ) .44يسًذ صذٍهً، األػًال انشؼشٌح، فظٕل انسّة ٔانرّس
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ساسه المقابلة، حٌث وقع أ قٌاً، أٌظلر من هذه األمثلة أّن الّترصٌع اّتخذ شكبل 

لُف )ٌن ـٌن الّصر ٌتـثال األول بٌن الّصٌؽتـورة متوازٌة  ً المـابل بصـالّتق مَح ٌالً / أَحفْر   (فَحمِم

 تّما المثالٌن الثانً والثالث،  قد اكتسأ، (ؼرٌباً /  وبعٌداً ،أموت/ أعٌش)أي بٌن 

ر ـوٌظه، ( ـليفع)و (يـتفا ل)ان  ً ـا، و المتمّثلتـا تكراريـن طابعـصٌؽتٌلما الّصر ٌتً

، وجاءت (ةـة، عمٌقـبسٌط) و،(يـي، تساقطـي، تقاتلـتشابك): ةـات اآلتًـي الكلمـك ؾـذل

. إذ توا قت  ً الحرؾ األخٌر، هذه األلفاظ مسجوعة

ٌقاعٌاً، وقد أسلمت إكما أّن األلفاظ الملحقة بالّترصٌع تماثلت وزنٌاً، وتوازنت 

 وانسجاملا من حٌث زمن ، الموحٌة باستمرارٌة الحدٌث  ً تناسقلا،نقاط الّتواصل

اً ـه نؽمـري، وإكسابـى القول الّشعـل معنـع بتجمًـوم هذا الّلون من الّترصًـ وٌق،الوقؾ

. ٌقاعه كثا ة و اعلٌةإتناؼماً، ٌزٌد ماً متوازناً وـموسٌقً

 :ومن نماذجه ماٌلً: التر ٌع الملوبي-ب

: "  ّلار عوالّبهاب"ٌقول           

َحِبٌَب الُعْمِر َهبلَّل َتْذُكِرٌْن؟           ا يَ  

الِم ـطُف ـ ُف   ،يـوَح

 ،يـالِم ـمَح ـسَح ـبَح 

 ،يـالِم ـَح مـلِم ـ َح 

الِم ـ َح ـبَح   ،يـرَح

.يـِ اتـيَ ـَ ح اـيَ 
1

 

                                                 
1

اس تٕانّذْاٌ، يؼضٔفح انظًأ، ص-   ًّ  (ٌقاع وزن الرملإ...  اعبلتن ) .56ػ
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ّن حركته اإلٌقاعٌة  ٌلا نوع أٌّتضح من هذا الّنموذر المرّصع ترصٌعاً عمودٌاً، 

 من الّسرعة، ولكّن الشاعر كان متنّبلا للذا األمر،  حاول تثقٌللا بتوظٌؾ عبلمات الّترقٌم

  قصد المواصلة بنفس، والّتوقّؾ لبرهة،لقارئ الّسكونا التً تمنح ،صلوا المتمّثلة  ً الؾ

قٌمت على تفعٌلة أّن الكلمات المرّصعة توا قت  ً الوزن والقا ٌة، إذ كللا أ كما ، متجّدد

 دـر، وانتلت بروي واحـري األخًـر الّشعـ، باستثناء الّسط(بـفمالل)ة ـالمخبونل ـالرم

. وهو صوت الّتاء الملموس الموصول بٌاء الّلٌن

ٌقاعٌاً على الفضاء إضفاء تلوٌناً نؽمٌاً متناسقاً إوٌسلم هذا الّتوازن الّصوتً  ً 

           اءً ـوٌة ونمـ ه الّترصٌع حًـواد الّذي خلّ ـاض والسّ ـراع بٌن البًـالّشعري، ٌزٌده الصّ 

. دراكلاإجل أ تستدعً تدّخل حاستً الّسمع والبصر من ،هذه الجمالٌة اإلٌقاعٌةو

: "  لحلب تتٌلً"وٌقول

لَحةً  َ بَل  خْر ٌ َح    نَح لِم حْر                      تَح

ةً  َواَل  لَح ٌْر ٌ َح    خَح  تَح ْروِم

رِم  َواَل  ٌ َح  عِم ْر وِم رْر  تَح
1

 

: " تراجأ لر "وٌقول 

حِمً  ِدئُ ــتَ ـبْ ـ يَ  اآلنَ                   لُف ـالرَّس

ا ِمنْ  نِمنَح تْر  لُف ـالقَحتِمً   اَحبَح    حُف

ا ِ ً تِمنَح وْر لِمبَح     َح خِمً  وُف  لُف ـالنَّس

ا ِمنْ  حِمنَح رْر أَح    جُف بَح عِمً  عَح لُف ـالسَّس
2

 

                                                 
1

 (ٌقاع وزن المتداركإ...  اعلن ) .96يسًذ صذٍهً، األػًال انشؼشٌح، آٍَاس يًهكح انسٕخ، ص-  

2
 (ٌقاع وزن الكاملإ... متفاعلن ) .114ػًش أصساج، اندًٍهح ذمرم انٕزش، ص-  
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ٌتناسب الّنموذجان الّسابقان مع الّشكل العمودي للّترصٌع، وٌتجلّى ذلك  ً تماثل 

 خٌمة/ ، نخلةتروٌك/ ٌكوتأ/ تحمٌك): اً، مثلـ وتوازنلا عمودي،الّصٌػ الّصر ٌة

 ، هذا  ضبلً (الخ.. . الّسبٌل/الّنخٌل/ القتٌل /  َوالّرحٌل، حزننا/جرحنا/ َوصمتنا

شباع األسطر الّشعرٌة إلى إّدى أ وتعادللا موقعٌاً، مّما ،عن اّتفاقلا وزناً وتقطٌعاً 

« ًّ «بتوازن ترصٌعً صر 
1

. ٌقاعٌاإثراها أ ،

  ضت أّن األلفاظ المرّصعة قد تطابقت  ً القا ٌة، التً أٌضاً، أوالمبلحظ 

نٌس والّترصٌع تضٌق ـالمسا ة بٌن الّتج»نٌس، باعتبار أّن ـلى التقاء الّترصٌع والّتجإ

حدهما على اآلخر، وتّتسع حّتى ٌستقّل كّل بنفسه استقبلال تاّماً،  ٌما ٌمكن أحتى ٌنطبق 

« ورأسه االبتبلؾ،عدته االختبلؾاتمثٌله بلرم ق
2

هما مّ ، وبفعل تداخللما ٌشتركان  ً ك

ٌقاعاً صوتٌاً متوازناً ٌتفاعل إالّصوتً الّذي ٌضاعؾ الّنؽم  ً الخطاب الّشعري، وٌمنحه 

. مع داللته

: " لحلب علقاسم خّلار"وٌقول

َلا الّساِبُل َعنِّدً             أَ  ٌُّس

ا ِمًِ ً لَح ي ِ ً  سَح ارِم  عِمحَح

يِ ً ارِم عَح ي ِ ً كِم ارِم غَح   ِم
3

  

: "  ّلار عوالّبهاب"وٌقول 

ٌبِميَوأَْنتِ  وبِمي وَ  نَحشِم             ُف

يوَ       رِم لْر ي وَ خَح رِم مْر  شِم

                                                 
1

 .162يسًذ انؼًشي، ذسهٍم انخطاب انشؼشي، ص/ د-  

2
 .12انًشخغ، َفغّ،  ص-  

3
اس، انسشف ٔانضٕء، ص -   ًّ  (ٌقاع وزن الرملإ...  اعبلتن ) .77يسًذ تهماعى خ
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ي وَ      ارِم  َوالَوَترْ  ِمتَح
1

 

ٌّن من المثالٌن الّسابقٌن       أّن الّترصٌع اّتخذ اّتجاهٌن متقاطعٌن أ قٌاً وعمودٌاً ،ٌتب

و للذا  لو متعامد، باستثناء الّسطر الّشعري األخٌر من المثال الثانً الّذي اكتسى طابعاً 

اري حب/ سمابً)ة  ً ل قط، وبالّتالً  إّن األلفاظ التً تلّونت بالّترصٌع، والمتمثّ  عمودٌاً 

، توازنت صر ٌاً، وتماثلت تقطٌعٌاً (شعري/  خمري/عودي/ ؼاري، نشٌديص/ كباري

ٌقاعٌة جمالٌة مزخر ة، تثٌر إوتقابلت أ قٌاً وعمودٌاً،  أبدعت صورة  وتوازت موقعٌاً،

. انتباه المتلقًّ بصرٌاً وسمعٌاً 

ري ـى الخطاب الّشعـل على تحسٌن معنـ ٌعم،عـّن الّترصًألى إص ـ نخل،وهكذا

 والّتسجٌع ، والّتقابل، والّتوازي،وتنمٌق  ضابه بالّتوازنات الّصوتٌة، القابمة على الّتوازن

ّن الشاعر أقاعٌاً، ؼٌر إيوالّتكرار أحٌاناً، مّما ٌولّد  اعلٌة نؽمٌة متناسقة صوتٌاً ومنسجمة 

 ع ـن دون تصنّ ـوٌة ومـى بعؾـا أتـاّل مإٌراً، ـاً كبـمامـه اهتـر لم ٌولـاصـالجزابري المع

ذا كثر إاً، ؾـو موضعٌن كان حسنأ ،وضع من القصٌدةمإذا اّتفق  ً » ألّنه، راؾـأو إس

«دّل على التكلّؾ والىـوت
2

ل ـّبة  ً العمـه لٌست مستحـؼة  ً استعمالـّن المبالإ، وبلذا ؾ

. دّونة الشعرٌة الجزابرٌة المعاصرةـما ٌفسر قلّته  ً الم ولعّل هذا يـداعـاإلب

  Parallélisme   :واتيــاللّ - 3-

ة على تقابل الّسطور ي المبن،لى المصطلحات العلمٌة اللندسٌةإٌجنح الّتوازي 

      ن تتبلقى، وٌفصل بٌنلا  راؼاً موحداً أوتماثللا وتعادللا من حٌث الطول، من ؼٌر 

    االً ـارس دورا  عّ ـاره ٌمـي، باعتبـقد األدبـلى النّ إ انتقل ،ظمةـّنٌة المنتـٌمته الؾـونظراً لق

وا بدراسته ـّدارسٌن الّذٌن اهتمّ ـرز الـبأمن وٌة، ـٌة واألدبـوبـسلألالّدراسات ا اقـؾآ ً 

 "G. M. Hopkins""تـبـوع ـه.م.ج"ي تـاروـص التّ ـنّ ـ وال،ريـعبـال رـ ً الّشع السٌما

                                                 
1

اس تٕانّذْاٌ، يؼضٔفح انظًأ ، ص-   ًّ  (ٌقاع وزن المتقاربإ...   عولن ) .345ػ

2
 . 416انؼغكشي، كراب انظُاػرٍٍ،ص أتٕ ْالل-  
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«تماثبلت  ّنٌة»ّنه ألٌه على إ ذي ٌنظرـالّ 
1

   "ROBERT LOUTH" "روعرل لوث"، و

«االزدوار والّتوازي»الّذي قام بدراسة مبّكرة عن 
2

 .

     الً ـ ومستق،اًـ اً خاصّ ـوازي مفلومـطلح التّ ـدامى لمصـالؼٌون القـص البـولم ٌخصّ 

  الل ـعو هأ"ادؾ ـذ نصإجع، ـنٌس والسّ ـلّتجاع كـ  ّن البدي  ًاًـ وه ضمنًـدررأّنما إ و،بذاته

جع، وذلك من خبلل تعلٌقه على جملة ـلٌه  ً باب السّ إٌلّمح ، (هـ395ت) "المسكري

جزابلا على بعض  ً قلٌل أ لذه الفصول متوازٌة ال زٌادة  ً بعض »: بقوله من األمثلة

«تّد بهعي ال  وقلٌل ذلك مؽتفر،منلا
3

اوى ـن تتسأوازي هو ـ، وقد ٌوما هذا بأّن التّ 

. حداهما عن األخرىإن تزٌد أمن دون  ادلـاظ وتتعـاأللؾ

   م خاصة ـاهًـردوه بمؾـؾـأدثٌن، ؾـّدارسٌن المحـوازي باهتمام الـظً التّ ـوقد ح

 ن تّتفق الّلفظة األخٌرة من القرٌنة أهو »: هـبقول"قـت  تًـب المتيـ ب"ه ـّرؾـحٌث ٌع

«ٌرتلا  ً الوزن والّرويـي الفقرة مع نظأ
4

  لونا "حلب لطلوبأ" ً حٌن ٌعّده ، 

 ىن ٌراعأجع، وهو ـو السأجٌع ـنواع الّتسأحد أالمتوازي هو » :  ٌقول،جعـوان السّ ألمن 

« الوزن مع اّتفاق الحرؾ األخٌر، ً الكلمتٌن األخٌرتٌن من القرٌنتٌن
5

، وبلذا  لما 

 ٌقرنانه بالسجع، وذلك من خبلل توا ق اللفظان األخٌران من الفقرتٌن، أو العبارتٌن

. أو الشطرٌن الشعرٌٌن  ً الوزن والروي

وازي ـالتّ »:قال حٌن ،  قد منحه مٌزته العلمٌة الّرٌاضٌة،" عب الواحب الشٌخ"ّما أ

 ة الكلماتـمتطابق ورـي  ً سطـو المعانأي نـادل المباـو تعأل ـارة عن تماثـو عبـه

 ذ بالمتطابقة ـعندئ ىـ وتسمّ ،ي، وترتبط ببعضلاـة على االزدوار الفنّ ـ القابم،العبارات وأ

«ثرـو النّ أعر ـو المتوازٌة، سواًء  ً الشّ أ ،و المتعادلةأ
6

 .

                                                 
1

 .10-09، ص1999، يكرثح اإلشؼاع انفٍُّح، اإلعكُذسٌح، 1ػثذ انٕازذ زغٍ انشٍخ، انثذٌغ ٔ انرٕاصي، ط/ د:ٌُظش-  
2

 .11انًشخغ َفغّ، ص -  
3

 .287أتٕ ْالل انؼغكشي، كراب انظُاػرٍٍ، ص-  

4
 .170، ص2000، داس اَفاق انؼشتٍح، انماْشج، 1ػثذ انؼضٌض ػرٍك، ػهى انثذٌغ، ط/ د-  

5
سْا، ص/ د-  ّٕ  .587أزًذ يطهٕب، يؼدى انًظطهساخ انثالغٍح ٔذط

6
 .07ػثذ انٕازذ زغٍ انشٍخ، انرٕاصي ٔانثذٌغ، ص/ د-  
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 ى           رـ عن األخةمتـرّتبداهما ـحإو تكون أ ،انـارتـل العبـن تّتصأوازي هو ـ التّ 

  ّما العكسإو الّتركٌبً، وأ الّنحوي ء ومطابقتلا  ً البنا،ّما بمخالفتلا  ً المعنىإ

. الّتالً تصٌران متوازٌتٌنب ومن ثّم  ً الّسطور، و، تتماثبلن  ً كّم الكلمات

وازي مظلرٌنـّن للتّ أكما ٌرى 
1

: 

ّن األساس  ً جوهر أ حٌث ،لّلؽة الّشعرٌة- بصفة دابمة- مظلر مبلزم -أ

   متكّررة من المقاطع المتوالٌة المتتالٌة المتوازٌةمنظومة ٌتألّؾ من ،البراعة الّشعرٌة

ٌّزة لنطق الّلفظ اً امتداد، وازي بلذا المعنىـالتّ وٌعّد  لمبدأ ازدواجٌة المستوٌات المم

 . والّداللٌة للّتعبٌر،وللّناحٌة اإلعرابٌة

لوان من الّتقابل كوسٌلة دقٌقة ألى إّنه ٌشٌر أوازي، ـالمظلر الثانً للتّ  -ب

 للّتعبٌر  ً الّلؽة الّشعرٌة، خاصة عندما تكون بعض المقاببلت ةمنسجمة، وسابد

 .المتوازٌة سلسلة لفظٌة متتابعة

 ساس الّتكرار، ألّن اإلبداع الّشعري ٌكمن أوازي ٌبنى على ـّن التّ إ ؾ،وهكذا

مكان إوازى، وبـ وتتوالى وتتقابل وتتتتتابع تترّدد  ٌلا المقاطع و،لٌؾ قصٌدةأ ً ت

كثر من مقطع متتابع، وبلذا ٌصبح مبدأ من المبادئ أن ٌتكّرر  ً أوازي الواحد ـالتّ 

.  الجمالٌة الفّنٌة

 ساسٌاً من مكّونات العبارة، وٌكون بنفس الّصورة أوازي مكّوناً ـشّكل التّ ي

   اً ـاً ووزنًـاً وبنابًـوازى نحويـا، الّتً قد تتـشطارهأات وـالل األبًـن خـر مـي الّشعـؾ

        رط الزم ـرار شـّن الّتكإّوع، بل ـب للّتنـرار المناسـون من الّتكـن لـع وازيــوٌعّبر التّ 

ن ـّل مّرتًـى األقـّررت علـ وتك،رّددتـذا تإاّل إ ،وازىـألّن األسطر الّشعرٌة ال تت، هـ ً

ن تتكّرر أال بّد ،ثرٌة ـ وكذلك الكلمات  ً العبارات النّ ،عريـو المقطع الشّ أ ، ً القصٌدة

 والبناء ، الخاّصة بالّلوحة الفّنٌة،حّتى ُتوقع لوناً من الّتطرٌز الّذي ٌماثل الّزخر ة الّشكلٌة

.  واّتساق األلوان،ساساً على انسجام الخطوط المتوازٌةأ القابم ،المعماري
                                                 

1
 .08انًشخغ، انغاتك، ص-  
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ة ـه بنًـة التً تكسبـة الجوهريـ هو الّلبن،  قد ٌكون الوزن،رـّما بالّنسبة للّشعأ

وزن ـعر ٌكون الـ فً الشّ »:  ً قوله "سوببرولاب جا "لٌه إ وهذا ما ذهب ،وازيـالتّ 

وازي، البنٌة الّتطرٌزٌة للبٌت  ً عمومه، الوحدة ـط هو الّذي ٌفرض بنٌة التّ ـبالّضب

 تقتضً من عناصر الّداللة ،اء العروضٌة التً تكّونهز واألر، وتكرار البٌت،الّنؽمٌة

.«سبقٌةألالّنًحوٌة والمعجمٌة توزٌعاً متوازٌاً، وٌخّص الّصوت هنا حتماً با
1

 

   ً البٌت العمودي "سوببجا "قد تتجّسد البنٌة الوزنٌة التً تحّدث عنلا 

الّذي ٌبنى على ترجٌع الّتفعٌلة الواحدة  ً الوزن الّصا ً، وتفعٌلتٌن مختلفتٌن  ً الوزن 

     والّتركٌبٌة ،وازى مع نظٌرتلا  ً البنٌة الّصوتٌةـ وتت، كّل تفعٌلة تتكّرر، المرّكب

 و توازٌاً مناسبا  ً الكلمات أ ،هذا الّتكرار  ً كونلا تولّد تكراراً  تكمن قّوة»هناو

«الفكرة و  ًأ
2

 .

      ةـوازي  ً بنًــداع التّ ـب إلةـساسًأ مٌزة "وبـسبجا "د ـوت عنـل الصّ ـوٌمثّ 

ًّ ـلى جانب الوزن والّتكإ ،ةـة الّشعريـالّلػ  الّذي ،ام القا ٌةـاً  ً نظـرار، وقد ٌبرز دوره جل

ا ٌة ـّن القإمودي، وبلذا ؾـٌت العبـاٌة الـ ٌترّدد  ً نه،لـي متماثـاء صوتـهو عبارة عن بن

ة ـّنلا حالة خاّصة للمسألة األساسًإ :ٌمكننا القول»وازي، بل ـنتار ظاهرة التّ إتسلم  ً 

«وازيـعر الّتً هً التّ ـللشّ 
3

   .

نواعأوازي ـّن للتّ ألى إّنه انتلى أكما 
4

:  هً

 وٌكون على مستوى الكلمة ، وٌعنً به الّصوت المفرد:تواتي  وتًـ أ ـ 

 . وٌكون  ٌه الّصوت صدى لئلحساس،المفردة

                                                 
1

 .108سٔياٌ خاكثغٌٕ، لضاٌا انشؼشٌح، ص-  

2
 .48انًشخغ َفغّ، ص-  

3
 .47انًشخغ َفغّ، ص-  

4
 .21ػثذ انٕازذ زغٍ انشٍخ، انرٕاصي ٔانثذٌغ، ص/ د: ٌُظش-  



 اإليقاع وعالقته بالتوازنات الصوتية البديعية في القصيدة الجزائرية المعاصرة           :                             الفصل الثالث 

161 

 

وازي الخاّص ـلى التّ إ وٌنقسم ،وازي لؽويـ تأي :تواتي غٌر  وتًـ ب ـ  

 وهو خاص بداللة ،وازي الّداللًـوازي اإلعرابً، والتّ ـ وهو ٌعرؾ بالتّ ،ببناء الجملة

 .األلفاظ

ري ـري والنثـ الشع،وازي على الّنص األدبً بنوعٌهـوال تقتصر ظاهرة التّ 

استحوذت  ٌه الّسور القصار »ّنما بلػ ذروته  ً الّنص القرآنً الكرٌم،  قد إ وب؛ حس

وازي، ولمٌزة الّنص القرآنً عن ؼٌره، جاءت المصطلحات ـعلى نسبة من التّ أعلى 

 وازي ـ وسط القرابن، التّ  ًوازي ـوازي البداٌات، التّ ـت:  المناسبة لنسٌجه الخاّص، ومنلا

«واخر القرابن ً أ
1

الِم و»: ، ومصداق ذلك قوله تعالى ٌَح ابِم حاً  المَح عْر الِم 1  َح ٌَح ًحا  فَحالْرلُفورِم   َحبْر

الِم لْر فَحا 2 ٌرَح غِم ًحاصُف  لُف  ...«3 عْر
2

 .

براز خاّصٌتلا اإلٌقاعٌة إسلم  ً أوازي قد ـّن التّ أ ،نبلحظ من خبلل هذه اآلٌات

ٌّؽلا الّصر ٌة وتوازنلا، وتطابق  واصللا ،المنفردة بنفسلا  والمنبعثة من تماثل ص

 وزادها رونقاً وجماالً ،األخٌرة المصاحبة للوقؾ، مّما ضاعؾ من موسٌقاها الّداخلٌة

ٌّزة، للا وقعلا ،وهذا  ضبلً عن حسن الّسبك   وقّوة المعنى،  حقّقت قٌمة  ّنٌة جمالٌة متم

.  ً نفسٌة المتلقًّ المرهؾ الحسّ 

ثر أللا  ٌقاع صوتً وبصري،  قد كانإوازي من ـوبناًء عّما تنعم به ظاهرة التّ 

السٌما ، نواعلاأ ً الّشعر الجزابري المعاصر، وهو حا ل بنماذجلا على اختبلؾ 

ٌّنة الّشعرٌة الّتالٌة : االزدواجً الّذي ٌكون بٌن سطرٌن شعرٌٌن، مثلما  ً الع

 

 

 

                                                 
1

 .256ػثذ انشزًٍ ذثشياعٍٍ، انثٍُح اإلٌماػٍح نهمظٍذج انًؼاطشج فً اندضائش، ص/ د-  

2
 [.3، 2، 1اٌَاخ  ]عٕسج انؼادٌاخ -  
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: " لر أتراج" ٌقول

ُجـــــودَ نَّل إِ                   ُكْفـــــرٍل             َدلٌِـــــــلُ  السُّس

 تماثل  ً الّصٌؽة والتقطٌع                                                             تطابق

  ق  ً المواضع األخٌرةاالعروضً، وتو ُذْعـــرٍل       َدلٌِـــــــلُ   الُجلُـــــوسَ نَّل إ       الحروؾ

 تماثل  ً الّصٌؽة    تطابق  ً                                          

األلفاظ                        الّصر ٌة والوزنٌة

 

 االْحِتــَراِق َوَنقُـوُل أَْكَثـَر ِ ـً َزَمــانِ              

  والبنٌة  تماثل  ً الصٌؽة الصر ٌة                                                                    

 االْنِعَتـــاقِ ـاِن ـَوَنقُـوُل أَْكَثـَر ِ ـً َزمَ             
1

     .وتوا ق  ً المواضع األخٌرة، الوزنٌة        

                     تطابق الحروؾ واأللفاظ 

.                      القابم على الّتكرار

: وٌقول

ٌُـــوِن  تطابق  َوَتْبَقـــى     . .        وُتْبِحـــــُرُكـــــلُّس الُع

 .حروؾ                                                                            تطابق المواضع األخٌرة

 َوَتْبَقـــى . .       َوُتْؽـــِرُق كـُـــُل  القُــلُوِب العطؾ
2

         

 تماثل 

الّصٌؽة  

ر ٌة صّ لا

              (ُتْفِعلَ )  

 تماثل  تطابق 

 الّصٌؽة

  ٌةرالصّ 

والبنٌة 

الوزنٌة 

       تطابق 

نقاط 

 الّتواصل

تطابق 

حروؾ 

العطؾ 

             

 

 

 

                                                 
1

 (ٌقاع وزن الكاملإ... متفاعلن ) .110ػًش أصساج، اندًٍهح ذمرم انٕزش، ص-  

2
 (إٌقاع وزن المتقارب ...  عولن  ) .252األػًال انّشؼشٌح، ٔزشعًُ انظّم، ص-  
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: "ل طفى لحلب الغلاري" وٌقول          

ْقَتــــلُ  َنـــــاِ ً           اإلِْنَســــاُن                ٌُ

 تماثل  ً                                                                    تماثل  ً البنٌة العروضٌة أو الوزنٌة            

ــــا مـِـ       حر ً الجرّ   اإلٌَِمــــــاُن ٌُْسلـبُ  نَّل
1

 .                        وتوا ق  ً المواضع األخٌرة

  تطابق   تماثل  ً                

           ً نون   الصٌؽة  

          جماعة    الصر ٌة  

 (ٌُْفَعلُ )         المتكلمٌن   

: وٌقول

         هْ  الَعَلــارَ ُتَماَرسَ  نْ أَ َنْر ُُض ِباْسِم الِفْكِر  

الوزنٌة وأ  ً البنٌة العروضٌة تماثل                                                        

ٌَّلـؾَ  نْ أَ َنْر ُُض ِباْسِم الِفْكِر   الَحَضــاَرهْ ُتَز
2

  .                    وتوا ق  ً المواضع األخٌرة

تطابق  ً الّصٌػ الّصر ٌة 

 وهو ،واأللفاظ  والحروؾ

 .قابم على الّتكرار

ماثل  ً تت

الّصٌؽة 

 (تفاعل)ةالّصر ً

:  " ّلار عوالّبهاب"وٌقول 

ْنـــقِ  َزَماُنَنــا َهـــَذا َزَمـــانُ  ْقِتٌــــِل       وَ  الشَّل التَّل

  تماثل الّصٌؽة الّصر ٌة و البنٌة                                                                        

ْلـبِ  َزَماُنَنــا َهــَذا َزَمـــانُ  الّتْنِكٌـــلِ وَ  الصَّل
3

 . العروضٌة وتوا ق المواضع األخٌرة        

تماثل     تطابق  تطابق  ً األلفاظ           

حر ً  و الحروؾ               ً الّصٌؽة  

العطؾ   ( عل)                      لّصر ٌة  
 

 

 

 

                                                 
1

 (ٌقاع وزن الوا رإ...  مفاعلتن  ) .63يظطفى يسًذ انغًاسي، تٕذ فً يٕعى األعشاس، ص-  

2
 (ٌقاع وزن الرجزإ... مستفعلن ) .30يماطغ يٍ دٌٕاٌ انّشفغ، ص -  

3
اس تٕانّذْاٌ، يؼضٔفح انظًأ، ص-   ًّ  (إٌقاع وزن الرجز... مستفعلن ) .49ػ
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:  "أحالم لستغانلً"وتقول 

ْكُتُبــــــوَن                    الَ َوْجــــــَه لِلَّلِذٌــنَ  ٌَ  

وتماثل  ، (ٌفعلون)  تماثل  ً الّصٌؽة الّصر ٌة                                                         

ْر ُُضــوَن اَل َوْجــــــَه لِلَّلِذٌــنَ  ٌَ  
1

 .البنٌة العروضٌة و توا ق المواضع األخٌرة              

   تطابق  ً األلفاظ  

   و الحروؾ قابم  

 .   على الّتكرار

عن موقفلم الشعوري، المشحون بالتحّسر - السابقة - ٌعّبر الشعراء  ً النماذر 

واأللم والحزن إزاء الوطن، وما آل إلٌه  ً زمن الحرٌة من احتراق وانعتاق، وتقتٌل 

وتنكٌل، وانتلاك للحرمات، وتزٌٌؾ للحضارة، وأمللم  ً زوال هذا كلّه، وبقابه صامداً 

وانتصـاره، وحاولـوا تجسٌـد ذلـك مـن خـبلل توظٌفلـم لظـاهـرة الّتـوازي، الحاصلـة 

بٌـن كـل سطرٌـن شعرٌٌـن، حٌث تقابلـت وتطابقـت وتكـّررت حرو لمـا وألفاظلمـا  

ذعـر / الجلـوس، كفـر/ السجـود: كمـا تماثلـت صٌؽلمـا الصر ٌـة والوزنٌـة، مثـل

اإلٌمـان / ٌسلـب، اإلنسـان/ القلـوب، ٌقتـل/ تؽـرق، العٌون/ االنعتـاق، تبحـر/ االحتـراق

 .إلخ...الحضـارة، / العلـارة

ٌّن من األمثلة    وازي كان له حضوره اإلٌقاعً ـّن التّ أ -اآلنفة الّذكر- ٌتب

والّداللً والبصرّي، الماثل  ً تحقٌق الّتوازن والّتعادل والّتقابل والّتناسق والّتطابق 

وزنٌة ـروضٌة الـات العـينادلت البـة وتعـغ الّصر ًـاثلت الّصًـحٌث تم، والّتوا ق

واضع األخٌرة ـ المتوا قـرارٌة، وتـرابن بصورة تكـو القأ ،اظـالحروؾ واأللؾ ابقتـوتط

 . مثلما وضحنا على األمثلة والّروي،وزنـ ً ال

وازي وقعاً موسٌقٌاً جمالٌاً هادباً، عّم  ضاء الخطاب ـحدث هذا الّلون من التّ أوقد 

صوات الّصٌػ المتماثلة وزنٌاً وصر ٌاً، وترجٌع الحروؾ أالّشعري، الّناجم عن تناؼم 

كسبه شكبلً هندسٌاً متوازناً ومتعادالً من حٌث البناء الّتركٌبً أواأللفاظ المتطابقة، كما 

                                                 
1

 (إٌقاع وزن الرجز... مستفعلن ) .14أزالو يغرغاًًَ، ػهى يشفأ األٌاو، ص-  
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دراك جمالٌته إ وٌحفّزه على ،ثارة بصر المتلقًّ وسمعهإوالّطباعً، مّما ٌعمل على 

. اإلٌقاعٌة

وازي ـن، وهو ما ٌعرؾ بالتّ ـن خّطًٌـكثر من بٌتًأوازي بٌن ـوقد ٌكون التّ 

«المقطعً»
1

: ، ومن نماذجه ما ٌلً

:  " لر أتراج"ٌقول          

 ِؼَناِبـــً         َعـــــنْ  ِنـــً        أَْوِقِفًتطابق  ً

 .الصٌؽة                                                                 توا ق  ً المواضع األخٌرة

 تماثل  ً البنٌة العروضٌة            ُبَكاِبـــــً   َعـــــنْ  ِنـــً أَْوِقِفًِ         الصر ٌة 

 .والّصٌؽة الّصر ٌة                                                                          (أَْ ِعلًِ)

