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 : بسم اهلل الرحمان الرحيم والحمد هلل رب العالمين            

تنا، أطال الدينا وأمياالتضحية واإليثار، و  ارمز  ،إلى من ربيانا عمى الفضيمة وأنارا دربينا
 اهلل في عمرىما . 

لى جميع أصدقائنا الذين ظجميعًا حفإلى إخوتنا   يم اهلل من الكبير إلى الصغير وا 
 الدراسي .  في مسارنارافقونا 

 .بتدائية إلى الجامعةفي األخير أىدي ىذا العمل إلى كل األساتذة من اال  

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

فالشكر والحمد هلل  ،افي البداية نشكر هلل سبحانو وتعالى الذي أنار عقمينا ويسر أمرين
 عمى نعمو. 

أستاذتنا الفاضمة الدكتورة زىرة بن يمينة التي نتقدم بفائق الشكر والتقدير إلى    
ياتيا ووقتيا ة، ولم تبخل عمينا بنصائحيا وتوجيتفضمت باإلشراف عمى ىذه المذكر 

اء فجزاىا اهلل خيرًا عمى كرم عطائيا، كما نشكر جزيل الشكر األساتذة الكرام أعض
لجنة المناقشة عمى قبوليم لمناقشة ىذه الرسالة، وشكرنا وتقديرنا لكل أساتذتنا في قسم 

 األدب العربي .
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وبعدا  ،عظمة وتراثا ،ان الصدارة بين الحضارات البشريةتحتل الحضارة العربية مك  
ىذه  ستطاعتا وقد ،والتنوع والتسامح ،افيا وامتداد عبر الزمان والمكانإنسانيا وثق

س نماذج ، وتكر والمثل عبر تاريخيا الطويلالقيم الحضارة أن ترسي جممة من 
بداعو ، وتراثية وسموكية ثقافية، في شتى ميادين المعرفة تركت آثارىا العميقة  ويا 

ليوو  وعماد تمك القيم، اىتمام ، وكان اإلنسان دائما محورنسانيةإلا كل  اتجيت ا 
من بحيث خمفت لنا تمك الحضارة نماذج  ،والتجاربالدراسات والعبر والمواعظ 

المعاصر من أبرز  يعد الشعر الجزائريو  ،لياطاء الفكري اإلنساني الحدود الع
وىو فكرة وعاطفة وموسيقى  ،شيدتيا الساحة الفنية الجزائرية األنواع األدبية التي

وفن من الفنون الراقية، وأداة فعالة في الدفاع عن قضايا اإلنسان وتعبر عن ىموم 
نسان وتواصل ولغة الوجدان، فالشعر لصيق بحياة اإلكما أّنو أداة اتصال االنسان، 

 في الحفاظ عمى ىوية األمة الجزائرية وال يخفى دوره ،نسانية وبمصيرىاوبمسيرتو اإل
 .مألّنو ساىم في تحريك عجمة األدب الجزائري بتبميغ قضاياه لمعال

لوطن المسموب الشعراء في عيد االستعمار إلى التعمق بو تعمقًا مكانيًا، قد ا لقد دفع
، وقد يتضمن قيما دينية األرضمكانة و يكون محدودًا من حيث الرقعة الجغرافية 

ذا وقفنا عمى شعر الثورة ،نتماء الحضاريالالبعد التاريخي وا إضافة إلى ثقافيةو    وا 
 كدين وعقيدتو، اإلسالمالينفصل العن بحب الوطن الذي يصدح يمثل صوتًا  ألفيناه

 نتماء ولغة، وكذا رفض اإلستعمار وبغضو، لقد كاناحتى عن العروبة التي ىي  وال
لموطن حضور مكثف في الشعر الجزائري المعاصر، فكثرت األشعار عمى ضياعو 

  منذ اإلحتالل الفرنسي لمجزائر وتولي ذكره في شعر الثورة المباركة .
تعد القيم  حمقة وصل بين الحضارة والثقافة، فيي بمثابة الجسر الذي يربط العمم   

حمي تّ العقمو وتفكيره، وحثو عمى  حتراما، و بالحضارة، إذ تقوم عمى تكريم اإلنسان
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وترك المفاسد، فيي تمعب دورا ميما في بناء الحضارات وتقدميا  ألخالقاب
 ىذهومن  ،ؤدي إلى ضعف الحضارة وتراجعياكما أن التخمي عن القيم ي ،وازدىارىا
 ،الشعر الجزائري المعاصر منصّبا عمىدراسة الموضوع  يكون أن ارتأيناالفرضّية 
في الشعر الجزائري المعاصر عند القيم الحضارية عمى موضوع  ناختيار ا وقد وقع

 ".خمار بمقاسم"

ندرة  من بين أهّم األسباب الموضوعّية اّلتي دفعتنا الختيار هذا الموضوع هو     
رأينا أن الموضوع جيد لمدراسة والبحث ألنو  الّدراسات الّسابقة حول "بمقاسم خمار"،

 يخص الشعر الجزائري المعاصر .
عمى شعراء الثورة أمثال  تصرتاق الجزائريت التي أنجزت في األدب الدراسا معظمف 

 ستيمكت بحثًا ودراسة .دراسات ا   ىيو  "مفدي زكريا " و"محمد العيد الخميفة "

بما يعبر عن ىويتو الثقافية وبعدىا  الجزائريحرصنا عمى إبراز أصالة الشعر  
 اإلنساني.

عند   عمى موضوع " القيم الحضارية في الشعر الجزائري المعاصر انصب اختيارنا قدل 
عتبر من النجوم التي أنارت وايمقب بالشاعر المخضرم ذي "الّ بمقاسم خمار محمد"شاعر ال
من  تمثمت في طرح مجموعة من التساؤالتإشكالية ماء الجزائر، وقد انطمق البحث من س

بمقاسم "عند الشاعر و  ؟ضارية في الشعر الجزائري المعاصرالح القيم تجّمت كيفبينيا: 
التي رمت إلييا؟ وىل عّبرت تعبيرا ىادفا عن القضايا الجزائرّية  "؟ وماىي األبعادخمار

 المعاصرة؟

ألنو  يالمنيج التاريخ مجموعة مناىج منيا: اعتمدنا في إنجاز بحثنا ىذا عمى
وىو ذلك  رىاسفويمن وقائع وأحداث الماضي ويدرسيا  مضى اميصف ويسجل 
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يتناول رصد عناصرىا الماضي، و المنيج المعني بوصف األحداث التي وقعت في 
 التحميمي، الوصفيو  الحاليستعاب الواقع عمى ذلك في إ واالستنادوتحميميا وتفسيرىا 

والتعرف عمى حقيقتيا وييتم  الواقعفيو يعتمد عمى دراسة ظاىرة كما توجد في 
فالمنيج الوصفي يقوم  ،المستقبلويساعد عمى إمكانية التنبؤ في  دقيقابوصفيا وصفا 

حيث أن ىذان المنيجان  والتفسيربجمع بيانات وصفية حول الظاىرة إلى التحميل 
، فالقيم تعبر عن دوافع اإلنسان وىي "بمقاسم خمار" شعرفي تحميل  متينيسو   اكان
الشخصية التي يفضميا ويرغب فييا الناس كما ترتبط بمعنى الحياة مما صفات ال

في  استعناو  إلييا عمى أنيا خاصية من خصائص النوع البشري.جعل البعض ينظر 
ىذا البحث عمى مصادر ومراجع منيا دواوين بمقاسم خمار "ظالل وأصداء"، "ربيعي 

اليوية وقضاياىا في الوعي العربي  "،2،ج 1"األعمال الشعرية والنثرية جالجريح"،
اهلل الركيبي قضايا عربية في عبد األدبي، إبراىيم رماني أوراق في النقد  المعاصر، 

   الشعر الجزائري .

بحثنا من الصعوبات والعراقيل منيا : صعوبة حصر القيم الحضارية في شعر  يخللم  
 تنقسم إلى الجانب الماّدي والمعنوي. -أي الحضارة-بمقاسم خمار خاّصة وأّنيا

 .مباشرةة صعوبة فيمنا لمموضوع في المرة األولى مما صعب عمينا الدراسّ 

  بدراسة الشعر الجزائري المعاصر. شقة الحصول عمى بعض المصادر التي اختصتم

 صعوبة اإلحاطة الشاممة بجميع أنواع القيم التي تضمنتيا دواوين "بمقاسم خمار".

عب الموضوع بالقيم الحضارية إضافة إلى تشّ  تيتمّ  التي الموضوعة الّدراسات الّسابقة في قم
    الدينية...الخ. و ألخالقية والسياسيةا ،االجتماعيةمنيا ساعو لكثرة أنواع القيم واتّ 
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 عنسج خطة تتوز  ىالبحث مع أىدافو نزعنا إل يةجل ضبط انسجام إشكالأل  
الحديث عن القيم الحضارية ) مفهوم  نضمتمقدمة يتموها مدخل نظري ي:عمى

قيم  :تياآلالفصل األول عنوناه كأما ، القيم، ومفهوم الحضارة وأنواع القيم (
لتحفيز لمثورة،القضية ،انتماءاال  الوطنيةالغربة،  عمى وقد احتوى نتماءال االهوية و 

فقد  واألخالقيةالثورية  القيم الذي كان عنوانو  أما الفصل الثاني، (دينال الفمسطينية
رنسا صورة ف، المرأة رمز لمحرية والثورة )ضم دور المرأة في الثورة تندرج تحتيا

 حق.مومكتبة لمبحث وموخاتمة،  (األخالق التاريخ  اإلستعمارية، المغة العربية

من  المشرفة أستاذتناعون ثّم  ،بفضل اهلل وعونو تمكنا الّصعوبات الّسابقةعمى الرغم من  
 ،نقر بالفضل العظيم والشكر الجزيل ألصحابو لذلك والعراقيليل كثير من الصعوبات تذل

ونرجو التوفيق  ،ةالفاضمة المشرفة زىرة بن يمينالجزيل لألستاذة  الشكرب نتقّدملذلك 
 .والسداد من اهلل
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 تمييد:

ويعد  ،إلييا قيم معينة يطبقيا أو يسعى لموصوليعيش اإلنسان في ىذه الحياة وفق 
يمان اإلنسان وىي تمك العادات واألخالقيات  ،النجاحالوصول إلييا نوعًا من أنواع  وا 

 بالقبح.تعطيو معايير لمحكم عمى األشياء واألفعال بالحسن أو  سةٍ بأىداف مقد  

 :لغة مفيوم القيم-1

 وقد ورد في لسان العرب   ،المتعّددة وواشتقاقاتعرفت المعاجم العربية مصطمح القيم 
 ثمن الشيء بالتقويم  :والقيمة الشيءالقيمة واحدة القيم وأصمو الواو ألنو يقوم مقام "

واستمرت طريقتو فقد استقام لوجيو وكم  ،إذا انقاد الشيء ينيمب فيما اتقاومو تقول 
وكم  دينارئة وقد قامت األمة مائة دينار أي بمغ قيمتيا ما ،قامت ناقتك أي كم بمغت

استقمت المتاع أي قومتو  مكةلقول أىل  التقويم االستقامةو ، قامت أمتك أي بمغت
وىو  ،أي لو سعرت لنا المقوملنا فقال :اهلل ىو  قومتلوفي الحديث :قالو يارسول اهلل 

دابتو إذا كمت فمم تسر ن فالبأي حددت لنا قيمتيا ويقال قامت  ،من قيمة الشيء
الزوال وقامت الدابة أي وقفت وفي الحديث حين قام قائم الظييرة أي قيام شمس وقت 

الشمس إذ بمغت وسط السماء أبطأت  أنمن قوليم قامت بو دابتو أي وقفت والمعنى 
وعند القول كم قام ىذا  الشيءالقيم في المغة ىي ثمن  أن 1 "تزول أنحركة الظل إلى 

الشيء ومنزلتو عند  مكانة أي أن القيمة متعمقة بقيمة ةالداب تالشيء أي كم بمغ
 الغير.

 
                                                           

1
الكتب العممية  دار ،[فصل القاف ، باب الميم ] ،12، الجزء العربان لس :نصاري االفريقي المصري منظور األ بنا ــــ 

 590، ص:نالبن ، بيروت
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 القيم اصطالحا : مفيوم  -2

 إذ يصعب الوقوف معاني كثيرة يعطينالمقيمة  االصطالحيةالوقوف عمى الدالالت إن 
 .     عند من يستعممونيا كافةمن معاني  ووما تتضمن عمييا

تضرب أصوليا التاريخية إلى  لتعريفاتا كثيرةو  المفاىيمشائكة  القيمةفقضية "       
، ذكرت في مدواالت الفالسفة وكانت إحدى قضاياىم وخمسمائة سنة لفأ عنمايزيد 

وبغض النظر عن مذىب الفالسفة  ،ورىا وخاضوا فييا تنظيرا وتأطيراالميمة التي دست
الوجود  فجوىر وتأمالتومحط  يرهكتفومنطمق  األولى نانساإل تبقى القيم قضية  وأراؤىم 

تحكم تفاعمو مع  مبال قي نالحياة اإلنس ىعنم ال، إذ ويؤسس حوليا عمييااإلنساني يقوم 
نو يتجرد في إمن قيمو الفاضمة ف ناوعندما يتجرد اإلنس، من حولوعوالم األفكار واألشياء 

فالقيم ىي األحكام العقمية والوجدانية والمعتقدات  "1" حقيقة ومعناىا الواقع األمر من 
، فيي وجات عامة لسموك األفرادتعد مموقف معين وىي  موضوع أو بفكرة أوالمتعمقة 

لمفيوم  اإلصالحيالتعدد  نستنتج إذًا من 2 "ك الفردي واالجتماعي في الحياة معايير لمسمو 
 ة بكل مايخص اإلنسان.قموبأنيا متع ،تحيل إلى أكثر من معنىنيا أ القيم

 تعريفات أخرى لمقيم منيا : أدرج بعض العمماء 

التي تتسم نسبيا بالثبات  واألحكام العامة عبارة عن مجموعة من المعايير قيمال أن "    
ربون إلى غرسيا في موالتوجيات العقدية واألخالقية والتي يسعى الواالستقرار وتتفق 

                                                           
،ص   2005السيرة لمنشر والتوزيع، تعميم القيم وتعميميا ، كمية التربية جامعة اليرموك، دار  : ماجد زكي جالد  ـــــ  1
:20 . 

    غزة ،عدادية رسالة ماجستر فمسطينالقيم البيئية المتضمنة في كتب المرحمة اإل: بو جحجوح يحي محمد أ  ـــــ 2
 . 13 :، ص1999
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  يا الحياة عمي قيم، وىي القواعد التي تقوم بال نانسمعنى لحياة اإل إذًا ال  1اإلنسان ناوجد
 العقل الدين،ىا مصادر ومن  وتختمف بيا عن الحياة الحيوانية وىي جوىر إنسانينسانية اإل

   .يء إلى الجيدسوالمجتمع وليا أىمية كبيرة في تغيير السموك ال

 :لغةالحضارة  مفيومـــ  3

من الفعل حَضَر  "ففي المغة فييمتعددة إلى معاني  غوية يحيمنامالمعاجم ال إن الرجوع إلى
  َحَضَر، يحُضُر، حُضورًا وحضَارةً   الُحُضور :نقيض المغيب والغيبة ،وىي عكس البداوة

َرُه ، وأْحَضَر الشيَء ، وأْحَضَرهُ  َحَضَرهُ  وَحَضِرِه ، وَحَضَرِتِو  إي اُه ، وكان ِبَحْضَرِتِو، ، وَتَحض 
ٍر وُحُضورٍ   ، وَمْحَضِرهِ   َحَضَر ىو َحِضَرهوُيعّدى فيقال  ،ِبَمْعًنى ، وىو حاِضٌر ، من ُحض 

أي أن  2 "بو الموتالمالئكة الذين يحضرونو، وُحِضَر المريض واحتضر إذ نزل  و
وىي لفظة تعبر عن مجتمع يعيش أفراده وسكانو في  واألريافالحضارة ىي تشييد لمقرى 

  المدن.

 اصطالًحا: الحضارة مفيوم ــ 4 

الحضارة بأنيا نظام اجتماعي يعين " من بينيا ،الحضارة االصطالحية حدد التعاريفت
 أنأي  3"عمى زيادة إنتاجو الثقافي وىي تبدأ حيث ينتيي االضطراب والقمق  نااإلنس

وىي تعبر عن  بالمدينةيقطنون  ناجموعة من السكالحضارة ىي عكس البادية وىي م
مجموعة من القيم، مثل الدين وكل مايرتبط بو، وىي تمثل التطور والرقي في مختمف 

 : عناصرىا تتمثل فيليا  أنووجدوا عند تحميميم نشوء الحضارات اإلنسانية ، المجاالت
                                                           

 .14، ص: نفسو المرجع   ــــ   1
   .232، 229ص : 4، ج (فصل الحاء باب الراء، )،، العرب نالس  : ابن منظور ـــــ 2
 .12ص:،1ج ،)دت( )دط( ) ت،ر(ترجمة بدران، لجنة النشر   ، قضية الحضارة : ديورنت ــــــ 3
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تممكو الدولة من موارد طبيعية مثل النفط والحجارة وغيرىا  ا: ىو موارد االقتصاديةالمـــ  
 من الثروات الطبيعية .

 : وىي أنظمة الحكم السائدة في البالد، فقد تكون ديكتاتورية أوالنظم السياسيةــــ  
نتخابية، ولدلك دور كبير في نشأة الثقافة .  ديمقراطية وا 

 بين أبناء الدولة الواحدة . االجتماعية : أي العالقات اإلجتماعية النظم ـــ 

  1 التقدم العممي واإلنجازات الثقافية ألبناء الشعب الواحد .