 َرِحٌلِـــًَعـــنْ  ِنــــً  أَْوِقِفً               
2

 

تطابق    تطابق                       

                           نون      حروؾ 

                          المتكلّم      الجّر 

:  "ل طفى لحلب الغلاري"ٌقول 

اِمَلـــــــا    ِ ـــً       ُنـــــولَُد   ًتماثل ٌَّل         أَ

الّصٌؽة                                                             

 لعروضٌة او تماثل  ً البنٌة الوزنٌة               أَْحبَلِمَلــــا ِ ــً      َنْكُبـــــرُ الّصر ٌة 

 .والّصٌؽة الّصر ٌة                                                                      (نفعل)

 إِْسبَلِمَلـــاِمــنْ ُنْشـــِرُق                
3

 

 .األخٌرةو  توا ق  ً المواضع األولى                        تماثل                               

                             حروؾ 

                               الجّر 

                                                 
1

 .257ػثذ انشزًٍ ذثشياعٍٍ، انثٍُح اإلٌماػٍح نهمظٍذج فً اندضائش، ص/ د- 

2
 (إٌقاع وزن الرمل...  اعبلتن ) .277ػًش أصساج ، األػًال انشؼشٌح  ، ٔزشعًُ انظّم، ص- 

3
 (إٌقاع وزن الرجز... مستفعلن ) .26يظطفى يسًذ انغًاسي، يماطغ يٍ دٌٕاٌ انّشفغ، ص-  
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: وٌقول

هْ  َهــــا َقَتلُـو                         أَْلـــَؾ َمــــرَّل

تطابق  ً                                                                                  

             أَْلـــَؾ َمــــّرهْ  َهــــاَصلَُبو     الّصر ٌة  الّصٌؽة      

                                                                      ( علوا)

هْ  َهـــاأَْحَرقُو                أَْلـــَؾ َمــــرَّل
1

 

تطابق قابم   تطابق                          

 .على الّتكرار                         ً الضمٌر  

                         المّتصل        

 ( اللاء)                        

سطر شعرٌة،  توازنت أبٌن ثبلث -  السالفة الذكر– وازي   ً األمثلةـوقع التّ 

ٌّؽلا الّصر ً نشرق، أٌاملا / نكبر/ بكابً، نولد/ ؼنابً/ رحٌلً):  مثلة،ـة والعروضًـص

ا وترّددت، وتوا قت ـهن وتطابقت قرائ،(أحرقوها/ صلبوها/ إسبلملا، قتلوها/ أحبلملا

 ّنلا تماثلت أماعدا الّسطر الثالث من المثال األول، كما ، رةـة األخًـا الّنؽمًـ واصله

  وي عنصرا مساعداً، ٌؤّدي، ضرورةـوازي الّنحـٌبقى التّ » ً بنابلا الّتركٌبً، حٌث 

«وازن، ولكّنه لٌس شرطاً الزماً وحتمٌاً لوقوعهـلى التّ إ
2

، وبلذا تقاربت بنٌتلا الّصوتٌة 

وتوازت خّطٌا،  أثرت إٌقاع الفضاء الّشعري بنؽم موسٌقً متوازن، وبناء هندسً 

. ، كّرس الشاعر من خبلله حالته االنفعالٌة والعاطفٌةمتواز

بٌات خّطٌة،  تّتخذ شكبلً أوازي ثبلث ـوقد ٌتعّدى الشاعر  ً توظٌفه لظاهرة التّ 

       ةـة ومتساويـا الممتّد بصورة متوازيـ بانتشاره،اً، وتمؤل  ضاء الخطاب الّشعريـعمودي

         ومتنامٌة،ٌقاعٌة مّتسقةإمن حٌث البناء الّصوتً والّتركٌبً والخّطً،  ٌكتسب جمالٌة 

  :" لر أتراج "  قول،من نماذجهو

 

                                                 
1

 (إٌقاع وزن الرمل...  اعبلتن ) .72لشاء فً آٌح انغٍف، ص-  

2
 .154يسًذ انؼًشي، ذسهٍم انخطاب انشؼشي، ص/ د: ٌُظش -  
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/                              أَْحلُـــــــــــــُم أَنْ 

َجــَرْه         َصْمـــتَ  ـــمَ ـأَْ َلـ                           الشَّل

  

َجــَرْه             ُعـــــَرىَ  أَْلَبــــسَ                          الشَّل

                                                                               تطابق  

 لفظً ــَرْه             رَ  الشَّل َصْبــــرَ  أَْمـــــلِكَ                        

 .تكراري                                                                               

َجــَرْه ُحْلـــــــمَ  أَْحلُــــمَ                          الشَّل

                                       

ــــا أُْبِصــــرَ                         ٌَ َجــَرهْ ُرْؤ  الشَّل
1

 

 تماثل  ً  تماثل  ً             بٌاض ٌعوض

الّصٌؽة     الّصٌؽة الّصر ٌة          (أحلم أن)عبارة 

، وتعادللا ( عل)                           الّصر ٌة    

 .عروضٌا      (أ عل)                           

 

: الّنموذر بالّشكل اللندسً اآلتًهذا وازي الحاصل  ً ـوٌمكننا تمثٌل التّ 

                       أَْ َلـــــَم َصـــْوَت 

 

                       ألَبــــَس ُعــــِرَي 

 

َجـــَرْه لُ أَحْ  ــم ُأَْن             أَْمــــلَِك َصْبـــــَر               الشَّل

 

                       أَْحلُــــَم ُحْلـــــــَم 

 

ـــــا  ٌَ                         أُْبِصــَر ُرْؤ

                                                 
1

 (إٌقاع وزن الرجز... مستفعلن ) .80 ػًش أصساج، اندًٍهح ذمرم انٕزش، ص 
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 عن الّسواد  ً الكتابة، وبفعله تجّنب -الّسابق –وذر مٌنوب البٌاض  ً النّ 

،  أّدى دوراً سمٌابٌاً ٌشّد بصر المتلقًّ وٌثٌره، باعتباره (أحلم أب)الشاعر تكرار عبارة 

أ لم )ٌػ الّصر ٌة، صّ مع بٌاض سبقه ٌماثله  ً الموضع ذاته، وقابله بتوازٍل  ً الٌا تواز

 ، واّتفقت هذه األلفاظ ( أحلم، أبصر، صمت، عري، صبر، حلم، رؤٌا، أملك،ألبس

، المتكّرر تكراراً (الّشجره)وختمه بتطابق الّلفظ األخٌر  ،(أ عل،  عل) ً صٌؽتً 

 حاّداً  ً نفس المتلقًّ اً خل اإلٌقاع البصرّي والّصوتً،  ٌحدث وقعاعمودٌاً، وبلذا ٌتد

.  ٌلّش لصداه وٌطرب

 قٌة وعمودٌة،  ٌمنح القصٌدة زخر ة هندسٌة أوازي بصورة ـوقد ٌنتشر التّ 

 وتفاعله مع توزٌعلا ،يـارة انفعال المتلقّ ـثإاً  ً ّمـة، تلعب دوراً مهـمتوازنة ومتوازي

ٌّنة الّشعرٌة الّتالٌة، يـاإلٌقاع : كما  ً الع

: " اشور فّنً"ٌقول 

   ؟ ُعْمــًراَخِســـْرتِ  لَْحَظــــــــةً  َملَْكــــتِ  أَُكلَّلَمـــا

 

اأََضْعـــت َرْعَشـــــــةً  اْرَتَعْشتِ  أَُكلَّلَمــا   توا ق  ً المواضع األخٌرة        ؟ ِســــّرً

التّقطٌع العروضً  وتماثل  ً                                                                       

اأَْحــَرْقتِ  ِمْن َشَواِطِبً اْقَتـَرْبتِ  أَُكلَّلَمــا ؟ َبـــــّرً
1

 . أي  ً البنٌة الوزنٌة       

تطابق             

تماثل  ً      تطابق  ً              تقابل       تماثل  ً                    

عبلمة الّترقٌم    الّصٌؽة الّصر ٌة      األلفاظ          الّصٌؽة الّصر ٌة         

 (االستفلام)ها     ، وتعادل( علت)  .          عمودٌا، وتعادل  (ا تعلت)       

 . ً الّتقطٌع العروضً        ً التقطٌع                

 .  العروضً

 

 

 

                                                 
1

 (إٌقاع وزن الرجز...مستفعلن ) .33ػاشٕس فًُّ، صْشج انّذٍَا، ص-  
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: " لر أتراج" وٌقول

 

َوْرًدا  وَ  َقْمًحا ُتْشـــــِرقُ  األَْرضَ  أََرى

. توا ق  ً المواضع األخٌرة، وتقابل عمودي                                             

ــْلرَ  أََرى     تطابق ْؽِســــــلُ  النَّل َنْكًدا وَ  ُجوًعا ٌَ

تقابل أ قً قابم على الّتوازي والّترصٌع وتماثل                                               

ْبِنــً َمِدٌَنةً الُجْرحَ  أََرى ٌَ ْسَعــى َو ٌَ  
1

 . ً الّصٌؽة الّصر ٌة والبنٌة الوزنٌة العروضٌة      

 

   الصٌؽة تماثل  ً    تماثل  ً      

            الصر ٌة     الّصٌؽة    

 (ٌفعل)            الّصر ٌة 

 .  والبنٌة الوزنٌة

 

 

: "ل طفى لحلب الغلاري"وٌقول 

 

 ِمـــْن ُوُجـــوِدي ِمــــْن ِدَماِبــــــً                

تواز ازدواجً قابم على الّتقابل والّترصٌع أ قٌا وعمودٌا                                          

ْصَنـــعُ  ٌّؽه صر ٌا ووزنٌا، وتطابق حرؾ الجّر     الَحَضـــــــاَرْه  الِجٌــــلُ  ٌَ  (من)وتماثل ص

.  أ قٌا وعمودٌا، واّتفاق مواضعه األخٌرة                                             

ـــْن ِجَلــــاِدي ِمــــْن ِ َداِبـــــً مِ 

تواز ازدواجً قابم على الّتقابل عمودٌا  قط، وتوازن                                         

ْسُكـــبُ   اْخِضـــــَراَرهْ الَفْجـــرُ  ٌَ
2

.   صٌؽه الّصر ٌة والعروضٌة، وتوا ق مواضعه األخٌرة     

 

 قٌاً وعمودٌاً أّن األلفاظ المتوازٌة تقابلت أ-  السابقة–ٌّتضح من الّنماذر 

ع الّنظر عن البٌت  ــ، بقطةضعلا األخٌراوتماثلت صٌؽلا صر ٌاً وعروضٌاً، وتوا قت مو

                                                 
1

 (إٌماع ٔصٌ انًرماسب... فؼٕنٍ ).256ػًش أصساج، األػًال انّشؼشٌح، ٔزشعًُ انظّم، ص- 

2
ذ انغًاسي، لشاءج فً آٌح انّغٍف، ص-   ًّ  (إٌقاع وزن الرمل...  اعبلتن ) .24يظطفى يس
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ّما الّنموذر الثالث  قد تفّنن أة مؽاٌرة، تالخّطً الثالث من الّنموذر الثانً،  قد جاءت قا ً

    قٌاً وعمودٌاً أ توازى البٌت الخّطً األول مع الثالث إذ ً توزٌعه البنابً،  الشاعر

  أبدع شكبلً هندسٌاً مزخر اً ، ً حٌن توازى البٌت الخّطً الثانً مع الرابع عمودٌاً  قط

. ومتقن الّتطرٌز

وذلك تجسٌداً وازي المواضع وتعادللا، ـوحاول الشعراء استؽبلل تقنٌة ت

 عـة الّترصًـق األلفاظ المتوازيـ لحلتجاربلـم الشعورٌـة، المفعمـة باألمـل والّتفـاؤل، 

«وازي الموقعًـرصٌع من التّ ـأؼلب صّور التّ »ألّن 
1

 لحظة ،خسرت/ ملكت): ، مثل

، دمابً  جلادي/ نكدا، وجودي/جوعا، وردا / قمحاً الجرح، / النلر/ األرضرعشة، 

وازي ـمن التّ  ملم للذا الّنوعااستخدوب ،(الخ ...اقتربت، / ٌسكب، ارتعشت/  دابً، ٌصنع

برازها امتداد اإلٌقاع إٌقاعٌة وجمالٌة، الّتً ٌسلم  ً إ حقّقوا وظٌفة ، ً قصابدهم

لى حدوث  إشكال هندسٌة متوازٌة ومتوازنة، تؤّديأوانتشاره عبر الفضاء الّشعري  ً 

الٌه الّشكل، الّذي ٌقتضً تضا ر حاّستً الّسمع والبصر م ور،االنسجام بٌن المعنى

. إلدراكه واالستمتاع به

لفاظه صر ٌاً ووزنٌاً أ ىوازي بالّسطر الّشعري الواحد،  تتوازـوقد ٌنفرد التّ 

:  مثلته ماٌلًأرصٌع، ومن ـوتتعادل صوتٌاً، و هو  ً هذه الحال ٌشبه التّ 

 :" لر أتراج "ٌقول

َلـــا الَوَطــُن  ٌُّس الَضاِبــعُ  الَجاِبــعُ أَ
2

       

                   

 تماثل  ً الّصٌؽة الّصر ٌة والوزنٌة               

.                    واّتفاق  ً المواضع األخٌرة

 

 

                                                 
1

 .150يسًذ انؼًشي، ذسهٍم انخطاب انشؼشي، ص / د: ٌُظش-  

2
 (إٌقاع وزن المتدارك...   اعلن ) .224ػًش أصساج، األػًال انشؼشٌح، ٔزشعًُ انظّم، ص -  
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 :"لحلب علقاسم خّلار"ٌقول 
 

 

       ــــــانَ َدمِّد ـبـِـ، ــــانَ لَْحمِ ـِبـ، ــــانَ َشْحمِ ــِبـ

 تماثل  ً الّصٌؽة الّصر ٌة والوزنٌة ، وتوا ق                                              

  لفواصل األخٌرة، وتطابق حرؾ الجّر ا    ً                           1 سـِـْرَنــا َواَل ُنــَقاِتـــلَ  

.  ، ونون المتكلّم(الباء)                                                                

    

 وازي  ً هذٌن المثالٌن بشكل أ قً،  تماثلت األلفاظ المتوازٌة ـحصل التّ 

 واّتفقت ،(دمنا/ لحمنا/ الضابع، شحمنا/ الجابع):  مثل ً البنٌة الّصر ٌة والوزنٌة،

 وبفعل ترجٌعاتلا الّصوتٌة ،متجانسةو واصللا األخٌرة، كما أّنلا جاءت مرّصعة 

كثر اّتساقا ألفاظلا أ وٌجعل ،ٌقاع القصٌدةإالمتوازنة، تحدث رنٌناً موسٌقٌاً متناسقاً، ٌؽنً 

 ، وذلك تصوٌرا للحالة االنفعالٌة التً ٌحّسلا الشاعر اتجاه وطنه وتناسباً مع معانٌلا

. وما ٌعانٌه من جوع وضٌاع، والّسعً لتخلٌصه بكّل ما ٌملك من طاقة

         ةـة  ّنًـ وجمالً،ةـة إٌقاعًـق وظٌؾـلى تحقًإه ـنواعأوازي بمختلؾ ـٌلدؾ التّ 

سراؾ إو قاً لما ٌتطلّبه العمل الفّنً ومن ؼٌر ، وللذا اعتمده الشاعر الجزابري المعاصر

                  خاّصٌة جوهرٌة  ً الّشعر، باعتباره عامبلً من عوامل الّطاقة اإلٌقاعٌة عن لو ٌعّبر

 المنتشر  ً  ضاء الخطاب الّشعري ،سٌما اإلٌقاع البصري المنبعث من امتداده اللندسً

  تكشؾ هوٌتلا ، و تح  ضاءات جدٌدة،لؽة هندسٌة ٌقوم بتجمٌل المكان»:وبلذا  لو

من خبلل الّشكل الّذي ٌمنحه للا، وٌقوم بفتح نا ذة الّداللة التً ٌتوازى  ٌلا الّشكل 

«والمعنى
2

 .

        وتأدٌته بطرٌقة ؼٌر مباشرة،وازي ٌساعد على تبلٌػ المعنىـ  إّن التّ ،وهكذا

 الحاصل بٌن الّصٌػ ، والّتماثل، والّتكرار، والّتعادل، والّتقابل،وذلك من خبلل اإلٌماء

الّصر ٌة والوزنٌة،  ٌكتسً الفضاء الّشعري صورة هندسٌة تطرٌزٌة مزخر ة متوازٌة 

                                                 
1

 (إٌقاع وزن الرجز...  مستفعلن ) .67يسًذ تهماعى خًاس، انسشف ٔ انضٕء، ص-  
2

 .277ػثذ انشزًٍ ذثشياعٍٍ، انثٍُح اإلٌماػٍح نهمظٍذج انًؼاطشج فً اندضائش، ص /  د- 



 اإليقاع وعالقته بالتوازنات الصوتية البديعية في القصيدة الجزائرية المعاصرة           :                             الفصل الثالث 

172 

 

 وٌستمتع ، ومنسجمة داللٌاً، تجلب انتباه المتلقًّ الّذواق، وتجعله ٌتلّذذ بمشاهدتلا،ٌقاعٌاً إ

. بسماعلا

 

  وازنات الّصوتٌة الّتً آثرناها للّدراسة ـنستخلص،  ً ختام هذا الفصل، أّن التّ 

على ؼٌرها، كان للا أثر بارز  ً تشخٌص إٌقاع الخطاب الّشعري الجزابري المعاصر 

وإثرابه بالّنؽمات الموسٌقٌة المتوازنة، الّناتجة عن الّترجٌع الّصوتً المتجانس، وتحلٌة 

نٌس ـرـكان التّ  ذاإ ضابه بتطرٌزات هندسٌة متناسقة، وتقوٌة معانٌه بالّدالالت الموحٌة، و

لى جانب إ ،وازي ٌتضّمنلماـبداعً،  إّن التّ اإلرصٌع كثٌراً ما ٌتداخبلن  ً العمل ـوالتّ 

أؼنتنا العناصر  قد الخ، وبلذا ...  والموازنة والّسجع والّتضاد والّتردٌدوالمزاوجةالمقابلة 

. الّثبلثة عن البحث  ً بقٌة الّظواهر البدٌعٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

آليات اإليقــاع الشعـــري 

وأثرها الّداللي في القصيدة 

 الجزائرية المعاصرة

 
  القافية آلية- 01   -

 آلية الّتدوير- 02-

 آلية الّتكرار- 03-

 آلية التشكيل الخّطي أو الّطباعي- 04-
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ٌنضوي اإلٌقاع على آلٌات بنابٌـة أساسٌـة ال ٌمكننـا تجاهلهـا، باعتبارهـا تعمــل 

على تجسٌد القول الّشعري، فتمنحه الحركة التً تبعث فٌه الحٌوٌة والّنشاط  

والّنماء،وتجعل الواقع ماثالً فً األذهان، ومرسوما أمام األبصار بمختلؾ تناقضاته 

القافٌة، الّتدوٌر، الّتكرار، الّتشكٌـل الخّطـً     : وصراعاته، وقد تتجلّى هذه اآللٌات فً

أو الّطباعً، فبفعل تفاعلها فً الخطاب الّشعري المعاصر،تكتمل بنٌة اإلٌقاعٌة والّداللٌة 

 .وتنتظم انفعاالت الّنفس المبدعة، وتصبح أكثر وضوحاً وكثافة

 وسنتطّرق إلى دراسة كّل آلٌة على حده، قصد تبٌٌن أثرها اإلٌقاعً، والّداللً 

 (م1990-1970)فـً القصٌـدة الجزابرٌـة المعاصـرة المنظومـة فـً الفتـرة ما بٌـن 

 .وما تمارسه من دور فاعل فً إثراء موسٌقاها، وإكسابها جمالٌة فّنٌة

  Rime    :آلٌة القافٌة-1

 

ٌّراتها إلى الوقوؾ   ٌسوقنا االلتزام بوحدة الّتفعٌلة، وتركٌبتها اإلٌقاعٌة وتؽ

على عنصر جوهري فً العمل الّشعري إلى جانب الوزن، أال وهو القافٌة، وإن جاءت 

القصٌدة المعاصرة خّصٌصاً للثورة على هذا العنصر واستهجانه، بوصفه قٌدا من القٌود 

الفّنٌـة الّرتٌبـة التً تشّكـل عابقـا أمـام إبداعـات الشاعـر المعاصـر، بٌـد أّنهـا حافظـت 

علٌـه أحٌانـا، وتصّرفت معـه بحّرٌـة، فؤبـدع نوعـاً مـن االنسجـام والّتناسـق بٌنـه وبٌنهـا 

وذلك انطالقاً مّما ٌتمّتع به من إسهامات تنؽٌمٌة متمٌزة، نابعة من ترجٌعاته الّصوتٌة 

 .وترّدداته الّنؽمٌة المتوقّعة فً نهاٌة كّل بٌت أو سطر شعرٌٌن

 

فال مراء أّن القافٌة تشّكل عنصراً فاعالً فً البنٌة اإلٌقاعٌة للشعر المعاصر 

ٌّـن مـن الّتفعٌـالت  السٌمـا أّن سطـره الّشعـري ال ٌرتبـط بطـول محـّدد، أو عـدد مع

الّشعرٌـة،األمـر الّذي ٌـإّدي إلى عـدم اكتمـال إٌقاعـه، ووضوحـه فـً الّسمـع، فتكـون 

القافٌة هً الّسبٌل إلى تحدٌده وتذّوقه، ألّنها تّتصل بالحالة الشعورٌة، واالنفعالٌة للشاعـر 

 .وبهذا فهً تمّثل عامال مهّما من عوامل وحدته اإلٌقاعٌة
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  :القافٌة لغة-

 قفا، ٌقفو، أي تبع األثر، والقافٌة هً الشعر الّذي ٌقفو البٌت »مؤخوذة من 

«وسّمٌت قافٌة، ألّنها تقفو البٌت
1

، أي إّنها تجـًء فـً آخـر البٌـت الّشعـري، فتنهٌـه     

 .أو تختمه نؽمٌاً وداللٌاً 

"  ابن قتٌبـة"وأولى العلماء، والّنقاد القدامى القافٌة عناٌة خاصة، إذ نصادؾ 

والمطبوع من الشعـر، من سمـح بالشعـر، واقتـدر على القوافـً »: ٌقول (هـ276ت)

«وأراك فً صدر البٌت عجزه وفً فاتحته قافٌته
2

" ابن رشٌـق القٌروانـً"، أّما

 والقافٌة شرٌكة الوزن فً االختصاص بالّشعر، وال ٌسّمى شعراً »: ، فٌقول(هـ456ت)

«حّتى ٌكون له وزن وقافٌة 
3
. 

ٌّمـاً، ولٌس مجـّرد  فالقافٌـة إذاً، ذات أهّمٌـة بالؽـة فً الشعـر، فهً تعـّد شرٌكـاً ق

العناٌـة فً الشعـر، إّنمـا هـً بالقوافـً »حلٌـة تزٌٌنٌـة قابلـة للتخلّـً عنهـا، ولهـذا كانـت 

ألّنها المقاطع، والقافٌة أشرؾ عندهم من أّولها، والعناٌة بها أّمس، والحشد علٌها أوفى 

«وأهّم، وكذلك كلّما تطّرؾ الحرؾ فً القافٌة، ازدادوا عناٌة به، ومحافظة على حكمـه
4
 

 .وٌؤخذ بهذه اآلراء كّل من ٌنظر إلى الشعر على أّنه بناء قوامه الوزن والقافٌة

تشؽل القافٌة أهّم موضع إٌقاعً فً البٌت الّشعري، ٌسعى إلى إنهابه صوتٌا 

 وإٌحابٌـا، ولذا ٌتوق إلى تحقٌقـه كثٌر من الشعـراء، ؼٌر أّن العروضٌٌـن اختلفـوا 

 القافٌة »:(هـ174ت)" الخلٌـل"فً تحدٌـده، ولم ٌّتفقـوا على موضـع واحـد، حٌث قـال 

«من آخر حرؾ فً البٌت إلى أول ساكن ٌلٌه من قبله، مع حركة الحرؾ الذي قبله
5
 

                                                 
1

 .166، ؿ12لفب، اٌّغٍّذ : اثٓ ِٕظٛس، ٌغبْ اٌؼشة، ِبدح -  
2

 ِؾّذ أ١ِٕبٌنّٕبٚٞ/ ِف١ذ ل١ّؾخ ٚأ/ د: ، اٌؾؼش ٚاٌؾؼشاء، رؾم١ك(أثٛ ِؾّذ ػجذ هللا ثٓ ِغٍُ)اثٓ لز١جخ اٌّذ٠ٕٛسٞ - 

 . 29، ؿ2005ٌجٕبْ، - ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد2ه
3

 .243، ؿ1اثٓ سؽ١ك اٌم١شٚأٟ، اٌؼّذح فٟ فٕبػخ اٌؾؼش ٚٔمذٖ،ط- 
4

ذ ػٍٟ إٌغبس، د ه، اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ، دد، ط: ، اٌخقبئـ، رؾم١ك(أثٛ اٌفزؼ ػضّبْ)اثٓ عّٕٟ -   ّّ  .84، ؿ1ِؾ
5

 .243، ؿ1اثٓ سؽ١ك اٌم١شٚأٟ، اٌّقذس اٌّزوٛس، ط-  
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«آخر كلمة من البٌت»فٌراها   (هـ215ت)"األخفش"  أّما 
1

" الفّراء"، فً حٌن ٌجعل 

« حرؾ الّروي قافٌة»من 
2

 .، وقد ٌتالءم هذا الّتحدٌد مع الشعر المعاصر

 هً الساكنان األخٌران »:بقوله (هـ502ت )" الخطٌب الّتبرٌزي"وٌحّددها 

«فً البٌت الّشعري مع المتحّرك الّذي قبلهما
3

ٌرى " محمد عونً عبد الرءوف"، ولكّن 

«(00/) تندر أن تكون مقطعاً شدٌد الطول »أّن القافٌة 
4

 ، وإن صّح هذا الموضع 

على بعض القصابد قدٌما، فإّنه ال ٌصّح فً الّشعر الحّر، والواقع الشعري المعاصر ٌثبت 

 .ذلك

مّما سلؾ ذكره ٌّتضح أّنه ال خالؾ بٌن العروضٌٌن فً مجًء القافٌة فً نهاٌة 

فً تحدٌد موضع " الخلٌل"البٌت الشعري، مع االلتزام بتكرارها فً آخره، إالّ أّن مذهب 

 " ابن رشٌق القٌروانً" "العمـدة"القافٌـة هـو الصحٌـح، وهـذا ما آثـره صاحب 

«ورأي الخلٌل عندي أصوب ومٌزانه أرجح»: حٌن قال
5

 ، وذلك لما ٌنعم به من دقّة 

فً معظم ألقابها الخمس المتوارثة  (0/)علمٌة ولسانٌة، فهو لم ٌحد عن المقطع الطوٌل 

 .، باستثناء المترادفة"الخلٌل" عن 

  وتتؤلّؾ المترادفة،: وتتمثل ألقاب القافٌة المعمول بها فً الشعر العربً فً

 وتتكّون من متحّرك وساكن، ثّم متحّرك المتواترة،، و(00/)من متحّرك وساكنٌن 

 وتترّكـب     المتداركـة،، أي إّنهـا متناوبـة بٌن الحركـة والسكـون، و(0/0/)وساكـن 

 وتتؤلّؾ من متحّرك المتراكبة،، و(0//0/)من متحرك وساكن، ثّم متحركٌن، وساكن 

المتكاوسة، و(0///0/)وساكن، ثم ثالث متحّركات وساكن 
6

 وتترّكب من متّحرك ،

 (.0////0/)وساكن، ثم أربع متحّركات وساكن 

                                                 
1

 .244اٌّقذس اٌغبثك، ؿ-  
2

 .245اٌّقذس ٔفغٗ، ؿ-  
3

، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد 1ئثشا١ُ٘ ؽّظ اٌّذ٠ٓ، ه:  اٌخط١ت اٌزجش٠ضٞ، اٌىبفٟ فٟ اٌؼشٚك ٚاٌمٛافٟ، رؾم١ك-  

 .10، ؿ2003ٌجٕبْ، 
4

 .18، ؿ2006، ِىزجخ داس اٌّؼشفخ، 2ِؾّذ ػّٟٛٔ ػجذ اٌشءٚف، اٌمبف١خ ٚاألفٛاد اٌٍّغ٠ٛخ، ه: ٠ٕظش -  
5

 .244، ؿ1اثٓ سؽ١ك اٌم١شٚأٟ، اٌؼّذح فٟ فٕبػخ اٌؾؼش ٚٔمذٖ، ط-  
6

 .(ثزقشف). 570اٌغىبوٟ، ِفزبػ اٌؼٍَٛ، ؿ: ٠ٕظش- 
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 لٌست إالّ عّدة أصوات تتكّرر »أّن القافٌة " إبراهٌم أنٌس"أّما حدٌثا، فٌرى 

فً أواخر األشطر أو األبٌات من القصٌدة، وتكّررها هذا ٌكّون جزءاً هاّماً من الموسٌقى 

الشعرٌة، فهً تشّكل الفواصل الموسٌقٌة ٌتوقّع السامع ترّددها، وٌستمتع بمثل هذا الترّدد 

ٌّن من مقاطع ذات نظام  الذي ٌطرق اآلذان فً فترات زمنٌة منتظمة، وبعد عدد مع

«خاّص، ٌسّمى بالوزن
1
. 

ٌفٌد مصطلح القافٌة الترّدد، أو الّتكـرار الّذي ٌمـّس بعض األصـوات الّلؽوٌة 

الواقعـة فً نهاٌـة كـّل بٌت شعـري، مّمـا ٌسهـم فً منـح القصٌـدة نؽمـا إٌقاعٌـا موّحـدا 

«القافٌة هً نوع من الترجٌع الصوتً المتكّرر الّشدٌد الّصلة بؽنابٌة اللؽة العربٌة»ألّن 
2
 

«عامل تنؽٌم ومسؤلة لحن لفظً» أي إّنها 
3

 تلعب دور المنّبه الّصوتً »، وبالّتالً فهً 

«فً الشعر من خالل انتظامها، وترّددها
4

، وهذا ما نحّسه انطالقاً من موضعها اإلٌقاعً 

 .اإلٌقاعً االستراتٌجً، المتوقّع فً نهاٌة كّل بٌت من أبٌات القصٌدة

 إّنما هً تثبٌت الوزن بضرباتها »أّما المهّمة األساسٌة التً تضطلع بها القافٌة، 

«المنتظمة، إّنها نواس ٌنّظم خطوات الّشعر
5

، وبهذا فهً تعمل على ضبط الّنظام 

 جـزء أساسـً من البٌـت»وتوازٌـه داخـل الخطاب الشعـري، باعتبارهـا تشٌـر إلى 

ال فـصـول، وال مـلء فـراغ، وهـً تضفـً علـى القـصٌـدة طابـع النظـام الّنفسـً         

«الّزمنً، إّنها قرار، أو وقؾ ٌتكّرر-  الموسٌقى–
6

  . 

فالقافٌة إذاً، تمارس دوراً مهّماً فً بناء الّنسٌج الّداخلً للقصٌدة، وذلك انطالقا 

ٌّزٌن داللٌاً وإٌقاعٌاً   .من ربطها المحكم بٌن أجزابها، فتكسبها تناسقا، وانسجاماً متم

                                                 
1

 .246ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ، ِٛع١مٝ اٌّؾؼش، ؿ/ د: ٠ٕظش-  
2

س، ه/ د-   ّٛ  .31، ؿ1993ِىزجخ اٌخبٔغٟ، اٌمب٘شح، / 3فبثش ػجذ اٌذا٠ُ،  ِٛع١مٝ اٌؾؼش اٌؼشثٟ ث١ٓ اٌضجبد ٚاٌزط
3

 .89ف١ىزٛس ئ٠ش١ٌخ، اٌؾىال١ٔخ اٌشٚع١خ، ؿ-  
4

 .134، ؿ1991ٌجٕبْ، - ، اٌّشوض اٌضمبفٟ اٌؼشثٟ، ث١شٚد1ِؾّذ اٌّبوشٞ، اٌؾىً ٚاٌخطبة، ه-  
5

ّٓ اٌّؼبفشح، ؿ-    .178عبْ ِبسٞ ع٠ٛٛ، ِغبئً فٍغفخ اٌف
6

 .73ٌجٕبْ، ؿ- ، داس ا٢دة، ث١شٚد1أد١ٔٚظ، والَ اٌجذا٠بد، ه-  
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«حروفا وحركات»خّصـص العروضٌـون للقافٌـة 
1

، ٌجب تكرارهـا فـً نهاٌـة 

 إّن القوافـً البـد فٌها »: (هـ684" )حـازم القرطـاجّنـً"كـّل بٌت شعــري، حٌث ٌقـول 

«من التزام شًء أو أشٌاء، وتلك األشٌاء حروؾ وحركات وسكون
2

، ونظراً لقٌمتها 

 .الصوتٌة واإلٌقاعٌة، التزم بها الشعراء فً نظم قصابدهم التً تحافظ على وحدة القافٌة

ٌّدة ومطلقة، :  نوعان٭الرويّ والقافٌة باعتبار    والمراد بالقافٌة المقٌدة»مق

ٌّها ساكناً، وبالقافٌة المطلقة ٌّها متحركاً : ما كان رو «ما كان رو
3

 ، أّما أكثرها وروداً 

فً الشعر العربً، فهً المطلقة، ألّنها تنتهً فً مجملها بحركة طوٌلة، وكما هو معلوم 

 .الحركات أقوى األصوات إسماعاً 

 أثارت القافٌة منذ القدم جدالً واسعاً بٌن الشعراء من حٌث مالءمتها لؽرض 

من األؼراض، وعدم  مالءمتها، واقتصرت هذه المسؤلة على المبدعٌن منهم، والمجٌدٌن 

وذلك تبعاً لحاالتهم االنفعالٌة والشعورٌة، ومدى تمّكنهم من القاموس اللّؽوي العربً  

 :ٌقّسم القوافً إلى ثالث أقسام ( هـ 449ت )" أبـا العالء المعّري"ولذا نجد 

 .ما كثر على األلسن، وهً علٌه فً القدٌم والحدٌث: الّذلل-1

 .ما هو أقّل استعماال من ؼٌره، كالجٌم والزاي، ونحو ذلك: الّنفر-2

وهً التً تهجر، فال تستعمل: الحوش-3
4
. 

 وعلى الّرؼـم مـن منطقٌـة هـذا الّتقسٌـم الخـاص بالقافٌـة، إاّل أّن من الشعـراء 

من وقؾ عاجـزاً أمـام حاجزهـا، ال لتشابكهـا وتعقدهـا وصعوبـة القبـض علٌهـا فحسـب 

 وإّنما لجمادها ورتابتها، ومالزمتها للخطاب الشعري من مطلعه حتى نهاٌته، إذ فضالً 

                                                 
1

ب ؽشوبرٙب فٟٙ: ؽشٚف اٌمبف١خ ٟ٘-   ِّ اٌّغشٜ، إٌفبر، اٌؾزٚ : اٌشٚٞ، اٌٛفً، اٌشدف، اٌزأع١ظ، اٌخشٚط، اٌذخ١ً، ا

، اإللٕبع فٟ اٌؼشٚك ٚرخش٠ظ اٌمٛافٟ   (أثٛ اٌمبعُ ئعّبػ١ً)اٌقبؽت ثٓ ػجبد : ٠ٕظش. اإلؽجبع، اٌشّط، اٌزّٛع١ٗ

 .81-80، ؿ1960 اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ، ثغذاد، 1اٌؾ١خ ِؾّذ ؽغ١ٓ آي ٠بع١ٓ، ه: رؾم١ك
2

 .271ؽبصَ اٌمشهبعّٕٟ، ِٕٙبط اٌجٍغبء ٚعشاط األدثبء، ؿ-  

ّٞ - ٭  .٘ٛ اٌؾشف اٌزٞ رجٕٝ ػ١ٍٗ اٌمق١ذح، ٚئ١ٌٗ  رٕغت: اٌشٚ
3

 .572اٌغىبوٟ، ِفزبػ اٌؼٍَٛ، ؿ- 
4

 1986ٌجٕبْ، - ، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد2عّبػخ ِٓ األخقبئ١١ٓ، ه: أثٛ اٌؼالء اٌّؼشٞ، اٌٍّٛص١ِٚبد، رؾم١ك-  

 .32، ؿ1ط
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عن الثروة اللّؽوٌـة التً ٌتمّتـع بها الشاعـر العربً وبراعتـه اإلٌقاعٌـة، بٌد أّنه ظّل 

 أسٌـر نظامها، الملزم بالتقلٌد والمحاكاة، واالبتعاد عن الّتجدٌد وإدخـال عنصـر المفاجـؤة 

 .الّذي بفعله تكتسً القصٌدة تلوٌنات إٌقاعٌة ذات أثر بالػ فً نفسٌة المتلقًّ

وبنـاء عّما تقـّدم أصبـح من الضـروري البـحث عـن بدٌـل جـذري ٌتـماشـى          

مع مستلزمات العصر المعٌش، السٌما بعد احتكاك الشعراء بالموروث الشعري العالمً 

واألوروبً خاصة، الّذي تحّرر من القٌود الكالسٌكٌة للشعر، ونّظم القصٌدة الحّرة   

 :ونّوع فً قوفٌها، ولهذا وضع األوروبٌون أسماء ألنواع من القافٌة، نذكر منها

 وهً التً تّتحد فً كّل بٌتٌن متتالٌٌن Riempaarne :القافٌة المزدوجة-1

(aa, bb, cc,dd.) 

 وهً الّتً تّتحـد فٌها قافٌـة البٌـت األّول     Kreuzrein : القافٌة المتعامدة-2

 (.abab)مع الثالث، والثانً مع الّرابع 

 وهً التً تؤتً فً الرباعٌة Verschranktenreim : القافٌة المتعانقة-3

 .(abba)وتكون قافٌة الشطر األّول مثل الرابع، والثانً مثل الثالث 

 وتؤتً فً السداسٌة، وتكون قافٌة الشطر Schweif reim : القافٌة المثلثة-4

الثالث مثل السادس، وعلى حٌن تّتفق القافٌة فً األّول والثانً والرابع والخامس 

(aabccb.)
1
 

وهذا اللّون من القوافً، فإن لم ٌكن وارداً بنفس الّصورة فً الشعر العربً 

 .ما المعاصر، فإّنه وارد بشكل آخر ٌشاكله إلى حدّ 

كانت القافٌـة من أكثـر العناصـر الشعرٌـة اإلٌقاعٌـة تعّرضـاً لالنتقادات من قبـل 

الشعراء والّنقاد، ال منذ قٌام حركة الّشعر المعاصر فقط؛ بل منذ أزل بعٌد، إذ كانت               

 الّدعـوات األولـى تسعـى جاهـدة للتخلّـص مـن سطوتهـا بنظامهـا التقلٌـدي الّرتٌـب

                                                 
1

 .22-21ِؾّذ ػٟٛٔ ػجذ اٌشءٚف، اٌمبف١خ ٚاألفٛاد اٌٍغ٠ٛخ، ؿ/ د-  
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ؼٌر أّن الشاعر المعاصر حاول إلزام نفسه بلون من القافٌة المتحّررة، تلك الّتً ال تّتصل 

بسابقتها أو بالحقتها، إالّ اّتصال انسجام وتآلؾ، ومن دون أن تتشاركا حتمٌاً بحرؾ 

 .الرويّ 

ركن مهّم فً موسٌقٌة الّشعر »":نازك المالئكة"وهكذا، فإّن القافٌة كما قالت 

الحّر، ألّنها تحدث رنٌناً، وتثٌر فً الّنفس أنؽاماً وأصداًء، وهً فوق كّل هذا فاصلة قوٌة 

 واضحـة بٌـن الشطـر والشطـر، والشعـر أحـوج ما ٌكـون إلى الفواصـل، خاّصـة 

«بعد أن أؼرقوه بالّنثرٌة الباردة
1
. 

 نهاٌـة موسٌقٌـة للسطـر الّشعـري »فتعّبـر القافٌـة فـً الشعـر المعاصـر عـن 

«وهً أنسب نهاٌة لهذا السطر من الناحٌة اإلٌقاعٌة
2

، وبهذا لم تعد القافٌة مجّرد لفظة 

ٌبحث عنها فً قابمة األلفاظ الّتً تنتهً نفس النهاٌة، مثلما كان ٌفعل الشعراء قدٌما            

 وإّنما هً كلمة ما بٌن كلمات اللّؽة، ٌستدعٌها الّسٌاقان المعنوي، والموسٌقً للسطر »

الشعري، ألّنها هً الكلمة الوحٌدة التً تضع للسطر الشعري نهاٌة ترتاح الّنفس للوقوؾ 

«علٌها
3
. 

فقد تماثل القافٌة فً هذه الحال ظاهرة الوقؾ، التً هً إشارة إلى انتهاء الّسطر 

 ال ٌنبؽً أن ٌإتى بها لتتّمة البٌت، بل ٌكون »الشعري، وامتالبه وزناً وداللة، ولذا 

معنى البٌت مبنٌا علٌها، وال ٌمكن االستؽناء عنها فٌه، وتكون كذلك نهاٌـة طبٌعٌـة للبٌـت   

«بحٌث الٌسّد ؼٌرها مسّدها فً كلمات البٌت قبلها
4

، وبالّتالً فهً تساهم فً إنتاج 

المعنـى، األمـر الذي ٌعطٌهـا إمكانٌـة أن تحـّل محـّل الوقـؾ فً البٌـت الخطـً، خاصـة       

 .إذا حصلت الفابدة، وتّم المعنى

، فٌرفض أن تكون القافٌة مجّر وسٌلة (Jean cohen" )جون كوهن"أّما 

إّن القافٌة لٌست أداة، أو وسٌلة تابعة لشًء آخر، إّنها عنصر »: تكمٌلٌة، حٌث ٌقول

                                                 
1

 .163ٔبصن اٌّالئىخ، لنب٠ب اٌّؾؼش اٌّؼبفش، ؿ-  
2

 .67ػّض اٌذ٠ٓ ئعّبػ١ً، اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش، ؿ/ د-  
3

 .67اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ-  
4

 .469ِؾّذ غ١ّٕٟ ٘الي، إٌمذ األدثٟ اٌؾذ٠ش، ؿ/ د-  
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 مستقل، صورة تضاؾ إلى صّور أخرى، ووظٌفتها الحقٌقٌة ال تظهر، إالّ إذا وضعت 

«فً عالقة مع المعنً
1

 ، وقد ٌوما هذا بؤّنها لٌست أداة موسٌقٌة تجمٌلٌة تضاؾ 

 .إلى البٌت كً تحّدد نهاٌته ، ألّن مهّمتها ال تتحقّق إالّ من خالل عالقتها مع المعنى

 القافٌة لٌست مجرد »: كما أّنه ٌنفً أن تكون القافٌة مجّرد تكرار صوتً، فٌقول

«تردٌد صوتً، ولكّنها تردٌد لصوت نهابً
2

، وبهذا فإّنها داللة على انتهاء السطر 

تستلزم القافٌة بالّضرورة عالقة داللٌة »الشعرّي، واكتماله وزناً ومعنى، مّما ٌستدعً أن 

«بٌن الوحدات التً تربط بٌنها
3

 ، وهكذا، فإّن العالقة التً تجمع بٌن المعنى والقافٌة 

 .فً بنٌة البٌت الّشعري، هً عالقة تكامل

عرفت مظاهر استعمال القافٌة فً الشعر الجزابري المعاصر اختالفاً، وتنّوعا 

بارزٌن، إذ تفاوت الشعراء فً توظٌفها بحسب تفاوت قدرتهم الفّنٌة واإلبداعٌة، بوصفها 

 عنصراً إٌقاعٌا ٌبعث الحركة، والفاعلٌة فً الخطاب الشعري، فجاءت إّما متناوبة 

أو متوالٌة، أو متواطبة، أو مرسلة، إالّ أّنها ال تخرج فً أؼلبها عن اإلطار العام لمفهوم 

لها، ألّن الشعر المعاصر لم ٌلػ القـافٌة والـوزن، وإّنما بنـً على أسـاسـهما    " الخلٌـل"

ولكن بطرٌقة متحّررة، فإذا كان الوزن ٌضبط بالتفعٌلة الشعرٌة، فإّن القافٌة تؤتً بشكل 

ٌّد  مفاجا، وؼٌر متوقّع، وذلك وفقا للحالة االنفعالٌة التً ٌحٌاها الشاعر، ومن دون أي تق

باالنتظام، والّتتابع، واالّتحاد، أّما أشكالها، والنماذج التً تجّسدها فً المدّونة الشعرٌة 

 :الجزابرٌة المعاصرة، فهً كاآلتً

وهـً الّتـً تقـوم على وحـدة القـافٌـة               : القـافٌـة الموّحـدة المتنـاوبة الـرويّ -أ

ٌّها فٌختلؾ من مقطع إلى آخر فً القصٌدة، أو من أبٌات خّطٌة ٭من حٌث النوع  ، أّما رو

 :إلى أخرى، ومن نماذجها ما ٌلً

                                                 
1

 .102عْٛ وٛ٘ٓ، إٌظش٠خ اٌؾؼش٠خ، ؿ-  
2

 .101اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ-  
3

 .46سِٚبْ عبوجغْٛ، لنب٠ب اٌؾؼش٠خ، ؿ - 

ب ِزشادفخ ،أٚ ِزٛارشح، أٚ ِزذاسوخ، أٚ ِزشاوجخ، أٚ ِزىبٚعخ- ٭ ِّ  .رىْٛ ئ
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 ":٭ثورة األمد البعٌد"فً قصٌدته " عٌاش ٌحٌاوي"ٌقول الشاعر 

َمِق األَِخٌْر       ر لَْحَظَة الرَّ ٌَُفجِّ اراً   َوأَُثوُر َجبَّ

ٌُِعٌُد لِْلُحْلِم الُمَحْشَرِج َنْبَرَة الُحبِّ الَكِبٌرْ   َو

ُخورْ  ٌَ ِبنُّف َواَل  ٌَ ُروِب َفاَل  لُفُّفه َشْوَك الدُّف ٌَ  َو

ِس َحاِمالً ِعْطـَر الُبـُذورْ  ِعٌـُش لِلََّهـِب الُمَقـدَّ ٌَ  َو

َساِبس َتْنَتِشً َؼْدراً   َواْنَصاَب الفُُجورْ ... َرْؼَم الدَّ

٭   ٭  ٭               

ُدودْ   َرْؼَم األََراِجٌؾ الَجِرٌَبِة َسْوَؾ َتْنَهاُر السُّف

ُل الُوُعودْ  ٌْ ْنَجلًِ لَ ٌَ ْمُز الَكِبٌَب َو ُد الرَّ ٌَُؽرِّ  َو

َجى الُمَحَمرِّ  ٌَِجؾُّف ُطوَفاُن الدُّف ِشٌدْ ... َو ْخِضُل النَّ ٌَ 

ْعلُو  ُح ِفً الَمَدى الُمْمَتدِّ َمْلَحَمًة َتِمٌدْ ... ٌَ  ٌَُطوِّ

َحاِري َوالُحُدودْ  ِتَنا ِبؤَْسَراِر الصَّ ٌُْفِضً أِلُمَّ
1
 

 ":٭الجمٌلة تقتل الوحش"فً قصٌدته " عمر أزراج"وٌقول الشاعر

ِحٌْل           ْبَتِدُئ الرَّ ٌَ  اآلَن 

 ِمْن ُحْزِنَنا َعاَد الَقِتٌلْ 

 ِفً َصْمِتَنا ُولَِد النَِّخٌلْ 

                                                 

  .1977-03-21وزجذ ثزبس٠خ  - ٭
1

إٌقاع ... متفاعلن ) ..46، 45ػ١بػ ٠ؾ١بٚٞ، ػبؽك األسك ٚاٌغٕجٍخ، اٌّإعغخ اٌٛه١ٕخ ٌٍىزبة، اٌغضائش،دد، ؿ-  
 (وزن الكامل

 .27/01/1975: وزجذ ثزبس٠خ -  ٭
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ِبٌلْ   ِمْن ُجْرِحَنا َبَدأَ السَّ

َهَداِء ُكوِنً َقاَمَة الَوَطِن النَِّحٌلْ  َحَة الشُّف ٌْ ا َص ٌَ 

لًِ ُمَرجاً َعلَى َبَصِر الَجِنٌنْ  اُخْضَرَة الُجْرِح الَعِمٌِق َتَشكَّ ٌَ 

َعِنً الَجلٌِدْ  ؤِْتً الُحْزُن  َودَّ ٌَ َن  ٌْ  ِمْن أَ

ا َشِهٌدْ  ٌَ َعاَسَة  ْقَت التَّ  َوَمَضى، َوَمزَّ

ا َساِعً الَبِرٌدْ  ٌَ ؤِْتً الُحْزُن   ٌَ َن  ٌْ  ِمْن أَ

ِتً ِمٌاَلَد ِعٌدْ  ٌَ َبْرَق
1
  

مقاطـع من دٌـوان "فً قصٌدته " مصطفـى محّمـد الغمـاري"وٌقول الشاعر

 ":الّرفـض

ِدٌْد             ا َزَمناً ُنْدِمُنُه َحتَّى الصَّ ٌَ 

 ُنْدِمُن ِفٌِه الَقْهَر َوالُجوَع الشَِّعار، َوالَحِدٌدْ 

ْؽِرٌبْ  ْهِرٌِب َوالتَّ  ِفً َزَمِن التَّ

َمِن الَؽِرٌبْ   ِفً الزَّ

ُثوُر ِبالِؽَناِء الَعْنَدلٌِبْ  ٌَ
2
  

ٌّنة الّشعرٌة  أّن الشاعر الجزابري المعاصر ٌضع - اآلنفة الّذكر- ٌّتضح من الع

قصابـده تحت قٌـد القافٌـة التقلٌدٌـة الّرتٌبـة، ولم ٌتجـاوز حّدتهـا إالّ بعد فتـرة من الزمـن 

 وذلك العتقاده أّن وحدة الّنؽم الّناتجة عنها، تسهم فً ربط أجزاء الّنسٌج الّداخلً للقصٌدة 

 مّما ٌكسبها ؼنابٌة تطمبن لها نفس المتلقً، وٌطرب لها سمعه، كما أّنها تتناسب 

                                                 
1

 (إٌقاع وزن الكامل... متفاعلن  ) .115-114ػّش أصساط، اٌغ١ٍّخ رمزً اٌٛؽؼ، ؿ-  
2

ذ اٌغّبسٞ، ِمبهغ ِٓ د٠ٛاْ اٌّشفل، ؿ-   ّّ  (إٌقاع وزن الرجز... مستفعلن  ) .28ِقطفٝ ِؾ
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 مع الحالة الشعورٌة الؽاضبة والحزٌنة الّتً ٌحّسها، بسبب ما ٌعانٌه أبناء الوطن 

 من جوع وقهر وحرمان وتؽرٌب، وبناء عن هذا جاءت قوافٌها موّحدة، ومترادفة

خٌر، بٌر، خور، ذور، جور، دود، عود، شٌد، مٌد، حٌل، تٌل، خٌل، بٌل، هٌد  ): مثل

، ٌمنح الصوت (00/)، باعتبار أّن المقطع المنبور المؽرق فً الطول (إلخ...دٌد، رٌب، 

 تإثر فً طول الصوت »إطالة تزٌد من تناؼمه وقّوة إسماعه، إذ من أبرز العوامل التً 

«اللّؽوي، الّنبر ونؽمة الكالم
1
. 

 أّما الروّي، فتعّدد من مقطع إلى آخر فً النموذج األول، ومن أسطر شعرٌة 

إلى أخرى فً النموذجٌن الثانً والثالث، بؽٌة تحقٌق الّتلوٌن اإلٌقاعً، ألّن وحدة الروّي 

تإّدي حتما إلى وحدة اإلٌقاع، ولذا سعى الشاعر جاهداً إلى الّتخلّص من وحدة الّصوت 

 ٭وترّدده، وتكرار نؽماته بتنوٌع الروّي، فكانت معظم أصواته من حروؾ الذالقة

، والمراد (الراء، الالم، النون، الباء) الّشدٌد المجهور، والمتمثلة فً الدالباستثناء صوت 

القدرة على انطالق فً الكالم بالعربٌة دون تعّثر أو تلعثم، فذالقة اللّسان جودة »بها 

«نطقه، وانطالقه فً أثناء الكالم
2
. 

ٌّزت قوافً النماذج الّسابقة بالفصاحة، على الّرؼم من احتفاظها  وهكذا، فقد تم

ٌّها الّساكن المتّنوع، الذي ٌعّد  منّبها »بالنظام الكالسٌكً الموّحد، السٌما من خالل رو

قوٌا، فهو ٌقوم فً موسٌقى الكالم بوظٌفة تشبه قرع الّطبول فً األوركسترا، إّنه أساسـً 

«فـً ضبـط اإلٌقـاع
3

، وإذا كـان إٌقـاع القـافٌـة مـن صمٌـم اإلٌقـاع العـام للقـصٌـدة     

 .فإّنه ٌساعدها على تؤدٌة وظابفها البالؼٌة واإلبالؼٌة

  وٌقصد بها توالً القافٌة فً سطرٌن شعرٌٌن :القافٌة المتوالٌة المتناوبة-ب

ٌّن، ومن ثّم ٌنوب عنها نظام آخر مخالؾ تماماً لألّول  أو أكثر فً القصٌدة على نظام مع

                                                 
1

 .128، ؿ1999ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ، األفٛاد اٌٍّغ٠ٛخ، د ه، ِىزجخ األٔغٍٛ  اٌّقش٠خ، / د-  

اثٓ عٕبْ اٌخفبعٟ، عّش اٌفقبؽخ : ، ٠ٕظش(اٌالَ، اٌشاء، إٌْٛ، اٌفبء، اٌجبء، ا١ٌُّ ): ؽشٚف اٌّزاللخ عزخ، ٟ٘- ٭

 .27ؿ
2

 .91ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ، األفٛاد اٌٍغ٠ٛخ، ؿ/ د-  
3

 .130ِؾّذ ؽىشٞ ػ١بد، ِٛع١مٝ اٌؾؼش، ؿ/ د-  
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 وبهـذا فهـً تماثـل القافٌة المزدوجـة أو المتعامـدة المعروفـة فً الشعـر األوروبـً

 :وقد ٌتجلّى هذا اللّون فً المواقؾ الشعرٌة اآلتٌة

 ":عٌاش ٌحٌاوي"ٌقول الشاعر

َهْر              َنَشؤُْت ِفً َمَراِفىِء السَّ

َجرْ   أَُجوُب َذاِهالً ُحُدوَد الُحْزِن َوالضَّ

ٌُْتُم زادْ   ال

 َوِهْجَرِتً إِلَى اْمِتَدادْ 

 ...َسؤَْلُت َعْن أَِبً 

 ....َفِقٌَل َماَت ِفً َمَعاِقِل الِجَهاْد 

اشْ قُ َصْبراً َسَتْسُكُن ال ٌَ  ُصوَر َوالرِّ

 َوَتْزَدِهً ِبُخْمَرِة الَهَوى الَمَواِوٌُل الِعَطاشْ 

ٌُْتَمكْ   َصْبراً َسَتْنَسى ِفً اْزِدَحام الُعْمِر 

كْ  ٌُوُؾ الُخْضِر َهمَّ  َسْوَؾ َتْذَبُح السُّف

٭   ٭  ٭         

 َوَناَمِت النُّفُجوُم ِفً األُفُقْ 

 َوَهبَّ َقْوِمً َوالُوُعوُد لَْم َتِفقْ 

ْسَتْقِبلُوَن الِعٌَدا َوالِعٌَدا ٌَ  َوأَْبَحُروا 

َوى اَل َزاَل َمْصفُوَدا ِهٌِد ِبالطَّ  َواْبَن الشَّ
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 َوأََبَد اإلٌَِماَن ِفً َحْرِفً

ِفًىَوَنادَ  ٌْ  ِفً الَوَرى َس
1
 

 ":مصطفى محّمد الغماري'"وٌقول الشاعر

َناَم الَحقُّف  ٌَ  ..           لَْن 

ًُّف اإلَِمامُ  ْمُز اإلِْلِه  َوالرَّ

ا َخْضَراَء إاِلَّ االْبِتَسامُ  ٌَ ْمِع  َس َبْعَد الدَّ ٌْ  لَ

ْفُض   ..َدْمُعَنا الرَّ

اَلةُ الِبْكرُ                  الصَّ

                     َوالُجْرُح الُمَقاِتلْ 

 َوَمَداَنا َبْدرُ 

ْت ِبَصفٌَِّن الَمَهاِزْل   ..إِْن ُجنَّ

ُة الِجٌل الُعَجابْ  َنا َعْبَر ُخَطاَنا ِقصَّ  َدمُّف

ا أُمَّ الَجَوابْ  ٌَ َإاُل الُمرَّ  ًَ إِْن ُجنَّ السُّف  ِه

 َكاَنِت النَّْجَوى َصالًَة ِفً َمَساَفاِت الَجَزاِبرْ 

 َسَكَبْتَها أَْحُرُؾ الَقْدِر َمدًى ُحّراً َوَثاِبرْ 

َنا  ٌْ  ..َوَتَؽنَّ

                                                 
1

ً فٟ ٚعٗ اٌضّٛسح، اٌّإعغخ اٌٛه١ٕخ ٌٍىزبة، اٌغضائش، -   ِّ إٌقاع ... مستفعلن ) .9-8، ؿ1983ػ١بػ ٠ؾ١بٚٞ، رأ
 (وزن الرجز
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َنا  ٌْ  ..َوِمْن ْأْفَراِحَنا الُخْضِر اْنَتَش

َنا ٌْ ا َسَع ٌَ .َوَعلَى أَْهَداِبَنا الِهٌِم إِلَى الُّفلَق
1
 

 ":عمر أزراج"وٌقول 

 أَُسمًِّ اْنِسَداَل الُجفُوِن َصاَلْة        

اةْ  ٌَ  أَُسمًِّ َجِبٌَنِك َباَب َح

ة ََصْدَرِك َتاِرٌَخ ُكّل ُمَهاِجرْ   َوِقصَّ

َها الَؽِرٌُب َوُكّل ُمَساِفرْ  ٌْ ِحنُّف إِلَ ٌَ  َفؤَْنِت ِباَلدٌد 

َماِن  ُمرُّف .. ِقَطاُر الزَّ َمانْ .. ٌَ  ِقَطاُر الزَّ

َتاَمى  ٌَ  َوَكاَن الَحَناُن َحِدٌَقَة لَْوٍز َوَصاَر الَحَنانْ .. َوَخلََّؾ آٍه ال

فُولَهْ  ْخِر َتْبِكً َصَباَح الطُّف َماَمَة ُحْزٍن َعلَى الصَّ ٌَ 

َماِن  ُؼَباَر الَهِزٌَمْه  .. َوَخلََّؾ آٍه .. َوَمرَّ ِقَطاُر الزَّ
2
 

أّن الشاعر الجزابري المعاصر أخذ ٌتحّرر - السابقة- ٌظهر من المقاطع الّشعرٌة

 نسبٌاً من سطوة القافٌة الموحّدة فً كامل القصٌدة، إذ لم ٌعد بحاجة إلى تكرارها 

من مطلعها إلى نهاٌتها، وإّنما نّوع فٌها وعّدد الروّي، باّتباعه نظام الّتوالً والّتناوب 

القابم على الّتوقّع والمفاجؤة، بؽٌة كسر الّرتابة الموسٌقٌة، والقضاء علٌها، ألّن توالً 

القافٌة واستمرارها بنفس اإلٌقاع، ٌشعر المتلقً بالملل والّسؤم، ولهذا جاءت القافٌة 

موّحـدة مـن حٌث الـروّي، والّنـوع فً كل بٌتٌـن خّطٌٌـن، باستثنـاء النمـوذج الثانـً 

حرفً /عٌدا، فودا / ٌتمك، هّمك / ٌاش، طاش / زاد، داد ): أحٌانا، مثل الذي تجاوز ذلك

                                                 
1

ذ اٌغّبسٞ، لشاءاح فٟ آ٠خ اٌّغ١ف، -   ّّ  (إٌقاع وزن الرمل... فاعالتن ) .25-24ِقطفٝ ِؾ
2

، ؿ -   ًّ  (إٌقاع وزن المتقارب...    فعولن ) .211-210ػّش أصساط، األػّبي اٌؾؼش٠خ، ٚؽغشٟٔ اٌظ
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، فكانت إّمـا متواتـرة        (إلخ...األفق، لم تفق/ مـان، نـان/ زابـر، ثابـر/ مـام، سـام / سٌفـً 

 .أو مترادفة أو متداركة

ٌّرات القافوٌة، واقع  وقد تعكس الّتلوٌنات الّنؽمٌة الصوتٌة الّناجمة عن تلك التؽ

الحٌاة الجزابرٌة المعاصرة المبنً على الّصراعات فً مختلؾ مناحٌه، االقتصادٌة 

واالجتماعٌة والسٌاسٌة والثقافٌة، مّما أضفى على األسطر الّشعرٌة حٌوٌة إٌقاعٌة 

وأكسبها قٌمة فّنٌة جمالٌة درامٌة، تجّسد إحساس الشاعر المتناقض بٌن حّب الوطن  

 وخٌبة األمل، والّتؤلم من الوضع المزري الّذي آل إلٌه، والّدعوة إلى الّنهوض 

 .به من جدٌد

 وٌراد بها تكرٌر كلمة القافٌة فً األبٌات الخّطٌة المتقاربة :القافٌة المتواطئة-ج

ومن دون أّي فاصل بٌنها، وٌعّد هذا الّلون من القوافً فً الشعر العمودي التقلٌدي عٌباً 

« أن ٌتكّرر لفظ القافٌة ومعناها»، وهو اإلٌطاءمن عٌوب القافٌة، سّموه 
1

، أّما فً الشعر 

ٌّنة الشعرٌة  المعاصر فهو لٌس بعٌب، بل ٌشّكل أسلوباً من أسالٌب الّتقفٌة، مثلما فً الع

 :اآلتٌة

 ":محّمد بلقاسم خّمار"ٌقول 

 َفلَْو َتَرُكوِنً َطلٌِقاً لَُكْنُت َشَدْوُت        

ْدَو ِمنًِّ لَُكْنُت َشَدْوتُ   َولَْو َطلَُبوا الشَّ

ْمِت   ُكْنُت َشَدْوتُ .. َولَْو أَْجَبُروِنً َعلَى الصَّ

ُدوِنً ٌَّ ُهْم َق َولَِكنَّ
2
. 

 ":األخضر فلوس"وٌقول 

ٌُوِنً: َوَطنٌد لِْلُؽْرَبِة الَعْذَراِء َوالشَّوقِ   ..        ُع
                                                 

1
 .270، ؿ1اثٓ سؽ١ك اٌم١شٚأٟ، اٌؼّذح فٟ فٕبػخ اٌؾؼش ٚٔمذٖ، ط-  
2

بس، اٌؾشف ٚاٌنٛء، ؿ-   ّّ ذ ثٍمبعُ خ ّّ  .(إٌقاع وزن المتقارب...  فعولن ) .172ِؾ
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ْكَرى ٌُوِنً: َكِجَداِر الَمْعَبِد الَمْسُكوِن ِبالذِّ  ُع

ؾِ  ٌْ ٌُوِنً: َكاْخِتَراِق الُعْشَب ِفً الصَّ  ُع

ارِ  ْشُكو ُؼْرَبَة الدَّ ٌَ ٌُوِنً: َكَنِخٌٍل قُْرَب َشطِّ الَبْحِر   ُع

ِر الَبْحِر ُمْشَتاقْ  ٌْ ا َنْخَل إِنًِّ ِمْثل َط ٌَ ِنً  ..ُشدَّ
1
. 