حياة ال طريقة في"الحضارة مفيوم واسع يشمل كل المجالت التي تخص اإلنسان فيي  
وقد نظمت في شكل دول ،وىي   ،طن الناس المدن وتكونت مجتمعاتيماستو  أننشأت بعد 

أما القيم "2."تشمل الفن والعادات وشكل السمطة وكل مايدخل في طريقة حياة المجتمع
وىي تشكل الجانب المعنوي الذي يقابل مركبة بأنيا في سبيميا  يانستطيع تعريف الحضارية

  والجانب التطبيقي لمنظم اإلدارية، والمعمار ،رة المتمثل في العمرانلمحضاالجانب المادي 
يم حضارية يعتز بيا حضارة إنسانية من ق ووال تخم ريةالعسكو  القضائيةو واالقتصادية 

عمى استمدادىا من  اً ء، وقد تكون صحيحة أو فاسدة بناويتميزون بيا عمن سواىم ،الناس
العنصر  أنيتبين  وبيذا، أوتحسين العقل وتقبيحو الشرع الصحيح، أو الدين المحرف

بعادىا مناألخالقي الروحي لمحضارات  المخاوف  تؤدي بو رسالتيا من إسعاد اإلنسانية وا 

                                                           
  13 :ص ،  قضية الحضارة : ديورنت ــــــ  1
 14، ص: نفسو المرجع    ـــــ 2
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 ،المادي فوال بالتر  ،ةوال بالكمي ،يقارن بينيا بالمقياس المادي ت الوالحضارا 1."واآلالم 
 باآلثار التي تتركيا في تاريخ اإلنسانية .إنما يقارن بينيا 

 عالقة القيم بالحضارة: -5

فالحضارة اإلسالمّية ثابتة القيم ال تتغير؛  "تختمف القيم باختالف الحضارات التي تتبناىا،
بينما الحضارات التي استندت عمى القيم المادية الوضعية فإن قيميا  وذلك لثبات مصدرىا،

تتغير بالتغير الفكري المتجدد كالحضارة الحديثة، فالحضارة التي تسيطر عمييا النظم 
المادّية تتأثر قيميا بذلك، فتقل الجوانب الروحّية فييا، إذ إن الحضارة ال تقوم عمى القيم 

فقط، من ىنا نجد أن الحضارة الحديثة لم تصل باإلنسان إلى المادّية فقط، أو الروحّية 
 السعادة، واالستقرار بل افتقدت العديد من القيم اإلنسانّية، عمى عكس الحضارة اإلسالمّية

   .  2"التي جمعت بين األمور المادية والروحية

 لمحة تاريخية عن  الشعر الجزائري المعاصر : -6  

ن الشعراء طالعت شعرنا ظاىرة جديدة مع جيل جديد مفي منتصف الخمسينيات    
" البداية الحقيقية الجادة أنحيث يؤكد معظم الدارسين عمى  ،الشباب وىي الشعر الحر

 الحر في الصحافة الوطنية من الشعرأول نص إنما بدأ مع ظيور  لظيور ىذا االتجاه 
مارس  23المنشور في جريدة البصائر بتاريخ  "القاسم سعد اهلل وألب"وىو قصيدة طريقي 

ذكر بأنو كتب ىذه القصيدة  "أبو القاسم سعد اهلل"(و313وبالتحديد في عددىا ) 3 " 1955
                                                           

م 1999، (1ط )دار الوراق ، دار النيرين لمطباعة، بيروت ، لبنان ،  ،من روائع حضارتنا : مصطفى السباعي ــــــ  1
 .78:ص

 .80المرجع نفسو، ص: - 2
 نالبن  ( بيروت1ة دار الغرب اإلسالمي )طمحمد ناصر : الشعر الجزائري الحديث اتجاىاتو وخصائصو الفني ــــ 3

 .149: ص ،1985
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وىذا المقطع  313البصائر نشرتيا في عددىا  أنو  1955مارس  15ألبيار يوم ا في
   : منيا

  يِ رفقِ اَ يَ 

 ي قِ روُ ن مُ ي عَ منِ تَ اَل 

 ي يقِ رِ طَ  رتُ ختَ قد اِ فَ 

  ياةِ الحَ ي كَ يقِ طرِ وَ 

  ماتِ السِ  ولُ جيُ مَ  فِ ىداَ الَ  كُ ائِ شَ 

  ال ِ ضَ النِ  يحشِ وَ  يارِ التِ  فُ اصِ عَ 

 يل سِ تَ  اتٌ احَ جرِ  يوِ افِ مَ  لُ كُ 

  ولٌ وحُ وَ ي وِ كاَ شَ وَ  المٌ ظَ وَ 

  يوفٌ طُ كَ  ءىَ تراَ تَ 

  توفٍ ن حُ مِ 

   قِ ريِ ي طَ فِ 

  1 ي قِ فِ ارَ يَ 

                                                           
 .144ص:، 1985)دط(،،الجزائرالمؤسسة الوطنية لمكتاب  ، خضرالزمن األ :قاسم سعد اهلل ال بوأ  ـــ 1
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 أنالحر في الجزائر و  عمى تجربة الشعر "قاسم سعد اهللأبا "ويؤكد الصالح خرفي أسبقية 
المتقدمين عمى تجربة الشعر  أول "سعد اهلل"و من كتب ىذا المون زمن الثورة إنما جاء بعده

يغذي ىذه التجربة بروح جديدة في  أنالذي استطاع  "ويةبا" الشاعر ويثني عميو الحر
في  من بين الثالثة في تجربة في الشعر الحر "خمارالشاعر " الشكل والمضمون و

  رينآخفتحت الطريق أمام شعراء  "سعد اهللالشاعر" أبو القاسم  تجربة  أن الخمسينيات
التجارب ىذه المغامرة لقد توالت الكتابة الشعرية عمى منوال غير تقمدي وتفاوتت  قحامإل

 ناعبد الرحم""، "يالغوالمحمد أ" من ىؤالء الشعراء  ونذكر وآخرالفنية بين شاعر 
   1 ."محمد االخضر السائحي"، "عبد السالم حبيب"،"زناقي

إذ شيد  االستقاللالشعر الجزائري عبارة عن أرض خصبة التي رعت الحركة الشعرية بعد 
كان من المتقدمين في  "سعد اهلل"أبو القاسم بدايات لمشعر ووالقصائد األولى   وتطورا اً نمو 

 ىذه التجربة الجديدة . 

 الشعر الجزائري المعاصر:عوامل ظيور ــــ 7  

ىذه الظاىرة الشعرية إنما وجدت نتيجة إحساس الشعراء بضرورة مسايرة الحياة  نإ "    
الشيء والتي راح ضحيتيا اآلآلف من األبرياء  1945ماي 8المعاصرة وخاصة بعد نكسة 

عوامل ال أىم نإ ني جديد يعبرون فيو عن روح العصرإلى البحث عن قالب فالذي دفعيم 
الصارم إلى  اليندسيعن ىذا القالب التقميدي إحساس الشعراء الجزائريين بضرورة التحول 

ويتفاعل مع التطورات السياسية والثقافية  ،يستجيب لمتطمبات الحياة المعاصر قالب جديد
 2 ."التي كانت تشيدىا الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية  االجتماعيةو 

                                                           
      64: ص 2002الجزئر  1والجينيالوجيا الضائعة ، منشورات اإلختالف ،طأحمد يوسف :يتم النص  ــــ 1
   152: ص ،السابق المرجع  محمد ناصر :  ــــ 2
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  العربين بالمشرق ا جاءت عمى أيدي الشعراء المغتربيوكتابة ىذا النوع من الشعر إنم "
 األدبفي تمك الفترة متأثرين ب األدب ناثورة كبرى في ميد االمشارقة أحدثو  أنونحن نعمم ب

عمى الجزائريين سوى  نا،فما كالصناعة  أنالغربي الذي عرف تطورا مذىال شأنو ش
نفسو اعترف بفضل المشارقة عميو في كتابة  "سعد اهلل"أبو القاسم احتواء التجربة و

الشعر ربما  نات الجزائر في الستينات صمتا رىيبا في ميدكما شيد" 1 ."القصيدة الحرة
بالتدريس في  او وانشغم العمياالرواد لدراساتيم  استكماليعود ذلك إلى بعض االسباب وىي 

   2 . "األجيال الصاعدة  الجامعة لتكوين

عميو في السابق والسبب يعود إلى  ناعما ك الشعر ستفاقافي فترة السبعينات  أما"   
في أطروحتو التي  "عبود شراد شمتاع" مثميا كل من بروز حركة نقدية تيتم بيذا الشعر 

ينشرىا  أنوكتابات حسن فتح الباب التي ك ناالمغة العربية بجامعة وىر  أنجزىا في معيد
بالغرب الجزائري  نافي وىر  ي بجريدة الجميورية التي تصدراألدبآنذاك في ممحق النادي 

 بشعر الدارسين استعمال ماعرف في فكانت دراستو لشعر الشباب منكبة عمى
بمثابة صورة حية لنضال شعب ثار في وجو  ناوالشعر الجزائري ك" 3."السبعينات

جال ألحداثيا ومصورا لمآسي مرافقا لمثورة ومس ناالمستعمر دفاعا عن كرامتو وأرضو وك
  4"حربيا 

                                                           
  .61: ص، 1983)دط(الجزائر   ،خرىأوراس في الشعر العربي ودراسات األ : عبد اهلل الركيبي ــــ  1
  161 :ص محمد ناصر ،ــ ــــ 2
  .78: ،ص ،السابق المرجع  أحمد يوسف :  ـــــ  3
 .  31: ، ص  2005،  1الجزائري المعاصر ، دار الجيل ، بيروت ، ط األدب :ـ محمد صالح الجابري   4
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مة يفصمون بين الوطنية المتحمسة وبين الدعوة إلى تعميق ص شعراء الجزائر كانوا ال نإ" 
ر لمتخمص من قيود لجأ شعراء الجزائر لمشعر الح لقد"  1" بالعروبة واإلسالم ىذا الوطن

وقد سمي الشعر الحر في الجزائر بالشعر  جديدوكذلك خمق نص شعري  ،الوزن والقافية
تى بأفكار جديدة ووظائف أ وقد ،ى بدايات الشعر كميا شعرا عمودياالجديد وىذا راجع إل

لتجديد في الشكل الشعري والتطور اليحدث إال فا"  2." جتماعياالجديدة تتالءم والواقع 
 وتجاوز النوع القديم من الشعر  الواقع محوالت ومغامرات أصحابيا لتغيير من خالل

ظيار الشعر الجديد وىذا ليطمق الشا أصبح النص و   عر شعره من قيود الوزن والقافيةوا 
 .3"موقعا ىاماالشعري يتماشى مع تطمعات المتمقي وأقام لذاتو 

بمراحل مختمفة ومتفاوتة من حيث  مر   الشعر الجزائري المعاصر أننستخمص      
في بادئ األمر نتيجة احتكاك بالتجربة الشعرية المشرقية ثم  ناالعطاء والشعر الجزائري ك

 .ى شعر جزائري لو خصوصيتو الذاتيةتحول فيما بعد إل

 :أنواع القيم ـ  7 

وكل  ودينيو واجتماعيةخالقية وجمالية أقيم  منيا:  إلى عدة مجاالتموضوع القيم يتفرع 
مجال يتميز عن غيره في أنو يكسب الفرد سموكيات تمكنو من التعايش مع المجتمع 

  .االجتماعيةو األخالقية  والضوابطوالمبادئ 

 

                                                           
 . 47: ص، نفسو المرجع ــــ  1
  1987فاق، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، في الجزائر بين الواقع واألشعر الشباب  :حسن فتح اهلل الباب ــ ــــ  2
 .  25 ، 24:ص

 .25:ص ــــ المرجع نفسو 3
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  خالقية :أوالـ مفيوم القيم ال

  بكل  الحضاري فعلالتي تتحكم في  ناالمعايير والموازين الموجية لحركة اإلنس يقصد بيا
 .اإلسالم ومقاصده وفق وأنواع

ولذلك يعبر   ،لإلسالم ومصالحو في تحريك الحياةفالقيم األخالقية تشكل المقاصد الحركية "
والمصالح  فالمقاصد حبالمصالوتارة أخرى بالمقاصد ة عنيا في أصول الفقو اإلسالمي تار 

ألنيا روح شريعة  ،إلسالم وتجسيدًا لمجاالت إعمالياليستا إال تجسيدًا لمقيم األخالقية في ا
القيم األخالقية تنظم السموك  نإ 1."اإلسالم ومناىجو التي يتميز بيا عن غيره من الشرائع 

لمجار ان واإلحس واألمانةومن بينيا الصدق  اإلنساني وىي تحدد العالقات بين األفراد
كرام   .ومساعدة المحتاجين الضيفوا 

كل الحضارات والمجتمعات البشرية بمختمف  خالقية المثل العميا فيتمثل القيم األ "   
 ، وبغض النظر عن االختالف في مصدرتيا عمى امتداد التاريخ اإلنسانيثقافتيا ومعتقدا

القيم االخالقية مجموعة من  أنوذلك  بشري مجتمع أووالمثل في كل حضارة ىذه القيم 
، نحو تحقيق مايعتقد أنو توجو السموك البشري داخل المجتمعالمبادئ والقواعد العامة التي 

، وتستيدف القيم األخالقية في محصمتيا ب ماينظر إليو عمى أنو يجسد الشرالخير وتجن
عطاء الحياة البشرية معنى يساعد نيائية تحسين العالقات بين البشرال عمى  الحفاظ في، وا 

                                                           
1
 ص ، م2011،  1432، 1ط ، رالقاىرة ، دار البصائ  ،القيم الحضارية في اإلسالم:محمد عبد الفتاح الخطيب    ـــــــ 
:38. 
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، داخل المجتمعات لرغم من وجود الفوارق والتناقضاتمن التماسك االجتماعي با قدر
  1"وبينيالبشرية ا

في اإلسالم من كونيا  نانتيا في رعاية حقوق اإلنساتظير أىمية القيم األخالقية ومك "   
بو الفرد ك الذي يتعامل ، ونمط من السمو إلى سيادة نوع من الخصال الخمقيةتؤدي 

عن طريق بناء الذات  ،وحرياتيم من اإلنتياك ناوق اإلنس، يسيم في رعاية حقوالجماعة
يجابيالقيا أخ بناءً  قية تمثل مقاصد القيم األخال أنمن البدييي  2"اإلنسانتجاه حقوق  اوا 

، وتدور جميع أحكامو في فمك القيم والمقاصد ولقول الرسول صمى اهلل التشريع اإلسالمي
 .وسمم "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق " وىذا ىو ىدف الرسالة االنسانيةعميو 

من المفاىيم الضرورية لدراسة المجتمع  االجتماعية تعتبر القيم": االجتماعية ثانيا ـ القيم
بأنيا تعطي  االجتماعية وترتبط القيم المتجمعاتا تحدد درجة رقي وتحضر حيث إني

نتاج خبرات اجتماعية وىي تتكون  االجتماعية والقيم،لمشباب دافعًا وقيمة لاِلنجاز والتطور
  3"مينيبنتيجة عمميات انتقاء جماعية يصطمح أفراد المجتمع عمييا لتنظيم العالقات 

منو يتحكم في وأصبحت جزء  ناوىي كذلك مجموعة العادات التي تأثر بيا اإلنس" 
أو أىمو و خرين ولكنو من ناحية تعاممو الشخصي واالجتماعي مع اآلتصرفاتو وسموكياتو 

يكون الشخص محبًا لمناس و لديو الميل إلى مساعدتيم أو  أن، مثال أصدقائو أقاربو أو

                                                           
، المحور السيرة النبوية والمقاصد الشرعيةفي ضوء  اإلنسانالقيم األخالقية لرعاية حقوق : أحمد محمدمحمد شيخ  ـــــــ  1

 2007،ناكمية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة إفريقيا العالمية السود  ،إعداد الثالث :فقو السيرة وتنزيل األحكام 
 .27ص:

العدد    قطر سمسمة كتاب األمة ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةالدوحة : ،اإلنسانحقوق  : منير حميد البياتي ـــ   2
  .125:م ص 2002ه ،1 423 1(،ط77)

والدافعية لاِلنجاز دراسة ميدانية مقارنة عمى عينة من الطالب  جتماعية اإلئة البناء القيمي وعالقتو بالتنش ــــ 3
األندونسيين والماليزيين  الدارسين بالجامعة المصرية ، رسالة دكتواه مقدمة من الطالب إبراىيم السيد أحمد السيد ، 

  .2،  1 : ،ص  2005،  اإلجتماعية جامعة الزقازيق والدراسات اآلسيوية قسم العموم
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 خريناآل راضر ا  و  إلى الشر الً اييكون الفرد م أنإسعادىم أو الدفاع عن قضاياىم و العكس 
 1."بعيدًا عنو نعزالاالمن حولو أو حتى 

وىي تتكون نتيجة عمميات انتقاء جماعية  جتماعيةا براتنتاج خِ  االجتماعية والقيم"
    2."يصطمح أفراد المجتمع عمييا لتنظيم العالقات بينيم

 ختالفا تختمف من مجتمع آلخر من حيث االجتماعية "القيمأن ،"لويس مميكة"ويرى "
، حيث أنو توجد نظم مشتركة لمقيم داخل كل مجتمع، داخل كل مجتمع االجتماعية النظم

، بحيث توثق بين االتجاىات في نظام ، في مواقف متعددةمرجعي مشترك كإطاروتعمل 
 .  3"ربع قد تختمف القيم من مجتمع آلخمتكامل وبالط

، ويؤدي معا كعناصر متكاممة في نسق واحد مع كل القيم في الثقافة الواحدة وترتبطتتج و
 النسق القيمي مجموعة من الوظائف من أىميا : 

ما  الذي يجمعيم من أجل البقاء وبقدرـ تزويد أعضاء المجتمع  بمعنى الحياة واليدف 1
 تتوحد قيم الجماعة وتتفق بقدر مايتحقق االنسجام واالستقرار لممجتمع .

المتعددة والنظم حتى تبدو أنيا  باآلخر فترتبط العناصرافة بعضيا ـ ربط أجزاء الثق 2
 متناسقة .

ـ تمارس القيم إلتزامًا معينا عمى األفراد مما يؤدي لوجود تشابو أخالقي بين أعضاء  3
 مجتمع معين .