 ":عٌاش ٌحٌاوي"وٌقول 

ْرُتمُ ....ِرَفاِقً لَِماَذا ِنً َذاِهبٌد ِفً الُجُذوِر ... َتؤَخَّ  إِنَّ

 ....ِفً الُجُذورِ ... ِبلَْوِن َبَواِخِرُكْم 

 ِفً الُجُذورِ .. ِبَهمِّ َنَواِرِسُكْم 

ِفً الُجُذورِ ... ِبِصْدِق َقَصاِبِدُكْم 
2
 

فً ثالث أبٌات  (شدوت، عٌونً، جذور)نلحظ أّن الشاعر ٌكّرر لفظة القافٌة 

ٌّر نمطها، ألّنه ٌرى فً هذه الكلمة المشّبعة بالّداللة، والمفعمة  خّطٌة، أو أكثر، ولم ٌؽ

بالجرس الصوتً، الّناتج عن الّتكرار، تعوٌضاً عن إٌقاع القافٌة المتنّوع، وتكرٌسا للحالة 

 االنفعالٌة، فهً أنسب للّتعبٌر عن المواقؾ الشعرٌة الثابرة والّطامحة التً تتلّبسه

 .إذ تساعد على تولٌد الصّور، وتنامً األحداث

ٌّز األبٌات الخّطٌة، ومن دون  بٌد أّن اإلٌقاع الّرتٌب، والبسٌط الموّحد هو الذي م

أدنى تلوٌن موسٌقً، بؽض الّنظر عن نقاط الّتواصل، وعالمات الّتنصٌص الخاّصة 

بالنموذج الثانً، الموحٌتان باستمرارٌة الحدٌث، ولكّنهما  تحدثان فجوة إٌقاعٌة تإّدي 

دورا ال ٌإدٌه عنها الّصوت، فتمنح القارئ لونا من الهدوء، والسكٌنة لمواصلة القراءة 

 .بنؽمة متجّددة إٌقاعٌا وإٌحابٌا

                                                 
1

 (إٌقاع وزن الرمل....  فاعالتن ) .77-76األخنش فٍٛط، ؽمٛي اٌجٕفغظ، ؿ-  
2

 (إٌقاع وزن المتقارب... فعولن) .33-32ػ١بػ ٠ؾ١بٚٞ، ػبؽك األسك ٚاٌغٕجٍخ، ؿ-  
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ٌّدة بحرؾ الروّي، وؼالبا ما ٌمزج : القافٌة المرسلة-د وهً القافٌة ؼٌر المق

  كسر »الشاعر فً الشعر المعاصر بٌن أسطر شعرٌة مقفاة، وأخرى مرسلة، قاصداً 

«ما فً تقفٌة الّتتابع من تماثل صوتً، ونسقٌة
1

 :، ومن نماذجها ماٌلً

 ":األخضر فلوس"ٌقول الشاعر 

ًّ ِفً الَماِء األَِسٌِر،   ٌِن ا اْكَتَشْفُت ُصَراَخَك الطِّ  لَمَّ

َكْت أَْشَواقَُك الَخْضَراُء لِلنٌَِّراِن َواْنَدّستْ   َتَحرَّ

 ِجَراُحَك َتْحَت أَْحَداِق الَوَطنْ 

ْقَتِسُم الُمِحبُّفوَن الَحَراِبَق َوالَهَوى ٌَ اِر   ِفً النَّ

ا َتاِركاً           - ٌَ  َماَذا َتَرى 

 ِفً ُكلِّ أَْرٍض ِمْن ِدَماَك َقَصاِبداً 

َمْن  ٌُوَط ِعْشٍق لِلزَّ َوُخ
2
 

 ":أحمد حمدي"وٌقول الشاعر 

ُل الَخَواِرْج       ٌْ  َتْعُبُر الَفْجَر َخ

اِرقْ  ٌَ  ِمْثَل الَب

 َنْحَو اْمِتداَِد الفَُراِت الَخِصٌبْ 

 أَْصَفرٌد َكاَن َوْجُه الُمَساِفرْ 

 َثاَر ِفً الَبِصٌَرِة الفَُقَراءْ 

                                                 
1

 .247، ؿ١ٌ2003ج١ب، -، عبِؼخ لبس ٠ٛٔظ، ثٕغبص1ٞػّش خ١ٍفخ ثٓ ئدس٠ظ، فٟ اٌؼشٚك ٚاٌمبف١خ، ه/ د- 
2

 (إٌقاع وزن الكامل... متفاعلن ) .62األخنش فٍٛط، ؽمٛي اٌجٕفغظ، ؿ -  
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اَر ِفً َواِجَهاِت الَحَواِنٌتْ   أَْشَعلُوا النَّ

اُر وْهَراَن، َوالقُْدسْ  أَْحَرَقِت النَّ
1
. 

 ":محمد  زتٌلً"وٌقول الشاعر 

ْسَتْوِقفُِنً         ٌَ  َعَطشٌد 

 َوَسَط َرِحٌٍل َمْسُعورْ 

 َوَحُروٍب َتْسَتْعِطفَُها األَْرضْ 

ْفِس الَؽْضَبى  أَْو ِفً أَْعَماِق النَّ

لْ  ٌْ ْنَهاُر ِسَوى ِفً الَّل ٌَ  ُحْلمٌد اَل 

 أَْو ِفً َساَعاِت الَفْوَضى، إِْذ َتؤِْتً ُدوَن ُطقُوسْ 

 أَْو َتْحِضٌَراٍت َعْجلَى

َحاَنْت َساَعُتَنا َفلَِنْرُسَم ُعْمقاً لِْلَكلَِماتْ 
2
. 

أّن الشاعر الجزابري المعاصر حاول - السالفة الّذكر- ٌتراءى من النماذج 

ٌّز نهاٌة كّل سطر شعري، إّما بشكل متوال   التخلًّ عن جرس الروّي، الذي كان ٌم

 أو متناوب، واالستعاضـة عنه بتدوٌـر التفعٌلـة الّشعرٌـة، الملؽـً لنظـام القافٌـة 

، مّما ٌحقّق (0/)كما فً النموذج األول، أو استبداله بمقطع صوتً طوٌل، أو ممّدد 

تجانسا صوتٌا مع المقطع اآلتً فً آخر السطر الموالً، على الرؼم من اختالؾ مخارج 

تقٌٌد القافٌة المواقؾ الشعرٌة المشّبعة باآلالم، واألحزان المؤساوٌة  وقد الءم أصواتهما،

 .التً ٌعانٌها الوطن الجزابري

                                                 
1

 (إٌقاع وزن المتدارك... فاعلن ) .105-104أؽّذ ؽّذٞ، لبئّخ اٌّغنٛة ػ١ٍُٙ، ؿ-  
2

ذ صر١ٍٟ، األػّبي اٌؾؼش٠خ، فقٛي اٌؾّت ٚاٌزؾٛي، ؿ-   ّّ  (إٌقاع وزن المتدارك.... فاعلن ) .19ِؾ
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ؼٌر أن الشاعر لم ٌستطع التصّدي لحرؾ الّروّي مّدة أطول، والمواصلة بنظام 

الّنؽمات الصاعدة المشحونة بالّرنٌن الموسٌقً، إذ راح ٌستؽنً عن ذلك الّنسٌج المتماسك 

إٌقاعٌا، وداللٌا شٌباً فشٌباً فً باقً أجزاء القصٌدة، وٌرجع إلى النظام القابم على توالً 

 .وتناوب القافٌة والّروي، وبالّتالً ٌمٌل إلى الّنؽمات الهابطة ذات اإلٌقاع الّسطحً

والمالحظ من خالل المدّونة الّشعرٌة الجزابرٌة المعاصرة، أّنه ٌستعصً العثور 

 على قصٌدة شعرٌة مجّردة من حرؾ الّروي، ولكن هذا ال ٌنفً أّن محاولة الشاعر 

فً إٌجاد معادل للّروّي، كانت بادرة لها مساهمتها اإلٌجابٌة فً الشعر الجزابري 

 .المعاصر، الّذي ال ٌزال فً طور النضج واالكتمال

وهكذا، فإّن وظٌفة القافٌة ال تتوقّؾ عند مجّرد تكرار صوت الّروي، وإحداث 

جرس موسٌقً فً نهاٌة كّل بٌت خّطً، ترتاح له األذن، وٌطرب له الّذوق، وإّنما تشّكل 

عنصراً جوهرٌاً فً بناء الخطاب الشعري، إذ بفعل ارتساماتها المنسجمة، والمتنّوعة 

 .تسهم فً توجٌهه إٌقاعٌاً وداللٌا وبالؼٌا

 Recyclage  :آلٌة التدوٌر-2

ٌعّبـر الّتدوٌـر عـن ظاهـرة مؤلوفـة فـً الفكـر العربـً، واإلسالمـً خاصـة 

حٌث تظهر فً بعض العبادات، كالطواؾ والّسعً، وحلقات الّذكر، كما تستعمل فً فّن 

المنمنمات، والمتؤّمل فً الكون ٌدرك أّنه ٌبنى على أساسها، كدوران األرض حول نفسها 

 .والشمس، وٌلحق هذه الظواهر حركات إٌقاعٌة متوازنة ومنتظمة

أّما التدوٌر فً الشعر العربً، فٌعّد أسلوباً إٌقاعٌاً الزم العروض الخلٌلً، سـواء 

 الوحـدة اإلٌقاعٌـة فـً الـوزن العروضـً »مـن خـالل التفعٌلـة الموّحـدة، باعتبـار أّن 
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«هً التفعٌلة الواحدة
1

، التً تولّـدت عنهـا األوزان ٭، أو من خالل الدوابر العروضٌة

مقلـوب الطوٌــل ): ، والمهملـة،مثل(إلـخ... الكامـل، الوافـر، الرجـز، ): المستعملـة،مثل

(إلخ...مقلــوب المدٌـد 
2

، وبالّتالـً فـإّن األوزان الشعرٌـة تقـوم أساسـاً علـى الّتدوٌـر 

 .حٌث ٌنفك الرجز والرمل عن الهزج مثالً، والكامل عن الوافر

وعلى الّرؼم من تصّدي الشعراء المعاصرٌن لنظام القافٌة والوزن، بوصفه 

نظاماً تقلٌدٌاً رتٌباً ال ٌشبع حاجاتهم الّنفسٌة، وال ٌحقّق طموحاتهم اإلبداعٌة، كما ال ٌسمح 

بحّرٌة االنفعال، والّتعبٌر عّما ٌجٌش فً صدورهم من أحاسٌس ومشاعر، إالّ أّنهم لم 

 ٌصمدوا أمام نظام التفعٌلة والّتدوٌر، الذي ٌعّد اللّبنة األساسٌة فً القصٌدة المعاصرة 

ٌّرات التً تصٌب التفعٌلة من زحافات، تدخل  السٌما من الّناحٌة اإلٌقاعٌة، إذ أّن الّتؽ

 .علٌها أسلوب الّتدوٌر، فتجعلها مدّورة

وٌختلؾ الّتدوٌر فً الشعر المعاصر عن الّتدوٌر فً الشعر العمودي المقفّى  

الصدر )ألّن البٌت المّدور فً القصٌدة العمودٌة، هو ذلك البٌت الّذي اشترك شطراه 

 فً كلمة واحدة، فٌكون بعضها فً نهاٌة الشطر األول، وبعضها اآلخر  (والعجز

 والمداخل »: المداخل أو المدمج، إذ ٌقول" ابن رشٌق"فً بداٌة الشطر الثانً، وٌسّمٌه 

 من األبٌات، ما كان قسٌمه مّتصال باآلخر ؼٌر منفصل منه، جمعتهما كلمة واحدة

« وهو المدمج أٌضاً 
3

من إٌقاع " محمد بلقاسم خّمار"، ومن نماذجه هذا البٌت للشاعر 

 :٭وزن الخفٌؾ

ا ٌَ يْ َطاَر ِمْن ُمْهَجِتً َوَخِفَق  ِه إَِذا َتَؽاَفَل َدْرِبًلًِ      وَو ٌْ  َعلَ
4
 

                                                 
1

 .77ػّض اٌّذ٠ٓ ئعّبػ١ً، اٌزفغ١ش إٌفغٟ ٌألدة، د ه، داس غش٠ت، اٌمب٘شح، دد، ؿ/ د-  

دائشح اٌّخزٍف، ٚاٌّإرٍف : اٌذٚائش اٌؼشٚم١خ اٌخ١ٍ١ٍخ خّظ دٚائش، ٚرٕفشد وً دائشح ثبعّٙب اٌخبؿ، ٚرزّضً فٟ - ٭

ؽّظ اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ ِؾّذ اٌذٌّغٟ اٌؼضّبٟٔ، سفغ ؽبعت اٌؼ١ْٛ : ٠ٕظش.  ٚاٌّغزٍت، ٚاٌّؾزجٗ، ٚاٌّزفك، أٚ إٌّفشدح

، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 1أؽّذ ئعّبػ١ً ػجذ اٌىش٠ُ، ه: اٌغبِضح ػٓ وٕٛص اٌشاِضح فٟ ػٍّٟ اٌؼشٚك ٚاٌمبف١خ، رؾم١ك

 . 523- 520اٌغىبوٟ، ِفزبػ اٌؼٍَٛ، ؿ : ٠ٕٚظش . 46-36، ؿ2011ٌجٕبْ، –ث١شٚد 
2

 .46-36ؽّظ اٌذ٠ٓ ِؾّذ  ثٓ اٌّذٌغٟ اٌؼضّبٟٔ، اٌّقذس اٌّزوٛس، ؿ: ٠ٕظش-  
3

 .284، ؿ1اثٓ سؽ١ك اٌم١شٚأٟ، اٌؼّذح فٟ فٕبػخ اٌؾؼش ٚ ٔمذٖ، ط-  

 (.2x)فبػالرٓ ِغزفغ  ٌٓ فبػالرٓ : رفؼ١الرٗ ٟ٘-  ٭
4

بس، ئس٘بفبد عشاث١خ ِٓ صِٓ االؽزشاق، ؿ-   ّّ  . 89ِؾّذ ثٍمبعُ خ
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، فكان جزء منها فً صدر البٌت، وجزإها اآلخر (وٌلً)وقع الّتدوٌر فً كلمة 

فً عجزه، وذلك ألّن إٌقاعه المفعم باأللم والحسرة، استدعى إٌصال شطرٌه بلفظة 

 .واحدة، مّما زاده حٌوٌة تناؼمٌة، وقّوة داللٌة

 أّما الّتدوٌر فً الشعر المعاصر، فٌبنى على أساس تتابع، وتوالً التفعٌالت 

  من خصابص الّتدوٌر »فً عّدة أسطر شعرٌة من دون أدنى قٌد، أو فاصل بٌنها، إذ 

«أن ٌقضً على القافٌة، ألّنه ٌتعارض معها تمام الّتعارض
1

امتداد البٌت »، مّما ٌسمح بـ 

«وطوله
2

، وبالّتالً ٌمنح الشاعر لوناً من الحّرٌة لمساٌرة دفقته الشعورٌة، وال ٌتوقّؾ 

اإلدماج خّصٌصة سابدة فً بناء البٌت لدى »حتى ٌهتدي إلى نهاٌتها، وهكذا صار

الشعراء المعاصرٌن، وهو بالّتؤكٌد استمرار فً البحث عن حّرٌة ٌتطلّبها بناء مسكن 

«حّر، له فاعلٌة تجدٌد الحٌوٌة البنابٌة للّنص
3

 ، وانطالقاً من الطاقة اإلٌقاعٌة 

 .التً ٌضفٌها الّتدوٌر على القصٌدة الشعرٌة، قد ٌبالػ الشاعر فٌه فتكون كلّها مّدورة

ترى عكس هذا الموقؾ، فهً ترفض استخدام أسلوب  " نازك المالئكة"ؼٌر أّن 

 إّن التدوٌر ٌمتنع امتناعاً تاّما فً الشعر »: الّتدوٌر فً الشعر المعاصر، حٌث تقول

«الحّر، ألّنه ٌلزم القصابد التً تكتب بؤسلوب الشطرٌن وحسب
4

، وتصّر على موقفها 

 ٌمتنع الّتدوٌر فً الشعر الحّر، ألّنه شعر حّر، وألّن الشاعر ٌستطٌع »: المبّرر بقولها

«أن ٌطٌل شطره دون تدوٌر
5

، وبهذا فهً تستبعد أن ٌكون للتدوٌر معنى فً الشعر 

، وإذا وقع فإّن السطر األول والثانً ٌعّدان سطراً واحداً، ولكن مثل هذه (الحرّ )المعاصر 

اآلراء أصبحت عاطلة بحكم التارٌخ واالستعمال، إّذ ُوّظؾ الّتدوٌر بفّنٌة إٌقاعٌة إبداعٌة 

 .بارعة ، لها أثر بارز فً الشعر العربً المعاصر

                                                 
1

 .95ٔبصن اٌّالئىخ، لنب٠ب اٌؾؼش اٌّؼبفش، ؿ- 
2

ػٍٟ ٠ٛٔظ، إٌمذ األدثٟ ٚلنب٠ب اٌؾىً اٌّٛع١مٟ فٟ اٌؾؼش اٌغذ٠ذ، د ه، ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة   / د-  

 .64، ؿ1985اٌمب٘شح، 
3

 .131، ؿ3، ط(اٌؾؼش اٌّؼبفش)ِؾّذ ث١ٕظ، اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش -  
4

 .93ٔبصن اٌّالئىخ، لنب٠ب اٌؾؼش اٌّؼبفش، ؿ-  
5

 .96اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ-  
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وقد ٌقابل مصطلح الّتدوٌر فً الشعر المعاصـر مصطلـح الّتـضمٌن فً الشعـر 

«هو تعلّـق معنـى آخـر البٌـت بؤّول البٌـت الّـذي ٌلٌـه»العمـودي، ألّن المقصـود به 
1

         

 ٌنزع إلى أن ٌذٌب كّل مقطع »أي إّن ٌرتبط البٌتان المتوالٌان معنى وتركٌباً، وبهذا فهو 

ٌّاً كانت درجة الفصل، أو الّربط  فً الذي ٌلٌه، ومعه لم تعد القصٌدة جزبٌات مرتبطة أ

«وإّنما تصبـح خٌطـاً متصـالً، ال توجد فٌه إشارات البدء، أو النهاٌة
2

، وبناء عن هذا     

 .فإّن الّتدوٌر ال ٌقضً على القافٌة فحسب؛ بل على الوقفة العروضٌة والّداللٌة

ال تخلو المّدونة الشعرٌة الجزابرٌة المعاصرة من أسلوب الّتدوٌر، فقد استعمله 

٭ الشعراء،وذلك وفق ما تقتضٌه مواقفهم الشعرٌة، وإن لم ٌظهر ذلك فً تجاربهم األولى

إّما لحنكتهم العروضٌة، أو لتمسكهم بالموروث الكالسٌكً، ولكّنهم تخلّصوا من تلك 

العوابق التً كانت تعرقل مسارهم اإلبداعً، ووّظفوه بشكل مكّثؾ، خاصة فً المرحلة 

 .التً نحن بصدد دراسة متنها الشعري

بٌد أّننـا نجـد من شعـراء السبعٌنـات، من ال ٌزال محافظـا علـى الشكـل التقلٌـدي 

" مصطفـى محّمد الغمـاري"للّتدوٌر ولكن بطرٌقة مؽاٌـرة، ولعّل مـن أبرزهم الشاعر

فعلى الّرؼم من روحه الّتجدٌدٌة الّثابرة، إالّ أّنه ظّل متمسكا برواسب الشعـر العمودي 

، على شاكلة الشعر المعاصر الحّر، وحاول استؽالل ٭"مّزق الربٌع"حٌث كتب قصٌدة 

ظاهرة تدوٌر الكلمة، وذلك بكتابة شطراً منها فً نهاٌة السطر األّول، وشطرها اآلخر 

 :فً بداٌة السطر الموالً، وهذا مقطع منها

ْق َشَباِبـً  ا ِتــــاَل .. َمـزِّ ٌَ 

 اَل اْخِضاَللُ .. ُل َفاَل َرَواء 

 

                                                 
1

 .270، ؿ1اثٓ سؽ١ك اٌم١شٚأٟ، اٌؼّذح فٟ فٕبػخ اٌؾؼش ٚٔمذٖ، ط: ٠ٕٚظش. 576اٌغىبوٟ، ِفزبػ اٌؼٍَٛ، ؿ-  
2

 .126عْٛ وٛ٘ٓ، إٌظش٠خ اٌؾؼش٠خ، ؿ: ٠ٕظش-  

 ، ألثٟ اٌمبعُ عؼذ هللا، خب١ٌخ ِٓ اٌزذ٠ٚش"طريقي"لق١ذح  - ٭

، ٟٚ٘ ِٓ ئ٠مبع ٚصْ ِغضٚء 1976-03-30: اٌمق١ذح ػّٛد٠خ ِىزٛثخ ػٍٝ ؽىً اٌؾؼش اٌؾش، ٔظّذ ثزبس٠خ- ٭

 (. 2x)ِزفبػٍٓ ِزفبػٍٓ : اٌىبًِ، ٚرفؼ١الرٗ ٟ٘
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ـا ٌَ  َوَدمًِّ َعلَى َشْوِك الَح

ُمجُّف َصْبَوَتُه اْنِتَهاُل .. ِة  ٌَ.. 

 َتِصٌــ.. َنارٌد َعلَى َشَفِتً 

اَللُ  ْرَتِوي ِمْنَها الضِّ ٌَ ـُح َف
1
  

ٌّتضح أّن الشاعـر لم ٌتخلّـص من البنٌـة اإلٌقاعٌـة التقلٌدٌـة للقصٌـدة الشعرٌـة   

 الحٌاة، تالل): حٌث جاءت أسطره مّدورة تدوٌراً كالسٌكٌا، وٌظهر ذلك فً األلفاظ اآلتٌة

، فقد تجّزأت كّل لفظة بٌن سطرٌن شعرٌٌن، مّما ٌجّسد الحالة االنفعالٌة المتشابمة (تصٌح

والمتوّترة التً ٌعانٌها جّراء، الظروؾ االجتماعٌة، والسٌاسٌة القاسٌة فً زمن الحّرٌة 

  ضالل): والّسـالم، هـذا فضـالً عن محافظتـه علـى وحـدة القافٌـة المتواتـرة، مثـل

، وهو من األصوات المجهورة (الالم)، وجرس الروّي المتمثل فً حرؾ (إلخ ...تهال

 .المناسبة للتعبٌر عن المواقؾ الشعرٌة القوٌة

عند تدوٌر الكلمة فحسب؛ وإّنما تجاوز - فً هذه القصٌدة- ولم ٌتوقؾ الشاعر 

 :ذلك إلى تدوٌر الكلمة، والتفعٌلة فً الوقت ذاته، حٌث ٌقول

 ٌَُصفُِّق َطاِبُر األَْحاَل            متفاعلن متفاعلن مستفـ.. َوَمَضى 

ـاهُ الِوَصـــالُ .. ِم  ..َؼنَّ
2

                    علن مستفعالتن

فقد سعى الشاعر باستخدامه لهذا اللّون من الّتدوٌر إلى إضفاء حٌوٌة إٌقاعٌة 

مستمّرة، ومتماسكة على القصٌدة، إالّ أّن ذلك اقتصر على الكلمة، والتفعٌلة المدّورتٌن 

«كؤّن اإلٌقاع عند الؽماري، هو ما تحدثه الكلمة من رنٌن»فقط، و
3

، وبهذا فهو لم ٌحقّق 

 .تالحماً إٌقاعٌا متواصالً فً القصٌدة عامة

                                                 
1

ذ اٌغّبسٞ، أٌُ ٚصٛسح، اٌّإعغخ اٌٛه١ٕخ ٌٍىزبة، اٌغضائش، -   ّّ  .49، ؿ1985ِقطفٝ ِؾ
2

 .50اٌّقذسٔفغٗ، ؿ-  
3

 .131ػجذ اٌشؽّٓ رجشِبع١ٓ، اٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ ٌٍمق١ذح  اٌّؼبفشح فٟ اٌغضائش، ؿ/ د- 
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ٌّزت بالقّوة والّصخب، وحسن الّتصور والّتركٌب، وٌتجلّى  أّما لؽة القصٌدة فقد تم

 الضالل، الشوك، الّنار، مّزق، دّمً): ذلك فٌما استعمله الشاعر من ألفاظ قوٌة، مثل

مّزق : )، وصور شعرٌة موحٌة بالحالة النفسٌة القلقة والمقهورة التً ٌمّر بها، مثل(إلخ...

، كما أّنه استعاض عن أدوات الّربط (إلخ... ، دّمً على شوك الحٌاة، شبابً ٌا تالل

بنقاط التواصل، الّدالة على استمرارٌة الحدٌث وامتدادٌة اإلٌقاع، وهكذا، فقد اكتسب 

 .رصانة إٌقاعٌة وقوة داللٌة

 :وٌمكننا تقسٌم مظاهر الّتدوٌر فً القصٌدة الجزابرٌة المعاصرة إلى ثالث أنواع

وٌتمثل فً تدوٌر التفعٌلة من السطر الشعري إلى السطر الّذي : الّنوع األول-أ

 :ٌلٌه، ومن النماذج التً تجّسده ما ٌؤتً

 ":األخضر فلوس"ٌقول الشاعر 

اِر َعلَى َكفًِّ ،،                       فاعالتن فعالتن فا  َرْعَشُة النَّ

 َوَماءٌد َناِفرٌد َفْوَق َجِبٌِنً                           عالتن فاعالتن فعالتن

َداَمى  ٌَُصاِفٌِنً النَّ وِح  ..ُمْثَقَل الرُّف
1

              فاعالتن فعالتن فاعالتن

 ":مصطفى محّمد الغماري"وٌقول الشاعر 

ِؽٌْم  ٌَ  مستفعالن..              ُجْرحٌد 

 َوَمْوَجةٌد َتْنآى              متفعلن مستؾ

َوُشْطآنٌد َتلُوبْ 
2

           علن مستفعالن 

 

                                                 
1

  (ئ٠مبع ٚصٔبٌشًِ.. فبػالرٓ ). 23، ؿ2007، ِٕؾٛساد أسرغز١ه، اٌغضائش، 1األخنش فٍٛط، األٔٙبس األخشٜ، ه-  
2

ذ اٌغّبسٞ، أغ١ٕبد اٌٛسد ٚإٌبس، اٌؾشوخ اٌٛه١ٕخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، -   ّّ . 53، ؿ1980ِقطفٝ ِؾ

 (ئ٠مبع ٚصْ اٌشعض.. ِغزفؼٍٓ )
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 ":محّمد بلقاسم خّمار"وٌقول الشاعر 

ْلِب                       فعولن فعولن فـ ا َطاِرَق الصُّف ٌَ  أَ

َك                              عولن فعولن ٌْ َد ٌَ  َتْدِمً 

ْلِب ِسْجناً  لَِتْصَنَع ِمْن َقْسَوِة الصُّف
1

     فعوُل فعولن فعولن فعولن

وقع الّتدوٌر بٌن سطرٌن شعرٌٌن، إذ انتهت التفعٌلة األخٌرة من الّسطر المدّور 

فً بداٌة السطر الموالً، فانقسمت إلى جزءٌن، وهذا ما نلحظه فً تفعٌلتً النموذجٌن 

، أّما تفعٌلة النموذج الثالث، فتوّزع وتدها المجموع (فاعالتن، مستفعلن)األّّول، والثانً 

على سطرٌن، وذلك تبعاً لما تستدعٌه المواقؾ الّتعبٌرٌة المثقلة باألحزان  (0//)

والمشحونـة باالنفعـال والّداللـة، وبهـذا فقد امتـّد إٌقـاع السطرٌن المدّورٌـن، وتداخـل 

 .بحٌث ال ٌستقّل أحدهما عن اآلخر، مّما منحهما مرونة إٌقاعٌة، وانسٌابا داللٌاً 

 :وقد ٌحدث الّتدوٌر بٌن كّل بٌتٌن خطٌٌن على حده، ومن أمثلته

 ":مصطفى محمد الغماري"قول الشاعر 

ِر  ٌْ ْبَت َكالطَّ  فعولن فعولن فـ..                            َتَؽرَّ

ْنَضُح ِبالُبوِم َوالَبْبَؽاِء    عوُل فعولن فعوُل فعولن فعوُل فعولن ٌَ َمُن الُمرُّف        َوالزَّ

وِر  اِر َوالزُّف           فعولن فعولن فعولن فـ!ُطُبوالً ِمَن الزَّ

شاً ِمَن الَكلَِماِت الَخَواِء          عولن فعوُل فعولن فعولن ٌْ  َج

                         فعوُل فعولن!َوِضْؽُث ِؼَناِء 

اِء                فعولن فعولن فعولن فعولن ٌَ َر َعْقلََنٍة ِمْن ِر ٌْ  َوَما َؼ

                                                 
1

بس، اٌؾشف ٚاٌنٛء، ؿ-   ّّ  .(ئ٠مبع ٚصْ اٌّزمبسة... فؼٌٛٓ )، 174ِؾّذ ثٍمبعُ خ



 الشعري وأثرها الّداللي في القصيدة الجزائرية المعاصرة آليات اإليقاع:                                     الفصل الرابع 

200 

 

 

 فعوُل فعولن فـ..                            َوَعْقلََنِة الَهْدمِ 

ْبَدأُ ِسرَّ الِبَناِء : َقالُوا ٌَ !ِمَن الَهْدِم 
1

       عولن فعولن فعوُل فعولن فعولن

 ":األخضر فلوس"وقول الشاعر 

ٌُْطِفَا الَماُء الَّلِهٌبَ   مستفعلن مستفعلن مـ..              لَْن 

َدا َفاِه َوَؼرَّ َب لِلشِّ  تفاعلن متفاعلن متفاعلن..        َوَقْد َتَسرَّ

 مستفعلن متفاعلن مستفع..       اَل َتْجَمُعوا لِِعَناِقَها األَْزَهارَ 

َز ِبالنََّدى َوالَوْرَد الُمَطرَّ
2

              لن مستفعلن متفاعلن

ٌظهر أّن الشاعرٌن ما ٌزاالن ٌحّننان إلى إٌقاع البٌت التقلٌدي، المثقل بوحدة 

، أو المتراكبة فً النموذج الثانً      بغاء: المتواترة فً النموذج األّول مثل)القافٌة، 

 فً النموذج الدال فً النموذج األّول، أو الهمزة)، والمختم بنؽمة الروّي (غّردا: مثل

ٌٌّن الحاصل بٌنهما تدوٌـر، لشّكـال بٌتـا عمودٌـاً      (الثانً ، فلو جمعنا بٌن البٌتٌن الخط

وقـد ٌرجـع ذلـك إلـى حالتهمـا الّنفسٌـة المشّبعـة بـاآلالم والهمـوم، بسبب مـا وصـل   

 .إلٌه المواطن الجزابري من انحراؾ وتشّتت، نتٌجة االؼتراب، وسوء األوضاع المعٌشة

وأبدع الّشاعران فً الّتعبٌر عّما ٌجٌش فً صدرٌهما من مشاعر بؤحسن 

 عقلنة ، تغّربت): الّتراكٌب، وأبلػ الّصور، وذلك باستعمال أقوى األلفاظ وأدقّها، مثل

، كما أّن عالمة الّتعجب      (إلخ... ، المطّرز، تسّرب، اللّهٌب، الخواء، الهدم، رٌاء

الّتً مٌزت نهاٌة أسطر النموذج األّول، الموحٌة بالّدهشة واالستؽراب، منحتها   (!) 