 
                                                           

، مقدم لألستاذ الدكتور /عبد اهلل األوصيف ، المممكة العربية السعودية القيم : روى بنت عبد اهلل بن محمد الفقيةأ  ـــــ  1
وزارة التعميم العالي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الدرسات العميا  كمية ـ قسم الثقافة اإلسالمية ، العام 

 . 5، ص:ه 1431/  1430الجامعي 
  .2، 1 : ص  ، ، المرجع نفسواإلجتماعية ئةالبناء القيمي وعالقتو بالتنش ــــــ 2
 . 3ـــ المرجع نفسو، ص: 3
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بدون  ناكون ليا كييفالمشكمة ال االجتماعية ـ يحدد النسق القيمي لكل مجتمع مشكالتو 4
  1القيمة .تعريفيا عن طريق 

راقية كمما كانت القيم  أي ،ةاإلنسانيمجاال خصبا لمدراسات  الزالموضوع القيم  أن ونرى 
  .لدى الشباب دافعا نافي المجتمع ك وراسخة

 الجمالية:ـ القيم  ثالثا 

با ميما الجمال يشكل جان ننتحدث عن الجمال أل أنقبل الحديث عن القيم الجمالية يجب 
، إذ يصعب عمينا فيمو ألنو من أصعب المواضيع التي تناوليا اإلنسانوضروريا في حياة 

 اإلسالم.

، ويعتقد أساسيا العقيدة واألخالق النبيمةنطالقا من مبادئ وقيم سامية تقوم عمى إ 
 يالشرعجاء بيا النظرة الجمالية التي  نأل من ىذا الجانب  جزء الجمال أخذ  أنالباحثون 

 الحضارة اإلسالمية . ظيور اإلسالمي بدأت تتضح منذ 

 ـ تعريف الجمال لغة : 1

صدر الجمال م أنالعرب "  ناجاء في" لستعريف الجمال كما  ورد في المعاجم المغوية
 2ل ىو الحسن .االجم أنأي  ،الجميل والفعل َجٌمَل أي حسن

اهلل جميل  أن: والجمال يقع عمى الصور والمعاني ومنو الحديث الشريف )"إبن األثير"قال 
 يحب الجمال (، أي حسن األفعال كامل األوصاف . 

، زينتو مصدر الفعل حسنت الشيء وىو لقبحا ضأما الحسن الذي يرادف الجمال فيو نقي
 [ وُ قَ مَ خَ  ءٍ ي  شَ  ل  كُ  نَ سَ ح  أَ ] ضد اإلساءة والحسنة ضد السيئة واآلية الكريمة  ناواإلحس

 ل شيء .كيقول حسن خمق  ،يعني حسن ،7 اآليةالسجدة  سورة
                                                           

   .4 : ، صاإلجتماعية ئةالبناء القيمي وعالقتو بالتنش ــــ  1
    .503:،ص م[ال]باب الجيم ،فصل ال ،1جم  ،لعربا نالس: ــ ابن منظور  2
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 ـ الجمال اصطالحا : 2

رفوه في ، فععمى المعنى المغوي لو العمماء في تعريفيم لمجمال إصطالحا عتمدا   
في ذاتو أو شخصية  نا: الجمال مختص باإلنسناوىو قسم ،بأنو رقة الحسن" االصطالح

أجل اإلحاطة من " وأننفيم ومن ىذا التعريف  1."أوفعمو وجمال يصل منو إلى غيره 
ذاتو   في حد ناجمال خاص يرتبط باإلنس  :، يحيل مباشرة إلى وجود جماليتين الجمالية

والجمال عام خارجي يعبر عن آراء ىذا  االجتماعيةو في أبعاده النفسية والروحية والجسدية 
الجمال ميما  أنأي  ،ي العالم الخارجيفيحيط بو من ظواىر جميمة  حول ما نااإلنس

شخصية  النطباعاتتعمقنا فيو وحولنا التعمق فيو وأصدرنا األحكام الجمالية يبقى مرىون 
 .2"ذاتية

ض األشخاص مثل ىي مجموعة القيم التي تكون موجودة وسائدة لدى بعالقيم الجمالية إن 
ومنو ، أو حب االبتكار وحب الفنون المختمفة والذوق العالي والراقي حبيم لمشكل الجميل

دراك  ،يم الجمالية تتصل بالذوق الجماليالق نإف ، ومن ىذه في حياة اإلنسان االتساقوا 
من  ناوكذلك تتصل بالجوانب االنفعالية في حياة االنس، ، والتطيبالقيم قيمة التزيين
 .غضب وكره وحب

نين وىي المبادئ والقواعد الموجودة لدى االشخاص المتدي"القيم الدينية : ــــ رابعا 
، والساعين وراء مرضاة اهلل ،وتنفيذ أحكامو وشريعتو، والميتمين والممتزمين باألحكام الدينية

القيم  نإ 3"ويكون تأثرىم برجال الدين والصالحين ،وم اآلخرة أكثر من الحياة الدنيابالي
وكمما  ايجابية تسموكياالدينية ىي صفات إنسانية إيجابية راقية مثل تؤدي بالمتعمم إلى 

                                                           
 . 251، ص:ه 1410بيروت ، ،رالتعريف ، دار الفكر المعاص مايالتوقيف عمى م: ـ المناوي محمد عبد الرؤوف   1
 . 253: ـــ المرجع نفسو، ص 2
فمسطين  ،ررسالة ماجيست ،المرحمة االساسية لطمبةناشيد المتضمنة المتضمنة في األ مفاىيم القيم: ـ سموت نور السيد 3

 .45ص ،2005 غزة 
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إنغرست فيو ىذه القيم إكتسب المزيد من القدرة عمى التمييز بين الصواب والخطأ، وبين 
 الخير والشر .

  مقيم لولة عن إكتساب الفرد لقد تعددت الوسائط المسؤ :لنقل القيم الدينية ـ وىناك وسائط
    لمجتمعاو  ىدفيا في األساس تيذيب النفوس وضبط السموك بما يتوافق مع قواعد الشريعة

 .الفرد وفي سموكيم وسنذكر منيا تؤثر فيالتي 

 ـ السرة : 1

وغرس  ،ناء وتيذيب أخالقيم وتعديل سموكمتقع عمى عاتق االسرة عممية تربية وتعميم األب"
التي تتعيد بتربية  ، فاألسرة ىي المؤسسة األولىوتنميتيا لدييم من خالل برامجيا القيم

والقيم التي توجو  ،والطفل يولد خال من المعاييراألول لمطفلوىي الموطن  ،الطفل وتنشئتو
   .1 "لو مسمكا لتطبيقيا سموكو تجاه غيره واألسرة تغذيو  بالقيم التي تعتنقيا،وىي التي تفسر

 ق، واإللتزامعمى القيم الحسنة، التي ترتبط باألخال األطفالدور األسرة ميم في تربية  أن
 بكل قيمة ترتبط بالخير دوالتقييمع الغير  الحواربالتعاليم بالدينية مثل الصالة آداب 

  .واإلبتعاد عن كل شر

 المسجد:ـ  2

ور كبير في غرس القيم في المسجد من المؤسسات اليامة التي ليا د أنعجب  ال"
 السميم القمب يتو ويوجد الفرد المسمملممسجد مكانة ىامة فيو يحقق غا أنو    وجدانيم

 . 2"متحابمتماسكا  قيماا عذو األخالق العالية والقيم النبيمة التي تبني بدورىا مجتم

 ـ المدرسة : 3

                                                           
، غزة ، فمسطين القيم المتضمنة في كتابي القراءة لمصفين العاشر والحادي عشر رسالة ماجيستير  : شرفأـ بربخ   1
 . 73: ص  2000،

    .54: ، ص1998دار الوفاء،  ، ةالمنصور  15ط  ،ي لمسيرة النبوية المنيج الحرك : منيران الغضب ــــ  2
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فالتعميم في بداية أبنائو عمى تربية وتعميم وتثقيف  لتقوم جتماعيةاالمدرسة ىي مؤسسة "
تنمي  أنو  إسالميو،تربي أبنائيا تربية  أنفعمى المدرسة ، االمر يتم في الساحات والمساجد

 .1 "لكريما انالقر فييم قيم 

 وىذا النموذج يوضح :

 ِسواه   وليَس  الَخال قُ  َربِّي"
َضاه    ما  إال    َنف َعلُ  ال  َير 

 الدُّنيا  في ناَمك ُكلِّ  في
 2"اهلل   َغيرَ    َرب اً   َنع ُبدُ   ال

 فالمدرسة ىي االم الثانية في تربية االوالد وغرس القيم النبيمة وتثبيتيا كأن النعبد إال اهلل
   وحده الشريك لو ونفعل مايرضيو.

 اإلنسانية :القيم  خامسا  :  

ُتَعدُّ القيُم اإلنسانية من القيم الشاممة بعد القيم الدينية، وىي تضبط عالقة الطفل بالعالم  
والقيم اإلنسانية "أينما كان، بصرف النظر عن جنسو أو عرقو أو لونو،  ناككل وباإلنس

َتُعدُّ الحضارَة اإلنسانيَة ُكاًل ُمتكاماًل، لذلك نراىا تدعو إلى بناِء عالٍم إنساني متكافئ ينبذ 
وتسود فيو العدالة والمساواة والسالم، ويدخل في ىذا الباب احترام  التمييز بكل أشكالو

ان  وتقاليدىم واالعتراف بيا، بل والتعرف إلييا ألنيا تندرج تحت عنو  عادات اآلخرين
ولعل ما تدعو إليو القيم اإلنسانية موجود بقوة وبكافة أبعاده ومناحيو  إلنسانيةاالحضارة 

الكريم  نافي الدين اإلسالمي الحنيف، ولسنا في حاجة ىنا إلى ذكر أدلة وشواىد من القر 

                                                           
 .55ــــ المرجع نفسو، ص: 1
 .40: ، ص 2000 )دط(السالم ، والد في االسالم ، بيروت ، دارتربية األ : عبد اهلل ناصح  نواعم ــــ 2
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بكافة أبعاده أينما كان، ضمن  نادل عمى الدعوة إلى احترام اإلنسوالسنة النبوية الشريفة ت
 وىدا النمودج يوضح: 1" كافة األمور في االحترام المتبادل عمى يقوم جوٍّ إنساني نقيٍّ 

 َشت ى ناُبم دَ   الَعاَلمِ   في
 ِفيَيا  َنَشَأت   قد   وُشُعوبٌ 

 وِلُكلٍّ ِمن َيا َتاِري خٌ 
ُفوظٌ   َبِني َيا   بينَ    ما  َمح 

 وِلُكلٍّ ِمن َيا َعاداتٌ 
 وَمياَراٌت وَتقاِليد  

 2 ِجي لٍ    عن    ِجي لٌ   َين ُقُمَيا
  داتيا تنقل عبر األجيال.انستنتج أن لكل مجتمع ولكل أمة تاريخييا وع

  :القيم الشخصية سادسا 
 دعو إلييا الدين الحنيف يترتبط القيم الشخصية ارتباطًا وثيقًا بالقيم األخالقية النبيمة التي 

تشمل مجموعة من الضوابط اإليجابية التي تحكم سموك اإلنسان، لكنيا تتميز بكونيا " فيي
كه وهىالفه وًظشته إلى راته الفرد وطبيعتو واألسس التي يبني عمييا سموو تخص الطفل 

ومن ىذه القيم الشجاعة وضبط النفس والصبر والتأقمم والطموح والذكاء  ،حولون هي والعال
يرسم مستقباًل زاىرًا مرىونًا بطموح  أن. فنشيد الطفل يجب 3"المسؤوليةبوالمثابرة والشعور 

  الطفل ومثابرتو واتكالو عمى اهلل عز وجل
 :ذلك وىذا النموذج يوضح .

 

 ِلَغِدي    ِمن َظاِري    في  َأن ُظرُ 
ِرفُ  َملُ    ماذا  َأع   ِفي وِ    َأع 

                                                           
 .41، ص:عبد اهلل ناصح  نواعمــــ  1
 .42 :، صنفسو المرجع ــــ 2
 . 44، 43: ـــ المرجع نفسو، ص 3
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َثَرىا   ما   أىدافٌ   ِلي    َأك 
 َسَيِمي وِ     َواآلَخرُ     َىَدفٌ 
ُكرُ   الم َحَظاِت   ُكلِّ   في  َأذ 

 آِت  الت اِليَ  اليومَ   أن
 ال َأت ُرُكُو ِلُيَفاِجَئِني

  1 ُمِيم اِتي َحد د تُ  َفَمَقد  
بعض القيم اإلنسانية والشخصية ترجع إلى بعض البشر من خالل تعايش المجتمعات  نإ 

وتالقح أفكارىا وتتميز ىذه القيم التي وضعيا البشر منيا االيجابية والسمبية بخالف القيم 
فيذه قيم  والجودة كالشجاعة والكرم والصبر األخرى وىناك بعض القيم العربية األصيم

 . را العصبية القبمية واألخذ بالثأالسمبية منيإيجابية وأما 

خٍش أى المٍن الحضاسٌة تعطً الفشد فشصة لتحسٍي وعٍه، وعمٍذته فً ًستخلص فً األ

إطاس الوجتوع الزي ٌعٍش فٍه،و كزلك تضبظ شهىاته وهطاهعه، ألًه ٌعٍش فً هجتوع 

وتمام علٍها  الوتجوعاتٌحافظ على األخالق والمٍن، وتعذ هي أهن الشكائز التً تبٌى علٍها 

 وتتعلك المٍن باألخالق والوبادئ.  األهن

  

                                                           
 . 23: ص ،السابق المرجع  :ـ ماجد زكي الجالد 1
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 تمييد:

التي قاليا في مرحمة الثكرة التحريرية تتغنى  "بمقاسـ خمار"معظـ قصائد    
يقكؿ في  ،لقصائد ىذه الفترة كثر احتكاءأفنجد ديكاف "ظالؿ كأصداء "  ،بأمجادىا

    :قصيدة "منطؽ الرشاش"

  كرْ فَ تُ ...لَ  رْ كِ فَ تُ َل "       

    رْ مِ دَ  مَ ...ثُ جرْ مْ زَ  بِ رْ الحَ  ييبَ الَ يَ 

 ... كرْ فَ تُ  ...لَ  ائرْ زَ الجَ  رضِ أَ  منَ  اءِ مرَ السَ  رىَ ي الدُ فِ 

   1" رْ عثِ بَ ...وَ الءَ شْ ...أَ  اءَ يَ حْ ألا قْ زِ مَ 

كميا ترتبط  )لييب ػػػػ الحرب ػػػػػػػ زمجر ػػػ دمر ػػػػػ مزؽ ػػػ ػبعثر( :لفاظ التاليةإف األ  
طؽ ظ منحفنال أكتستكحي منو بعض أجكائو،تستمد منو بعض الصفات ك بالرشاش 

ضمير  يالحظ غمبة "بمقاسـ خمار"لدكاكيف  المتفحصك  القكة كالتدمير ككضكح الطريؽ،
كانشغالو بمشاكؿ شعبو كأمتو  ىمكمو كأحزانو كثرة يربطالشاعر باعتبار أف  المتكمـ "أنا"

األكؿ :الكعي بالذات   :فيأمر  ترجع إلى كىذه الظاىرة في مايبدك، نسانية بأكممياكاإل
  .الثاني : الشعكر بالغربة .المستقمة عف الكاقع الخارجي

كلى تككف الذات قائمة في مكاجية العالـ حيث تككف كحدىا عالما في الحالة األ   
كفي ىذه الحالة يككف عالـ القصيدة قائما في  قائما بذاتو مستقال عف الكاقع، خرآ

 كىذه الفكرة ،كتحكليا إلى الداخؿألف الذات تمسؾ بالتجربة الشعرية الذات الفي الكاقع 
تستمد بعض عناصرىا مف الفكرة الركمانسية إذ تتدخؿ في تشكيميا عناصر عقمية 
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نفصاؿ عف س الفرد باالجتماعية، حيث يحاي مشكمة إف الغربة ى ،1كاقعية أككجكدية 
 ليـ . ألمجتمعو، فقد بعدت اليكة بيف مايتكقعو كيأمؿ فيو كيترقبو كبيف كاقعو ا

 ة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالغرب -1 

معاني عديدة، حيث نثر في لساف العرب في مادة )غ ر ب ( مغربة ل لغة : -1.1
"كالَغْرُب :الذَّىاُب كالّتَنِحّي عف الناس، كقد َغَرَب،  بمعنى الحركة الدائمة ...