ٌّة الجرس، فً حٌن أسهمت نقاط الّتواصل  التً انتهت بها أسطر  (..)نبرة إٌقاعٌة قو

                                                 
1

 .(ئ٠مبع ٚصْ اٌّزمبسة... فؼٌٛٓ )، 121ِقطفٝ ِؾّذ اٌغّبسٞ، ثٛػ فٟ ِٛعُ األعشاس، ؿ-  
2

 .(ئ٠مبع ٚصْ اٌىبًِ... ِزفبػٍٓ )، 65األخنش فٍٛط، ؽمٛي اٌجٕفغظ، ؿ-  
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 النموذج الثانً، الّدالة على استمرارٌة الحدٌث، فً امتداد اإلٌقاع وتواصله، باإلضافة 

ٌّرات ، من خفّة (متفاعلن، فعولن) التً أصابت تفعٌلتً النموذجٌن ٭إلى ما أضفته الّتؽ

إٌقاعٌة على األسطر الشعرٌة، وبهذا فقد أحدثا انسجاما بٌن المعنى واإلٌقاع، اللّذان زاد 

 .من جمالٌتهما الّتدوٌر

 ": أحمد حمدي"وقد ٌحصل الّتدوٌر فً أكثر من بٌتٌن خّطٌٌن، كقول الشاعر 

َناِك             مستفعلن متفاعلن مستفـ ٌْ  َنْجمٌد َوأَْرِؼَفةٌد َوَع

 َوأَْشِرَعُة الَؽِرٌِب                 علن متفاعلن مـ

َل ِفً َقْلِبً           تفاعلن مستفعلن مستفـ ٌْ  َتَناَم َهَذا الَّل

اِهِرٌنْ  ٌُوَن السَّ ا ُع ٌَ َوَتْرَحُل 
1

      علن متفاعلن مستفعالنّ 

ٌّن أّن الشاعر انساق وراء دفقته الشعورٌة، المفعمة بالحّب، والحنٌن لبالده  ٌتب

وهذا دلٌل على انسٌاب »فاحتاج إفراؼها تدوٌر أربع أبٌات خّطٌة عروضٌا وداللٌاً، 

الّتجربـة، وتدفّقـهـا بشكــل عاطفــً، وفّنــً تّتحد فٌـه الّصــور، وتتداخــل عبـر تداخــل 

«اإلٌقـاع الّذي ٌنسجـم مع األحداث المتالحقـة
2

،وبالّتالً امتـداد اإلٌقـاع، واّتساع الّداللة 

 .مّما ٌحقّق بعداً فّنٌاً وجمالٌا فً القصٌدة

وهو أكثر امتداداً، وٌمكن أن نصطلح علٌه بالتدوٌر المقطعً : النوع الثانً-ب

«الجزبً»أو
3

، فقد ٌتعّدى خمس أسطر شعرٌة   "عبد الرحمن تبرماسٌن"، كما ٌسّمٌه 

أو ٌضـّم مقطعـاً كامـال من القصٌـدة، وذلك تبعـاً لما ٌتطلّبـه إفـراغ الشحنـة االنفعالٌـة       

 :ومن نماذجه  ماٌلً

                                                 

، فأعمو اٌغبوٓ اٌخبِظ، فزؾٌٛذ ئٌٝ فؼُٛي، ٚصؽبف اإلمّبس اٌزٞ ٌؾك (فؼٌٛٓ)صؽبف اٌمجل أفبة رفؼ١ٍخ -٭

 .524اٌغىبوٟ، ِفزبػ اٌؼٍَٛ، ؿ : ٠ٕظش. (ِغزفؼٍٓ)، فأعىٕذ ربؤ٘ب، ٚأفجؾذ ِْزفبػٍٓ صُ رؾٌٛذ ئٌٝ(ِزفبػٍٓ)رفؼ١ٍخ
1

 (ئ٠مبع ٚصْ اٌىبًِ ... ِزفبػٍٓ )، 21أؽّذ ؽّذٞ، لبئّخ اٌّغنٛة ػ١ٍُٙ، ؿ-  
2

َٚ أ/ د-   س اٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ فٟ اٌمق١ذح اٌؼشث١خ / ٔبفش ع١ٍُ ِؾّذ اٌؾ١ّذٞ  ّٛ ِؾّذ ػجبط ِؾّذ اٌؼشاثٟ، رط

 .174اٌّؼبفشح، ؿ
3

 .141ػجذ اٌشؽّٓ رجشِبع١ٓ، اٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ ٌٍمق١ذح اٌّؼبفشح فٟ اٌغضائش، ؿ/ د- 
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 ":عبد العالً رزاقً"ٌقول الشاعر 

ٌُِعٌُد َتْرِتٌَب الَحَقاِبِق                          متفاعلن مستفعلن متـ  َس

فُولة    فاعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن متـ ْحِمُل األَْزَهاَر لِأْلَْطَفاِل ِفً ِعٌِد الطُّف ٌَ 

ْحِكً َعْن أَِزٌِز الّطاِبَراِت        ٌَ ْرُسُم األَْشَجاَر َواِقَفًة، َو ٌَ            

            فاعلن مستفعلن متفاعلن  مستفعلن مستفعلن م

َة األَْصَواِت           تفاعلن متفاعلن مستفعلن مستفع ٌَ  َوَوْزِن ُكّل َرَصاَصٍة، َنْوِع

ِهٌِد،                      لن مستفعلن متفاعلن م َشاِش، لَْوَن َدِم الشَّ  َوالرَّ

ٌَُباِرُك            تفاعلن مستفعلن مستفعلن متـ ؤِْتً  ٌَ ْوِت الِّذي   َوَمْصَدِر الصَّ

َقاِتالً َوَقِتٌالً 
1

                                     فاعلن متفاعلْ 

تجاوز الّتدوٌر فً هذا المقطع الّشعري خمس أسطر شعرٌة متوالٌة، ومتداخلة 

إٌقاعٌاً، مّما ٌوحً بانسٌاب الشاعر وراء تجربته العاطفٌة، المعّبؤة باألمل فً انتصار 

األّمة العربٌة، وٌصبح ما ٌدور فٌها من استعمار واضطهاد مجّرد قصص تحكى لألبناء 

ٌّة »" عبد العالً رزاقً"فال مراء أّن  ٌرتبط بؤرضه الوطنٌة أعمق ارتباط، وبقواها الح

الكامنة أعمق االّتصال، وبؤّمته العربٌة أعمق االلتحام، وبالبشرٌة والعصر ٌنصهر قلب 

الشاعر ووجدانه، ولكّنه فً ارتباطاته هذه كلّها ٌلتزم بالجمال سواء فً مؽامرات اللّؽة 

«أو محاورات اإلٌقاع الّداخلً، وزنا وموسٌقى
2
. 

فاقتضى األمر أن ٌفرغ الشاعر شحنته الّنفسٌة بشكل متواصل، ومن دون 

التً تمنح القارئ متنفّساً لالسترجاع، ومواصلة  (،)انقطاع، أو توقّؾ، باستثناء الفاصلة 

 ٌشّكـل إمكـانٌة موسٌقٌـة تعمل على الّربط       »القـراءة من جدٌـد، باعتبـار أّن الّتدوٌـر

                                                 
1

ي ِبٞ ،ؿ -   ّٚ  . (ئ٠مبع ٚصْ اٌىبًِ...ِزفبػٍٓ).30-29ػجذ اٌؼبٌٟ سصالٟ، أهفبي ثٛسعؼ١ذ ٠ٙبعشْٚ ئٌٝ أ
2

 .10اٌّقذس ٔفغٗ، ؿ-  
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«بٌن اإلٌقاع والمحتوى الفكري، والعاطفً فً انسجام تامّ 
1

، وبهذا أبدع الشاعر تناسقا 

 .إٌقاعٌا وداللٌا وعاطفٌا بٌن أسطر المقطع الشعري، فشّكل لحمة متكاملة

، جاء كلّه مدّوراً "عاشور فّنً"، للشاعر ٭"زهرة الّدنٌا"وهذا مقطع من قصٌدة 

 :ماعدا سّطرٌن شعرٌٌن فٌقول فٌه

اِق                 مستفعلن متفاعلن مستفع ُت َفاْحَتَجَبْت َعِن الُعشَّ ٌْ  َؼنَّ

َعَراءِ  َها أَْلُسُن الشُّف ٌْ  لن متفاعلن مستفعلن متفاع....              َواْخَتلََفْت َعلَ

ًّ     لن مستفعلن متفاعلن مستفعلن متفاع ِة َشْعَرٍة ِمْن َشْعِرَها الَملَِك ٌَّ َ ؤِْتً ِبؤ ٌَ  َمْن 

ْصَنُع الَقِصٌَدَة ِفً َضِفٌَرِتَها             لن متفاعلن متفاعلن متفا ٌَ  َمْن 

ًّ                           علن متفاعلن متفاع َهِب ْلَمُس َقْلَبَها الذَّ ٌَ  َو

ْفَصاِؾ          لن متفاعلن مستفعلن مستفع  أَْعِرُؾ َوْقَعَها ِمْن َرْعَشِة الصَّ

ٍء ِمْن َمَفاِتِنَها             لن متفاعلن مستفعلن مستفعلن متفا ًْ  ُكّل َمِدٌَنٍة َعاَدْت ِبَش

 َوَؼاَبْت َكالَحِقٌَقِة                                علن مستفعلن متـ

ُت ِبَها                                       فاعلن متفا ٌْ  َفاْكَتَف

ُت ِمْن َفْرِط الَحِنٌِن،                  علن متفاعلن مستفعلن مـ ٌْ  َوِحٌَن َبَك

 َبَكْت َمِعً                                         تفاعلن

ًَ الَوِحٌَدةُ َتْخَتِفً                             متفاعلن متفاعلن  َوِه

ْمِس اْطلَِعً َوَتقُوُل لِلشَّ
2

                            متفاعلن مستفعلن

                                                 
1

 .134ؽغٓ اٌغشفٟ، ؽشو١خ اإل٠مبع فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش، ؿ/ د- 

 .1986-06-26ٔظّذ ثزبس٠خ - ٭
2

 .(ئ٠مبع ٚصْ اٌىبًِ... ِزفبػٍٓ )، 90-89ػبؽٛس فّٕٟ، ص٘شح اٌذ١ٔب، ؿ- 
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ٌتراءى أّن الشاعر انجذب وراء شحنته االنفعالٌة التً ٌتؽّنى فٌها بحّب الجزابر 

وكؤّنها امرأة ٌتؽّزل بها، فراح ٌفرؼها باستمرار، ودون أّي فاصل، حتى تجاوز عشرة 

أبٌات خّطٌة، وقضى بذلك على الوقفات العروضٌة والّداللٌة، فشّكلت دفقة شعورٌة 

واحدة، متالحمة إٌقاعٌا وداللٌا، ؼٌر أّن هذا قد ٌرهق القارئ، وٌقطع أنفاسه وٌشعره 

 (الثالث والرابع والخامس)بالملل، بؽّض الّنظر عن التساإالت المطروحة فً السطر 

 .الّتً تمنحه لونا من الّراحة، وتزٌد من تصاعد الّنبرة اإلٌقاعٌة لألسطر الشعرٌة

بناء منؽلق على نفسه »وهكذا، قد ٌعّبر المقطع الشعري المدّور بهذا الشكل عن 

ٌفتقد لمقروبٌته، وٌقطع حبل الموّدة والّتواصل مع القارئ، ألّنه ال ٌمتلك رإٌة فّنٌة 

ٌّن «متماسكة، وال ٌراهن على نظام داللً جمالً مع
1

، وبهذا ٌصبح الّتدوٌر ظاهرة 

 .مقصودة لذاّتها، ولم تستدعٌها الحالة العاطفٌة والمعنى

  وهو تدوٌر عام، وكلًّ ٌمّس القصٌدة بؤكملها، حٌث ٌبدأ :النوع الثالث-ج

من آخر تفعٌلة من سطرها األول، إلى أّول تفعٌلة من سطرها األخٌر، فتشّكل شحنة 

انفعالٌة واحدة، ٌعمل الشاعر على الّتعبٌر عنها بنفس واحد، مّما ٌجعل حركتها اإلٌقاعٌة 

 ال ٌتؤّتى، إالّ لشاعر متمّكن ٌكون »متواصلة وممتّدة، وذات نؽمة موسٌقٌة واحدة، وهذا

«فً حالة شعورٌة مفعمة بالحزن، أو الوجد، أو شاعر متمّرس ٌجٌد التحّكم فً فّنه
2
. 

ؼٌر أّن المدّونة الشعرٌة الجزابرٌة المعاصرة الّتً اعتمدنها كمصدر للتطبٌق 

ٌقّل فٌها هذا اللّون من الّتدوٌر، إن لم نقل نادراً، حٌث لم نجد قصابد مبنٌة على الّتدوٌر 

فً كتابة قصٌدة مدّورة، فكانت قصٌدته " محمد زتٌلً"الكلًّ، باستثناء محاولة الشاعر 

 :، المإلّفة من ثمان أبٌات خّطٌة، ٌقول فٌها"٭الولٌمة"

 

                                                 
1

، ِخطٛه سعبٌخ  (ِغز٠ٛبد اٌمشاءح ٚاٌزأ٠ًٚ)ِقطفٝ اٌؾبٚٞ، عّب١ٌبد رٍمٟ إٌّـ اٌؾؼشٞ اٌّغشثٟ اٌؾذ٠ش -  

 .169، ؿ2002-2001دوزٛساٖ، و١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ، ثّٕغ١ه، اٌذاس اٌج١نبء، عبِؼخ اٌؾغٓ اٌضبٟٔ، 
2

 .142ػجذ اٌشؽّٓ رجشِبع١ٓ، اٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ ٌٍمق١ذح اٌّؼبفشح فٟ اٌغضائش، ؿ/ د- 

 .1978وزجذ فٟ ؽٙش عٛاْ - ٭
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اَدةُ                                      فْعلن فْعلن فِعـ ؤِْت السَّ ٌَ  لَْم 

ْحُضُروا َبْعَد َهِذي الَولٌَِمَة                    لن فاعلن فاعلن فاعلن فِعـ ٌَ  لَْم 

ْسَمُعوَك ُتَؽنًِّ                              لن فْعلن فاعلن فِعلن فْعـ ٌَ  آٍه لَْن 

ْقُطُر َصْوُتَك ُحْزناً                               لن فِعلن فِعلن فا ٌَ 

َناَك َنْخالً َشِجٌاً                               علن فْعلن فاعلن فا ٌْ  َوَع

ؤَْسَك علن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فِعلن فِعـ ٌَ َحاِري ُتَقاِتُل           َوِحٌداً ِبؤَْرَجاِء ِتْلَك الصَّ

ؤِْت َمْن ُكْنَت ُمْنَتِظراً ُعْمَرَك الُمَتَزْحلِِق  لن فاعلن فاعلن فِعلن فاعلن فِعلن فِعـ ٌَ  لَْم 

َتْزَحُؾ َنْحَوَك َذاِكرةٌد ُمْتَعَبهْ 
1

                        لن فِعلن فِعلن فِعلن فاعلن

 استجاب الشاعر فً هذه القصٌدة لحالته االنفعالٌة، المفعمة بالحزن والٌؤس

من طول انتظار، وصول الّسادة إلزاحة األلم، والهّم عن كاهله، الذي حال دون فابدة 

دلٌـل علـى ذلك، فجـاءت أسطـره الشعرٌـة كلّهـا مـدّورة  (لـم)وتكـرار حـرؾ الجـزم 

وكؤّنهـا دفقـة شعورٌـة واحدة، وقد ٌتناسـب هذا مع عملٌـة سرد األحـداث واستمـرارها 

ٌّرات  (.فاعلن) الاّلحقة بتفعٌلتها ٭باإلضافة إلى الحٌوٌة اإلٌقاعٌة التً أضفتها تلك الّتؽ

 وبناء عّما تقّدم، فقد اكتسبت القصٌدة سالسة إٌقاعٌة، واسترساال داللٌا، األمر 

ٌساعـد القـارئ »الّذي ٌجلب انتبـاه القارئ، وٌجعلـه ٌتمّتـع بقراءتهـا، السٌمـا أّن الّتدوٌـر 

ٌّة للّنص، باعتباره عنصراُ داال من ضمن العناصر الفّنٌة المكّونة  على كشؾ الّداللة الخف

«للّنص
2

 .، وبالّتالً حقّق الشاعر تكامال فّنٌا، وجمالٌاً فً القصٌدة

                                                 
1

 .(ئ٠مبع ٚصْ اٌّزذاسن... فبػٍٓ ). 130ِؾّذ صر١ٍٟ، األػّبي اٌؾؼش٠خ، أٔٙبس ٍِّىخ اٌؾٛد، ؿ-  

ٚ٘ٛ ئعمبه الَ : ، ٚاٌزؾؼ١ش(فِؼٍٓ)صؽبف اٌخجٓ، ٚاٌّزّضً فٟ ئعمبه عبوٓ اٌغجت اٌخف١ف، فزؾٌٛذ اٌزفؼ١ٍخ ئٌٝ  - ٭

/ د: ، ٚػّذ٘ب ثؼل اٌّذاسع١ٓ ػٍخ عبس٠خ ِغشٜ اٌضؽبف، ٠ٕظش(فْؼٍٓ)، ٚرزؾٛي ئٌٝ (فبػٍٓ)اٌٛرذ اٌّغّٛع فٟ رفؼ١ٍخ 

 .53أؽّذ وؾه، اٌضؽبف ٚاٌؼٍخ، ؿ
2

 .169ِقطفٝ اٌؾبٚٞ، عّب١ٌبد رٍمٟ إٌـ اٌؼشثٟ اٌّغشثٟ اٌؾذ٠ش، ؿ- 
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ٌحتاج الّتدوٌر فً أنواعه الثالث إلى عاملٌن أساسٌن، كً ٌكتمل بناإها اإلٌقاعً 

 النسق النحوي والنسق العروضً، فٌخضع األول لعدم اكتمال المعنى، أو الّداللة »:هما

«أو الّتركٌب النحوي، والثانً لضرورة الوزن
1

، أي إّن الّسطر الشعري قد ال ٌتّم نحوٌا 

 ، أو داللٌا، فٌكون بحاجة إلى ما ٌكّمله، ولذا ٌجنح الشاعر إلى إتمامه (إعرابٌاً )

 فً األسطر الموالٌة، من خالل استمراره فً إفراغ شحنته االنفعالٌة المتسارعة 

 ":حمري بحري"إلى الّتدفق، ومن األمثلة التً ٌتجلّى فٌها ذلك، قول الشاعر 

ُث ُسْنُبلَةٌد ِبَقِصٌَدِة ِشْعٍر،                فِعلن فِعلن   فِعلن   فِعلن   فِعلن   فْعـ  َتَتَشبَّ

 َتْسُكُنَها                                       لن فِعلن

ُل ِفٌَها                                   فِعلن فِعلن   فْعـ  َتَتَنزَّ

        ُروُح الِعْشِق                          لن فْعلن فـ

ْبِكً                                      علن فْعـ ٌَ  َف

       الَفْجُر،                                 لن فـ

َها                                 ِعلن فِعلن فْعـ ٌْ  َعلَى َشَفَت

ِة إاِلَّ َ ْ  َما ِفً الُجبَّ
2

                         لن فْعلن فِعلن فْعلن

ٌدرك المتؤّمل فً األسطر الشعرٌة أّنها متالحمة، ومتكاملة نحوٌا، وداللٌا    

بحٌث ال ٌستقّل أحدها عن اآلخر، إذ ٌتعلّق معنى السطر الثانـً والثـالث والسـابع   

(     السنبلـة)، العابـد على (الهـاء)بالسطـر األّول، وذلك من خـالل الضمٌـر المّتصـل 

، تمـارس دوراً داللٌـاً بـارزاً   (المّتصـل والمنفصـل): وبهـذا فـإّن الضمابـر بنوعٌهـا

                                                 
1

 .142ػجذ اٌشؽّٓ رجشِبع١ٓ، اٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ ٌٍمق١ذح اٌّؼبفشح فٟ اٌغضائش، ؿ-  
2

 .(ئ٠مبع ٚصْ اٌّزذاسن... فبػٍٓ ). 63ؽّشٞ ثؾشٞ، أعشاط اٌمشٔفً، ؿ- 
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ٌّبهـا»فهً «تضًء مادة القول وتشٌـر إلى عالقاتـه الشخصانٌـة أو تؽ
1

، أي إّنهـا تربـط 

 .أجزاء العمل الّشعري

فً حٌن ٌّتصل السطر الثالث بالرابع، والخامس بالسادس إعرابا، فجاء فاعل 

المعّرفة  (رووُح )، متؤّخراً جوازاً فً السطر الرابع، والمتمثل فً لفظة (تتنّزل)الفعل 

 (.الفجر)فً السطر السادس، الّظاهر فً كلمة  (ٌبكً)باإلضافة، وفاعل الفعل 

، الّدالـة علـى استبنـاؾ الكـالم   (ٌبكـً)المّتصلـة بالـفعـل  (الفـاء) كمـا أّن 

الّذي لم ٌكتمل معناه، إالّ فً السطر الثامن، توحً بارتباط السطر الخامس بما قبله معنى 

االستعارة المكنٌة : باإلضافة إلى الّصور الشعرٌة التً زادت المعنى قّوة ووضوحاً، مثل

 (.ٌبكً الفجر على شفتٌها)الموّزعة على ثالث أسطر شعرٌة 

 الّنسق النحوي »أّما فٌما ٌخّص الّنسق العروضً، فهو ؼٌر منته، خاصة أّن 

«هو الذي ٌوّجه اإلٌقاع
2

 ، وبالّتالً فإّن كل سطر من األسطر الشعرٌة ال ٌمتأل  وزنا

 إذ تنتهً التفعٌلة األخٌرة من كّل سطر فً بداٌة السطر الذي ٌلٌه، باستثناء تفعٌلة 

ٌّرات السطر الثانً، وعلٌه تداخلت األسطر إٌقاعٌاً، هذا فضال عن تلك التؽ
3٭

الالحقة 

 .، المساهمة فً كسر الّرتابة الموسٌقٌة(فاعلن)بالتفعٌلة 

وهكذا، فقد استدعى عدم اكتمال معنى األسطر الشعرٌة تدوٌراً، قصد إتمام 

، والداللً، واإلٌقاعً، فشّكلت لحمة واحدة، أفرؼها الشاعر (اإلعرابً)بناءها النحوي 

بشكل متواصل، ومستمّر فً قالب لؽوي بارع الّتصوٌر، وذلك استجابة لحالته االنفعالٌة 

 .المشحونة باأللم، والؽضب من ٌومٌاته الّصعبة

ونستنتج مّما تقّدم، أّن الّتدوٌر ظاهرة إٌقاعٌة فاعلة، باعتبارها تبعث روحا 

تنظٌمٌة رفٌعة المستوى على موسٌقى القصٌدة، فانطالقا من مّط نؽماتها الّصوتٌة، الّناجم 

عن انسٌاب تفاعٌلها واسترسالها بطرٌقة متواصلة، تكتسً لٌونة إٌقاعٌة، وطالوة داللٌة 

                                                 
1

 . 87، ؿ2006األسدْ، - ، داس أصِٕخ ، ػّب1ْؽشثً داغش، اٌؾؼش٠خ اٌؼشث١خ اٌؾذ٠ضخ، ه-  
2

 .69اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ-  
٭

 .(فْؼٍٓ)ئٌٝ  (فبػٍٓ)أزمبي رفؼ١ٍخ :، ٚاٌزؾؼ١ش (فِؼٍٓ)ئٌٝ  (فبػٍٓ)ٔغ١ش رفؼ١ٍخ : اٌخجٓ- 
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مّما ٌجعلها تفرغ إفراؼا نحوٌا وداللٌا وعروضٌا واحداً، من دون أي عارض ٌعترض 

 .بناءها اإلٌقاعً والداللً

 Répétition  :آلٌة الّتــكـــــرار-  3

ٌشّكل الّتكرار عنصراً من العناصر البانٌة لإلٌقاع فً مختلؾ الفنون، كالشعر 

والموسٌقى والّتصوٌر، وؼٌرها، ألّن المرء بطبعه مولع بمعاودة األمور وتكرارها، فورد 

الّتكرار فً الشعر العرب منذ القدم، ؼٌر أّنه لم ٌّتخذ شكله اإلٌقاعً البارز، إالّ فً الشعر 

المعاصر، إذ أواله الشعراء أهمٌة بالؽة، لما ٌتوفّر علٌه من إمكانات إٌقاعٌة تثٌر حماسة 

 .القارئ المتذوق وتمّتعه

أعاده مّرة بعد أخرى  : وكّرر الشًء وكْركره»مصدر كّرر،: الّتكرار لغة

«كّررت علٌه الحدٌث وكْركرته، إذا رّددته علٌه: وٌقال
1

 ، بمعنى أن الّتكرار 

 .هو إعادة الشًء أو الكالم أكثر من مّرة: لؽة

إعـادة ذكر كلمـة، أو عبـارة بلفظهـا، ومعناهـا          »فٌقصـد بـه : اصطالحـاًا أّمـا 

«فـً موضـع آخـر، أو مواضـع متعـّددة
2

هـو تردٌد حرؾ، أو لفظـة  :، أي إّن الّتـكرار

 .أو عبارة، بؽٌة الّتؤكٌد على المعنى المراد تبلٌؽه

وقد ٌخّل التكرار بمعنى الخطاب الّشعري بقدر ما ٌنفعه، خاصة إذا أفلت الشاعر 

 للّتكرار مواضع »: (هـ456ت)"ابن رشٌق القٌروانً"موضعه المناسب، فكما ٌقول 

ٌحسن فٌها، ومواضع ٌقبح فٌها، وأكثر ما ٌقع الّتكرار فً األلفاظ دون المعانً، والمعانً 

«دون األلفاظ، فإذا تكّرر اللفظ والمعنى، فهو الخذالن بعٌنه
3
.  

لفظً ومعنوي، واستقبح أن ٌتكّرر الّلفظ : نوعان" ابن رشٌق"فالّتكرار عند 

 .بمعناه، النعدام الفابدة، واستحسن تكرار الّلفظ دون المعنى، والمعنى دون الّلفظ

                                                 
1

 .46، ؿ13وّشس، اٌّغٍذ : اثٓ ِٕظٛس، ٌغبْ اٌؼشة، ِبدح- 
2

 .211، ؿ2002، داس اٌٛفبء، اإلعىٕذس٠خ، 1سِنبْ اٌقجبؽ، فٟ ٔمذ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش، ه/ د- 
3

 .698، ؿ2اثٓ سؽ١ك اٌم١شٚأٟ، اٌؼّذح فٟ فٕبػخ اٌؾؼش ٚٔمذٖ، ط- 
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  الّتكرار بعناٌة فابقة، باعتباره ُوّظؾ بصورة مكّثفة ٭وخّص علماء التفسٌر

  لصفته البارزة، وإلٌقاعه الاّلفت للّسمع والمثٌر للفكر، واّتفقوا »فً القرآن الكرٌم، 

على أّن الّتكرار فً القرآن، ال ٌوجد ما صفته مذموم، وما ورد منه جاء للّتعظٌم، ولّتعداد 

«الّنعمة والّنقمة والّتعجٌز
1

، وبهذا فإّن الّتكرار ٌعمل على تحقٌق أؼراض إبالؼٌة 

 .وبالؼٌة هادفة

 لظاهرة الّتكرار فً الشعر المعاصر، فرأت " نازك المالئكة"وتعرضت 

«الّتكرار ككّل أسلوب شعري، ٌستدعٌه السٌاق الّنفسً والجمالً والهندسً معاً »أّن 
2
 

 :ونظراً لقٌمه الجمالٌة والفّنٌة، قّسمته إلى ثالث أقسام

 إّن الؽرض العام من هذا الّصنؾ، هو الّتؤكٌد على الكلمة :الّتكرار البٌانً-1

َبانِ  »:المكّررة، أو العبارة نحو قوله تعالى ُكَما ُتَكذِّ «َفِبؤَيِّ آاََلِء َربِّ
3
 . 