بُو كأْغَربَ    2ُو َنحاَّه"َيْغَرُب، ُغْربان كَأْغرَب، َغرَّ

1.2- :اصطالحا 

 الغربة تتمّثؿ الحالة الثانية في أفّ ك  ،عف الناظريف كاالختفاءالغربة التكارم  تعني      
ركمانسية صرفة ألنيا تجمع  كىذه الغربة ليست ،تفرض بطبيعتيا صيغة المفرد المتكمـ

ففي قصيدة "حالة لمصراخ "  ،السطحية كالعمكميةركمانسية ككاقعية تمنعيا مف عناصر 
  :يقكؿ

  قِ ريْ الطَ  وقَ فَ  لتْ اءَ ضَ ا تَ مَ لَ وَ "

  قِ اَل طِ انْ  ونَ دُ  مَ مْ ي الحُ رنِ ادَ غَ وَ 

 ... ونِ نُ الجُ  دَ حَ  ستُ مَ لَ وَ 

    سِ فُ نَ رجًا لمتَ نفَ مُ  ،بحرالَ  فيِ  تُ مْ ىَ وَ تَ 

 ....؟ ونِ نُ مظُ ا لِ رجً نعَ مُ 

 ي ...مومِ يُ ا لِ عً تسَ مُ  ،يوِ فِ  رىَ أَ 

                                                           

اآلداب  كمية  ،دراسات في الشعر الجزائرم المعاصر،الشعر كالسياؽ المتغير الحضارم: عمر أحمد بكقركرة ػػػػػ 1
    دط(،(،رنشر كالتكزيع ، عيف مميمة الجزائدار اليدل لم ،الجزائر كالنشرعة باتنة لمطباعة كالعمـك االنسانية ،جام

 .   25: ص
]فصؿ الغيف باب الراء[  37، جق مصر1311 ؽبكال 1المطبعة األميرية، طالعرب  : لساف ابف منظكر ػػػػ 2

     .218،ص:



  في شعر "بلقاسم خّمار" نتماءاالالهىية وم قي                               ألول ا  الفصل   
 

 
21 

 ... اقِ تنَ الخْ  منْ  ،روبِ ى غُ أوَ مَ وَ 

 ر.... حِ البَ  نةُ كُ وَ 

   يوِ فِ  تْ اييَ مَ ا تَ مَ لَ 

  قةِ رنَ شَ  إلىَ  حالَ تَ اسْ 

 ... قْ ضيِ ...تَ  يقْ ضِ تَ 

    ... ةً قَ حرَ مُ  عةً مْ ي دَ نِ رزَ أفْ وَ 

   .. ينْ تَ خرَ ى صَ متقَ مُ  مىَ عَ 

 1 ".... يقٍ رِ غَ  اياَ قَ بَ 

يكحي  الشيء فييا بدك في صكرة مرعبةت إذ آخرإف عالـ القصيدة يبدك عالما   
الصكر تحمؿ حالة الغربة كؿ العناصر التي تككف ىذه ف السعادة، ك بكجكدأبالحياة 
المتكمـ فاألفعاؿ الدالة عمى صيغة الفرد  ،كتضاعؼ حدة إحساسنا بياكالعزلة 

 )تماييت (فالفعؿ ،بحالة العزلةتماييت( كميا مرتبطة ، تكىمت )تضاءلت غادرني
إف الشاعر الذم يحس بغربتو   ،خريفتنافي كالبقاء مع اآلتألف المغادرة  الكحدة،بيكحي 

أم إلى األنا  ،تتحكؿ القصيدة عنده إلى الذات ،خريفعف العالـ ككحدتو كانعزالو عف اآل
  :كيقكؿ كذلؾ في قصيدة أخرل )حبيبتي يابالدم (   ،في شكؿ حكار داخمي أك مناجاة

 اييَ تَ قمَ مُ  منْ وَ     * ا  نيَ ي مِ حِ روُ  ي إنَ تِ بيبَ حَ "

 اييَ اسكِ نَ َفرٌض عمَى      *  اتْ موَ ي صَ تِ بيبَ حَ 

 يوَ اظرَ نَ  منْ  ابُ نسَ يَ    *  عبٍ شَ  جرُ ي فَ بتِ بيِ حَ 

                                                           

   .41، ص:  1983،  2الجزائر، ط ربيعي الجريح، المؤسسة الكطنية لمكتاب،ديكاف بمقاسـ خمار :محمد ػ  1 
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 1" ياَ ديْ لَ  بضٍ نَ  لِ ي كُ فِ     ارَ ثَ  وتٌ صَ  تيِ بيبَ حَ 

أف الشاعر يكحي مف لفظة "حبيبتي "إلى تعمقو الشديد   بيات يتبيفمف خالؿ ىذه األ
عنو  يحف إليو معبرا الشاعر تجعمالكطف كما أف حالة البعد عف  ،بأرضو الجزائر

لذلؾ فيك يريد أف تبقى حالة الغربة كاالنكسار  ،ىي حالة شعكرية خالصةك  ،بالحبيبة
في قصيدة  الشاعر يقكؿ .عف الحالة الشعكرية ةألفاظو معبر  لذلؾ كردتالتي يعيشيا 

أرسميا مف حمب بسكريا إلى مجمكعة  ، ككاف قد"إلى أصدقاء الصبا "عنكانيا  خرلأ
  :يقكؿ فيياصدقاء في مدينة بسكرة مف األ

 ...؟ نْ كروُ ذْ ل تَ ىَ "

 ...؟ نْ ذكروُ تَ  لْ ا ...ىَ منَ ياَ أَ 

  بيعِ الرَ  صلِ فَ  ...فيِ  ناءِ الغَ  ابةِ الغَ  فيِ 

 ...؟ ونْ ذكرُ تَ  ا ...ىلْ النَ مَ ا ...أَ منَ حالَ أَ 

  ابِ مسحَ ح لِ واطِ نَ  نْ ا مِ نينَ بَ  ذاَ  مْ كَ 

  مودْ الخُ  اتْ كايَ ا حِ نَ اولُ دَ تُ  ذاّ  مْ كَ 

 ...؟ رونْ ذكُ تَ  لْ ىَ 

 ...؟ رونْ ذكُ ل تَ ىْ 

 ار ...يَ النَ  اكَ ذَ  آه ...عمىَ 

 

                                                           
 2119مؤسسة بكزياني ،لمنشر )د ط(،  ،1اؿ الشعرية كالنثرية ،)شعر (، جاألعم : محمد بمقاسـ خمار ػػػػ  1
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 1"...؟ رونْ ذكُ ل تَ ىَ 

لحاحوك  ،ألصدقائو كىك بعيد عنيـ في سكريا شكقو  عمى ىنايركز الشاعر  عمى  ا 
كالقصيدة مممكءة ألما كحسرة  بماضيو الجميؿ كىك معيـ يمعب كيمرح، صدقائوأ تذكير

كيقكؿ   ،ما يؤّرقوككؿ حيث بنى كؿ حياتو عمى ذكرياتو  عمى ما أصبح عميو الشاعر،
  :ـ 1955سنة خرل "أحالـ الغربة"أفي قصيدة  "قاسـ خماربم   "

 وحدي أفتش ...ما أفتش  "

 وأرى الوجوه ولتراني 

  ماذا ترى كانت تقول

 لو أنيا كانت تراني 

 ىذا شريد ...أو غريب 

 وبو أسى 

 وعميو مسحة ساخط 

 يمشي ،ويسأل باإلشارة 

 فمن التي ترضى بأن تضحى لو 

 جارة ...في البعد 

 حقا أنا ذاك السميب 

 ذاك المشرد والغريب 

 ؤاديأما التي سمبت ف

                                                           

 . 169، 163:  ص: السابؽ ػػ المصدر  1
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  فديارىا ليست ىنا 

 وورودىا مفقودة 

 إن الي سمبت فؤادي شعمة 

   .1"جنية تسبي المحاجر والقموب 

كالحنيف إلى  تظير ىنا إشارة مباشرة إلى اإلحساس بالكحدة القاتمة كالغربة المكحشة،
 إليو بالمرأة .الكطف الذم يرمز 

 ة :ـــــــــــــــنيـــــــــــــــــــــالوط - 2 

كبحب الكطف  ،أك المجتمعالشعكر كالتعمؽ بالبمد أك األمة  مصدر الكطنية تعتبر   
المكاطنيف  صمة باالنتماء كالتضامف، كىذا مايدفع اكىي فخر قكمي كلي ،ـكاألرض األ

  إف"إلى التضحية براحتيـ كحياتيـ مف أجؿ كطنيـ كمستقبؿ األجياؿ القادمة الزاىر 
حساس بااللتزاـ ألّمة معينة أك دكلة، أك مجتمع سياسي، عف اإليعبر  الكطنية  مفيكـ

 ة،عف الكالء لألمة مرادفان لمفيـك الكطنييككف مفيـك القكمية الذم يعبر  ماكغالبان 
مف أجمو  إلى حب الكطف كالعمؿ عمى التضحية كغالبان ىي المشاعر التي تدعك

الكطنية تتمثؿ في شعكر أبناء األمة الكاحدة بأف ىناؾ ف 2كنصرتو في جميع حاالتو"
رابطة تجمعيـ كتميزىـ كتككف ىذه الرابطة حضارية أك تاريخية أك إقتصادية أك 

 .سياسية أكثقافية 

 

 

                                                           
 1968، (ط د)،المؤسسة الكطنية لمكتاب ، الجزائر ، حتراؽإرىاصات سرابية مف زمف اإلديكاف : بمقاسـ خمار  -ػ 1
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 القومية : -3

 ،شعب كاحد تجمعو المغة كالثقافة كالتاريخبأنو الشعب في إيماف  القكمية تتمثؿإف   
ة الكطنية ككذلؾ عمى ثقافة األمة، فالكحدة كىي تيدؼ إلى تطكير كالحفاظ عمى اليكي

كىدفان كمستقبالن بالنسبة لمشعب، فإذا تخمى الشعب عنيا فقد تخمى عف ماضيو أمالن 
القاطنة في رابطة تاريخية تضـ كتجمع كتكحد المجمكعة السكانية  ىي"ككتراثو كنضالو 

ىذه البقعة مف العالـ، اعتمادان عمى المغة كالتاريخ كالخصائص النفسية كالمصالح 
كىي في مرحمتيا الحالية حركة تحرر كطني كتغيير حضارم، تيدؼ إلى   المشتركة

لى بناء صيغة جديدة لعالقات  لى تحرير االرض كاالنساف، كا  تكحيد الشعب كالطاقات كا 
يقكؿ   ،1"داخمية كخارجية تعتمد الحرية كالمساكاة كالعدؿ، كتساىـ في إقامة عالـ أفضؿ

 :" في قصيدة "أشكاؽ

 ي قِ روُ عُ  فيِ  ُض نبُ تَ ي وَ رِ سْ ي تَ مِ دَ  فيِ  كَ أيتُ ي رَ طنِ وَ "

  ادِ دَ الحِ  اءِ أجوَ وا كَ بدُ ي تَ تِ ابَ كَ  يكَ فِ  أيتُ ر وَ 

 ى نَ الضَ  دَ ضِ  ديِ رُ تمَ وَ  تيِ عنِ تَ  يكَ فِ  أيتُ رَ وَ 

 2"ورأيت أنك كالشياب تبيد أشباح السواء ...

كالشاعر في  يجسد لنا الشاعر مدل حبو لكطنو كتعمقو بو كعف مدل شكقو لو،  
كىك بعيد  ،تمثؿ حالتو النفسيةمرحمة الالشعكر يتكىء عمى مفردات مشبعة باإليحاء 

عف كطنو الذم تركو مرغمان فيك غريب بكحدتو شريد شقي معذب في بعده لذلؾ نراه 
عركقي (فيك ينظر  ،أشباح ،تعنتي ،فردات تدكر في ىذا الفضاء )كابتييمح عمى م

 األحرار . تحيا عمى دـ الشيداء بو لبمده الجزائر التيمف خالؿ ىذه الرؤية إلى ح
                                                           

ية، سمسمة كتب مركز الدراسات الكحدة العرب اليكية كقضاياىا في الكعي العربي المعاصر،: رياض زكي ػػػػػ 1
  . 87 ص:، 68المستقبؿ العربي

 .  195: ص ، 1ج، األعماؿ الشعرية كالنثرية :بمقاسـ خمارمحمد  ػػػػػ 2
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 نتماءل ا -4  

محكران مفصميان  االنتماءيعد " لالنتماء عالقة كطيدة بالكطنية كباألبعاد الحضارية  
عف اآللية النفسية التي تتحكـ في عالئقية المجتمع بأفراده، كمازاؿ كشؼ الكثير ي

في حيف أنو  ،يخص الجانب السياسي كتجمياتو كثيركف ينظركف إلى االنتماء عمى أنو
يؤكد حضكر  "فاالنتماء 1" كاالجتماعيةاالقتصادية كالثقافية يتجذر في كافة الجكانب 
فكار كالقيـ كاألعراؼ كالتقاليد التي تتغمغؿ في أعماؽ الفرد مجمكعة متكاممة مف األ

ليكاء يتنفسو كىك ير محسكس، كأنو اغ بو، حتى تتحكؿ إلى كجكد  كتحيافيحيا بيا 
إجابة ، إّنو 2"االجتماعيةكعصب الكينكنة  االجتماعيةاليكية  االنتماءاليراه، كيشكؿ 

صكرة الكضعية التي  أيضا ىك "كاالنتماءعف سؤاؿ اليكية في صيغة مف نحف ؟
كما أنو يشكؿ مجمكعة الركابط التي تشد الفرد   أكعقيدةنساف إزاء جماعة يأخذىا اإل

حاسيس التي تربط كمنظكمة مف األ المشاعرإلى الجماعة، كقد يأخذ صكرة شبكة مف 
بالجماعة كميمو التي تمثؿ أىدافيا  باالرتباط"ىك شعكر الفرد  3كالمجتمع"بيف الفرد 

لحظات كالسيما في  االنتماءكالفخر بحقيقة أف الفرد جزء منيا، كاإلشارة الدائمة إلى 
نساف إلى كأف ينتمي اإل الحاؿىك حالة مكضكعية يفرضيا كاقع  "فاالنتماء 4."الخطر

قكمية معينة كالقكمية العربية، فمف يتكمـ العربية كيعيش عمى أرض العرب ىك عربي 
ةبالضرك  فاالنتماء بمفيكمو البسيط يعني "5رة كاليمكنو الخركج مف دائرة ىذه اليكي

لممجتمع مف أىـ  ، كالشعكر باالنتماءاالرتباط كاالنسجاـ كاإليماف مع المنتمي إليو كبو
دعائـ المجتمع التي تحافظ عمى استقراره كنمكه كىك يشير إلى مدل شعكر أفرد 
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ع، إلى مجتمعيـ، كيمكف ذلؾ مف خالؿ المشاركة في أنشطة المجتمالمجتمع باالنتماء 
     الشعكر بالفخر كاالعتزاز باالنتماء لممجتمع. المجتمعمصالح الدفاع عف 

لتمايز ستمرارية كاإلكحدة مف المشاعر الداخمية التي تتمثؿ في الشعكر با"فاليكية ىي 
كىذا يعني أف اليكية كحدة مف العناصر المادية كالنفسية كالديمكمة كالجيد المركزم، 

  .1"خص يتمايز مما سكاه كيشعر بكحدتو الذاتيةالمتكاممة التي تجعؿ الش

كما أنيا تعتبر الصكرة التي تعكس ثقافتو،  كالذاتيةإف اليكية تضيؼ لمفرد الخصكصية 
 كعقيدتو كحضارتو، كتاريخو، كتساىـ كذلؾ في تميُّز الشُّعكب عف بعضيـ بعض.

نتمائو االشاعر ىنا يكثر مف الضمير "أنا"عندما يتحدث مع شعبو ،فإنما يعبر عف  
  :في قكلوكتكحده معو كذلؾ ليو إ

 رْ ائِ ثَ  ناَ أَ  هُ ارُ عَ :شِ  عبْ ا شَ نَ أَ     *ئر   زاَ جَ  ارِ خَ الفَ  مِ عجَ ي مُ فِ  ناَ أَ "

 2"رئً اِ شَ بَ وَ  ةً جَ يْ بَ  مدِ مخُ ا لِ نَ أَ    *   ةالَ صَ وَ  ةً مَ بْ قَ  مقِ مخَ ا لِ نَ أ

مف خالؿ البنية التي تعمف الكصؿ بيف  تىذا التكجو عف رؤية شعرية شكميفصح 
 :ـ المعجزات "أيقكؿ كذلؾ في قصيدة "  ،بينيمااعر كشعبو كتمغي أم فاصؿ الش

 ر ...ائْ زَ ر ...الجَ ئْ زاَ الجَ "

 ... الٌنورِ  نتُ ا بِ نَ أَ 

   ارِ النَ  ختُ أُ 

 3"... زاتْ عجِ المُ  مُ أُ 

                                                           
 .158،  ص: نفسو المرجع ػػػػ 1
 . 518: ص، 1ج، األعماؿ الشعرية كالنثرية :بمقاسـ خمارمحمد   ػػػػػ 2
 . 614، 611، ص :1نفسو ،ج المصدر ػػ ػػػػ  3
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عمى أنيا بنت بيذا المقطع ليصكر لنا عظمة كطنو الجزائر ممحان في كؿ  تى الشاعرأ
  .كبمد الثكارنيا بمد السمـ المعجزات ، أم أالنكر كأخت النار كأـ 

 

 ورة:ـــــــــــيز لمثـــــــــــحفــــالت  -5 

 تعريف الثورة : – 1.5

:ثكران كثؤكرا، كثكرانا، ثار الشيء "منيا الثكرة في المعاجـ المغكية يؼر تع كرد  
الغاضباف، كيقاؿ لمغضباف، أىيج مايككف، قد  كالثائر كتثكر:ىاج كثكر الغضب :حدثو

حتى تسكف ىذه الثكرة  نتظراثار ثائر، كفار فائره، إذ غضب  كىاج غضبو، كيقاؿ 
مف مجمكعة  االحتماؿإف الثكرة جاءت نتيجة الغضب كعدـ القدرة عمى  1"كىي الييج
حساسيـ  سكاء  حقكقيـمى أف يحصمكا عأجؿ مف  اثارك لذلؾ  ،كالقير كالتجاىؿ بالظمـكا 

   .اجتماعيةكانت سياسية أك 

 اصطالحا :  -2.5

ىي فعؿ التغيير ":  بمعاني متعددة منيا صالحياالي مفيكميا ف الثكرة كردت   
ذا كاف" التمرد حركة النتيجة ليا في الكاقع، كاحتجاجا غامضا الينطكم  الشامؿ، كا 

تشكيؿ العاـ البتغاء اعمى نظاـ أك مذىب، فالثكرة محاكلة لتكثيؼ العمؿ كفقا لفكرة 
داخؿ إطار نظرم، إنيا عممية تغيير جذرم كتطيير شامؿ، تقتؿ األشخاص كالمبادئ 

اإلنساف إلنجاز  احضارم عاـ كشامؿ، يقـك بياستعداد لثكرة بيذا المعنى فا" 2معا" 
، كالثكرة بيذا المعنى التبنى عمى العبث كاالستخالؼالمياـ الكبرل التي تؤىمو لمسيادة 

كاليحكميا قانكف الصدفة بؿ نتيجة حتمية لسنف التغيير التي أكدعيا ا عباده، كالتي 

                                                           
  .118ص:  ،4ج ]باب الثاء فصؿ الراء[ ابف منظكر : لساف العرب،  ػػػػ  1
  .35.،  34، ص: 1985، دار الشياب، الجزائر  1أكراؽ في النقد األدبي، ط : براىيـ الرمانيػػػػػ إ 2
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يقكؿ   1التي تؤكؿ بيـ إلى زمف النصر الدائـ " الثكرة  إف ساركا كفقيا بمغكا مرحمة
 :حرار"تمكز األ" عنكانيا  في ىذا المقطع في قصيدةالشاعر ىنا 

 رْ بِ خَ مُ  ادينْ يَ المَ وَ  رنٍ قَ  عُ بْ رُ  وُ لَ    *    باً جرَ  مُ ياًل جِ  اآلنَ  نذُ مُ  كَ دُ ريْ نُ "

 بذرْ تَ ي وَ جنِ تُ  حينَ الَ فَ ا ...وَ يودً جُ  *     رىاَ صْ عَ  ابقَ سَ ماًل تَ عَ  كَ ريدُ نُ 

 رْ مَ عَ تُ ...وَ  ناَ يرُ ى خَ حمَ تُ وَ  ونُ صُ تَ   * ةً ضَ يْ نَ ا وَ ممً عِ ا وَ بً آدَ  كَ ريدُ نُ 

 زأرْ تَ  ميثِ الَ كَ زو العَ  اتِ ارقَ ي بَ فِ وَ    *ا  ائدً رَ  ربِ العَ وَ  مِ الَ سْ إلاي فِ  كَ ريدُ نُ 

 2 "درْ اجْ  تَ نْ أا مَ لَ ى رقَ تَ  نْ أ كَ ريدُ نُ  *  دةً وحْ حبًا وَ الصًا وَ إخْ  كَ ريدُ نٌ 

 شباب ف يككف عميو شباب الجزائر،أف يكصؿ لنا في ىذا المقطع ما ينبغي عمى أيريد 
كما يكحي بالرغبة الشديدة مف طرؼ الشاعر عمى أف  يسمك بطمكحو إلى القيـ العميا،

ففي ديكاف "ظالؿ  ،حيا الجزائر كتفخرت بويككف شير نكفمبر شير لممعجزات 
 :ماـ"إلى األ"يقكؿ في قصيدة ، صداء"أك 

    الِ جَ ي الرِ انِ مَ لَ لِ  وتْ دَ  دِ عْ الرَ كَ  ةٌ يحَ صَ "

  الِ بَ الجِ ي وَ ابِ وَ الرَ  وقِ فَ  نْ مِ  رضِ األَ  بِ عاَ شِ  نْ مِ 

 ي الِ يَ المَ ي وَ ىِ واَ الدَ  مبِ قَ  نْ مَ  يظِ الغَ  ميمِ صَ  نْ مِ 

  ي قالِ وَ  جِ تاَ يْ مُ  اقِ عمَ أَ  نْ ر مَ أِ الثَ  روحِ جُ  نْ مِ 

 ي الِ عَ المَ  وقِ شَ  نْ مِ  امِ دَ األقْ وَ  جدِ المَ  اءِ مَ دِ  ماءِ دَ  نْ مِ 

 

                                                           
 .76، 75ص:  دراسات في الشعر الجزائرم المعاصر : عمر بقركرة ػػػػ  1
 . 356ص: ،ن  2الشعرية كالنثرية ،ج عماؿاأل بمقاسـ خمار :محمد  ػػػػػ  2
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    1 "يامِ النَ بِ  احبِ صَ  الِ لزَ الزِ كَ  دِ عْ الرَ كَ  ةٌ يحَ صَ 

فنالحظ المغة القكية نفسيا كالمنطؽ الثكرم ىك الذم يفرض نفسو عمى القصيدة ككأبة 
نتيى كحؿ محمو عيد الثكرة كالقكة كشؽ الطريؽ إاليدكء قد  كالغربة قد كلى كما أف عيد

  ستقالؿ .نحك الحرية كاال

   حقيؽ حممو في الحرية ف االثكرة أعطت أمال كبيرا لمشعب الجزائرم بتإ    
الجزائرم  ،مأخذ بالقكة اليسترد إال بالقكة كأف ،ف الحرية تؤخذ كال تعطىألستقالؿ كاال

 العيش بكرامة أك المكت بشرؼ.  دائما بثنائيةيؤمف 

 القضية الفمسطينية :  -6

ضية فمسطيف ىي قضية العرب، حيث كانت في مقدمة ققضية إجتماعية" ىدهتعتبر 
بمد إنيا  ،أشعارىـبسي العربية التي انشغؿ بيا شعراء الجزائر كعبركا عنيا آالقضايا كالم

مانيـ يجزء اليتجزأ مف الكطف العربي، بحيث أف الشعراء الجزائرييف عبركا عف إك عربي 
كاف الشعراء الجزائريكف ينظركف إلى ك  ،أمالكيا الستعادةكالكفاح  كاستقالليابعكدتيا 

الكفاح كالجياد في الجزائر عمى أنو بداية لتحرير فمسطيف كتحدثكا كذلؾ عف مأساة 
 : "بمقاسـ خمار"كىنا يقكؿ ، 2الالجئيف "

  ارٍ عَ  ماتِ صَ وَ  يمْ مِ قداَ أَ  منْ  وحُ مُ تَ  ئونَ جِ "الالَ 

  ارٍ نَ وَ  مٍ دَ  ينَ بَ  لِ الذُ  يوفِ كُ  مىَ عَ  نَ عوُ ائِ الضَ 

  ارِ فَ القِ  عنَ لَ  ياَ ا أَ فَ ياَ  منْ وَ  اسٍ ىرَ أَ  وقِ سُ  نْ مِ 

  3  " يارِ الدِ  إلىَ  دَ عوُ تَ  تىَ ا حَ نَ اتِ امَ ىَ  مىَ عَ  ْش شعِ عَ 

                                                           
ص ،  2119، مؤسسة بكزياني لمنشر كالتكزيع،1ط لمصراخ،حاالت لمتأمؿ كأخرل ديكاف : بمقاسـ خمارمحمد ػ ػػػػػ 1
:18. 

    .76 :ص1982الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، قضايا عربية في الشعر الجزائرم، : عبد ا الركيبي ػػػػػ 2
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يكاصؿ الشاعر بمقاسـ خمار طريقو لقضية الالجئيف كذلؾ مف خالؿ تعبيره لمعاناة فتاة 
 يقكؿ :الـ كالطرد مف كطنيا، تعاني  اآل فمسطينية

  يدٍ رِ وَ  بلِ حَ "كَ 

  عيدٍ ...بَ  ريبٍ قَ 

 ة ٍ حَ ازِ نَ  مةٍ يَ خَ  نْ مِ  كَ الِ نَ ىُ 

  ةِ حَ ائِ النَ  ةِ ريَ القَ  نبِ جاَ  لىَ إِ 

  ةِ اَ العرُ  بورَ العُ  مقَ خَ  الكَ نَ ىُ 

  رابِ السِ  لّفحِ ي، وَ سِ أالمَ  بينَ وَ 

  دةً ائِ عَ  دتْ بَ 

  راٍب تُ  نْ و مِ مشَ كَ  ياَ تِ ضَ بْ قَ بِ 

  دةٍ امِ صَ  ةً رخَ ا صَ يَ مُ حِ زاَ تُ 

  جيٍب عَ  ريقٍ بَ بِ  تْ تفَ دىَ قَ وَ 

  ييِب المَ  ونِ مَ كَ 

      1"  لمِ األَ  نِ محكَ 

لؾ كصؼ الشاعر صكرة الفتاة التي تعيش الشقاء إضافة الى مابداخميا معبرة عف ذ
  :يقكؿالشعكر باأللـ الذم يحيط بيا 

 ...؟ءْ قاَ ...الشَ  مَ إلَ "
                                                           

   . 165، ص: السابؽالمصدر ػػػػػػػػ  1
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  نْ ازماَ ي يَ نحاربُ تُ  ماذاَ لِ 

  نانْ حَ  ةُ راقَ إشْ  يكَ ا فِ أمَ 

 يأخِ  اعتَ ضَ ي، أأخ تمتَ قَ 

  ةٍ اردَ شَ  رةَ ي ذَ نِ نتَ قَ أيْ 

  وانَ ي اليَ لقِ أُ 

  انِ نَ السِ  وقَ فَ  فُ زحَ أَ 

  انِ نَ السِ  عصفَ تَ وَ 

  يةٍ تِ عاَ  ةً فرَ ي زَ بِ  فَ عصَ تَ وَ 

  نٌ نوُ ، فُ قامٌ ، سِ رودٌ شُ 

  ثوقٌ مَ  مبٌ قَ  ةُ مَ أحْ 

 قوقِ العُ  ذلَ وَ 

  1"مِ مَ األُ  مُ مُ ظُ وَ  

 عاد الشاعر بذاكرتو إلى زمف االستقرار كاليدكء مكضحا كيؼ كانت حالة ىذه الفتاة 
قرانيا كأترابيا في أ"كىي رمز الفخر الفمسطيني حيث أنيا كانت تميك في كطنيا مع 

 كيقكؿ فييا: 2براءة تداعب كتالعب ألكاف الزىر كتنشد ألحاف الطفكلة "

 ي ...؟ينِ عشِ ا أَ اذَ مَ لِ "

  يةٍ اىِ نَ ره ُ عمِ أُ  نتُ كُ  قدْ وَ 

  يةِ اىِ ر النَ اِ زىَ بأِ  ممٍ حُ كَ 
                                                           

   .165، ص:السابؽالمصدر  ػػػػػ 1
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  ونٍ لَ  لِ كُ  ةِ وضَ ي رَ فِ  عبُ داَ أُ 

  يٍب بِ حَ  حنٍ لَ  لَ كُ  دهُ شِ أنْ وَ 

  ةَ مَ ائِ ى القَ أرَ 

 موُ اسِ ا بَ بيَ سِ أحْ فَ 

 ي ربِ ا غَ انَ تَ أَ  نَ ي إِ دنِ عِ سْ يُ وَ 

      ربِ طَ  نْ ي مِ تِ جرَ ي حُ فِ  ُض أرفُ فَ 

  معبِ الُ  عَض بَ ي... وَ طنِ قُ  دُ دُ ىَ أُ 

  بٍ حُ  ةِ سمَ بَ بِ 

 1"... مْ كَ وَ  نتُ م كُ كَ وَ 

مكضحا كيؼ كانت  ،نرل في ىذه المقاطع أف الشاعر صكر فمسطيف في أجمؿ صكرة
، كيقكؿ كذلؾ في قصيدة تنعـ بالسالـ ككيؼ كانت الفتاة تميك كتمعب في كطنيا

 :"القسـ " عنكانيا

  مودَ الخُ  حُ تسِ كْ يَ  يشِ الجَ ا ...بِ بنَ عْ شَ  ةِ مَ نعْ ا بِ منَ سَ قَ "

  ودَ مُ ا الصُ نَ الُ ينَ سَ  أرَ الثَ  ينَ يونُ عُ  اتِ جئَ الالَ بِ 

  ودَ يُ اليَ  دعَ نَ  نْ ، لَ اراألحرَ ، بِ يداءِ الشُ ، بِ األرضِ بِ 

 ا نودَ جُ  مْ ؤىُ ممَ تَ  ارُ دَ قَ ا ألموُ ىُ  تْ اءَ جَ  لوْ ى وَ تَ حَ 

 
                                                           

   .549ص:  :الديكاف دار أطفالنا،محمد بمقاسـ خمار ػػػػػػ 1



  في شعر "بلقاسم خّمار" نتماءاالالهىية وم قي                               ألول ا  الفصل   
 

 
34 

 1"ا نودَ القة بُ مَ عَ  ناَ ا لَ مَ ا كَ نيَ الدُ  رعُ نزْ سَ وَ 

القصيدة يقسـ بالشعب كالالجئيف كاالرض كالشيداء كيؤكد أف الشاعر في أخر نالحظ 
بأنيـ لف يستسممكا كلف يغفركا لإلستعمار باالستمرار في ىذه االرض الطيبة كيتـ تغيير 

إف تعمؽ الجزائرييف بفمسطيف نابع مف القمب لقيمتيا ذا الكاقع كبعث الحياة مف جديد، ى
  . الدينية كالتاريخية التي حفمت بيا عبر الزمف

 الدينية :  -7

إف الشاعر لـ يتحدث عف القيـ الكطنية فقط بؿ تحدث كذلؾ عف القيـ الدينية، فيك    
إف أغمب  ،ف الكريـ كقرأ أشعار لشعراء الجاىمية كتأثر بيـآكاف مف حفظة القر 

نشأ كتربى في بيئة  نوآف الكريـ ألمف معاني القر  "خمار"االقتباسات التى أتى بيا 
مف ىنا  ،ملسو هيلع هللا ىلصذلؾ تأثر بالسنة النبكية الشريفة كاقتبس مف أقكاؿ الرسكؿ ككإسالمية، 

 وْ أَ  تالٍ قِ ا لِ فً رِ حَ تَ مُ  إلِّ  رهُ بُ دُ  ذٍ ومئِ يَ  يمْ لِ وْ ن يُ مَ وَ ﴿يظير تأثره باآلية الكريمة لقكلو تعالى 
سورة  ] ﴾ريُ صِ المَ  َس بئْ وَ  ّنمُ يَ جَ  اهو مأْ اهلل وَ  نَ مِ  بٍ ضَ غَ بِ  ءَ آبَ  دْ قَ فَ  ةٍ ئَ فِ  لىَ يزًا إِ حَ تَ مُ 

نحاز عف قتاؿ االكريمة تكحي بفكرة أف مف سكت أك ية إف ىذه اآل[ 16ية األنفال، اآل
نو يعتبر خائف ألفإنو لف يناؿ رضى ا كيناؿ عقاب كعذاب شديد  ،الكفار كالمعتديف

ستجاب الشعب لنداء ا تعالى فقاـ بتفجير الثكرة التي نالت ا لكطنو كدينو، كليذا 
 .كعكنان مف ا في الدفاع عف االرض العفيفة الطاىرة التي اسقيت بدماء الشيداءنصران 

  
 
 

 يقكؿ الشاعر :
 2رخَ فَ تَ وَ  انَ بيَ ى الصِ غنَ ا أَ يَ لَ  حرَ تَ    *   رأةً جُ وَ  الً تمَ احْ وَ  بذلً ا وَ يادً جِ 

                                                           
 .   578ص:، نفسو المصدر : محمد بمقاسـ خمار ػػػػػ 1
2 ،  2119، مؤسسة بكزياني لمنشر كالتكزيع، عاـ  1ديكاف تراتيؿ حمـ مكجكع، ط : محمد بمقاسـ خمار ػػػػػ 
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المجاىدكف ى فييا نستنج مف ىذا البيت الشعرم أف الشاعر يفخر بقياـ الثكرة التي تحم
 كاستسالـكممة تفخر تدؿ عمى ىكاف  ،رضبالصبر كقكة األيماف مف أجؿ تطيير األ

ليذا  سبحانو العدك الذم كانت لو قكة كبير، فالجياد كالكفاح في سبيؿ الكطف يككف 
يقكؿ الشاعر  ،جاىديف إرضاء ا تعالى فيك قادر عمى منح الفكز كالنصرمعمى ال
 كذلؾ:

 1 رَ حرُ  التَ إَل  اليومِ  عدَ بَ  الكِ مَ فَ     *    ريْ بشِ ر أَ ائْ زَ اجَ ي ...يَ نادَ المُ  اديَ نَ وَ 

ف شير نكفمبر شير النصر كالتحرر كأف النصر مف عند ا كىنا االية الكريمة تقكؿ إ
اهلل  اهلل إن   ندِ عِ  نْ  مِ إلّ  رُ صْ ا الن  مَ وَ  مْ كُ وبُ مُ قُ  وِ بِ  ن  ئِ مَ تطْ لِ وَ  ىَ شرْ اهلل إل بُ  وُ مَ عَ ا جَ مَ وَ ﴿
يكاصؿ الشاعر خمار حديثو عف الثكرة    [10سورة النفال، الية ] ﴾ يمٌ كِ ز حَ زيٌ عَ 

ية إف ىذه اآل ،فيك شبو الحرب بجينـ التحريرية كمجازرىا العنيفة كسيالف الدماء،
الكريمة تكحي بفكرة أف مف سكت أك انحاز عف قتاؿ الكفار كالمعتديف فإنو لف يناؿ 

كيناؿ عقاب كعذاب شديد النو يعتبر خائف لكطنو كدينو، كليذا استجاب رضى ا 
الشعب لنداء ا تعالى فقاـ بتفجير الثكرة التي نالت نصران كعكنان مف ا في الدفاع 

 يقكؿ في ىذا : ،سقيت بدماء الشيداءة التي أعف االرض العفيفة الطاىر 

نَ "   رخُ صْ ،تَ جازرَ المَ  وا 

 زيد ن مَ ل مِ ىَ 

  موتَ الَ  يمُ يمتَ وَ 

 موبَ القُ  لَ كُ 

 2" ونَ طُ البُ  كلَ وَ 

                                                           
 .526المصدر نفسو، ص:ػػػػػػػ  1
   .418، ص:السابؽالمصدر  ػػػػػػ 2
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ية فاآل بيات تحمؿ داللة نفسية لمشاعر مف خالؿ الكضعية الكطنية المزرية.إف ىذه األ
 سورة  ]﴾ يدٍ زِ ن م  مِ  لْ ىَ  ولُ قُ تَ وَ  ِت تلْ مَ اْ  لِ ىَ  ّنمَ يَ جَ لِ  ولُ قُ نَ  ومَ يَ ﴿الكريمة الدالة عمى ذلؾ 

خمار بالرغـ مف االحزاف الشاعر  إف الفرحة التي كانت داخؿ نفس   [30الية    ق
"بمقاسـ  يقكؿ، كالمعاناة التي أثرت في الشعب فكاف يؤمف بأنو سيأتي يكـ كيبزغ النكر

 أيضان: خمار"

  امَ مَ الغِ  فُ يزحَ وَ 

  يارِ األنْ بِ 

 1 مرَ نيَ مُ  نوزَ ي كُ رمِ يَ وَ 

سورة ] ﴾رٍ مِ يَ نْ م   اءٍ مَ بِ  ءِ آمَ الس   وابَ بْ ا أَ نَ حْ تَ فَ فَ ﴿إف كممة منيمر مأخكذة مف قكلو تعالى  
ية تدؿ عمى الخير كالعطاء الكثير كالخير اليككف ااّلمف عند ا اآل [11القمر الية 

 نَ ا مِ نَ مْ عَ جَ وَ ﴿فيك الذم يعطي الرزؽ لمف يشاء، فالماء نعمة لقكلو تعالى  ،سبحانو
إف شاعرنا كقؼ مع الشعب كقفة  [30 األيةسورة األنبياء ] ﴾ ي  حَ ٍء يئْ شَ  ل  كُ  ءِ آالمَ 