  ونعً به تكرار الكلمة، أو العبارة، فً ختام كل مقطوعة :تكرار الّتقسٌم- 2

 .من القصٌدة

  وهو من أصعب أنواع الّتكرار، ٌقتضً من الشاعر :الّتكرار الاّلشعوري- 3

.أن ٌنشا له سٌاقاً نفسٌاً بالمشاعر الّنفسٌة
4
 

ٌّنا  ٌولّد الّتكرار حركة إٌقاعٌة متوازنة، تجعل الشاعر ٌّتبع نظاما إٌقاعٌا مع

« باستؽالل فضاء القصٌدة شكال ومعنى وتوزٌعاً »وذلك 
5

، فإذا قام بتوزٌعه فً فضاء 

القصٌدة، تبعاً لما تقتضٌه الحالة الشعورٌة، وبصورة متناسقة ومنسجمة، منحها شكال 

هندسٌاً خاصاً، وزاد معناها قوة، مّما ٌجلب انتباه القارئ المتلّذذ بصراً وسمعاً، وبالّتالً 

                                                 

  (٘ـ876د )، فٟ رفغ١ش اٌمشآْ اٌؼظ١ُ، ٚػجذ اٌشؽّٓ اٌضؼبٌجٟ (٘ـ774د )ِٓ أثشصُ٘ ئعّبػ١ً ثٓ اٌىض١ش - ٭

 .فٟ اٌغٛا٘ش اٌؾغبْ فٟ رفغ١ش اٌمشآْ
1

 .192ػجذ اٌشؽّٓ رجشِبع١ٓ، اٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ ٌٍمق١ذح اٌّؼبفشح فٟ اٌغضائش، ؿ/ د- 
2

 .248ٔبصن اٌّالئىخ، لنب٠ب اٌؾؼش اٌّؼبفش، ؿ-  
3

 [.13]عٛسح اٌشؽّٓ، ا٠٢خ -  
4

 .256-246ٔبصن اٌّالئىخ، لنب٠ب اٌؾؼش اٌّؼبفش، ؿ: ٠ٕظش-  
5

 .198ػجذ اٌشؽّٓ رجشِبع١ٓ،اٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ ٌٍمق١ذح اٌّؼبفشح فٟ اٌغضائش، ؿ/ د-  
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ٌحقّق الّتكـرار وظٌفتـه اإلٌقاعٌـة واإلقناعٌـة واإلمتاعٌـة، وٌضاعـؾ من قٌـم القصٌـدة 

 .الجمالٌة والفّنٌة

جنح الشعراء الجزابرٌون المعاصرون إلى استخدام أسلوب الّتكرار، وحاولوا 

ٌّـن ذلك من خـالل ثالث         استؽاللـه، واالستفادة من قٌـمه الجمالٌـة واإلٌقاعٌـة، وسنب

ألوان تكرارٌة، قصد اكتشاؾ أثرها الفّعال فً تنامً القصٌدة الجزابرٌة المعاصرة          

 .الّتكرار الصوتً، وتكرار الكلمة، وتكرار العبارة: هً

 :الّتكرار الّصوتً-أ

تعمل المحاكاة الصوتٌـة على تؤكٌـد الفاعلٌـة اإلٌقاعٌـة فً القـول الشعـري      

وذلـك انطالقـاً مّمـا تحدثـه مـن تفاعـل بٌـن معانـً األلفـاظ وأجــراس أصواتهـا     

 الّتكـرار الحرفـً هـو أسلوب ٌكّرسـه االستعمـال الّلؽـوي لمحاكـاة الحـدث »وبهذا فإّن 

«بتكرار حروؾ الّصٌؽـة مع ما ٌصاحبـه من إبراز للجـرس
1

، أي إّنه تردٌد لحروؾ 

 .مهٌمنة إٌقاعٌا فً القصٌدة، بؽٌة تجسٌد الحالة االنفعالٌة للشاعر

      ٭ٌّتفق العلماء والّدارسون على أّن لكّل حرؾ مخارجه الصوتٌة وصفاته

ٌّزه عن ؼٌره، حٌث ٌقول   إّن الّصوت عَرض ٌخرج »: (هـ392ت)"ابن جّنً"الّتً تم

مع الّنفس مستطٌال مّتصالً، حتى ٌعرض له فً الحلق والفّم والشفتٌن، مقاطع تثّنٌه    

عن امتداده واستطالته، فٌسّمى المقطع أٌنما ُعرض له، حرفا، وتختلؾ أجراس الحروؾ 

«بحسب اختالؾ مقاطعها
2

، فهو ٌشرح كٌفٌة خروج الصوت عبر الجهاز النطقً     

 .لدى اإلنسان، وما ٌكسبه من صفات وأجراس مختلفة

                                                 
1

 2003، ِٕؾٛساد عبِؼخ لبس ٠ٛٔظ، ١ٌج١ب، 1ػّش خ١ٍفخ ثٓ ئدس٠ظ، اٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ  فٟ اٌؾؼش اٌجؾزشٞ، ه/ د- 

 194ؿ

ال مشٚسح ٌزوش ِخبسط اٌؾشٚف ٚففبرٙب، فٟٙ ِزٛفشح فٟ ِخزٍف اٌىزت اٌقٛر١خ، ٌّٚض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً      - ٭

د27-23اثٓ عٕبْ اٌخفبعٟ، عش اٌفقبؽخ، ؿ: ٠ٕظش َٚ د18ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ، األفٛاد اٌٍغ٠ٛخ، ؿ/ ،  َٚ ؽغٕٟ ػجذ / ، 

د25-18اٌغ١ًٍ ٠ٛعف، اٌزّض١ً اٌقٛرٟ ٌٍّؼبٟٔ، ؿ َٚ وّبي ثؾش، ػٍُ األفٛاد،ده،داس غش٠ت ٌٍطجبػخ ٚإٌّؾش / ، 

 . 149، ؿ2000ٚاٌزّٛص٠غ،اٌمب٘شح،
2

 .10،ؿ1985، داس اٌمٍُ، دِؾك، 1ؽغٓ ٕ٘ذاٚٞ، ه/ د: ، ّعش فٕبػخ اإلػشاة، رؾم١ك(أثٛ اٌفزؼ ػضّبْ)اثٓ عٕٟ - 
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 وٌظهر الحرؾ فً صٌؽته الّصوتٌة لٌعّبر عن بناء إٌقاعً ما، باعتبار 

ٌنطق »أّن الحرؾ هو الشكل الخّطً للصوت، والصوت هو صورته الّنطقٌة، إذ أّنه 

فٌكون نتٌجة تحرٌك أعضاء الجهاز النطقً، وما ٌصاحب هذا التحرٌك من أثار سمعٌة 

ولكن الحرؾ ال ٌنطق، وإّنما ٌفهم فً إطار نظام من الحروؾ، ٌسّمى الّنظام الّصوتً 

 .، وعلٌه فإّن الصوت، هو اللّبنة األساسٌة التً تمنح الحرؾ قٌمته التّعبٌرٌة«للّؽة

"  vowels "وصائتـة" consonants "صامتـة: واألصـوات نوعـان

 والصامتة هً األكثر اختصاصاً بظاهرة الّتكرار، ولكن بحسب موقعها الّتكراري 

 المهارة تكون فً حسن »فً الكلمة، أو العبارة، أو القصٌدة، إّما بعدا أو قرباً، ألّن 

توزٌع الحرؾ حٌن ٌتكّرر، كما ٌوّزع الموسٌقً الماهر النؽمات فً نوتته، ولٌس ٌتؤّتى 

«هذا لكّل شاعر، كما ال ٌكون مع كّل الحروؾ
1

، وبهذا ٌكتسً جرسا موسٌقٌاً متنّوعاً 

 .سمعٌا

ٌتمّتع كّل صوت من أصوات الّلؽة العربٌة بإٌقاعٌه الخاّص، لذا ٌستحسن 

المناوبـة، والّتبدٌـل، والمخالفـة بٌـن الحـروؾ فً تؤلٌـؾ الكـالم، فكمـا ٌقـول           

«إذا اختلفت أحوال الحروؾ حسن التؤلٌؾ»": ابـن جّنً"
2

 (هـ255ت)"الجاحظ"، أّما 

وأجود الشعر ما رأٌته متالحم األجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أّنه أفرغ »: فٌقول

«إفراؼاً واحدا،  وسبك سبكاً واحدا، فهو ٌجري على الّلسان كما ٌجري الّدهان
3
. 

فتتجلّى القٌمة اإلٌقاعٌة لألصوات فً مدى انسجامها مع ؼٌرها، ونسبة ترّددها 

 التً تعتمـد على براعـة الشاعر وعمـق إحساسـه بإٌقاعهـا مفردة ومرّكبـة، وقدرتـه 

على ترتٌبها بصورة توحً باالنفعال المراد إثارته، ّمما ٌساعد الّلسان على الّتلفظ 

 .بالخطاب الشعري بسالسة وٌسر

                                                 
1

 .41ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ، ِٛع١مٝ اٌؾؼش، ؿ/ د- 
2

 .57، ؿ1ِؾّذ ػٍٟ إٌّغبس، ده، اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ، دد، ط: ، اٌخقبئـ، رؾم١ك(أثٛ اٌفزؼ ػضّبْ)اثٓ عّٕٟ -  
3

 .55، ؿ1، ط1اٌغبؽع، اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ، ِغٍذ -  
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ٌزٌد الّتكرار الصوتً من جمالٌة البناء اإلٌقاعً للقصٌدة، وٌتحقّق ذلك بفعل 

 انسجام أجراس الحروؾ، وتالإمها شّدة ولٌنا، وارتفاعا وانخفاضا، وجهـرا وهمسـا

 .فكلّما زاد العنصر الّتكراري، زاد اإلٌقاع قّوة، وبروزا فً فضاء القصٌدة

ونظرا لؽزارة المتن الشعري الجزابري المعاصر المعتمد للّدراسة، سنحاول 

ٌّنة شعرٌة للّتحلٌل، قصد اكتشاؾ الّدور الذي ٌمارسه الّتكرار الّصوتً   إخضاع ع

فً بلورة الّتجربة الّشعورٌة، وتنامٌها إٌقاعٌا وداللٌا، ونحتاج لتحقٌق ذلك إلى المنهج 

 .اإلحصابً، واالستنتاج أكثر من الرإٌة المجّردة

 ":األخضر فلوس"ٌقول الشاعر 

َعاُت الَحَرسِ   ُكَرةٌد َتَتَقاَذفَُها قُبَّ

َها َتَتَدْحَرُج َناِزلًَة   َفاْحَتِرسْ .. إِنَّ

 َوَخْوفاً .. اَل َتقُْل َسَنُموُت ُسُكوتاً 

 َفَتْحَت أََصاِبَعَها َتَتَسلَُّل أُُذَن الَحَرسِ 

ُم َقاِفلَُة  ٌِّ  األَْنَدلُسَ .. َوَعلَى ُكلِّ ِشْبٍر ُتَخ

َبى ُح َحْقُل الَبَنْفَسِج َفْوَق الرُّف َتَفتَّ ٌَ 

 َصاِحِبً َقاَل لًِ إِنَّ َمْن َعلََّمْتَنا الِكَتاَبَة ِبالَقْلِب الَقاِدَمةِ 

ٌُوِن الَعَسسِ .. َرْؼَم ُكّل الِحَراِب الِّتً اْلَتَمَعْت  َوُع
1
  

توّزعت جملة من الحروؾ فً ثناٌا أسطر هذا المقطع الشعري بصورة متفاوتة 

تكرارٌاً، وذلك تكرٌسا للحالة االنفعالٌة والعاطفٌة التً ٌعانٌها الشاعر، فبرزت حروفا 

 صوت »، وهو (30)ثالثٌن مّرة  (الّالم)دون ؼٌرها صوتٌا وإٌقاعٌا، حٌث تكّرر حرؾ 

                                                 
1

 .(ئ٠مبع ٚصْ اٌّزذاسن... فبػٍٓ ) 53األخنش فٍٛط، ؽمٛي اٌجٕفغظ، ؿ- 
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«لثوي مجهور حافً منفتح
1

صوت »، وهو (27)سبع وعشرٌن مّرة  (التاء)، وحرؾ 

«أسنانً لثوي شدٌد مهموس منفتح
2

، وبهذا تقاربت مخارج الّصوتٌن، وتوازنت نؽماتهما 

 .اإلٌقاعٌة جهرا وهمسا

( 11)الذي تكّرر إحدى عشر مّرة  (النون)وٌثّنى على هذٌن الّصوتٌن، حرؾ 

«صوت لثوي متوسط مجهور أنفً منفتح»وهو 
3

إذ لٌست »، وهو من حروؾ الؽّنة، 

«الؽّنة إالّ إطالة فً النون والمٌم
4

، مّما منح األسطر الشعرٌة قٌمة صوتٌة بارزة  

 .وزادها طالوة إٌقاعٌة

( 10)عشر مّرات  (الباء والّسٌن والّراء)فً حٌن تكّرر كّل من حرؾ 

صوت »ومخارج هذه األصوات متقاربة، تتراوح بٌن اللّثة واألسنان والشفتٌن، فالراء 

لثوي مجهور تكراري منفتح، والسٌن صوت أسنانً لثوي رخو مهموس منفتح، والباء 

«صوت شفوي مجهور شدٌد منفتح
5

، وبتردٌد هذه األصوات، استطاع الشاعر أن ٌحقّق 

 .ابتالفا إٌقاعٌا متنامٌا فً القصٌدة

، الّذي طبع نهاٌة كّل سطر شعري (السٌن)والاّلفت للّسمع والبصر معا، موضع 

ٌّا لنبرته الموسٌقٌة المهموسة الهادبة، المتناسبة مع حالة  تقرٌبا، إذ اختاره الشاعر رو

االسترخاء، والّسكٌنة الّتً ٌحّسها بعد انفعاله الشدٌد، أّما بقٌة الحروؾ، فؤخذت مواضع 

 .تكرارٌة مختلفة، إّما فً البداٌة، أو الوسط

صوت لهوي شدٌد مجهور »، وهو (09)تسع مّرات  (القاف)وتكرار حرؾ 

«قدٌما مهموس حدٌثا منفتح
6

صوت حلقً »، وهو (08)ثمان مّرات  (الحاء)، وحرؾ 

«رخو مهموس منفتح
7

صوت شفوي أسنانً »، وهو (07)سبع مّرات  (الفاء)، وحرؾ 

                                                 
1

 .24ؽغٕٟ ػجذ اٌغ١ًٍ ٠ٛعف، اٌزّض١ً اٌقٛرٟ ٌٍّؼبٟٔ، ؿ/ د-  
2

 .24اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ-  
3

 .24اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ -  
4

 .128ئثشا١ُ٘ أ١ٔظ، األفٛاد اٌٍغ٠ٛخ، ؿ/ د-  
5

 .24-23ؽغٕٟ ػجذ اٌغ١ًٍ ٠ٛعف، اٌزّض١ً اٌقٛرٟ ٌٍّؼبٟٔ، ؿ/ د: ثٕظش-  
6

 .24اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ-  
7

 .25اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ-  
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«رخو مهموس منفتح
1

 ، وقد ٌوحً هذا بحٌوٌة الشاعر، وإقدامه واندفاعه للّتخلص 

 .من الوضع الّمر الذي ٌعٌشه فً ؼربته

والمالحظ أّن الشاعر عمد إلى توظٌؾ األصوات المنفتحة، باعتبارها تعكس 

حالة من حاالت االنفراج، والهدوء الّتً ٌحٌاها بعد القلق واالضطراب، بسبب ما ٌعانٌه 

«الصوت فً حقٌقة األمر صدى للمعنى»من ظروؾ قاهرة فً الؽربة، وبهذا ٌصبح 
2
 

 .وٌثري إٌقاع القصٌدة برنٌن موسٌقً ممتّد ومتنامً

ٌتبٌن انطالقا من األصوات األكثر تكراراً فً المقطع الشعري، أّن الشاعر وازن 

 ، وقد ٌجّسد % 54,09بٌن نسبة صفتً الجهر والهمس، فجاءت متعادلة، حٌث بلؽت 

هذا موقفه العاطفً المتصارع بٌن االنفعال من شّدة األلم والّتحّسر والّتوّجع، جّراء 

الّتؽرب واالشتٌاق، والهدوء والسكٌنة الناتجٌن عن األمل فً العودة إلى الوطن األّم 

 الشّدة هً التً حّددت اختالؾ األصوات فً نصٌبها من الوضوح »وبالّتالً فإّن 

والخفوت، وتعتمد هذه القٌمة الصوتٌة على حجم الذبذبة، أي مدى اّتساعها، أو ضٌقها 

«فكلّما ضاقت ازداد الصوت شّدة ووضوحاً، وكلّما اّتسعت قلّت شّدته، وصار خافتاً 
3
 

فالّتكرار الصوتً إذاً، ٌسهم بفعل تبادل مواضعه، واختالؾ نؽماته، فً تقوٌة المعنى 

 .وإثراء اإلٌقاع

 ":مصطفى محمد الغماري"ٌقول الشاعر 

َس لًِ إاَِلّ َهَواَها ٌْ  لَ

َط ِذْكَرى ٌْ  َخ

ْعِب ُخَطاَها ِظ َوالرُّف ٌْ  ِفً َزَماِن الَق

                                                 
1

 .23اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ- 
2

 .54سِٚبْ عبوجغْٛ، لنب٠ب اٌؾؼش٠خ، ؿ-  
3

 1994ِّذٚػ ػجذ اٌشؽّٓ، اٌّإصشاد اإل٠مبػ١خ فٟ ٌغخ اٌؾؼش، ده، داس اٌّؼشفخ اٌغبِؼ١خ، اإلعىٕذس٠خ، / د-  

 .105ؿ
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 ..َتْرُسم اآلاَلَم َفْجَرا 

ْمَتدُّف ُحقُوالً َوَسَناِبلْ  ٌَ  ٌُوِرُق الَفْجُر َو

 ُهَو ِذْكَرى

 َوَمَشاِعلْ 

اِرٌَخ لِلِجٌِل الُمَقاِتلْ   َتِهُب التَّ

ْمَل َباُروَدا  َوُتِحٌُل الرَّ

 َوُجْرَح الَوْرِد َناراً َوَقَناِبلْ 

ْرِب أَْهَواَها ِمْن ِجَراِح الدَّ
1
  

ٌّتضح أّن األصوات األكثر تكراراً فً األسطر الشعرٌة، هً حروؾ المّد 

 حروؾ تواّم كوامل»، وهً (30)، فقد ترّددت ثالثٌن مّرة (الواو،  الٌاء،األلف)

«قد تجدهن فً بعض األحوال أطـول منهـن فً بعض
2

، ولـذا استعملهـا الشاعـر، رؼبـة 

فً تولٌد إٌقاع أكثر امتداداً، وبطا وهدوءاً، ألّنها تتطلّب نفسا طوٌال ٌتالءم مع موقفه 

الشعوري، المشّبع بالعواطؾ الجٌاشة تجاه بالده، فهو ٌتؽّنى بحّبها، وٌسترجع ذكرٌاتها 

 .المإلمة والحزٌنة

 وهكذا، فقد تحٌل المدود على القاعدة الفكرٌة، والّنفسٌة، والفّنٌة التً تنهض 

 من أكثر األصوات سهولة فً النطق »علٌها تجربة الشاعر بمختلؾ مالمحها، بوصفها 

ولطفاً فً األذن، وطواعٌة لإلٌحاء، ألّن ما فٌها من سعة وامتداد ٌتناسب مع حالة الشحن 

«الهادئ العمٌق الّتً تسود األبٌات
3

، وبهذا عمل تكرار أصوات المّد على شحن األسطر 

 .الشعرٌة بالّداللة، وجعل حركتها اإلٌقاعٌة أكثر هدوءاً وثقالً 

                                                 
1

 .(ئ٠مبع ٚصْ اٌشًِ... فبػالرٓ ). 71ِقطفٝ ِؾّذ اٌغّبسٞ، لشاءح فٟ آ٠خ اٌّغ١ف، ؿ-  
2

 .17، ؿ1اثٓ عّٕٟ، عّش فٕبػخ اإلػشاة، ط-  
3

ذ فزٛػ أؽّذ، اٌشِض ٚاٌشِض٠خ فٟ اٌؾؼش اٌّؼبفش، ؿ/ د-   ّّ  .370ِؾ
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( الّـالم)ٌلـً حـروؾ المـّد أصواتـا تـرّددت بنسب ضبٌلـة، باستثنـاء حـرؾ 

، وهو من األصوات الّلثوٌة الحافٌة المجهورة (23)الّذي تكّرر ثالث وعشرٌن مرة 

المنفتحـة المناسبـة للّتعبٌـر عن آالم الشاعـر، بسـب ما حـدث فً بـالده من ظلـم ودمـار 

 .وأماله فً تحّسن ظروفها، وٌصبح ما مّرت به مجّرد حلم

(    17)المتكـّرر سبعـة عشـر مـرة  (الـّراء)         وٌعقـب صـوت الّـالم، حـرؾ 

وهـو من األصوات الّتكرارٌة المجهورة، المالبمة السترجاع الّذكرٌات، وبتردٌده أحدث 

الشاعر لونا من الّترجٌع الصوتً الّذي أبدع رنٌنا موسٌقٌا، له أثر فاعل فً إنماء إٌقاع 

 .القصٌدة

صوت حنجري رخو مهموس »، وهو (07) سبع مّرات (الهاء)وتكّرر حرؾ 

«منفتح
1

 .، فقد ٌوما تردٌد هذا الصوت، بمدى حّب الشاعر لبالده وهواه بها

أّما الّصفة الؽالبة على األصوات األكثر ترّددا فً األسطر الشعرٌة، فهً صفة 

، أي إّن األثر %09,09، فً حٌن لم تتعّد نسبة الهمس %90,90الجهر، التً قّدرت بـ 

تجّمع األصوات المجهورة فً المقاطع »اإلٌقاعً المهٌمـن سمعٌـاً، هو الجهـر، ألّن 

واستمرار طول االنفجار فً األصوات، ٌنسق التنؽٌم، وٌساعد على تداخله مع الصٌػ 

«المجهورة األخرى، وٌعطً بٌت القصٌدة وجوده الفعلً
2

، وقد ٌتوافق هذا مع إٌقاع 

القصٌدة الحماسً المتؽّنً بحّب الوطن، ؼٌر أّن القارئ ال ٌستطٌع أن ٌؽفل ذلك الرنٌن 

 .الهامس المسترسل فً أسطرها

 لم تؤت »ٌتراءى أّن القٌمة الصوتٌة، واإلٌقاعٌة التً ٌنعم بها الصوت المكّرر،

ٌّن  من مجّرد وجوده فً كلمة منفردة، بل فً وضع الشاعر له فً موضعه المع

من إٌقاع جملة وتنؽٌمها، أو من تردٌد الشاعر له فً كلمات متعاقبة، بحٌث ٌإدي المعنى 

«أفضل أداء
3

، وبهذا ٌبدع الّتكرار الصوتً انسجاماً إٌقاعٌا، وتناسقا داللٌا فً الخطاب 

                                                 
1

 .25ؽغٕٟ ػجذ اٌغ١ًٍ ٠ٛعف، اٌزّض١ً اٌقٛرٟ ٌٍّؼبٟٔ، ؿ/ د- 
2

 .49، ؿ2000، داس اٌىٕٛص األدث١خ، 1لبعُ اٌجشع١ُ، ِٕٙظ إٌمذ اٌقٛرٟ فٟ رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌؾؼشٞ، ه/ د-  
3

 .39ِّذٚػ ػجذ اٌشؽّٓ، اٌّإصشاد اإل٠مبػ١خ فٟ ٌغخ اٌؾؼش، ؿ/ د-  
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الشعري، أساسـه حسـن اختٌـار الّنؽمات الّصوتٌـة المرّددة، ودقّـة توزٌعهـا، مع الحرص 

 .على مالءمتها للتجربة الشعورٌة

 :تكرار الكلمة-ب

تتمّتع الكلمة ببنٌة صوتٌة خاصة، لها أثر فاعل فً البناء اإلٌقاعً للخطاب 

الصوت هو المادة »الّشعري، فهً تترّكب من سلسلة صوتٌة متالحمة األجزاء، ألّن 

«الخام للكلمة أو إحدى سماتها األخرى التً ٌمكن أن تنحّل إلى عناصر أخرى
1
  

 وإذا كان تردٌد الصوت فً اللّفظة الواحدة، ٌكسبها رنٌنا موسٌقٌا متناؼما، ٌزٌد 

امتداداً »من جمالٌتها الفّنٌة واإلٌقاعٌة، فإّن تكرار الّلفظ فً البناء الّلؽوي، ٌمنح القصٌدة

prolongement وتنامٌا excroissance فً شكل ملحمً انفعالً متصاعد نتٌجة 

«تكرار العنصر الواحد
2
. 

وتستمّد القصٌدة حٌوٌتها اإلٌقاعٌة من النظام الصوتً للكلمة، إذا وضعت 

 موضع تكرار، حٌث أن القارئ ٌشعر بجمالٌـة الكلمـة انطـالقا من ثالث محـاور 

  المحور البصري، وذلك من خالل الّتماثالت الخّطٌة، والمحـور النطقـً»:مابزة

من خالل التماثل فً المخرج، والمحور الصوتً، وهو األهّم، وهذا ٌّتبع من خالل 

«تطابق الحركات الصوتٌة فً المشعر بالنؽم المركوز فً الخامة المبدعة
3
. 

ٌّر من اللّفظ ما ٌضفً  فالشاعر ال ٌقوى على تحقٌق االمتٌاز اإلٌقاعً، إالّ إذا تخ

ٌّزة، تجذب القاريء وتثٌره، وتجعله مدركا  على عمله الشعري أبعاداً جمالٌة، وفّنٌة متم

لالنسجام الّلفظً فً سٌاقه العام، فهو الّركٌزة األساسٌة فً تقوٌة المعنى، واإلٌقاع  

 الشعر بانتظام أصواته، وفقدان االصطدام بٌن كلماته، وانزالق مقاطعه »باعتبار أّن 

                                                 
1

 .19اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ-  
2

 .211ػجذ اٌشؽّٓ رجشِبع١ٓ، اٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ  ٌٍمق١ذح اٌّؼبفشح فٟ اٌغضائش، ؿ/ د- 
3

 .301، ؿ2006، ِىزجخ ثغزبْ اٌّؼشفخ، 1ِؾّٛد ػغشاْ، اٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ فٟ ؽؼش ؽٛلٟ ، ه/ د-  
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ٌّنة مّتصلة، ٌساعد العقل والّذاكرة جمٌعا، وما على الّلفظ بعد ذلك إالّ أن ٌشّؾ  ٌّنة ل  ه

«عن معناه
1

 .، فبابتالؾ أصوات األلفاظ وتناسقها، ٌقوى معناها، وتبرز إٌحاءاتها

ٌؽّطً تكرار الكلمة فضاء واسعا فً القصٌدة الجزابرٌة المعاصرة، وقد ٌكون 

 :أفقٌا أو عمودٌاً، وفً البداٌة أو النهاٌة، ومن نماذجه ماٌلً

 ":أحمد حمدي"ٌقول الشاعر 

نِ  ٌْ َن ٌْ ْكُبُر َشْكَل الُحْلِم ِفً الَع ٌَ 

 ُكْنِت َمَطراً 

ةً  ٌَ َوالًِ َداِن  ُكْنِت ِثَماراً ِفً الدَّ

 ُكْنِت َنِخٌالً 

 ُكْنِت َمْوِسماً لَِهَذا الَبلَح األَْصَفرِ 

ِة الُحَفاِة َبْسَمًة َوأََماَل  ٌَ ْب  ُكْنِت ِفً ِشَفاِه الصِّ

اِق َقَمراً   ُكْنِت إِلَى الُعشَّ

ةً  ٌَ َواِر ُبْنُدِق ُكْنِت لِلثُّف
2
 

ٌظهـر أّن الشاعـر فً حال تذّكـر وحنٌـن، إذ أخذ ٌصـّور الوضـع الّذي كانـت 

علٌه الجزابر قبل زمن الّسالم المّر، وما تمّثله فً عٌون أبنابها، معتمداً أسلوب الّتكرار 

سبع مرات، فهو ٌتلّذذ بذكر المكّرر، الذي أبدع نؽماً  (كنت)اللّفظً، حٌث تكّررت كلمة 

 .إٌقاعٌا متنامٌا فً القصٌدة، الناتج عن تردٌده الصوتً البارز فً بداٌة كل سطر شعري

                                                 
1

ّٓ اٌّؼبفشح، ؿ-    .169عبْ ِبسٞ ع٠ٛٛ، ِغبئً فٍغفخ اٌف
2

 .(ئ٠مبع ٚصْ اٌشعض... ِغزفؼٍٓ ). 07أؽّذ ؽّذٞ، لبئّخ اٌّغنٛة ػ١ٍُٙ، ؿ-  
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ٌركز الشاعر إذاً، على إٌقاع البداٌة الممّتد بشكل عمودي، ومتواز فً فضاء 

 نقطة ارتكاز أساسٌة لتوالد الصور »القصٌدة، وبهذا فقد ٌشّكل الّتكرار اللّفظً 

«واألحداث، وتنامً حركة الّنص
1

، مّما ٌرسم صورة فّنٌـة، وإٌقاعٌـة فً ذهــن المتلقًّ 

 . لها بعدها البصري والّسمعً

 :وٌقول أٌضا

اِرعِ   أَْعَرى ِفً َصَخِب الشَّ

 ..أَْصُرْخ 

 ..        أَْصُرْخ 

 ..               أَْصُرْخ 

ا َزَمَن الَوْصلِ  َتَعاَل َتَعالَ : ٌَ
2
 

، تجسٌداً لموقفه الشعوري (أصرخ)أبدع الشاعر فً توزٌع الكلمة المكّررة 

شكال  (تعال)الؽاضب والمتؤلّم، فخلّفت صرعاً بٌن البٌاض والّسواد، فً حٌن أخذت لفظة 

أفقٌا، وبناء عن هذا اكتسبت القصٌدة بعدا هندسٌا خاصاً، أثرى فضاءها، وزادها نماء 

 .وامتداداً إٌقاعٌٌن، السٌما من خالل الّترجٌع الصوتً المنبعث من الكلمات المكّررة

 ، فـاستعمـل الّتكـرار اللّفظـً بصـورة مكّثـفة "سلٌمان جوادي"أّما الشاعـر

 :، وهذا مقطع منها"ما سّر القّمة ٌا أماه؟"فً قصٌدته 

ا َوَطِنً ٌَ اِبُض َفْوَقَك   الِجْسُم الرَّ

، َمـِرنٌد :   َقـالُـوا ، َمـِرنٌد  َمـِرنٌد

ْقَبلُُه الَمْنِطقُ  ٌَ  َقْولٌد َقْد 

                                                 
1

 .84ؽغٓ اٌغشفٟ، ؽشو١خ اإل٠مبع فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش، ؿ/ د-  
2

 .(ئ٠مبع ٚصْ اٌّزذاسن... فبػٍٓ ). 57أؽّذ ؽّذٞ، لبئّخ اٌّغنٛة ػ١ٍُٙ، ؿ-  
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ْق  ْق ..          َصدِّ قْ .. َصدِّ  َصدِّ

 َفالَكلَِمُة ِفً َوَطِنً َكالَؽاَدِة إِْذ َتْعَشقْ 

ُع َفْوَق الَعْرِش َوَتْمَتِحنُ   َتَتَربَّ

َصفِّقْ .. َصفِّْق ..               َصفِّْق 
1
  

وّظؾ الشاعر ظاهرة الّتكرار اللّفظً البارزة فً صورتها األفقٌة، من خالل 

، إذ تكّررت كّل لفظة ثالث مّرات، تكرٌسا لحالة ( صّفق، صّدق،مرن): الكلمات اآلتٌة

الشاعر العاطفٌة المشحونة بالؽضب والّسخرٌة، مّما ٌحدث فً وطنه من تالعب سٌاسً 

نتٌجـة تعـّدد األحزاب، وإجراء القمـم، القابمـة على الوعود الكاذبـة بتحسٌـن األوضاع 

ٌّز إٌقاع القصٌدة بالّتلوٌن الّنؽمً، واالمتداد والّتنامً، مّما ٌجذب سمع المتلقً وبصره   فتم

 .على الّسواء

 ":عمر أزراج"وٌقول الشاعر 

اعْ  ٌَ ُت الضِّ ٌْ  َبَك

اعْ  ٌَ         الضِّ

اْع  ٌَ   !       الضِّ

َعاعَ : َوقُْلتُ  ُمدُّف الشُّف ٌَ ْهُر ِمْن ُبْخلِِه َف ْسَتِحً الدَّ ٌَ  َؼداً 

 َوأَْقَرُع َجَرَس الَوَداعِ 

اعْ  ٌَ           أِلَْرِض الضِّ

            

                                                 
1

.. فبػٍٓ ) 22، ؿ1981ع١ٍّبْ عٛادٞ، ١ِٛ٠بد ِزغّىغ ِؾظٛظ، ده، اٌؾشوخ اٌٛه١ٕخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ، اٌغضائش، -  

 .(ئ٠مبع ٚصْ اٌّزذاسن
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اعْ  ٌَ      الضِّ
1
. 