  :بياتفي ىذه األ إذ يقكؿلـ كالمعاناة كالظمـ، بف الذم ذاؽ األكاإلاالخ كالصديؽ 

 رَ اطِ خَ المَ  قتَ عانَ ... وَ  عبُ ا الشَ ييَ أَ     *ا   مً .... دَ  تْ زقَ مَ ... تَ  قتْ فرَ تَ وَ "

 رِ بائِ الكَ  اءِ أعبَ ي بِ اىِ الوَ  كَ سمِ جِ      *     فيِ  قدِ الحِ  اتُ عنَ طَ  والتْ تَ وَ 

 

 2 "رِ قابِ المَ  بتِ ن نَ مِ  ومَ قُ الزَ  اكلُ تَ     *  ا   يَ ئِ شاَل ي أَ فِ  مَ مقَ ي العَ سِ حتَ تَ 

                                                           
 .423نفسو، ص: المصدر ػػػػػػ 1
  .439ص: كأخرل لمصراخ، يكاف حاالت تأمؿد : محمد بمقاسـ خمار ػػػػ 2
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 الحراـإال  اليأكمكففيـ  لظالميفإف شجرة الزقـك التي يتحدث عنيا الشاعر ىي مأكؿ 
ا يَ نَ مْ عَ ا جَ ن  إَ  ومِ قُ الز   ةُ رَ جَ شَ  مْ أَ  لً زُ ن   رٌ يْ خَ  كَ لِ ذَ أ﴿قاؿ ا تعالى عف الشياطيف اليختمفكففيـ 

[ 62/64]  الية لصافاتاسورة  ﴾ يمِ حِ الجَ  لِ صْ أَ  يفِ  جُ رُ خْ تَ  ةٌ رَ جَ ا شَ يَ نَ ،إِ نميلاظمل ةً نَ تْ فِ 
قبيحة اللذلؾ شبيو الشاعر بالشجرة  بالخبثيتصؼ  المتجبرالطاغي  االستعمارإف 

 ىي شجرة الزقـك تخرج مف الجحيـ. المنظر كخبيثة الطمع ك 
كفي ختاـ ىذا الفصؿ  نستنتج أف شاعرنا "بمقاسـ خمار" يعبر عف ثكرة الجزائر التي 
انفجرت كالسيؿ بيف الخياـ إليقاظ النياـ مف غفمتيـ، فكؿ قصائده تمجد ثكرة الجزائر 

الجزائر، كتصؼ إحساسو إزاء نارىا الممتيبة التي تحرؽ العدك كتشعؿ شمعة مجد 
معتبران قضية الجزائر قضيتو ضد الظمـ كالطغياف فيك يدافع عف أرض الجزائر دفاعان 

،فكمماتو انبعثت مف إبف بار لكطنو تجرع مرارة الغربة كالكطف عف العركبة كاإلسالـ
 . كىكية االغتراب رغـ كؿ ىذا بقي كفيا لكطنو
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 تمييد:

  فعالة في الدفاع عن قضايا االنسان أداة ألّنو يعدّ إن الشعر فن من الفنون الراقية 
كما أنو لغة ، أداة اتصال وتواصل فضال عمى ألّنووىو أداة تعبر عن ىموم االنسان 

في الحفاظ عمى  ودوره ويبرز اإلنسانية تووبمسير فالشعر لصيق بحياة االنسان ، الوجدان
 .ىوية االمة الجزائرية

خالف بين الباحثين عمى أن  وال" لعبت الثورة الجزائرية دورا ىاما في ثورات العالم
سواء بطريقة التصريح  وحثت عمييا لمسمحةاسبقت الثورة التحريرية  واألدبيةالثورة الشعرية 

م الشعري ءىكبوا الثورة المسمحة وأوقفوا عطاكذلك عمى أن الشعراء وا والخالف التمميحأو 
تعرف  لذلك1 "عمييا تمجيداً وتخميدًا لمالحميا وتغنيًا بانتصاراتيا وتمجيدًا لموطن والوطنية ّ 

ارتوت أرضيا بدماء الشيداء الطاىرة من أجل التي   شييدالثورة الجزائرية بثورة المميون 
  السياسي والفكري . في تاريخ النضال الجزائري، وىي حدث تاريخي ستقاللواإلالحرية 

والثورة كانت مميمة لشعوب "لقد استميم كثير من الشعراء معاني شعرىم من الثورة الجزائرية 
التضحية والفداء في سبيل  دروسفيي المثل األعمى وىي أكبر معمم لمعالمين وبمغ  األرض
كميا تستميم من ثورة  اإلفريقية فالشعوب استقالل الجزائر رأسمال إفريقيا، وأن ،الحرية

اتخذ الشعراء الجزائريون من موضوع المرأة  قدف  ،2والتحرروس الكفاح ر الجزائر د
عن قضايا مختمفة سياسية ووطنية واجتماعية ونفسية في فترة  رمزاً وأسموبا لمتعبير

 االستعمار الفرنسي الذي فرض قمعًا عمى الكممة وضغطا عمى النفوس وكبت لمحريات .  
                                                           

عمر أحمد بوقرورة:  دراسات في الشعر الجزائري المعاصر، الشعر والسياق المتغير الحضاري،   قسم المغة  - 1
 .  24العربية  والعموم اإلنسانية جامعة، باتنة،  دار اليدى لمطباعة  و النشر والتوزيع، ص :

 .25ص: المرجع نفسو، -2
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ووقفت إلى جانب الرجل في تحمل شكمت المرأة عنصرًا أساسيا في الثورة التحريرية 
  المسؤولية تجاه الثورة المباركة.

 الثورة قيادةل األمر اّلذي أّىميا الجزائرية مثال لمشجاعة والتضحية والبطولة كانت المرأة "  
وكانت  األعداءشيد ليا نتصارات احققت فقد  الفرنسيوبث الرعب في أوساط الجيش 

وعسكرية  سياسيةعنصرًا أساسيًا في الثورة إذ وقفت إلى جانب الرجل وتحممت مسؤوليات 
دمة الثورة فكانت سواًء في الريف أو المدينة من أجل خ المسمحوكانت سندًا لمكفاح 

كما استطاعت المرأة في الريف أن تكون عنصرًا فعااًل في كسر " ومجاىدةمناضمة 
فكانت مشاركتيا قوية في  المجاىدينالحصار الذي يحاول الجيش الفرنسي فرضو عمى 

مت صعاب في الريف تحمّ  المرأة، ف1" إليياتقديم خدمات كبيرة التي كانت الثورة بحاجة 
فقامت بواجبيا الوطني  المدينةفي  دورا فّعاالكان و ، روالمداشالثورة في الجبال والقرى 

والمراقبة المستمرة وكانت السند القوي لممجاىدين، ففي المدن تكثر أجيزة القمع البوليسي 
لذا تولت ميمات عديدة منيا وضع القنابل داخل المقاىي  المدنعمى كل التحركات داخل 

 .بتقمصيا شخصية الفرنسيات  راتاوالحانات والخمّ الفرنسية 

إن الثورة الجزائرية فتحت بابًا واسعًا أمام المرأة لإللحاق بصفوفيا إيمانا بالدور الذي لعبتو 
كبيرة  مسؤولياتألقيت "مقتحمة المجاالت المختمفة بالجيش  تفالتحق المسمحفي الكفاح 

 ،صفوف جبية التحرير الوطني مثل انضماميا إلىعمى المرأة الجزائرية خالل الثورة، 
التمريض والعناية الطبخ، وىذا  وأوكل إلييا اإلداريةمسؤوليات في المجان السياسية  وتوّلييا

 والتعذيبجعل العدو يدرك قيمتيا داخل الثورة، فكانت عرضة لمعديد من أنواع القمع  ما
                                                           

 .27ص: ،السابق المرجع   - 1
 



الفصل الثاني             في شعر "بلقاسم خمار" واألخالقية القيم الثورية          

     

 

 
40 

التماسك  شلّ يخاصة بالمرأة الجزائرية حتى يضرب صميم الثورة و  اسجون فوضع
فبعض منيم فضمن السقوط شييدات، أمثال  ،من ذلك نلم يتمكّ  أنو إالاالجتماعي، 

 .1"مميكة قايد"و "حسيبة بن بوعمي"

عانت من عمميات التمشيط في  إذسمبية  اونتج عن معاناة المرأة من قمع وسجن أثار  
لذلك رسخت في ذىن  اليومالى  مرعبًا مازالت أثاره ىاجساليا  شّكلمما  المدنالقرى وفي 

سمبيًا عمى حياتين اليومية بعد  تانعكسذكريات أليمة التي  من بقين عمى قيد الحياة
  االستقالل .  

 المرأة رمز لمحرية : -1

كما لعبت دورًاىما  بأشكالوالجزائرية مثمت رمزًا من رموز النضال السياسي  إن المرأة
كما أنيا ساىمت في إطالق شرارة الثورة  األوليمنذ الوىمة  المسمحفي نجاح الكفاح 

باألسموب الرمزي في مجال طرحو  وقد توصل الشاعر" الكبرى وحممت السالح كذلك
وغيرىا من طيد ضلبعض االفكار والقضايا الوطنية كالحرية المفتقدة والوطن الم

اتخاذ المرأة وسيمة لمتعبير والتنفس عن المشاعرىم الشعراء إلى االفكار فمجا بعض 
 في "بمقاسم خمار"يقول  ،2الفرنسيوجعموىا اسموبا من اساليب المقاومة ضد االحتالل 
 : 1961إطار المرأة والرمز بعنوان "إنتقام " فقد كتبيا سنة 

  بٍ خمَ ى مَ قسَ ي أَ فِ  ورٌ صفُ عُ "

 . بُ عذَ تَ ...يَ  ُش رعِ ...يَ زُ يتَ يَ 

                                                           
 . 29ــــــ المرجع نفسو، ص: 1
 . 29،30ص : ، المرجع السابق  ـــــ 2
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  نٌ ذَل جَ  قُ خفِ يَ  سرُ النَ وَ 

 ة َ رأَ ى المَ اأقسَ اه ...مَ 

  إنسانً  قتلُ يَ  انٌ إنسَ 

  سكينٌ مِ 

  ةٍ حمَ  رَ بَل  اتَ مَ 

  توُ رقَ حَ  يرَ الغَ  توُ تمَ قَ 

 1  "مآنٌ الظَ  يحَ ...وَ  آنمظ

ستعمارية، فكانت تكابد ر معاناة المرأة أثناء الحقبة اإلىذه األبيات يرى الشاع من خالل 
وىي حامل فتقطع مسافات طويمة والجوع والعطش قد نال  كل أشكال التعذيب والقساوة

منيا، لكنيا واصمت حتى بمغت ىدفيا، فيذه ىي المرأة الجزائرية كما نعرفيا دائمًا قوية 
 صنديدة الترضخ ألي كان .

 "انتقام "عنوانيا ويقول كذلك في قصيدة 

  درِ القَ  لَ دغاَ أَ  ازُ جتَ تَ "

 ا الوُ قَ  ةٌ وىَ شبُ ...مَ 

  جيبِ العَ  جرِ الشَ كَ  الرَض  جوبُ تَ 

  ةٌ رافَ عَ 

                                                           
    .72ص: 1968(  شد.ط.ت.)  ىاصات سرابية من زمن االحتراق إر  ديوانبمقاسم خمار:   ـــــ 1
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  ىيِب الرَ  اليزِ ىَ الدَ  ولُ ا عَ فيَ ي كَ فِ 

  ةٌ رافَ عَ 

  ىاَ ارَ سرَ أي قتنِ يَ  ن  مَ 

   1 "بُ يو الغٌ ...وَ  ةَ قيقِ ي الحَ جنِ يَ 

فضحت   والقرىنالحظ من خالل ىذه األبيات أن المرأة تحممت أعباء الثورة في الجبال 
 فناضمت وكافحت وقاومت بشجاعة االستقاللىواء  واستنشاقبنفسيا من أجل نيل الحرية 

 االستعمار الفرنسي بكل الطرق وأخمصت لوطنيا . 

 ورة :ـــــرأة رمز لمثـــــالمـ  2

 المرأة التي ترمز لمثورة قائال : يواصل الشاعر تعدد المواصفات ىذه

  االوُ قَ  ،َمشُبوَىةٌ "

  نةِ الجَ  قُ حَ وَ 

  ةِ عنَ مَ ال وجُ مَ  اتُ قتَ ا يَ يَ فِ ن كَ مِ 

 ا يَ أسِ ي رَ فِ 

  ةِ ورَ الثَ  بالِ ن جِ مِ  بيدٌ مُ  غمٌ لُ 

  ىاَ درِ ي صَ فِ 

 ي دوِ ...تُ  يحُ رِ 

                                                           
 . 18، ص: 1982،   2( الجزائر، ط شد. )  وأصداءظالل  ديوانـ بمقاسم خمار:   1
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  تَ فَ صَ و عَ لَ 

  ةً مَ ى قِ عمَ أَ  احُ جتَ تَ 

 ا يَ سِ أرَ ِفي 

  قت  طَ و نَ لَ 

 1 َأقدَاُر الَشعِب َوُبنوَد َتخِفقٌ 

اتخذ من  الشاعرإذ الحظنا أن  ،خذ الشاعر رمز المرأة وربط وجودىا باألبعاد الوطنيةاتّ 
وتعد المرأة في تمك المرحمة رمزا  ،والوطنالمرأة قناعا ورمزا لمتغني بالحرية موضوع 

إن الشعر الجزائري قد عكس صورة المرأة الجزائرية في ظل االحتالل  " لمنضال السياسي
 ،و يزيدأالفرنسي اذ كان مرآة عاكسة لما ساد العصر من قضايا وأفكار خالل نصف قرن 

وقد كشف لنا الشاعر الصورة الحقيقية لممرأة الجزائرية وما كانت تعيشو من فقر وبؤس 
بطولة المرأة الجزائرية وشجاعتيا وجيادىا في كما عكس شعر الثورة  2"وتخمف وانحراف

ساليب شعرية أاستخدام الشعراء  إلىوىذا راجع  ،سبيل استرجاع كرمتيا وحرية وطنيا
       "سعد ا"أبو القاسم مثال أمثل الشعر الحر الذي اعتمد عميو شعراء الثورة ، جديدة

 ".قاسم خمار"بمو

    أوت 6يوم قصيدة عن "جميمة البطمة " كتبيا بدمشق  "قاسم خماربم"لمشاعر     
وسجدت  وبطولةوضمنيا مجموعتيا "إرىاصات سرابية "فيي عنده نضال وعزة  ،1968

 :فييايقول  ،عند راحتييا الرجولة
                                                           

 .17، ص:  1983،  2: ربيعي الجريح، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر، ط محمد بمقاسم خمار ـــــ 1
  .14:30ساعة  12/11/2007منتدى جواىر األدب العربي مقتطف من حوار مع الشاعر بتاريخ،  ـــــ 2
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  إلَ  اكِ سَ نَ  يدُ ا عَ مَ ة وَ ميمَ اجَ يَ "

  يمةٌ مِ جَ  يادِ مجِ لِ  واتٌ عَ دَ 

  ميَ جَ تَ  يارُ النَ فَ  رحَ الجُ  ميِ ممِ لَ 
  ةً يمَ مِ ظَ  رُض أَ  ديَ النَ  بيعُ الرَ وَ  

  يدٍ عَ  اِت يقَ فِ رَ  ناَ ولِ حَ  ن  مِ  كَ لَ 

  ةً يمَ كمِ أَ  لَ معُ لِ  منَ حمِ يَ  قنٌ حُ 

  يمٍ السَ  ن  ى مِ مضِ أَ  نينَ مِ  نتٌ بِ  لُ كُ 

 1  ." ميمةً سَ  خارِ الفَ وَ  ربِ محَ لِ وَ 

بل ىي إيقونة إن المناضمة الجزائرية جميمة ليست رمزًا من رموز النضال الجزائري فقط، 
 بارزة في حركات التحرر التي عرفيا العالم لكسر االستعمار .

السجون  بمتحدية عذاوالشيادة  بالشيامة والبطولةالمرأة وقد اتصفت  مالمح تجّسدت ىنا
فمعظم القصائد رغم عذاب الزنزانات فقد استمر النضال مكمال لتأجيج الكفاح "والزنزانات 

 2"الثورية التي نظميا الشعراء داخل السجون وسجل من خالليا ماكان يتعرض لو الشعب
الحديث اتخذت أبعاد ودالالت رمزية لمنضال السياسي والثوري صورة المرأة في الشعر ف

 خالل فترة االحتالل .