( الّضٌاع)ٌّتضح أّن الشاعر لم ٌكتؾ بالّنؽم الموسٌقً المنبعث من تكرار لفظة 

ٌّزت نهاٌة البٌت الخّطً أكثر من مّرة؛ بل عمد إلى تزٌٌن فضاء القصٌدة  التً م

بانتشارها فٌه، وبهذا منحها بعداً بصرٌا ٌجسد الشعور بالّضٌاع فً صورة تكرارٌة 

عمودٌـة، إذ بفعل الجرس الّنؽمـً، الّناجـم عن تردٌد النهاٌـة، نتـج امتداد إٌقاعٌـاً، تجلّت 

فٌـه الّصـورة اإلٌقاعٌـة المفّجـرة للؽضب والحـزن، والشعـور باالؼتـراب، فشؽلـت  

 .بذلك فضاء متنامٌاً فً صفحة القصٌدة، األمر الذي جعلها محّل إثارة لمشاعر المتلقًّ

 وهكذا، فإّن الّتكرار اللّفظً، كلّما كان منبعثاً من األعماق الّنفسٌة للشاعر

 كان أكثر طواعٌة للمعنى، وامتداد فً فضاء القصٌدة، وبالّتالً فاعلٌة إٌقاعٌة، السٌما 

 لفظه »أّن الشاعـر ال ٌحقّـق جمالٌـة فّنٌـة، وإٌقاعٌـة فً عملـه الشعـري، إالّ إذا كـان 

«فً وزن إشارته، ومعناه فً طبقة لفظه
2

، مّما ٌحٌل على القٌمة الّداللٌة، واإلٌقاعٌة 

 .للكلمة فً المعطى اللّؽوي

 :تكرار العبارة- جـ 

تترّكـب العبـارة من العناصـر الّصوتٌـة التً ٌترّكـب منهـا الحـرؾ والكلمـة 

 الجملة هً عبارة عن عدد »فهً تشّكل نوعا من المإانسة بٌن الحروؾ واأللفاظ، ألّن 

«من الّتمفصالت المّتصلة مع بعضها البعض بروابط نحوٌة
3

، وعلٌه فهً تّتسم باالمتداد 

 واالستمرار، وٌظهر تكرار العبارة فً الخطاب الشعري، إذا ترّددت الجملة الواحدة 

 فً أكثر من سطر شعري، تعبٌراً عن عمق الّتجربة الشعورٌة، فتحافظ القصٌدة 

على وحدتها اإلٌقاعٌة المترّددة، والمنتشرة فً فضابها بصورة هندسٌة منتظمة، قابمة 

 على الّتـوازي والّتوازن، مّما ٌثٌـر بصـر المتلقـً، وٌشـّد سمعـه، خاصـة من خـالل 

 .ذلك الّرنٌن الموسٌقً المنسجم، الّناتج عن تردٌد العبارة الواحدة

                                                 
1

 . 97ػّش أصساط، اٌغ١ٍّخ رمزً اٌٛؽؼ، ؿ-  
2

 .83، ؿ1، ط1اٌغبؽع، اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ، ِغٍذ -  
3

 - André Martinet, syntaxe générale, Armand colin, paris, 1985, P15. 
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ٌعمل تكرار العبارة على تولٌد تؤثٌرات إٌقاعٌة بارزة فً الخطاب الشعري 

 أساسها تناسق البناء اللّؽوي الخاص بها، وترابطه صوتٌا ونحوٌا وداللٌاً، فً حٌن

تصبح بقٌة العناصر اللّؽوٌة مجّرد ملحقات لتعمٌق اإلحساس بما تفرزه العبارة المكّررة »

«من داللة
1

، ولذا فإّن تردٌدها ٌشّكل ملمحاً نفسٌا متجانسا إٌقاعٌا، ومتماسكاً معنًى  

ٌفصح عّما ٌعتري الشاعر من مواقؾ انفعالٌة وعاطفٌة، ومن أمثلته، الموقؾ الشعري 

 ":الشهٌد الذي لم ٌمت"من قصٌدته " أحمد حمدي"اآلتً، للشاعر 

ٌَِتاَرَتهُ   َواْلَتَوْت أَْوَتاُر ق

هِ  ٌْ َد ٌَ  َحْوَل 

ِه  ٌْ ْنَفْذ إِلَ ٌَ َر أَنَّ الَمْوَت لَْم  ٌْ  َؼ

هِ  ٌْ ْنَفْذ إِلَ ٌَ َر أَنَّ الَمْوَت لَْم  ٌْ  َؼ

هِ  ٌْ ْنَفْذ إِلَ ٌَ َر أَنَّ الَمْوَت لَْم  ٌْ َؼ
2
 

ثالث مّرات، تعبٌراً عن حالته  (غٌر أّن الموت لم ٌنفذ إلٌه)كّرر الشاعر عبارة 

االنفعالٌة المتصارعة بٌن األلم والفرح، جّراء موت الّشهٌد الذي لم ٌمت عند  ، فشّكلت 

صورة تكرارٌة تامة أفقٌا وعمودٌا، وبالّتالً فهً متعامدة، وقد ٌماثل الّتكرار فً هذه 

الحال ظاهرة الّتوازي، حٌث تقابلت الّصٌػ الصرفٌة والنحوٌة والّداللٌة، وتوافقت 

عروضٌاً، فؤنتجت بانتشارها فً فضاء القصٌدة، صورة هندسٌة متوازٌة، أمتعت نظر 

 .المتلقًّ، وأطربت سمعه برّنات موسٌقٌة متماثلة الّنؽم

 ":أغنٌات"فً قصٌدته " عمر أزراج"وٌقول الشاعر 

ٌُورُ  ِبٌُع َوالطُّف ْلَفُظ الرَّ ٌَ  َو

 َما أَْرَوَع الَعَذابْ 
                                                 

1
 .85ؽغٓ اٌغشفٟ، ؽشو١خ اإل٠مبع فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش، ؿ/ د-  
2

 (ئ٠مبع ٚصْ اٌشًِ... فبػالرٓ ).88أؽّذ ؽّذٞ، لبئّخ اٌّغنٛة ػ١ٍُٙ، ؿ-  
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 َما أَْرَوَع الَعَذابْ 

ِمْن أَْجِل إِْنَساٍن َحِبٌٍب َكالَمَطرْ 
1
 

 :وٌقول

اَلمِ   لَْو َكاَن لِلسَّ

 َسِفٌَنًة ِباَل ِشَراعْ 

 لَُكْنُت َذلَِك الشَِّراعْ 

لَُكْنُت َذلَِك الشَِّراعْ 
2
. 

حـاول الشاعـر تجسٌـد موقفـه الّشعـوري المتؤلّـم، والّطامـح فً الوقـت نفسـه        

 مّما ٌعانٌه اإلنسان من عذاب، وأمله فً أن ٌعّم الّسالم، الذي سٌكون من دعاته، فؤبدع 

فً تصوٌره، حٌث أدرج أجمل الّصور الشعرٌة، وأقوى المعانً، وراح ٌتلّذذ بتكرٌر 

، فً شكل هندسـً متنامـً، ٌتوافـق (لكنت ذلك الّشراع)، و(ما أروع العذاب): عبارتً

ٌّزاً، أساسه اإلثارة  .مع المعنى، رؼبة فً منح القصٌدة إٌقاعاً مم

 ":أغنٌة للحزن والجهاد"فً قصٌدته " مصطفى محّمد الغماري"وٌقول الشاعر 

ا إِلَهاً ِمْن َحِدٌْد  ٌَ! 

 !َعاِمرٌد َوْجُهَك ِبالَمْوِت الَجِدٌْد 

 !َعاِمرٌد َوْجُهَك ِبالَمْوِت الَجِدٌْد 

 

 

                                                 
1

 (ئ٠مبع ٚصْ اٌشعض... ِغزفؼٍٓ ). 7-6ػّش أصساط، اٌغ١ٍّخ رمزً اٌٛؽؼ، ؿ- 
2

 .8اٌّقذس ٔفغٗ، ؿ- 
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 َصِعٌــد.. ُمــــرٌّ .. َعاِقـــرٌد 

َصِعٌــدْ .. ُمــــرٌّ ..           َعاِقــرٌد 
1
 

 تفّنن الشاعر فً الّتعبٌر عن حالته النفسٌة المفعمة بالحزن والؽضب، بسبب 

ما ٌتعّرض له الوطن من احتٌال وخراب واضطهاد فً زمن الّسالم الّصعب، ودعوة 

 الشباب إلى الّنهوض به من جدٌد، وإبعاد شبح الموت عنه، فاستعمل أقوى األلفاظ

عامر وجهك بالموت ): ، وأبلػ الّصور، مثل(إلخ... عامر، الموت، عاقر، مّر ): مثل

، وبتكرٌره للعبارات ذات البناء اللّؽوي، والّداللً المتماسكٌن، أنتج زخرفة (الجدٌد

هندسٌة خاصة فً القصٌدة، ٌدركها البصر، وٌتحّسس وقعها الّسمع، النبنابها على مبدأ 

المعاودة قصد الّتؤكٌد على المعنى، وإضفاء حركة إٌقاعٌة نشٌطة، قابمة على تماثل 

 .الّنؽمات الّصوتٌة

وبناء عّما تقّدم، ٌظهر أّن الشعراء الجزابرٌٌن المعاصرٌن، جنحوا إلى توظٌؾ 

ظاهـرة الّتكـرار بؤلوانهـا الثالث فً قصابدهـم، ال لمجّرد الّتحلٌـة والّتزٌٌـن فحسـب  

سنن العرب التكرٌر واإلعادة »وإّنما لتقوٌة معناها، وتؤكٌده وإبالؼه، السٌما أّن من 

«إرادة اإلبـالغ
2

، هـذا فضـال عـن إثراء إٌقاعهـا بالّتناؼـم الّصوتـً المتـرّدد والممتـّد  

فً فضابها الّذي تزٌده الّصورة الهندسٌة الناتجة عن الّتكرار، والمبٌنة على الّتوازي 

والّتوازن والتعامد إثارة ونماء، مّما ٌلفت انتباه المتلقً وٌمّتعه سمعا وبصراً، وبهذا ٌحقّق 

 .الّتكرار وظٌفته فً اإلبالغ واإلمتاع

 :الّتشكٌل الخّطً أو الّطباعً- 4

ٌمٌل الشعر المعاصر إلى إبداع كتابً وخّطً محض، إذ أخذ ٌستقّل عن الّنمط 

الكالسٌكً للقصٌدة الشعرٌة، المبنً على تقابل شطرٌن أفقٌا، تفصل بٌنهما مساحة 

ٌّرات  بٌضاء، توما بزمن الوقؾ، وذلك تبعا لما تقتضٌه روح العصر، وما تشهده من تؽ

                                                 
1

 .(ئ٠مبع ٚصْ اٌشًِ... فبػالرٓ ). 133-132ِقطفٝ ِؾّذ اٌغّبسٞ، لشاء ح فٟ آ٠خ اٌّغ١ف، ؿ-  
2

 .158أؽّذ ثٓ فبسط، اٌقبؽجٟ فٟ فمٗ اٌٍّغخ، ؿ- 
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 وتطّورات تكنولوجٌة، خاصة فً المجال الّطباعً، الذي أصبح ٌمارس دورا فاعال 

فـً مقروبٌـة الخطاب الشعـري، انطالقا مّما ٌحوٌه من إٌقاع بصـري، وإٌحـاء داللـً  

ألّن أّول ما ٌشّد انتباه القارئ وٌبهر بصره، انتشاره فً فضاء الّصفحة بطرٌقة عشوابٌة 

 .أساسها الحّس واالنفعال

وقؾ الشاعر المعاصر عاجزاً أمام البنٌة الّتشكٌلٌة الجامدة للقصٌدة العمودٌة 

«منزلة تنزٌال فوق الّصفحة الّطباعٌة»باعتبارها 
1

، وعلٌه فهً خاضعة لبنٌة زمانٌة 

ومكانٌة جاهزة، ولهذا سعى جاهداً للبحث عن بنٌة مؽاٌرة لما ألفه بصر المتلقً، تقوم 

على حّرٌة توزٌع األسطر الشعرٌة فً مساحة الّصفحة، فتكون متقطعة وؼٌر مّتصلة 

 البناء اإلٌقاعً بدوره سٌصبح خاضعاً لجمالٌة المتقّطع والمتشّظً، بدل جمالٌة »ألّن 

«المتواصل والمّتسق
2

ٌّد تجربته الشعورٌة  . ، وفً هذه الحال ٌقضً عّما كان ٌق

فً قلب وظٌفة »وقد ٌسهم الّتؽٌٌر الجوهري الّذي تبّنته الكتابة المعاصرة، 

اإلٌقاع، من مجّرد بالؼة ٌستبّد بها الّزمان، إلى بالؼة ٌتحول فٌها المكـان إلى إٌقـاع 

«وحركٌة
3

، فٌبعث الّراحة واالطمبنان فً نفس القارئ، وٌجعله ٌشارك الشاعر إبداعـه 

ونوازعـه الّنفسٌـة المشحونـة باالنفعـاالت والعواطؾ، جـّراء ما ٌتركـه من بٌاضـات 

 .وفراؼـات وعالمـات ترقٌمٌـة

«شعرٌـة بصرٌـة»وهكـذا، أضحـت القصٌـدة المعاصـرة تحٌـل إلـى 
4

      

حٌث أّن القارئ ٌستمتع بها بصرٌاً قبل قراءتها، وذلك بناًء عّما تخلّفـه من أشكال هندسٌة 

 وطباعٌة متباٌنة، ناتجة عن التقّطع، وعدم االّتصال واالّتساق بٌن األسطر، تعبٌراً 

عن حاجات نفسٌة متصارعة، ٌحاول الشاعر تجسٌدها بملء فضاء الّصفحة وإشؽاله 

                                                 
1

 .33ؽشثً داغش، اٌؾؼش٠خ اٌؼشث١خ اٌؾذ٠ضخ، ؿ-  
2

 .145فالػ ثٛعش٠ف، ؽذاصخ اٌىزبثخ فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش، ؿ/ د- 
3

 .190اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ- 
4

 .31ؽشثً داغش، اٌؾؼش٠خ اٌؼشث١خ اٌؾذ٠ضخ، ؿ: ٠ٕظش-  
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«باإلٌقاع الّدٌنامً المفتـوح»فتكتسـً إٌقاعـا متنامٌـا، قد ٌعرؾ 
1

 ، الّذي ال تضبطـه 

ٌّة حدود، وبالّتالً فهو ال متناهً  .أ

فالصفحة إذاً، هً المكان أو الفضاء المخّصص لتكرٌس العمل اإلبداعً 

 أصبحت عنصر بناء، ومعها بدأت الكتابة تتبّدى خّطٌا »الشعري المعاصر، أي إّنها 

«كممارسة لها قوانٌنها الخاّصة
2

، وبهذا أصبح الّتشكٌل المكانً للقصٌدة ٌلعب دوراً مهّماً 

 بنٌة المكان مؤهولة باإلٌقاع والّتركٌب والّداللة »فً إنتاج اإلٌقاع والّداللة، خاّصة أّن 

«كل منها ٌستدعً شقٌقه، والّنص نسٌج له االمتداد والفراغ
3

، فتكتسب بذلك بعداً جمالٌا 

ٌّبها الكتابة، فٌشٌر   وهندسٌا ٌتفاعل معه القارئ بصرٌا، وٌمنحها دالالت متجّددة تؽ

 .إلٌها الفراغ أو البٌاض

وٌمكننا تبٌٌن األثر اإلٌقاعً للّتشكٌل الخّطً أو الّطباعً فً القصٌدة الجزابرٌة 

 البٌـاض، وعالمـات الّتـرقٌـم، نظـراً لما ٌنعمـان : المعاصـرة، من خـالل عنصـري

 .به من حٌوٌة إٌقاعٌة ونماء داللً

 :إٌقاع البٌاض-أ

ترمز البٌاضات إلى صمت الشاعر، وعجز اللّؽة عن الّتعبٌر، إذ بوصفها  

ـن لشعرٌـة الّنـص، ثّمة » ٌَ العنصر المحاٌث للّؽة، فاللّؽة لم تعد هً العنصر الوحٌـد الُمَبْن

عناصر أخرى تدّخلت فً الّصفحة لتضاعؾ من شعرٌته، ولتإّكد على منجز الكتابة 

graphiqueمن جهة ثانٌة »
4

، وبهذا فهً تشّكل عنصراً إٌقاعٌا ٌوحً بدالالت       

ال تكشؾ عنها اللؽة فً القول الشعري، ألّنها من مهام القارئ ، الذي ٌزٌد من شعرٌته 

 .وجمالٌته الفّنٌة

                                                 
1

 .152فالػ ثٛعش٠ف، ؽذاصخ اٌىزبثخ فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش، ؿ/ د- 
2

 .175اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ-  
3

 .112، ؿ3، ط(اٌؾؼش اٌّؼبفش)ِؾّذ ث١ٕظ، اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش - 
4

 .189-188فالػ ثٛعش٠ف، ؽذاصخ اٌىزبثخ فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش، ؿ/ د-  
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، حٌث ٌواجه الشاعر المعاصر (السواد)ٌحّدد البٌاض التشكٌل المكانً للكتابة 

        (الّلـون األبٌـض)، بنفـس القلـق الّّذي ٌواجـه به الفـراغ (الّلـون األسـود)الخطـوط »

وهذا الّصراع الخارجً ال ٌمكن أن ٌكون إالّ انعكاسا مباشراً، أو ؼٌر مباشر للّصراع 

«الّداخلً الّذي ٌعانٌه
1

ٌُْعرب عن مشاعـره وانفعاالتـه الّنفسٌـة، من خالل  ، وبالّتالً فهـو 

 .الّصراع بٌن البٌاض والّسواد فً الّتشكٌل الخطً للقصٌدة

فٌعّد الفراغ أو البٌاض الّذي تحفل به القصٌدة المعاصرة، والشاؼل ألماكن 

تجسٌداً للرؼبة فً فضح االمتالء، الّذي هو أحد مظاهر »متنوعة فً فضاء الّصفحة، 

«الّرإٌة البٌانٌة، فالبٌاضات هً إبراز للمنسً، وتجلٌّة للعراء والمتخفًّ فً الكالم
2
 

أي إّنه طاقة إٌقاعٌة ٌعتمدها الشاعر، إلظهار ما لم تقو اللّؽة على تجسٌده من إٌحاءات 

هو برهان على الّتناوب »(: Henri Meschonnic" )هنري مٌشونٌك"فكما ٌقول 

«، وبٌـن ما ٌلفـظ وال ٌلفـظ(ؼٌر المعلوم)والمتخفّـً  (المعلوم)الحاصـل بٌن الظاهر 
3
 

وبفعل الّتالعب بالبٌاض والّسواد فً الّتشكٌل الّطباعً للقصٌدة، ٌتضاعؾ اإلٌقاع 

 .وتتنامى الّداللة

ومن النماذج الشعرٌة الجزابرٌة المعاصرة الّتً ٌتجلّى فٌها ذلك، قصابد دٌوان 

 ، حٌث ٌقول "عبد العالً رزاقً"، للشاعر "أطفال بورسعٌد ٌهاجرون إلى أّول ماي"

 ":ما كان ٌكون"فً قصٌدته 

ِك لًِ َمْنَفى ُكْن ُحبُّف ٌَ  لَْم 

َل الُمْبِحر ِفٌهِ                           َولَْسُت األَوَّ

 ُكْنُت أَْخَشى

َمُة األُولَى   ٌْ              أَْن َتُمرَّ الَؽ

                                                 
1

 .47ِؾّذ فبثش ػج١ذ، اٌمق١ذح اٌؼشث١خ اٌؾذ٠ضخ ث١ٓ اٌج١ٕخ اٌذال١ٌخ ٚاٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ، ؿ/ د- 
2

 .190فالػ ثٛعش٠ف، ؽذاصخ اٌىزبثخ فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش، ؿ/ د-  
3

 - voir : Hennri meschonnic, Critique du rythme, p304 
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                                    َعلَى َقْلِبً

                                            َواَل ُتْمِطر

ـــرَ  ٌْ                                                          َؼ

اتْ  ٌَ ْكِر                                                               الذِّ

ْفضَ   َولَِذا أَْحَبْبُت ِفٌِك الرَّ

ْفضَ                          َوالرَّ

 .                                 اْنِتَماُء الَعاِشِقٌنَ 

اقُِك ِمْن َقْبلًِ،  َمرَّ ُعشَّ

                         َوِمْن َبْعِدي

ُمرُّف الُمْتَعُبونَ  ٌَ                                   . 

َناكِ  ٌْ  َكَذَبْت َع

َدِتً ٌِّ ا َس ٌَ                 

                         َفاْعَتِرِفً

ْسِمً ِر الَوَرِق الرَّ ٌْ ْنُبْض لَِؽ ٌَ  .َقْلُبِك لَْم 

 َما َفاِبَدَة األَْوَراقِ 

َدِتً ٌِّ ا َس ٌَ                   

                          َماُدْمِت ِفً أَْفَكاِرَنا

                                         ُعْملََة َهَذا الَعْصر
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                            ِفً ُسوِق الَمَزاِد الَشْبِقً 

ْحُدثُ  ٌَ ْحُدُث اآلَن َواَل  ٌَ 

ُكونُ  ٌَ                                َما َكاَن 
1
 

ٌدرك المتمّعن فً المقطع الشعري، أّن الشاعر استؽل فضاء الصفحة بحّرٌة 

مطلقة، إذ تالعب بتوزٌع البٌاض والّسواد علٌه، وذلك خضوعا لتجربته الشعورٌة 

 المفعمة بحّب الوطن األّم، وخدمة للمعنى، فعلى الّرؼم من أّنه ٌعٌش حالة اؼتراب

إالّ أّن عشقه للجزابر أنساه ذلك، ولذا حاول إشؽال الفضاء المكانً بشكل تلقابً، ٌتوقؾ 

مع ما تقتضٌه حالته الّنفسٌة، الّتً تخشى استرجاع الّذكرٌات، وتعتّز باالنتماء، وتإمن 

بؤّن قلب الوطن ال ٌنبض، إالّ ألبنابه األصلٌٌن، الّذي ٌشؽل أفكارهم وعقولهم، فهو ؼال 

 .على قلوبهم وال ٌقّدر بثمن

 فبـدأت األسطـر مـن ٌمٌـن الّصفحـة، وأخـذت تتـدّرج نسبٌـاً فـً وسطهـا

إلى أن انتهت فً الٌسار بوقفة زمنٌة، الّتً كانت على شكل بٌاض، كما فً السطر 

، كما فً السطر الحادي عشر، والّرابع عشر، والثامن (النقطة)الثامن، أو عالمة الترقٌم 

 عشر واألخٌر، وبهذا شكلت صورة هندسٌة، تصارع فٌها الّسواد المنطوق مع الّصمت

 حركة الّسواد على البٌاض، هو حركة الّصوت على الّصمت، فصدى الّسواد »ألّن 

«ٌترّدد فً البٌاض، مثلما ٌترّدد صدى الّصوت فً الّصمت
2

 ، األمر الذي ٌجعل 

 .كالّ من البٌاض والّسواد ٌتدخالن إٌقاعٌا وداللٌا

ٌّزت البنٌة الطباعٌة للمقطع الّشعري  تتمّتع تلك البٌاضات أو الفراؼات التً م

، ولكّن الحذاقة البصرٌة الخاّصة بالقارئ تستطٌع (الّسواد)بدالالت أؼفلتها الكتابة 

الؽٌاب اّلذي ٌطبع عالقة الّنص بالقارئ، أي عدم وجود معنى »اكتشافها، إذ بوصفها 

 جاهز، ومعطى بشكل سابق، مّما ٌخلق نوعا من الاّلتناسب بٌنهما، هذا الاّلتناسب 

                                                 
1

ي ِبٞ، ؿ-   ّٚ  .(ئ٠مبع ٚصْ اٌشًِ... فبػالرٓ ). 39-37ػجذ اٌؼبٌٟ سصالٟ، أهفبي ثٛسعؼ١ذ ٠ٙبعشْٚ ئٌٝ أ
2

 .49ِؾّذ فبثش ػج١ذ، اٌمق١ذح اٌؼشث١خ اٌؾذ٠ضخ ث١ٓ اٌج١ٕخ اٌذال١ٌخ ٚاٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ، ؿ/ د- 
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 من شؤنه أن ٌمهد األرضٌة الّصالحة لزرع بذور الّتواصل، الّذي ٌتؽّذى أساسا 

«من استجابات القارئ، وتدّخالته
1

 ، فٌثري بذلك القصٌدة بإٌحاءات داللٌة جدٌدة 

 .من إبداعه الخاصّ 

 وهكـذا، فإّن الّصمـت أو البٌـاض، مـا هـو إالّ تؽٌٌـب للكـالم أو الكتابـة

ولٌس لإلٌحاء الداللً واإلٌقاع، حٌث كلّما ازداد البٌاض واّتسعت مساحته، تضاعفت 

الّذات الشاعرة، قد تتعّدد هنا، فتقوم بؤدوار المحادثة، ذات تخاطب »الّداللة، ألنّ 

 جمهورها، وذات صامتة تجول فً عالمها الفكري، تستقرئ نفسها وتخاطب روحها

«أو تستؽرق فً التؤّمل، والبحث والمساءلة
2

، وبهذا ٌترك المجال مفتوحاً أمام القارئ 

ٌّبة  .للّتواصل معها، وملء الفراغ بالمعانً المؽ

فبفضل الّصراع الحاصل بٌن البٌاض والّسواد فً الّتشكٌل المكانً للمقطع 

قلبك ): الشعري، إلى جانب بنابه اللّؽوي القابم على قوة األلفاظ، وبراعة الّتصوٌر، مثل

  الّسلبٌة ٭، والمطابقة(إلخ... ، لم ٌنبض لغٌر الورق الّرسمً، كذبت عٌناك ٌا سٌدتً

، التً ضاعفت من قّوة المعنى وبالؼته، كما أّن تكرار (ال ٌحدث # ٌحدث)بٌن كلمتً 

ٌّدتً)، وعبارة (الّرفض)لفظة   ، قصد التؤكٌد على المعنى المراد إبالؼه، والمتمّثل (ٌا س

فً شّدة حّب الجزابر، أضفى على األسطر الشعرٌة حٌوٌة إٌقاعٌة، التً زادها التدوٌر 

السطر األّول والثانً، السطر الرابع والخامس ): الواقع بٌن بعض األسطر، مثل

، طالوة واسترساال، تمّكن الشاعر من إثراء القصٌدة  (إلخ... والسادس والسابع، 

 .باإلٌقاع البصري المتنامً صوتٌا، واإلٌحاء الداللً

 ":احتمال الحضور" ٌقول فً قصٌدة 

 َتْحَتلُّف َذاِكَرَة الُمَساِفرْ 

                                                 
1

، ِغٍّخ ػبٌُ اٌفىش فٟ األدة ٚاٌٍّغخ (األعظ، اٌّفب١ُ٘، اإلؽىبالد)ػبدي ثؾٛد، عّب١ٌخ اٌزغبٚة فٟ األدة / أ-  

 . 20، ؿ42، اٌّغٍذ 03، اٌؼذد 2014ِبسط / ٠قذس٘ب اٌّغٍظ اٌٛهٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة، اٌى٠ٛذ، عبٔفٟ 
2

 .154ػجذ اٌشؽّبْ رجشِبع١ٓ، اٌج١ٕخ اإل٠مبػ١خ ٌٍمق١ذح اٌّؼبفشح فٟ اٌغضائش، ؿ/ د- 

 .423ِفزبػ اٌؼٍَٛ، ؿ: اٌغىبوٟ:  ، ٠ٕظش«ٟ٘ أْ رغّغ ث١ٓ ِزنبد٠ٓ»: اٌّطبثمخ- ٭
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                َمْن َتُكونْ 

ٌُوْن  ِل الُع ٌْ                      َحِبٌَبِتً أَْم َدْهَشَة اإلِْبَحاِر ِفً لَ

ُسوَد أُْفقٌد  ٌَ  لِ

ْسَتِضًُء ِباَل ُحُضورْ  ٌَ                    . 

 .َمْواَليْ 

ُثورْ  ٌَ ُل َمْن  ْعُب أَوَّ  َهَذا الشَّ

ابِ  ٌَ َها الَماِضً إِلَى َزَمِن الِؽ ٌُّف ا أَ ٌَ 

اءْ  ٌَ                  َدمُّف الُحُضوِر َشَهاَدةُ الفَُقَراِء ِضدَّ األَْؼِن
1
. 

ٌّا بٌن البٌاض والّسواد فً األسطر الشعرٌة، حٌث أّن الشاعر  ٌظهر الّصراع جل

 أخذ ٌمّدد وٌقلص فٌها، تعبٌراً عّما ٌجول فً نفسه من انفعاالت اتجاه بالده

 فهً تتضارب بٌن الحّب، واألمل فً استعادة مكانتها، والحضور أمام األّمة العربٌة 

والخٌبة من عدم تحقّق ذلك، ولذا تحّسـر واستنجـد بالمولـى عـّز وجـل، ورأى أّن أبناءهـا 

هم األْولى بالثورة  للنهوض بها من جدٌد، كما نادى الماضً كشاهد ألبناء زمن الّسالم 

 .الؽاببٌن، لما عرفه من استماتة وإراقة للّدماء، من أجل حضورها

فسعى الشاعر إلى تجسٌد ذلك على مساحة الّصفحة، فؤنتج تشكٌال طباعٌاً مّمٌزاً 

فً القصٌدة، زاد من نبرته اإلٌقاعٌة الّتساإل الواقع فً البٌت الخّطً الثالث، واالستعانة 

والبٌاض، للداللة على حالته   (النقطة)بالمولى عّز وجل، المرفقة بعالمة الوقؾ 

الشعورٌـة الؽاضبـة والمقهـورة بسبب الخٌبـة، وبهذا ٌكون قد ّصمـت للتحـاور مع نفسـه   

مّما ٌفسح المجال أمام القارئ السترجـاع أنفاسـه، وتعببـة الفـراغ بالّداللـة، والّتؤّمـل       

                                                 
1

ي ِبٞ، ؿ-  ّٚ  .(ئ٠مبع ٚصْ اٌىبًِ.. ِزفبػٍٓ ). 27ػجذ اٌؼبٌٟ سصالٟ، أهفبي ثٛسعؼ١ذ ٠ٙبعشْٚ ئٌٝ أ
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فً الّتشكٌل المكانً، واالستمتاع بما ٌتوفر علٌه من إٌقاع بصري، خلّفه الّتالعب بالّسواد 

 .والبٌاض

أغنٌة إلى عشاقها وفاتحة للعالم "فً قصٌدته " األخضر فلوس"وٌقول الشاعر 

 ":الجدٌد

ةً  ٌَّ اةُ ُمِض ٌَ  َتؤِْتً الَح

َماِء  ِة الَمْوِت الُموِشً ِبالدِّ  !ِمْن ُجبَّ

 ..أَنَّ الَمَماَت 

اةُ             ..  ٌَ  ..ُهَو الَح

                    ِباَل اْنِتَماءْ 

اَسِمٌَن  ٌَ  ..َوال

 ..            ُهَو الَبَنْفَسُج 

َقاِبْق                          َوالشَّ
1
!  