                                                           
 .19: ص  ، من زمن االحتراق سرابية إرىاصاتديوان بمقاسم خمار:محمد ـ  1
  .16ص: دراسات في الشعر الجزائري المعاصر،   : ــ عمر أحمد بوقرورة 2
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 صورة فرنسا الستعمارية : ــ3 

استخدمت فرنسا خالل الثورة التحريرية مختمف أساليب التعذيب والقير ضد الشعب لقد 
وذلك بيدف القضاء عمى الثورة وعمى  التعذيبخاصة في السجون ومراكز  الجزائري

لمحتل بتطور الشعر تطورت صورة الفرنسي ا"كل من يقف في وجو االستعمار
التحريرية وفقا لمجديد الماثل  الثورة ثناءأالشباب إذ كتب بعض الشعراء  ،الجزائري نفسو

لقد كتب ، في لغة الشعر وفي عرضو وفي صوره المستمدة من القصيدة المشرقية
وفييا تقرأ  وفقا ليذا الجديد فجاءت الصورة أكثر درامية وأشد تأثيراً  "محمد بمقاسم خمار"

المنحى القصصي لمقصائد التي يحكي فييا الشعراء سيرة الجالدين وعساكر الحمف 
نجد التوظيف الجديد لمتصوير  "األصداء "لمحمد بمقاسم خمارفي قصيدة  ،1"األطمسي

فجاءت صورة الفرنسي أكثر وحشية وأشد   الذي اعتمد فيو الشاعر الحكاية أساسا
 مأساوية يقول :

  اءَ وَ ا الدَ ثنَ جتَ تَ  نَ أَ  أرادَ ا وَ ننَ أَ  وَ ي ىُ نبِ جَ الَ  رادَ ا أمَ لَ "

  اءُ ربَ ا العَ نَ اقُ عرَ ا أَ يَ ي بِ بمِ تُ  يمةً سِ وَ  جونَ السُ وَ  عَ افِ دَ المَ  بَ سِ حَ 

 اءُ وبَ ال  وِ ابِ نيَ ي أَ فِ  موحُ تَ وَ  مةٍ غِ  رُ قطُ يَ  بِ اَ الغ وحشِ ى كَ مضَ فَ 

  ءُ راَ عَ  ىيَ وَ  امَ سَ ج  الَ  تُ تِ فَ يُ وَ  ةً ريحَ جَ  ىيَ وَ  ادِ كبَ الَ  فُ تنزِ س  يَ 

    2" اءُ مضَ الرَ  ت  ولَ تَ اس  وَ  انَ اتُ بَ غاَ  تُ وح  صَ وَ  نَ صوُ الغُ  متُ شَ يَ تَ  تىَ حَ 

                                                           
  20،  ص:السابق ــ المرجع   1
  .79ص:، محمد بمقاسم خمار :ظالل وأصداء ـــ  2
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 ىنا فرنسي يؤازره وعي ،ل والدماراالحتال م  ودل عمىميألنو  ختار الشاعر الفعل "أراد"ا 
  :في قصيدة أخرى من "ظالل وأصداء " الشاعر يقول .الجزائريذالل الشعب إوروبي في أ

 دمٌ ا عَ يَ لَ  م  نتُ أَ  إذ   ارةِ ضَ الحَ  نَ فَ  * كم  مُ مِ عَ م نُ اكُ ينَ تَ ا أَ رنسَ فَ  الت  قَ 

 مُ يُ ا لَ يعيَ شرِ ي تَ فِ  عُ رجِ يَ  ضلُ الفَ وَ  *ا ميَ جيَ نَ  حنُ اب حقًا نَ الغَ  رةِ ضاَ حَ 

 مُ مَ الحِ ى وَ طغَ يَ  إذ   حشِ الوَ  ةِ ورَ ي صُ فِ  * كمارتَ ضَ حَ  واادامَ مَ  اُس النَ  رُ يذكُ سَ 

 1ممُ الحِ وَ  خريبُ التَ وَ  يبُ والن   تلُ القَ وَ   *  م  دكُ ئِ راَ  قدِ الحِ  نونَ جُ وَ  او متمُ خَ دَ 

والخيانة ومصدر  مجمع لآلفات،و  ،والخرابمصدر لمفساد ، و الغابفالغرب رمز لحضارة 
    والتسمط.  والحقد ومختمف القيم المنحطة، والتوسع والييمنة  ،والجيل

 الـمــــــــــــــــغة :ـ  4  

وبفعل تجارب إدارية وثقافية  بفعل وجداني قومي عربي، "بمقاسم خمار"استطاع    
 ،يسود بمغتو جعمت الفرنسي التيواجتماعية أن يسجل بقوة تمك الصورة الحضارية 

 يقول :لك ذ ويقول في يتراجع لغة وحضارة ولمجزائري أن 

  مسِ الشَ  روبِ غُ  رابَ سَ  كنَ لَ "

 وِ الجَ  يعِ قِ صَ  فحِ لَ وَ 

  فسِ النَ  الِ دغَ أَ  إلىَ  حشِ الوَ ا بِ عنَ فَ دَ 

  "فاستعذب موكبنا الصغر 

  رِ شقَ الَ  يحُ رِ 
                                                           

  .52، 51ص: السابق، المصدر  ــــــ 1
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  نيياللت رفِ الحَ  امُ قوِ وَ 

  يوفِ سُ  كثِ المَ  ادِ غمَ ي أَ فِ  لُ تآكَ ا تَ مَ كَ وَ 

 ا نَ ولَ مَ فَ  يوِ ي التِ فِ  نتَ كَ سَ 

 ا بنَ راكِ مَ  بلُ حَ  قَ مزَ تَ وَ 

  ةِ ودَ العَ  وتُ ا صَ قدنَ فَ وَ 

  وءِ الضَ  رفِ الحَ  ربُ دَ 

 ى رعَ صَ  ةِ ربَ الغُ  بِ باَ ضَ  حتَ ا تَ فنَ قَ وَ وَ 

 1 ." نٍ ساَ لِ  ونَ دٌ 

فالشعر صرخة تتكامل فييا عناصر الصراع وتتنامى في ظل بنية انفعالية حادة يبدو فييا 
الفرنسي إن  ،ات أسباب سياسية وثقافية معروفةيمارس الصراع بفوقية ذ ،الفرنسي  شرسا

   .وسيمة لمقضاء عمى المغة العربيةكحرب المسان   معمن أو االشقر ىنا قوي منتصر مستبد

ثناء الثورة التحريرية تنبئ عن أقصائد جيدة  من كتابة "سم خمار"بمقا  م تمنع الغربةل  
 نفسو ويأتي االستقالل ليجد ثائر األمس، والمنتمي إليو تواصل حميم مع الوطن الثائر

تفرض و  ،المغة العربية التي ىي   ولسانو سياج حضاري غريب تغيب فيو حريتووسط 
نحو الكشف والتوضيح  "جل قصائد خمار ىي سعي حثيث ياتغّيب لغة ىجينة عميو

العربية التي  مرات ضد القيم الوطنية وعمى رأسيا المغةامن مؤ التدريجي لما يجري ويحاك 

                                                           
   . 209، ص:1979(، الجزائر ــ د.ط  ) الحرف الضوءمحمد بمقاسم خمار:  ــــــ  1
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 شاعرناويعد   1نفسيا عن إحساس باإلرىاق"ولدت ميتة بعد االستقالل وتعبر كذلك 
فيو لم يجد الوطن والحب  ،النموذج في ىذا المجال الذي يالحقو شبح الغياب في كل آن

في  كل مايجد المغة العربية التي حمم بيا لساناً ألبناء وطنو بعد االستقالل  واألنثى كما لم
نسان أشقر ...وامرأة   يقول :  جنبية(أصفات اذات مو األمر )لغة فرنسا ــ وا 

 ا بنَ واكِ مو مَ فَ  يوِ ي التِ فِ  كنتُ سَ "

 ا بنَ راكِ مَ  بلُ حَ  قَ تمزَ وَ 

   ةِ ودَ العَ  وتُ ا صَ قدنَ فَ وَ 

  وءِ الضَ  رفِ الحَ  ربُ دَ 

 ى رعَ صَ  ةِ ربَ الغُ  بابِ ضَ  حتَ ا تَ فنَ وقَ وَ 

 2"...  سانٍ لِ  ونَ دُ 

        عمى روحو القومية ثيراً و المشكل لمأساة الشاعر وأشدىا تأى إن تغييب المغة العربية 
أصبح مجيوال في وطن ضاعت فيو القيم ويصبح االبن الشرعي فييا  العربي المسانو 

  :أخرىويقول في قصيدة  ،غريباً 

 ي فِ كَ ي ... وَ راعِ ذِ  تُ ددَ مَ "

  يةِ ربِ لعَ باِ  ولتُ سَ تَ 

                                                           
 .84ص:   : دراسات في الشعر الجزائري المعاصر،،حمد بوقرورة أ عمر  ـــــ  1
 . 209ص: ، ضوءمحمد بمقاسم خمار: الحرف ال ــــــ  2
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 ي ا لِ بوُ طرِ يُ  مم  فَ 

  عت  واضَ تَ 

 ئ وطِ مَ كَ  وتُ دَ ى غَ تَ حَ 

 1"ي ونِ مُ رحَ يَ  مم  فَ 

والمأساة بعد ىذا أن يتسول الشاعر بالغة العربية في شوارع الجزائر فال يطرب لو أحد آلن 
  :خرىأويقول في قصيدة    ،العربي فييا معطل نالمسا

  رٌ خضَ أَ  نٌ وطِ ي مَ لِ  انَ ا كَ نَ "أَ 

  رُ تظِ ن  أَ  تُ ل  ازِ مَ وَ  ابَ غَ وَ 

 ىبَ الرُ  ارُ رَ خضِ إِ  ودُ يعُ سَ  يل  فَ 

   2 "رِ بحِ المُ  يوِ تِ  ن  مِ  عَ رجِ يَ وَ 

المجوء إن "مل بعد ىذا في وطن الحمم الذي قد يعود يومًا ليشكل سعادة الشاعر يبقى األ
مثل والوحيد اعر في قصائد عديدة ألنو الحل األإلى الحمم مطمب ممح يراىن عميو الش

كان باألمس ، يتشكل غالبًا في صورتين إحداىما وطن الجزائر، بالنسبة إليو ووطن الحمم
يقابمو وطن المنفى الذي ىو سوريا التي عاش فييا الغربة عن وطنو ذات يوم عزيزا 

معبرا عن ثنائية الحضور  فيقول  3 "فالشاعر يتمنى ىذا الماضي والعودة إلى أحضانو 
   والغياب:

                                                           
 . 161،162المصدر نفسو، ص :ــــ ـ  1
 . 139، ص: السابقالمصدر    2
 .86: ص  ،  عمر أحمد بقرورة: دراسات في الشعر الجزائري المعاصر ـــــ  3
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 يرِ س  أَ  ىَ إلِ  نيِ دوُ عيِ أَ   *ى  نفَ ى المَ ي إلَ ونِ يدُ عِ أَ "

 ييرِ ي قَ فِ ي وَ رِ ي سِ فِ   *  مَ حلَ ي الَ اضِ مَ  ياَ ح  لَ 

 ييرِ قَ  فيِ ي وَ وقِ ي شَ فِ   *   باِب ح  الَ  ةَ ربَ ا غُ يَ ح  لَ 

 "1يرِ س  أَ  ي إلىَ ونِ يدُ عِ أَ   *  نفىَ المَ  ي إلىَ يدونِ عِ أَ 

تصور  ىو خالصة ، بعد االستقالل "خماربمقاسم "نستخمص أن النص الشعري عند 
      تغييب المغة والحب. وحمت محميا ، يجابيةالذي انعدمت فيو األفعال اإل  الواقع

 لق :ـــــــــــلخا ــــ 5

من خالليا مجموعة  يتجسد ثارت قضية األخالق في المجتمع الجزائري نظرة واضحة أ
  والشاعر  كل المجتمع العربي، التي تسودوالعدل الكرم والجود والشجاعة ك ،خالقألمن ا

نسانية ألن غالبا يتصف بمقاسم "القدوة بالنسبة لمشعب، ومن شعرائنا  وبصفات خمقية وا 
 يقول : "خمار

  مةً ىِ  راقَ اإلش   ملُ يَ  ارٌس فَ "

  ةٌ كمَ حِ وَ  مٌ قداَ إِ  وهُ حدُ يَ  ارمٌ صَ  

  وُ حفُ ى زَ دَ تحَ ى...يَ حدَ تَ يَ 

  وُ دمُ ىَ  امَ يَ الَ  عَ مَ  امَ رَ  ن  مَ  لَ كَ  

 اارسً ي فَ عبِ شَ  ازالَ ، مَ ارٌس فَ 
                                                           

 . 99ص: ، الحرف والضوء، المصدر السابقمحمد بمقاسم خمار: ـــــ 1
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 1"وُ مَ ىَ  لَ حمِ تَ  أن   نَ كواَ الَ  زُ عجِ تَ  

 .:ويقول في قصيدة أخرى 

 ي جرِ تَ  لَ داوِ جَ  ثلَ مِ  ماءً وَ       دلَ العَ  مبَ ي طَ ي الذِ نِ وطِ ي مَ فِ  إنَ "

 ا مرً ، جَ مِ ماجِ الجَ بِ  نصبُ تَ  الِ الطفَ وَ            يبِ الشَ وَ  ساءِ النِ  روحِ جُ  ن  مِ 

 2"ارَ خَ  لَ نابِ القَ  حتَ تَ  عبٌ شَ وَ        وتُ المَ وَ  لَ نابِ القَ  لُ رسِ يَ  بٍ اصِ غَ 

 لجاءت أخالق االسالم لتنظم سموك الناس عمى أساس العدل ورفع الظمم والعبودية يقو 
ألخالق في نظر االسالم اف ﴾  بعثت لتمم مكارم الخلق﴿الرسول صمى ا عميو وسمم 

سورة السراء "﴾ ولقد كرمنا بني أدم﴿تتمحور في كرامة االنسان وحريتو لقولو تعالى "
رتبطت بالظروف اكما حرره من االستعباد ونصره بالعدل، وىناك مناسبات  07 الية

واألحوال التي يعيشيا االفراد في الثورة من ظمم إستعماري  فيم يستمدون من المناسبات 
 حساسإلخالق تساىم في إيقاظ ااألف  الدينية قوة نفسية تبعث فييم العزيمة وروح األمل،

فشاعرنا متشبع بالمبادئ والقيم العميا،  خالقيخالل الوعي األ نسانية منإلبالقيم ا والشعور 
  " في ىدا الصدد: خمار"يقول  ، والعمم والدين والتربية الصحيحة القرآنفيومن حفظة 

 َفاخَشع  َورُبَك ِبالَمتاَىِة َأعَممُ    *َرمَضان  َجاءَك َأيَيا الُمتَجيِم  

 3 َفالُظمُم َيذَىب  َوالَعداَلُة َتَسمم    *َوامِسك ِبديِنَك َوالَعقيدِة َوالَتِقى  

                                                           
 .206ص:، محمد بمقاسم خمار : ظالل وأصداءــــــ ـ 1
 .206، ص:المصدر السابق ـــــ 2
  .53المصدر نفسو، ص:  ــــــ 3
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بدينو  اً صامدًا واقفًا متمسك ، إال أن الشعب الجزائري بقارغم قساوة الصيام في الحر والبردف
  ،العدو الغاشم الظالم المستبد ةلمواجيالقوة والصبر  ىو يعمم مدى قدرة ا في إعطائوو 

 .يمانية اإليدتو بعقا  متمسك ظل  حتالل فطيمة فترة اال

 : الطبيعة في الوطن  جمالالتغني ب ــ  6  

 الجبال حيث يقول :ب "بمقاسم خمار"نى تغ

 ينادِ يُ  احيِ صَ  عودِ كالرُ  احبُ صَ    *    نادِ العِ  مبٌ صُ  بالِ كالجِ  امدٌ صَ 

 1يوادِ اعَ ى يَ ذَ الَ  نَ ي مِ زيدِ فَ      *    اكَ تحدَ أَ  ميِ لسِ ي سَ ي فِ نِ إنَ 

 والحريةوالتحدي والبطولة والتضحية والفداء  والكرامة، والصموديمثل العزة فالجبل 
واالستقالل ويعد مصدر إليام لمشاعر، وىو المكان الذي يمدة بالقدرة عمى  والنضال 

 .وكذلك تغنى بالصحراء يقول :بداع اإل

 يارِ النَ  نسِ ي أَ فِ  زلةُ الغُ  جُ مزُ تَ   *   عةٍ اسِ شَ  حابِ ي رِ فَ 

 2قارِ المَ  اتُ آيَ  لقِ الخَ  داعُ ب  إ  *  ةِ ئعَ ي الراَ حارِ ي الصَ فِ 

الثوار في المناطق الصحراوية من بعد  يونايع اوما كانو رغم قساوة الحياة في الصحراء 
ستطاعوا من تفجير الثورة فييا كما في ربوع ، إال أنيم اوخموىا ،وقمة المرافق وشساعتيا

 .صالة والرجولة الصحراء تمثل كذلك الشرف واأل الوطن كمو 

الطبيعة الخالبة غير أن الشاعر  ىذهوالطيارة، رغم جمال  تمثل الطبيعة كذلك الصفاء
 الجزائري فقد ىذه المتعة في وقت االحتالل الذي شوه مناطق الطبيعة . 

                                                           
 .56ص:   ،السابق المصدر   ــــ 1
 ، الجزائر   2009 مؤسسة بوزياني ،لمنشر )د ط(، ،2والنثرية، جمحمد بمقاسم خمار : األعمال الشعرية الكاممة  ــــ  2

 .45ص:
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في قصيدتو )ظالل وأصداء ( أن جنان الجزائر أصبح  (1931) "قاسم خمار" بمويعترف 
 حزينًا، وأن جمال طبيعتيا أحترق بنار الحقد والظمم .

  عِ فِ ترَ مُ ، ُ ينِ وجَ زَ  ن  مِ  لُ ا كُ ييَ ، فِ نِ وطاَ الَ  نةُ جَ  انَ لدُ ي بِ لِ  تقل  لَ 

  عٍ وزَ مُ م ٍ شيِ ىَ  غداً ى وَ سِ  ملً ي جُ التِ  انِ نَ الجِ  مُ مكُ تِ  عد  تَ  م  لَ 

 قعِ مُ بِ  ،عِ رابِ المَ  دت  ارتَ فَ   يدِ الكَ  ابِ عَ لُ  ن  مِ  ائلٍ سَ  ،مِ الشَ كَ  الَ سَ 

   عِ جدَ ، أَ يمِ ، الغَ قِ عانِ ى، مُ مسَ ا، وأَ افٍ صَ ف  صَ  ائلِ مَ الخَ  رُ خضَ ا أَ غدَ وَ 

 ع ِ دمَ ي، مَ يونِ عُ  ت  يرَ صَ  ل  ، بَ ينُ العَ  ييوِ شتَ اتَ ا مَ رنسَ ي فَ لِ  دع  تَ  م  لَ 

  عِ تجَ مُ  لَ كَ  ت  رقَ ح  أَ ي وَ فسِ متُ نَ طَ ا حَ مَ كَ  نانُ الجِ  مُ كُ م  تِ  متُ طَ حَ 

      1. عِ جمَ ... مَ  ومَ اليَ  ناَ لدُ ي بِ لِ  قل  ... وَ  ت  انَ كَ  نةٌ ا جَ دنَ لَ ي بِ لِ  تقل  َل 

 بيض المتوسط وجنة بخيراتيا وممتمكتيا في اإلقتصاد،عروس البحر األ إن الجزائر ىي
تحطمت كل ىذه الجنان  االستعمارلكن عند مجيء ، مثل المحروقات واألراضي الفالحية

 كل شيء .  واحترقوتحطمت معيا األنفس 

محركا من محركات اإلبداع لدى الشعراء ومصدرا كانت الثورة  نستنتج في ىذا الفصل أن 
تناول الثورة الجزائرية، فقد تعددت أفكاره  ميما من مصادر اإلليام، فالشاعر "بمقاسم خمار"

اليب المحتل الغاصب وحث الشعب الثائر عمى الصمود من تمجيد لمشيداء ورفض ألس

                                                           
 .45ص:، ـبمقاسم خمار: ظالل وأصداءـــــ   1
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والمواجية، والجزائر بنضاليا التحرري أصبحت رمزًا لمثورة والحرية وحاممة شعمة االستقالل 
 والسيادة الوطنية.  



 الملحـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
 

 
55 

 لشاعر بلقاسم خمار : السيرة الذاتية 

أفريل  61في ولد   ،الجزائري، بسكرة، إبن مدينة الزيبان ،رىو محمد أب القاسم خما    
 الحميد بن باديس (، ثم واصمو بقسنطينة)بمعيد عبد م تمقي تعميمو الحر بيا 6396عام 

بدار المعممين  سوريا ( رحمة الثانوية فقد أتميا في مدينة حمب )م، أما الفنال اإلعدادية
االداب وقسم  ة من كميةمعة دمشق وتخرج منيا حامال االجاز نتسب إلى جااالبتدائية، بعدئذ إ

بدمشق وعمل ، عمل في الصحافة مسؤوال بمكتب جبية التحرير الوطني الفمسفة وعمم النفس
ورا مدة اة لمصحافة بدمشق محفي حقل التعميم بسوريا ألربعة سنوات ، ثم في مؤسسة الوحد

، ، خالل السنوات األخيرة لحرب التحريريقدم صوت الجزائر من إذاعة دمشق ، وكانسنتين
شغل منصب أمين عام التحاد الكتاب الجزائريين وترأس مجمة ألوان وعمل كذلك مستشارا و 

   وعضوا بجمعية الشعر بالجزائر. ثقافيا

ية بميل شعره نحو الرومانسية وقد أصدر عدة بمجموعات شعر  ،إنتاجو األدبي شعرا أغمب   
ويعد أبو قاسم خمار  أنو يكتب القصيدة الشعرية التقميدية القديمة والقصيدة الحرة .حيث 

أكثر من نصف قرن مع واحد من أىم وأكبر رواد الشعر الجزائري كيف ال وىو الذي قضى 
 القصيدة بشعر مرتب وينسجم لغة ورؤية وحكمة وبالغة .

يسمك مسار حياتو دروبا ذاتية وفكرية وأن يكتب عن قضايا الوطن مقاسم خمار أن ب اختار  
وقد تحدث الشاعر  1لثقافة واألىم من ىذا عن الوحدة الوطنية  العروبة وا  وكذلك واألمة 

عن مساره األدبي وشاعريتو السمحاء إذ يقول "مسيرتي الشعرية نابعة من تجربة وطنية ذاتية 
،فمن خالل أشعاري أحاول دائما أن أعبر بجيش في صدري اعتقادا مني أن ما أشعر بو 

وتابعت مسيرتيا بأشعاري ونضالي يشعر بو المجتمع ككل ، كرست كتاباتي لمثورة المسمحة 
وما إن بزغت شمس الحرية عمى بالدي وأضاءت كل الحقائق ألعمى  والثقافيالسياسي 

                                                           
 ،المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشيار ، روبية ، الجزائر  6محمد بمقاسم خمار :األعمال الشعرية الكاممة ،ج ــــ  1
 .01،ص:5002، 6ط
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الذين اليبصرون ، تغنيت بأحالم البناء والتشييد والثورتين الصناعية والزراعية وبقيت الثورة 
الثقافية والتي لألسف مازلت مفقودة نتيجة عدم التنظيم والتخطيط ،كما تناولت قضية اليوية 

ومواضيع العروبة ، الوحدة ،وعقدة العربية في بالدي وخالل العقد الماضي كتبت والوطنية 
ألني عشت وعانيت أحداث العشرية المشؤومة بكل مشاعري وجوارحي لمغربة واإلرىاب 

نقول أن الشاعر بمقاسم خمار كان شديد الوفاء  1 ،ورغم ىذا أتطمع دائما إلى مستقبل واعد "
 لطرق والوسائل وافتخر بعروبتو .  ا ل عنو بشتى واإلخالص لوطنو أحبو وناض

نتاجه األدبي :   أهم دواوينه وا 

أصدر الشاعر بمقاسم خمار مجموعة من القصائد والدواوين التي تنوعت أغراضيا الشعرية 
بين الوطن والجراح والحب والغربة ،وعن مدى أحالم وآمال الشباب الجزائري في تمك 
األوقات العصيبة بحثا منيم عن االستقالل والتحرر من الظمم حتى أصبح لو الكثير من 

 ، فنقدم ىذه الدواوين .  6331م إلى عام  6311الرصيد الشعري منذ عام 

 م من الشركة الوطنية والتوزيع .  6311ـ ديوان أوراق والذي تم نشره عام 6

 من الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع .م   1983وان ربيعي الجريح وتم نشره عام .دي5

 م من الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع .   1982 ديوان ظالل وأصداء والذي تم نشره عام .9

 م من الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع 6313.ديوان الحرف الضوء نشر عام  4

 . 6392.الجزائر ممحمة البطولة والحب  2

 . 6334. مواويل لمحب والحزن  1

 .   1968رىاصات سرابية من زمن االحتراف . إ 1

                                                           
1
  . 9ص: ،المرجع نفسو  ـــ 
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 . 6334. ياءات الحمم اليارب 9

وكذلك ديوان "بين الغربة وىوية االغتراب "وحاالت لتأمل وأخرى لمصراع "و"تراتيل حمم 
 موجوع "و"مناجاة شاعر "وقصائد أخرى متنوعة .

اإلذاعية  تمت إذاعتيا في ،"تمثيالت إذاعية ين "مذكرات نساءوىناك أعمالو نثرية تنوعت ب
، وحمقات بعنوان الشاىد في الشرح األبي وكتابات في الثقافة والسياسة الوطنية الجزائرية

   1ضمن عنوان حوار مع الذات . 

  

                                                           
 .  3ص  5003مؤسسة بوزياني لمنشر ، الجزائر ، دط  9محمد بمقاسم خمار : األعمال الشعرية والنثرية .نثر م  ــــ  1
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بحث المثير الذي لوا الجميلسفائن البحث عمى شواطئو بعد رحمة العناء  رصت راأخي   
   أماط المثام عن كثير من القيم في شعر بمقاسم خمار. وقد أفرز البحث كثيرًا من النتائج 

 نذكر مايمي :

مع بعضيم  اليشكمو يتعايش فيو مجموعة من الناس  جتماعياىي نظام الحضارة  -1
 .حضارة ابعض

إلى طريقة  الفردّيةتعتبر الحضارة من الطرق التي يعيشيا الفرد من طريقة العيش  -2
 العيش كدولة .

والتقاليد   وىي التي تميز أمة عن أمة أخرى والتقاليدمتعمق بالتراث  ماالحضارة ىي  -3
وطريقة ىي أىم شيء يميز ويبين حضارة عن حضارة أخرى، عن طريق الزي 

 يمارسونيا . اوالقيم الدينية واألخالقية التي كانو  ، العيش
   .تياحضار  ال يتيّسر بناءالدولة التي ليس ليا ثقافة وماضي وتاريخ  -4
أىم الوسائل التي تعمل عمى تحفيز االنسان وتنمية مشاعر إيجابية  الشعر منيعّد    -5

من الشعراء الذين كانوا يقدمون  اوقد الحظنا عمى مر العصور كثير  ،الوطن ّتجاه
 شاعرا ثورّيا "بمقاسم خمار"وكان  ،أفضل القصائد في الحروب وفي حب الوطن

سالحًا في وجو المستعمر الفرنسي كما أنو كان  العبقرية والتجربة، امتزجت في شعره
 كبح قوة الشعب .لاتخذ جل وسائل الظمم واالستبداد  الذي

في بمد عرف كيف يثور  ،في تأجيج الثورة االفعّ  ادور  "بمقاسم خمار"كان لشعر   -6
ىذا ما دفع  ،بين وظيفة النضال ووظيفة االبداعوكيف ينتصر فجمعت الثورة 

بالكممة ،فامتزج حبر أقالميم بالدم والنار  او كافحلكي يالشعراء في تمك الفترة 
والطمبة  فأشعار بمقاسم خمار ما إن كانت تخرج لموجود حتى يتقبميا الثوار ،والحديد
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والتطمع  ،ش في نفوسيم من أمال وشوق لمحريةوالعمال ألنيا تعبر عما يجي
 كان الثورة لييبًا .  ر فكانت عبارة عن قذائف يقذف بيا العدو فيزيد من ب ،ستقاللالل

خمار من الشعراء الذين عاشو الغربة والتشتت وأشعاره مميئة بالحرب  بمقاسم ـــ 7  
 قضايا شعبو ومصير من مى جانبعحتالل الفرنسي إال أنو وقف الوالمقاومة بالرغم من ا

 أمتو بالقمم من خالل أشعاره .

حب الوطن من اإليمان والعمل عمى  ألن ،حب الوطنتتمثل في إن القيم الوطنية  ــــ  8
 رفعتو وكذلك تطويره كل عمى حسب تخصصو.

ــ القومية تتمثل في رابطة تاريخية توحد الشعب عن طريق المغة والثقافة والتاريخ، وىي  9 
 تيدف لمحفاظ عن اليوية الوطنية .

كأن ينتمي  إلى جماعة، رتباط وميميمالنتماء ىي شعور االفراد باالإن قيمة اــ  11
  اإلنسان إلى قومية معينة، كالقومية العربية .

 الثورة ىي المصدر األساسي الذي يستمد منو النص الشعري . ـــ  11

  شتغل عمييااوىي القضية التي  ،قضية العرب جميعاً ــ إن القضية الفمسطينية ىي  12
  بأشعارىم .شعراء الجزائر وعبروا عنيا  

بدماء  ةلطاىر الصبر وقوة اإليمان من أجل تطيير األرض ا ىناك قيم دينية مثل 13
 الشيداء.

صدى كبير في الثورة الجزائرية وكان ليا دور في الكفاح  مرأة الجزائريةلم ـــ كان  14
 ل السياسي، وتميزت بالشيامة والبطولة .بعد وطني وىي رمز لنضاالو المسمح، 
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تحمي كيان األمة وتبنييا والمغة القومية وطن روحي وىي مظير ألّنيا لمغة قيمة إّن ـــ  15
وىي التزول إال بزوال الجنسية وانسالخ األمة من  مةاألمن مظاىر التاريخ والتاريخ صفة 

  وليا قيمة كبيرة . تاريخيا

   .ـــ إن قيمة األخالق قيمة عظيمة بالنسبة لمعرب والجزائر خاصتاً  16

تغنى بالجبال  "فبمقاسم خمار" الجزائريـــ يعد المكان أىم قيمة جمالية في الشعر  17
 وجمااًل.  ةقيم شعره لزيادة والصحراء

أن البحث ييدف إلى تأصيل القيم الحضارية التي ستطيع القول نمن خالل ىذه النتائج 
والتحمي بمكارم األخالق وترك الرذائل  العدلوتبنى عمى تحقيق  اإلنسانتقوم عمى تكريم 

  وأن الشعر الجزائري المعاصر ساير التطور الذي عرفتو مسيرة الشعر في الوطن العربي
 تجاه الحياة واإلنسان والمجتمع .  الشعراءويعد  تعبيرا عن إحساس 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

 
61 

 قائمة المصادر والمراجع

 برواية حفص عن اإلمام عاصم. ن الكريمآالقر 

 : المصادر

 :بمقاسم (خمار)

 .1985أبوقاسم سعد اهلل، الزمن األخضر،  المؤسسة الوطنية لمكتاب الجزائر، )دط(،  (1
 .1968زمن اإلحتراق، المؤسسة الوطنية لمكتاب الجزائر)دط (إرىاصات سرابية من  (2
 األعمال الشعرية الكاممة، المؤسسة الوطنية لإلتيصال والنشر واإلشيار رويبة الجزائر.  (3
 ،الجزائر.    2099، مؤسسة بوزياني لمنشر)دط(،  1األعمال الشعرية والنثرية )شعر (،ج (4
 . الجزائر  2099ياني ،لمنشر )د ط(، مؤسسة بوز ، 2األعمال الشعرية والنثرية، ج (5
 . 2009، مؤسسة بوزياني لمنشر والتوزيع، عام  1تراتيل حمم موجوع، ط (6
 مؤسسة بوزياني لمنشر والتوزيع.  1حاالت لمتأمل وأخرى لمصراخ،ط (7
 .1997دط( الجزائر  الحرف والضوء) (8
 . 2ج 2010الديوان دار أطفالنا، البويرة ، الجزائر، (9

 .1983،  2مؤسسة الوطنية لمكتاب الجزائر،طربيعي الجريح، ال (10

 : بالمغة العربية المراجع   

 .1985، دار الشباب الجزائر،1إبراىيم :أوراق في النقد األدبي،ط( الرماني) (11
) دط (الجزائر األوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى :عبد اهلل ( الركيبي) (12

1983. 
   الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، الجزائر: قضايا عربية في الشعر ( عبد اهللالركيبي) (13

1982. 
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دار الوراق ، دار النيرين لمطباعة، بيروت  مصطفى :من روائع حضارتنا،( السباعي) (14
 .  1جم 1999( ،1لبنان،  ) ط

، 1محمد: القيم الحضارية في اإلسالم القاىرة دار البصائر ط( عبد الفتاح الخطيب) (15
 م. 2010 1432

 1صالح ، األدب الجزائري المعاصر دار الجيل، بيروت طمحمد ( الجابري) (16
،2005. 
دراسات في الشعر الجزائري المعاصر،كمية اآلداب والعموم  :عمر أحمد ( بوقرورة) (17

 عين مميمة، الجزائر . اليدىدار  والتوزيعباتنة لمطباعة والنشر  اإلنسانية
بن زيد بسكرة، الجزائر، عبد المجيد: اإللتزام في شعر بمقاسم خمار، دار ( دقياني) (18

 .1ط
حسن: شعر الشباب في الجزائريين الواقع واألفاق، المؤسسة الوطنية ( فتح اهلل الباب) (19

 . 1987الكتاب الجرائر، 
محمد: الشعر الجزائري الحديث اتجاىاتو وخصائصو الفنية، دار الغرب ( ناصر) (20

 .1985( بيروت لبنان  1اإلسالمي )ط
اليوية وقضاياىا في الوعي العربي المعاصر،مركز الدراسات العربية،  :رياض( زكي) (21

 . 68سمسمة كتب المستقبل العربي 

 الت : ــــــالمج

حقوق اإلنسان، د، منير حميد البياتي )الدوحة. وزارة األوقاف والشؤون واإلسالمية  (22
 (.77قطر  سمسمة كتاب األمة العدد)

 .2018مايو  8، 14:22بواسطة ظالل مشعل،أخر تحديث  العربيمجمة المستقبل  (23
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   .2000ماجيستر فمسطين غزة 
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 .1ج ،4ج ،12 ج . نالبن ، بيروت
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 فهرس الموضوعات :

 اإلهداء ـــ 

 الشكر والتقدير 

 المقدمة:..............................................)أ ب ج د(

  (18ـــــــ 1.....................)..ـــ المدخل : مفهوم القيم وأنواعها 

 (2ــــــــ 1).........................ــ مفهوم القيم لغة واصطالحا  1

   (5ــــــ 3.).....................ــ مفهوم الحضارة لغة واصطالحا 2

  (9 ـــ  5وعوامل ظهوره.....) ــ لمحة تاريخية عن الشعر الجزائري المعاصر 3

  (18 ـــــ  9...............)..............................أنواع القيمــ  4 

  عند الشاعر " بمقاسم خمار" قيم الهوية واإلنتماءالفصل األول :

  ( 23ــــ  19.................................)ـــ الغربة لغة واصطالحا1 

  (24ـــ  23....)................................... ــ الوطنية  2

 )25ــــــ24(..........................................ـــ القومية 3

 ( 27ــــــ  25.)..............................................ـــ اإلنتماء 4 

  (33 ـــ   28.).................................ـــ الثورة لغة واصطالحا 5 

  ( 34ــــ  33 .)...................................ـــ القضية الفمسطينية 6 

 ( 37ــ  34  )................................................ـــ الدين 7 

 



 

  عند الشاعر"بمقاسم خمار" واألخالقية لثوريةالقيم ا الفصل الثاني :

  ( 44ــــ   38................)المرأة نموذج في الثورة الجزائريةـــ   

 ( 42ــ  43  ............................)المرأة رمز لمحريةــ 1 

  ( 44ــــ   42.)............................ـــ المرأة رمز لمثورة2 

  ( 46ـــ   45.)....................ــ صورة فرنسا اإلستعمارية3  

  (53 ـــ   46.).......................................ــ المغة4  

  ( 52ـــ  53 ..)..................................ـــ األخالق5 

  ( 54ــــــ   52...).......................... التغني بجمال الطبيعةـــ 6 

 الممـــــــــــحق :

 ( 57ــــ   55.).............بمقاسم خمارلمشاعر  السيرة الذاتية

  ( 63ـــ   58)................الخاتمة.......................

 (64 ــــ  61 ).......................قائمة المصادر والمراجع

 



 الملخــــــص                                                                                             
 
 

 

 

 الممخص: 

بمقاسم خاصة عند الشاعر" المعاصرجزائري تعالج هذه المذكرة القيم الحضارية في الشعر ال
الشعر دراسة جوانب القيم التي تجسدت في خالل هذا البحث إلى  من نا، حيث تطرق"خمار

ودور  الدين والفمسطينيةوالتحفيز لمثورة، القضية  واالنتماء والوطنيةمنها الغربة، الجزائري 
وكان لمشاعر دورا كبيرًا في  واألخالق، وجمال الطبيعة في الوطن والمغةالمرأة في الثورة، 

 . وتفعيمها ترسيخ هذه القيم
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