أبدع الشاعر تشكٌالً هندسٌاً خاصاً فً الفضاء المكانً لألسطر الّشعرٌة األخٌرة 

من القصٌدة، فكؤّنه ٌرّكز على إٌقاع الّنهاٌة، حٌث عمل على إشؽاله بعشوابٌة توزٌعها 

علٌه، وبالّتالً الّتناوب بٌن البٌاض والّسواد، أو الكالم والّصمت، تكرٌساً لموقعه 

 الشعوري المتؤلم إزاء صعوبة الحٌاة من ؼٌر انتماء، فهً تشبه الموت، باإلضافة 

الموحٌة باستمرارٌة الحدٌث، وعالمتً التعّجب  (..)إلى استعمال نقاط الّتواصل 

الواقعتان فً السطرٌن الثانً واألخٌر، مّما منح القصٌدة نؽماً موسٌقٌاً متصاعدا  

 .ضاعؾ من حٌوٌتها اإلٌقاعٌة وفاعلٌتها

                                                 
1

 (ئ٠مبع ٚصْ اٌىبًِ... ِزفبػٍٓ ). 66األخنش فٍٛط، ؽمٛي اٌجٕفغظ، ؿ -  
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 واّتسمت لؽتها بالّرصانة والّدقة، إذ وّظؾ الشاعر أقوى األلفاظ وأفصحها 

 ، كما أّن المطابقة بٌن لفظً (إلخ ... الموت، الحٌاة، الموشً، الّدماء،): مثل

، زاد المعنى قّوة وبالؼة، هذا فضال عن إدراج بعض األلفاظ (الحٌاة # الموت)

، وتدوٌر بعض األسطر داللٌا (الٌاسمٌن، البنفسج): المستوحاة من الطبٌعة، مثل

، فكـل ذلك أسهـم        (إلخ... السطـر الثالـث والرابـع والخامـس، )وعروضٌاً، مثلما فـً 

 .فً تولٌد صورة فّنٌة متنامٌة إٌقاعٌا، ومتناسقة داللٌا، تؤسر بصر القارئ وتثٌر انفعاالته

ٌّن أّن الشاعر الجزابري المعاصر استؽّل الفضاء المكانً للقصٌدة، وفق   ٌتب

ما تتطلّبه تجاربه الشعورٌة المتصارعة العواطؾ، باعتماد الّتالعب بٌن الكالم والّصمت 

لعبة الّسواد والبٌاض، بما تختزنه من إٌقاع جسدي »وبالّتالً بٌن الّسواد والبٌاض، ألّن 

 ًّ ٌّت لجٌد ح «ٌحّرك الّنص، ٌنقله من جموده لحٌوٌته، من جسد م
1

، وعلٌه فإّن البٌاض 

 ٌشّكل عنصراً إٌقاعٌا بصرٌا حٌوٌا، وفاعال فً الخطاب الّشعري، السٌما من خالل 

 .ما ٌضفٌه من دالالت متجّددة، ٌستظهرها القارئ

 :عالمات الّترقٌم- ب

تشٌر عالمات الّترقٌم إلى فجوات إٌقاعٌة، ٌحدثها الشاعر بؽٌة إبراز الداللة 

ومساعدة القارئ على تؤوٌلها بعد استرجاع أنفاسه، ولذا فهً تنتشر فً الفضاء الّطباعـً 

للخطاب الّشعـري، بحسب ما تملٌـه الحالة العاطفٌة الّتً ٌعانٌها، فتضفً علٌه تناؼمات 

إٌقاعٌة ؼنٌة بالمعانً الموحٌة باالنفعال أو الهدوء، مّما ٌضاعؾ من حٌوٌة بنٌته الفّنٌة 

 .والجمالٌة

وتعّد عالمـات الّترقٌـم عنصـراً إٌقاعٌـاً مستحدثـاً فً الّتشكٌـل الخّطـً للعمـل 

« مّتصلة بضبط نبرة الّصوت فً الكتابة»الّشعري، باعتبارها 
2

، إالّ أّنها عّوضت قدٌماً 

 مإرّخة للّنص والّذات »بعناصر موازٌة لها، كالّترصٌع أو السجع أو القافٌة، وبهذا فهً 

الكاتبة معاً، ووجودها أو ؼٌابها، ٌتموضع ضمن اإلبداالت الّنصٌة الّتً تلحق الحداثة 

                                                 
1

ذ ث١ٕظ، اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش، -   ّّ  .112، ؿ3، ط(اٌؾؼش اٌّؼبفش )ِؾ
2

 .120اٌّشعغ ٔفغٗ ، ؿ-  
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«الشعرٌة فً مختلؾ متونها وبنٌاتها الّنصٌة 
1

، أي إّن البناء اإلٌقاعً الخاّص بالقصٌدة 

المعاصرة، هو الّذي استدعى حضورها، وذلك بناء عّما تلعبه من دور فّعال فً ربط 

 .أجزابها البنابٌة الّتركٌبٌة والّداللٌة، القابمة على الّتشّظً وعدم االّتساق

ٌّمها اإلٌقاعٌة والداللٌة، ٌجنح الشاعر المعاصر إلى استعمالها بمختلؾ  فنظرا لق

  فً إبداعاته الّشعرٌة، فهً الّتً تضبط بناءها الّتركٌبً معنوٌاً، وتحافظ ٭أنواعها

 ٌمكن أن ٌنظر إلى حضورها أو ؼٌابها، كؤٌقون »على استرساله اإلٌقاعً، ولهذا 

على االنفتاح والّتحّرر، أو العكس، أي كؤٌقون على االنضباط وااللتزام بإلزامات 

«المواضعات الّتخاطبٌة
2
. 

فٌـدّل حضـور عالمـات الّترقٌـم فـً البنـاء الّطبـاعـً للخطـاب الـشعـري    

على أّن مجاله الّداللً محدود ومضبوط، ولٌس بحاجة إلى إضافات إٌحابٌة، ألّنها تحمل 

«مهّمة الّتعبٌر عن العالقات»
3

، وبالّتالً تحدٌد الّتماسك الّداللً الموجود بٌن عناصره 

اللّؽوٌة البنابٌة، كما أّنها تقوم بإبراز إمكاناته اإلٌقاعٌة، هذا فضال عن توجٌهها للقارئ 

 .ومنحه لونا من الّراحة، قصد االسترجاع، واالنطالق بنفس متجّدد فً القراءة

 ؼٌاب الّترقٌم »أّما ؼٌابها فهو عالمة على تحّرره إلنتاج الّداللة وإثرابها، ألّن 

«ؼالبا ما ٌكون سببا فً اّتساع الّداللة، أو إنتاج معنى نقٌض
4

، وفً هذه الحال قد ٌحّل 

اإلٌقاع محلّه فً ضبط المعنى، ومساعدة القارئ فً عملٌة الّتلقً، خاّصة أّن المجال 

 .مفتوح لتعّدد القراءات والّتؤوٌالت

                                                 
1

 .121اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ-  

، االعزفٙبَ، اٌزأصّش أٚ اٌزؼّغت، إٌمطزبْ (إٌمطخ)اٌفقٍخ، اٌفقٍخ إٌّمٛهخ، اٌٛلفخ : ػالِبد اٌزّشل١ُ ػذد٘ب ػؾشح- ٭

ؽشثً داغش : اٌفٛل١زبْ، ٚإٌمو اٌضالس ػالِخ ػٍٝ اٌؾزف، اٌؾشهخ أٚ اٌٛفٍخ، ػالِخ اٌزٕق١ـ، اٌمٛع١ٓ، ٠ٕظش

 .28اٌؾؼش٠خ اٌؼشث١خ اٌؾذ٠ضخ، ؿ
2

 .266ِؾّذ اٌّبوشٞ، اٌؾىً ٚاٌخطبة، ؿ-  
3

 .79عْٛ وٛ٘ٓ، إٌظش٠خ اٌؾؼش٠خ، ؿ-  
4

 .109ِؾّذ اٌّبوشٞ، اٌؾىً ٚاٌخطبة، ؿ-  
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وقد ٌلؽـً الشعـراء المعاصـرون عالمـات الّترقٌـم فـً قصابدهـم، ولكـن 

«ٌلؽون أٌضاً الّرموز الّنؽمٌة»بإلؽابهـم لها، 
1

، الّتً تسهم فً إثراء الحركـة اإلٌقاعٌـة 

كما أّنهم ٌصّعبون المهّمة أمام القارئ ؼٌر المتمّرس بقراءة الّشعر، فهو ال ٌملك 

 ٌقـؾ          »المعطٌـات الكفٌلـة بتـؤوٌـل المعانـً، وترّصـد التناؼـم اإلٌقاعـً، باعتبـاره 

«على قراءات متعّددة فً ؼٌاب الّترقٌم الّذي ٌإّطره، وٌوجّهه
2

، األمر الّذي ٌجعله أمام 

تؤوٌالت عدٌدة، قد تضعؾ من القٌم اإلٌقاعٌة، والّداللٌة الّتً تتضّمنها القصٌدة، أو ٌحدث 

 .العكس مع القارئ الّذي ٌتمّتع بمعرفة شعرٌة خاّصة

تزخر قصابد المدّونة الشعرٌة الجزابرٌة المعاصرة بانتشار واسع لعالمات 

ٌّنة الّشعرٌة  الّترقٌم على اختالفها، وتباٌن دالالتها، ومن األمثلة التً ٌتجّسد فٌها ذلك، الع

 :اآلتٌة

 ":عمر أزراج"ٌقول الشاعر 

اِن َصاِعَقًة، َوَجفَّتْ . َوَصَبْرتُ   اْنَفَجَرْت أََؼاِنً الزَّ

[ َرْؼَوَة الُحْزِن الشَِّرسِ ]

ْمُس اْمَرأًَة َفَقَدْت أََصاِبَعَها. َهِذي ِجَراِحً  .َكاَنِت الشَّ

ِجٌْن   أََتْذُكُر َؼْضَبَة الَقَمِر السَّ

فُولَِة، َواْحِتَراَق الِظلِّ، َوالشََّجرِ   َوُسقُوَط أَْجَفاِن الطُّف

                                                  الَبِريْء 

 الُجْرُح َمْوِسُم َحْقلَِنا

ُل ُسلَُّمَنا ٌْ   أََتْذُكُر ُؼْرَبَة األَْمِس الَبِعٌِد ِمَن الَقِرٌْب !. اللَّ

                                                 
1

 .119عْٛ وٛ٘ٓ، إٌظش٠خ اٌؾؼش٠خ، ؿ- 
2

 .260ِؾّذ اٌّبوشٞ، اٌؾىً ٚاٌخطبة، ؿ: ٠ٕظش-  
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ْق َبِعٌداً   َحدِّ

..ُكْن لًِ َحِبٌِبً 
1
 

استعان الشاعر بجملة من عالمات الّترقٌم، للّتعبٌر عن موقفه الّشعوري 

المشحون، بالؽضب واألسى، إزاء وطنه الؽارق فً الهموم واألحزان، بسبب ما ٌتعّرض 

له من خٌانة وخراب وقهر، فانتشرت فً الفضاء الّطباعً للمقطع الّشعري، بشكل أحكم 

 بناءه اللّؽوي والّداللً، المبنً على قّوة األلفاظ، وبراعة الّتصوٌر ودقته، مثل عبارة 

، للّتخصٌص والّداللة على شّدة الحزن [ ]، الواقعة بٌن عارضتٌنرغوة الحزن الشرس

 .وعمقه

 تشٌر »، الّتً (.)وربط بٌن عبارة وأخرى معنوٌا، إّما بعالمة الوقؾ النقطة 

«إلى نهاٌة الجمل
2

، وبالّتالً اكتمال المعنى، مثلما فً الّسطرٌن الّشعرٌٌن األّول 

كانت الشمس امرأة .  هذي جراحً/انفجرت أغانً الّزان صاعقة . وصبرت): والثالث

 تفصل بٌن مجموعتٌن، ال ٌمكن لكّل منهما »، الّتً (،)، أو الفاصلة (.فقدت أصابعها

«أن توجد مستقلّة
3

 واحتراق ، وسقوط أجفان الطفولة): ، مثلما فً السطر الخامس

الفاصلة والنقطة ترمزان إلى فاصل نفسً وتركٌبً »، وبهذا فإّن كالّ من (والشجر، الظلّ 

«فً وقت واحد
4

، مّما ٌتٌح للقارئ مجاال ألخذ متنفسا، ومواصلة القراءة بنفس مؽاٌر 

 .وأكثر حٌوٌة

 ، رؼبة (!) ، والّتعجب (؟)كما أّنه لجؤ إلى استعمال عالمتً االستفهام 

فً مضاعفة فاعلٌة الحركة اإلٌقاعٌة، وإؼنابها بالنبرات الموسٌقٌة المتصاعدة، فاألولى 

أتذكر غضبة القمر ): توحً بتساإل ٌحتاج إلى رّد أو إجابة، مثلما فً السطر الرابع

، أّما الثانٌة فلها عّدة دالالت، كالّدهشة وعدم التصدٌق، مثلما فً السطر (الّسجٌن؟

                                                 
1

 .(ئ٠مبع ٚصْ اٌىبًِ... ِزفبػٍٓ ). 107-106ػّش أصساط، اٌغ١ٍّخ رمزً اٌٛؽؼ، ؿ- 
2

 .79عْٛ وٛ٘ٓ، إٌظش٠خ اٌؾؼش٠خ، ؿ-  
3

 .اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ ٔفغٙب-  
4

 .اٌّشعغ ٔفغٗ، ؿ ٔفغٙب-  
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 ، بنقطة مرفقة بعالمة تعّجب، للّداللة (!. اللٌّل سلّمنا)الثامن، الّذي انتهت عبارته 

 .على تصارع  انفعاالته بٌن الّتؤّثر، وعدم الّرضى بما ٌحدث فً وطنه

، اللّتان ختم بهما الشاعر السطر األخٌر  (..)ضؾ إلى ذلك نقطتً الّتواصل 

فهما تومبان باستمرارٌة الحدٌث، أي إّن الشاعر أخذ ٌتؤّمل، وٌحادث نفسه، وفً الوقت 

ذاته، فهو ٌحٌل انفعاالته إلى القارئ للّتفاعل معها، وملء الفراغ بالمعانً الّدالة، والسٌما 

ٌّزاً  ذلك البٌاض الواقع فً السطر السادس، الّذي منح المقطع الشعري تشكٌالً هندسٌا مم

وكّل هذا أبدع لوحة فّنٌة متماسكة تركٌبٌاً وداللٌاً، ومتناؼمة إٌقاعٌا، قد تثٌر بصر 

 .المتلقً وسمعه على السواء

 ":عبد العالً رزاقً"وٌقول الشاعر 

اُر لِأْلَْعَشاشِ  ٌَ  َتْنَتِمً األَْط

                             َواألَْوَراُق لِأْلَْشَجارِ 

ْرَبُة لِأْلَْرِض   َوالتُّف

                          َوَحتَّى الَمْوُج لِْلَبْحرِ 

 َولَِكنْ 

          َنْحُن أَْطَفالُكِ 

)...(                        

ِر اْنِتَماءْ  ٌْ                              ِمْن َؼ
1

           

ٌتراءى أّن الشاعر لم ٌتوقّؾ عند حّد إشؽال الفضاء الّتشكٌلً لألسطر الّشعرٌة 

بالّصراع بٌن البٌاض والّسواد فحسب؛ بل زخرفها بعالمة الّترقٌم، المتمّثلة فً نقاط 

                                                 
1

ي ِبٞ، ؿ-  ّٚ  (ئ٠مبع ٚصْ اٌشًِ... فبػالرٓ ). 43 – 42ػجذ اٌؼبٌٟ سصالٟ، أهفبي ثٛسعؼ١ذ ٠ٙبعشْٚ ئٌٝ أ
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، فً السطر السابع، وذلك تجسٌداً لما ٌحّسه من تشّتت (...)الّتواصل الواقعة بٌن قوسٌن 

وضٌاع من ؼٌر االنتماء إلى وطن ٌحمٌه، خاصة أّن لكل شًء حضن ٌلجؤ إلٌه كالطٌور 

إلخ، ولذا صمت تعبٌرا عن ّشدة تحّسره، إذ لم ٌجد الكلمات المناسبة لإلفصاح ... والتربة 

عن ذلك، وبالّتالً فهو ٌحفّز القارئ للّتفاعل معه بصرٌا، ومناصفته اإلبداع، وتعببة 

 .الفراغ بالّداللة، وبهذا تكتسب القصٌدة نماء إٌقاعٌاً، وثراء داللٌا

 ":أحمد حمدي"وٌقول الشاعر 

ُت الَجَوادَ  ٌْ ةَ / َواْمَتَط ٌَ َحا  السَّ

 :أَْسِبُق ِظلًِّ

 اْتَبُعوِنً- 

َها الفَُقَراءُ -  ٌُّف  اْتَبُعوا أَ

 َفؤََنا ِمْن ِدَمْشٍق إِلَى َسْلَجَماَسةٍ 

 ِجْسُر الَوَداعِ 

 َوِجْسُر اللَِّقاءِ 

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

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

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

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

َها الُمْتَعُبوَن اْعُبُروا ٌُّف  أَ

ْهُر َوالَمْرَكَبةُ   َفَدِمً النَّ



 الشعري وأثرها الّداللي في القصيدة الجزائرية المعاصرة آليات اإليقاع:                                     الفصل الرابع 

239 

 

َوِذَراِعً الُجُسورْ 
1
 

ٌّتضح أن الّتشكٌل الخّطً الخاّص بالمقطع الشعري، ثري بالّنؽم اإلٌقاعً 

واإلٌحاء الّداللً، الّناجمان عن المزج بٌن الّتلوٌن الّترقٌمً، والّتالعب بالبٌاض والّسواد 

 تصوٌراً للحالة االنفعالٌة الثابرة، الّتً ٌحّسها الشاعر اتجاه الوطن العربً، وما ٌمّر 

به من صراعات وثورات وفقر وتهمٌش، فانطالقا مّما ٌتمّتع به من روح قومٌة، راح 

ٌشّجع وٌنادي أبناءه وٌدعوهم إلى الّنهوض، ومساعدته للعبور والّتخلص من الوضع 

ها)المرٌر، مستخدماً الاّلزمة الّتعبٌرٌة  ٌّ  اتبعونً، اتبعوا: )، وصٌػ األمر، مثل(أ

 .، مّما ضاعؾ من تصاعد النبرة الّنؽمٌة لألسطر الشعرٌة(اعبروا

 ونـّوع الشاعـر فً استعمـال عالمات الّترقٌـم المتباٌنـة الدالالت، للّتعبٌـر 

 ، الواقعـة (/)عن أحاسٌسـه، كالعالمة الفاصلـة بٌن كلمتٌـن أو عبارتٌـن تامتٌـن معنًى 

الموجودتان فً السطر الثانً، فهما تدالّن  (:)فـً السطر األول، والنقطتان الفوقٌتان 

على أّن هناك قول أو كالم ٌلٌهما فً األسطر الموالٌة، والّظاهر فً صٌؽتً األمر 

، الموحٌة بانطالق الكالم المعّبر (-)، المسبوقتان بشرطة أو عارضة (اتبعونً، اتبعوا)

 .عن االنفعال

، الّتً شكلّت أربع أبٌات خّطٌة، للداللة  (....)ووّظؾ أٌضا، نقاط الّتواصل 

على أّن الحدٌث مستّمر ومتواصل، فهً تحمل دالالت ال ٌإّدٌها عنها الّصوت أو الكالم 

 لذا صمت الشاعر للتؤمل واإلبحار مع مشاعره، محدثا بذلك فجوة إٌقاعٌة تصارع 

فٌها البٌاض مع الّسواد، األمر الّذي ٌجلب انتباه القارئ وٌثٌر عواطفه للتفاعل، والّتعاٌش 

«القارئ أصبح الٌوم، فاعال، ولم ٌعد مجّرد منفعل»معها، وبهذا فإّن 
2

، السٌما من خالل 

 .ما ٌضفٌه من دالالت إبداعٌة من إنتاجه الّشخصً

 

                                                 
1

 (ئ٠مبع ٚصْ اٌّزذاسن... فبػٍٓ ). 107-106أؽّذ ؽّذٞ، لبئّخ اٌّغنٛة ػ١ٍُٙ، ؿ- 
2

 .282فالػ ثٛعش٠ف، ؽذاصخ اٌىزبثخ فٟ اٌؾؼش اٌؼشثٟ اٌّؼبفش، ؿ/ د- 
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وهكذا، فإّن عالمات الّترقٌم، وبوصفها عناصر دالّة، تعمل على إحكام البناء 

 اللّؽوي للقصٌدة الشعرٌة، وضبط معانٌها، وإبراز تناؼماتها اإلٌقاعٌة، هذا فضالً 

عن توجٌه القارئ وإثارته وإدماجه فً العملٌة اإلبداعٌة، كما أّن انتشارها فً فضابها 

الّطباعً ٌمنحها صورة هندسٌة خاّصة، تستدعً تداخل بصر المتلقً وسمعه، لفك 

شفراتها اإلٌقاعٌة واإلٌحابٌة، وبفعل ما تبعثه من تلوٌن نؽمً بٌن أسطرها، تزداد 

 .جمالٌتها الفّنٌة

 

ونخلص فً األخٌر، إلى أّن اإلٌقاع ٌشّكل خاّصٌة جوهرٌة فً القصٌدة 

الجزابرٌة المعاصرة، فهو لٌس مجّرد تحلٌة تفرض علٌه من الخارج، وإّنما هو تلك 

الـّروح الّتً تسـري فـً جسدهـا، إذ بفضلـه تحقّـق لونـاً مـن االنسجـام، والّتناسـق            

بٌن عناصرها البنابٌة والّداللٌة، خاّصة إذ تداخلت فً تشكٌله جملة من اآللٌات، كالقافٌة 

والّتدوٌر، والّتكرار، والّتشكٌل الّطباعً، فكّل منها ٌنعم بفاعلٌة إٌقاعٌة ؼنٌة بالّتناؼم 

الّصوتً، واإلٌحاء الّداللً، والحٌوٌة الّدٌنامٌة، فبتالحمها وتفاعلها فً البنٌة الّتركٌبٌة 

ٌّمها الجمالٌة والّداللٌة واإلٌقاعٌة  .للقصٌدة، تبرز ق
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 :خاتمـــــــــة

سعت هذه الّدراسة إلى معالجة إشكاالت آلٌات اإلٌقاع، وداللته فً الشعر الجزائري 

، فاجتهدت واستقرأت واستثمرت آراء (م1990-1970)المعاصر، فً الفترة الممتّدة ما بٌن

ومقوالت الّدراسات التً سبقتها تارة، وطّبقت وحلّلت تارة أخرى، وذلك انطالقا من ترّصد 

واقع الشعر المعاصر فً الجزائر، وتمحٌص الكالم حول أهمٌة اإلٌقاع الشعري، وتحدٌد 

عناصره البنائٌة ووظائفه، واستبٌان أثر فّن المزاحفة فً تؽٌٌر بنٌته، ومن ثّم التطّرق 

لإلٌقاع الخارجً للقصٌدة الجزائرٌة المعاصرة، واستظهار عالقة اإلٌقاع بالّتوازنات 

 .الّصوتٌة البدٌعٌة، والّتنوٌه بآلٌاته، وأثرها الّداللً فً القصٌدة الجزائرٌة المعاصرة

وكان الهدؾ من وراء هذا كلّه، االهتمام بالموضوع، واإللمام بخلفٌاته، واستجالء 

مسّوؼات اإلٌقاع الشعري، واستنباط آلٌاته، ومالمسة مظاهره الفّنٌة والجمالٌة، من خالل 

اجتهادات تطبٌقٌة وتحلٌلٌة على القصٌدة الجزائرٌة المعاصرة، وانتهت الّدراسة إلى استثمار 

 :جملة من النتائج، نستعرضها فٌما ٌؤتً

كانت الّدعـوة إلى الّتجدٌـد فً الشعـر الجزائـري، والّتمـّرد على رواسب الماضـً 

، أي قبل أن ٌطالب "رمضان حّمـود"منذ العقد الثانً من القرن العشرٌن، برٌادة الشاعر 

 .بذلك شعراء المشرق العربً

         شهد الشعر الجزائري المعاصر ظروفا تعجٌزٌة، عرقلت مساره اإلبداعً، وتسّببت 

 .فً تؤّخر ظهور القصٌدة الحّرة نسبٌا فً الجزائر، مقارنة بمثٌلتها فً المشرق

بدأت الّنقلة الفعلٌة الّتؽٌٌرٌة فً القصٌدة الجزائرٌة، فً العقد الخامس من القرن 

، فله ٌعزى فضل نشر أّول قصٌدة حّرة "أبي القاسم سعد هللا"العشرٌن، برٌادة الشاعر 

 ".طريقي"، بعنوان 1955الوزن فً الجزائر عام 
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عاصر ظهور القصٌدة المعاصرة فً الجزائر ثوراتها الّتحرٌرٌة ضد االحتالل 

 الفرنسً، فكان لها أثر فاعـل فً نتاجات الشعـراء، بل كانت تشّكل المنبـع الذي نهلـوا 

 .منه ماّدتهم الشعرٌة

ٌتمّتع الشاعر الجزائري المعاصر بروح وطنٌة وقومٌة خاّصة، حٌث ترك كّماً 

 هائال من النماذج الشعرٌة التً عّبرت عن تلك الروح، كما عّبر عن تجاربه العاطفٌة

 .وإن كان محافظا فً بداٌاته األولى، إالّ أّنه ومع مرور الوقت، راح ٌطلق العنان لمشاعره

ٌّز شعراء الفترة المحصورة مابٌن   ، بطموحاتهم الجامحة (1990-1970)تم

 فً تجوٌد فّنٌات القصٌدة الجزائرٌة المعاصرة وترقٌتها، واستطاعـوا مـع مـرور الزمـن

 .أن ٌحققوا تطّوراً ملموساً، السٌما من الناحٌة اإلٌقاعٌة

ٌمّثل اإلٌقاع خاصٌة جوهرٌة فً القصٌدة الجزائرٌة المعاصرة، ولٌس مجّرد حلٌة 

الّتتابع : تزٌٌنٌة تفرض علٌها من الخارج، وتتداخل فً بنائٌته ثالث عناصر أساسٌة هً

والتوالً بٌن الحركات والسكنات، أو المقاطع الصوتٌة، ومراعاة التناسب بٌنها، والمدى 

الزمنً المستؽرق، هذا فضال عن عنصر المفاجؤة، وبالّتالً فاإلٌقاع، هو الّروح التً تسري 

 .فً جسد القصٌدة

 ال ٌحقّـق اإلٌقاع قّوتـه وتجانسـه، إالّ بمدى ارتباطـه بالتجربـة الشعورٌـة وعمقها

 .فمن خاللها ٌتمّكن من بلوغ أهدافه الجمالٌة والبنائٌة والداللٌة

ٌسهم فّن المزاحفة فً إثراء البنٌة اإلٌقاعٌة للقول الشعري، بتناؼمات صوتٌة 

ٌّرات بنائٌة تلقائٌة فً الكّم المقطعً للتفاعٌل الشعرٌة   متوازنة، ناجمة عّما ٌحدثه من تؽ

وما ٌتبعها من تبدٌل للمواضع الّنبرٌة، وذلك تبعا لما تستدعٌه المواقؾ االنفعالٌة من تثاقل 

 .فً الحركة اإلٌقاعٌة أو خفّة

هٌمنت إٌقاعات األوزان الصافٌة على المتن الشعري الجزائري المعاصر  

لبساطتها وابتعادها عن الّتعقٌد، هذا فضال عن ؼنائها الموسٌقً والداللً، وتباٌن استعمالها 
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من شاعر إلى آخر، وذلك بحسب ما تملٌه علٌهم تجاربهم الشعورٌة، ولكن هذا لم ٌمنعهم 

 .من الكتابة على األوزان المركبة أحٌاناً 

 لم ٌستؽل الشاعر الجزائري المعاصر، ظاهرة المزج بٌن األلوان الصافٌة

 (العمودي والحرّ )فً القصٌدة الواحدة فحسب؛ بل تجاوزها إلى المزاوجة بٌن الشكلٌن 

ّمما منحه حّرٌة الّتعبٌر عن أبعاد تجربته العاطفٌة المتباٌنة، وزاد بنٌتها اإلٌقاعٌة تلوٌنا 

 .وثراء ونماء

لم ٌعد البٌت الشعري المعاصر قائما بذاته، وإّنما أصبح مجهول الهوٌة، وذا بنٌة 

ؼٌر تامة، قد ٌضبطها فعل الكتابة، الذي ٌمأل فضاء الصفحة فً القصٌدة المعاصرة 

 .فٌكسبها تشكٌال إٌقاعٌا ممتّدا ومتنامٌا

استعان الشاعر الجزائري المعاصر بالجملة الشعرٌة، للّتعبٌر عن دفقته الشعورٌة 

 .خاصة لّما وقؾ السطر الشعري عاجزاً أمام استٌعابها

استعمل الشاعر الجزائري المعاصر الوقفة بؤنواعها الثالث فً قصائده، العروضٌة 

والداللٌة، ووقفة البٌاض، وذلك بناء عّما تمارسه من أثر فّعال فً تحدٌد بنٌة البٌت 

 .المعاصر، وما تضفٌه علٌه من أبعاد فّنٌة وجمالٌة، وتلوٌنات إٌقاعٌة وداللٌة

 تتداخل البنٌتان اإلٌقاعٌة والوزنٌة فً توقٌع شعرٌة الخطاب الشعري المعاصر

 .إذ بفعلهما تتبلور جمالٌته الشعرٌة، وٌحقق وظٌفته اإلبالؼٌة والبالؼٌة

وّظؾ الشاعر الجزائري المعاصر التجنٌس، بوصفه ظاهرة بدٌعٌة تحسٌنٌة، نظراً 

لما ٌتمّتع به من فاعلٌة صوتٌة وإٌقاعٌة وداللٌة، ٌبعثها ترجٌع األصوات المتجانسة 

وانسجامها وائتالفها، مّما ٌكسب القصٌدة تلوٌنات صوتٌة متناؼمة، تمأل فضاءها باإلٌحاء 

 .الؽنً باالنفعال
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ٌعمل الّترصٌع على تجمٌل معنى الخطاب الشعري، وتزٌٌن فضائه بالّتوازن 

الصوتً، القائم على الّتوازي والّتقابل والّتسجٌع والّتوازن، فٌضفً علٌه فاعلٌة نؽمٌة 

 .متناسقة صوتٌاً، ومنسجمة إٌقاعٌاً 

ٌؽرض الّتوازي إلى تبلٌػ المعنى، وتؤدٌته بشكل ؼٌر مباشر، ٌقوم على اإلٌماء 

والّتقابل والّتعادل والّتكرار والّتماثل، الواقع بٌن الصٌػ الصرفٌة والوزنٌة، فٌكتسً الفضاء 

الشعري صورة هندسٌة تطرٌزٌة مزخرفة، متوازٌة شكال، ومنسجمة إٌقاعٌا، ومتناسقة 

 .داللٌا، وبالّتالً فهو طاقة إٌقاعٌة بصرٌة

تشّكل القافٌة عنصراً جوهرٌا فً بناء الخطاب الشعري، إذ بفعل ارتساماتها 

المنسجمة والمتنّوعة، تسهم فً توجٌهه إٌقاعٌا وداللٌا وبالؼٌا، وبهذا فإّن وظٌفتها ال تتوقّؾ 

 عند مجّرد تكرار حرؾ الّروي، وإحداث جرس موسٌقً فً نهاٌة كّل بٌت خّطً، ترتاح 

 .له األذن، وٌطرب له الّذوق

ٌعّد الّتدوٌر ظاهرة إٌقاعٌة فاعلة، باعتبارها تبعث روحا تنظٌمٌة على موسٌقى 

القصٌدة، فانطالقا من مّط نؽماتها الّصوتٌة، الناتج عن انسٌاب تفاعٌلها، واسترسالها بشكل 

متواصل، تكتسب لٌونة إٌقاعٌة، وطالوة داللٌة، مّما ٌجعلها تفرغ إفراؼا نحوٌا وداللٌا 

وعروضٌا واحداً، ٌتناسب مع الّدفقة الشعورٌة للشاعر، ومن دون أي عارض ٌعترض 

 .بناءها اإلٌقاعً والّداللً

جنح الشعراء الجزائرٌون المعاصرون إلى استخدام ظاهرة الّتكرار بؤنواعها الثالث  

، ال لمجّرد الّتزٌٌن والّتحلٌة (التكرار الصوتً، والّلفظً، وتكرار العبارة)فً قصائدهم، 

فحسب؛ بل لتقوٌة المعنى وتؤكٌده وإبالؼه، باإلضافة إلى إثراء إٌقاعها بالتناؼم الصوتً 

المترّدد والممتّد فً فضائها، الذي تزٌده الصورة الهندسٌة الّناجمة عن الّتكرار، إثارة 

 .ونماء، وبهذا ٌحقّق الّتكرار وظٌفته فً اإلبالغ واإلمتاع
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استؽل الشاعر الجزائري المعاصر الفضاء الّطباعً للقصٌدة، وفق ما تقتضٌه 

تجاربه الشعورٌة المتصارعة االنفعاالت، باعتماد الّتالعب بٌن الكالم والّصمت، أو السواد 

والبٌاض، وبالّتالً فإّن البٌاض ٌشّكل عنصراً إٌقاعٌـاً بصرٌـاً حٌوٌـاً، السٌما من خالل    

 .ما ٌبّثه من دالالت متجّددة، تجعل القارئ ٌشارك فً العملٌة اإلبداعٌة

تساعد عالمات الّترقٌم، بوصفها عناصر دالة، على إحكام البناء الّلؽوي للخطاب 

الشعري، وضبط معانٌه، وإظهار تناؼماته اإلٌقاعٌة، هذا فضالً عن توجٌه القارئ وإثارته 

وإدماجه فً اإلنتاج اإلبداعً، كما أّن انتشارها فً الفضاء الّطباعً، ٌكسبها صورة هندسٌة 

ٌّزة، تقتضً تداخل بصر المتلقً وسمعه على الّسواء، لالستماع بجمالٌتها الفّنٌة  .مم

 

 وإذا كـان هنـاك من قول نشفـع به هذا المجهـود العلمـً المتواضـع الّذي بذلناه

فإّننا نسفر عن رؼبة جامعة تسكننا، وهً أن تكون هذه النتائج نقطة انطالق الستكمال 

 .      البحث عن اإلٌقاع الشعري الجزائري خاصة، والعربً عامة
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